
Ordliste 

 

Klorerede opløsningsmidler 

Væsker brugt/bruges til rensning af tøj eller affedtning af metalemner inden f.eks. maling. Har lang levetid i jord og 

grundvand, da de ikke under normale forhold omsættes/nedbrydes i jord og grundvand. Dvs. de bliver ved med at være i 

jord og grundvand hvis de først er kommet derned. 

 

Den offentlige indsats 

Med henblik på den videre offentlige indsats skal regionerne udpege de kortlagte forureninger, der kan have skadelig 

virkning på: 
• Grundvand inden for et område  med særlige drikkevandsinteresser 

• Grundvand i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg 

• Mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads 

Jordforureningslovens indsats retter sig altså imod grundvand, der bruges til drikkevand og menneskers sundhed.  

 

Grænseværdier for jord 

Jordkvalitetskriterierne er den grænseværdi for jord, der angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer i jorden, 

hvor der ikke forventes negative effekter på menneskers sundhed  

 

Afskæringskriterium: Nogle stoffer har et afskæringskriterium, som er op til 10 gange større end jordkvalitetskriteriet. 

Jord i intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet kaldes lettere forurenet jord. Afskæringskriterier er 

kun fastlagt for visse immobile stoffer. 

 

Indvindingsopland 

Det område hvorfra et vandværk indvinder det drikkevand, som vandværket pumper op og sender ud til forbrugerne. 

 

Klorerede opløsningsmidler 

Væsker brugt/bruges til rensning af tøj eller affedtning af metalemner inden f.eks. maling. Har lang levetid i jord og 

grundvand, da de ikke under normale forhold omsættes/nedbrydes i jord og grundvand. Dvs. de bliver ved med at være i 

jord og grundvand hvis de først er kommet derned. 

 

Kortlægning 

Jordforurening bliver kortlagt på to niveauer: 
• Vidensniveau 1 er baseret på mistanke om forurening ud fra de aktiviteter, der har været på jorden 
• Vidensniveau 2 er baseret på en konkret konstatering af jordforurening 

 

Lettere forurenet jord 

Lettere forurenet jord er betegnelsen for jord, der indeholder stoffer mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet, 

det såkaldte rådgivningsinterval. I områder med lettere forurenet jord skal kommunerne give generel rådgivning om 

hvordan den lille sundhedsrisiko, der kan være ved at bo og opholde sig på lettere forurenet jord, nedsættes. 

 

 



Oprensning af forurenet jord 
Aktivitet der udføres med det formål at nedbringe indholdet af forurenende stoffer i jord og/eller grundvand til et niveau 
hvor det ikke længere udgør en risiko for menneskers sundhed eller for miljøet.  
 
Afværgedrift, tekniske oprensningsanlæg som omfatter drift  
Oprensningen kan indebære, at der skal installeres et teknisk anlæg, der fremadrettet skal sikre drikkevandet eller sikre 
indeklimaet i en bolig. Dette omfatter typisk oppumpning og rensning af forurenet grundvand eller bortsugning af 
forurenet luft under boliger. Disse  tekniske anlæg er en del af oprensningen, og skal ofte være i gang i mange år.  

 

OSD -  Områder med særlige drikkevandsinteresser 

OD    - Områder med drikkevandsinteresser 

OBD - Områder med begrænsede drikkevandsinteresser 

OSD er en forkortelse for områder med særlige drikkevandsinteresser, som er de højest prioriterede 

drikkevandsområder. OD er forkortelse for områder med drikkevandsinteresser. Disse områder er lavere prioriterede 

end områder med særlige drikkevandsinteresser, men højere prioriterede end OBD, som er en forkortelse for områder 

med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor der p.t. ikke foregår indvinding af grundvand til drikkevand, og hvor der 

ikke umiddelbart er planer om at placere indvinding.  

 

Nuancering af forureningsrisikoen på boliggrunde 
• F0 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have og at 

regionens indsats af hensyn til boligen og haven er afsluttet. 

• F1 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have, hvis nogle 
simple råd følges, og at regionens indsats af hensyn til boligen og haven i øvrigt er afsluttet. 

• F2 betyder, at jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have eller at den skal 
undersøges nærmere, og at det forurenede areal indgår i regionens prioritering af en fremtidig indsats 

Værditabsordning 

Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992 og som er 

forurenet før 1.september 1993. Ordningen gælder for ejere, der har erhvervet en ejendom uvidende om at den var 

forurenet. Hvis en forurening er omfattet af ordningen fremrykker regionsrådet oprydning på ejendommen for statslige 

midler. Der afsættes årligt midler til ordningen på finansloven.  
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