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Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens1 §19 til in-situ oprensning 
af jordforurening på Ørbæksvej 41, 2970 Hørsholm, matr. 4ab, 
Usserød By, Hørsholm 
 
Firmaet JordMiljø A/S har med ansøgning af 18. oktober 2017 søgt om 
tilladelse til at gennemføre in-situ oprensning af en konstateret forurening 
med oliekomponenter ved det nordøstlige hjørne af ejendommen. 
Forureningsudbredelsen er afgrænset på udearealerne, men ikke ind 
under selve bygningen. Forureningsudbredelsen under bygningen er 
estimeret af rådgiveren, JordMiljø A/S. In-situ oprensningen er en del af 
imødekommelse af et vilkår om indeklima i §8-tilladelsen til ændret 
anvendelse af ejendommen til følsom anvendelse efter reglerne i 
Jordforureningsloven2. 
 
Oprensningen ønskes foretaget med Trap and Treat BOS200, som er en 
mikrobiel nedbrydning af forurening i to trin med først adsorbtion af 
forureningskomponenterne på aktivt kul og herefter mikrobiel 
nedbrydning, idet bakterier samt nærings- og hjælpestoffer injiceres med 
sonde i passende tæthed i en del af det forurenede område. 
 
Formålet med oprensningen er dels at undgå gravearbejder lige ved og 
under bygningen og dels at få nedbragt forureningen, så der ikke længere 
er sundhedsrisiko forbundet med beboelse i bygningen. 
 
Materiale i sagen: 
Ansøgning af 18. oktober 2017 
Supplerende oplysninger fra rådgiver, JordMiljø A/S af 29. november 2017 
 
Tilladelse: 
På baggrund af materialet i sagen meddeler Hørsholm Kommune hermed 
tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen meddeles til bygherre, DT Bolig 

                                                           
1 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), Lov Nr. 358 af 6. juni 1991 fra Miljøministeriet jf. 

lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017 
2 Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) , Lov Nr. 370 af 2. juni 1999 fra Miljøministeriet jf. 

lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017 
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Ørbæksvej 41 ApS, Smakkegårdsvej 217, 2820 Gentofte med hjemmel i § 
19 i Miljøbeskyttelsesloven og med tilføjelse af følgende vilkår: 
 
Vilkår: 

1. Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningen og de 
supplerende oplysninger til ansøgningen samt med de 
supplerende vilkår i denne tilladelse 

2. Tegning eller beskrivelse af injiceringen i forhold til bl.a. dybder, 
afstand, dybde under bygningen o.l. skal sendes til Hørsholm 
Kommune inden injiceringen påbegyndes 

3. Injiceringen skal ske, som beskrevet og være afsluttet indenfor 2 
uger 

4. Der må ikke tilsættes BOS2000 i mængder, som medfører 
spredning af dette ud over matrikelgrænsen 

5. Sikkerhedsdatablade for produktet skal indsendes til Kommunen 
inden injiceringerne kan påbegyndes 

6. Der skal være miljøteknisk tilsyn ved alt arbejde i forbindelse med 
projektet. Tilsynet skal være kvalificeret i forhold til aktiviteterne i 
projektet 

7. Der skal løbende føres logbog over aktiviteterne i forbindelse med 
projektet  

8. Al form for prøveudtagning skal udføres af et dertil kvalificeret 
firma og jf. gældende regler o.l. for dette, herunder Vejledning nr. 
6 fra MST, samt Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand, AVJ 
3:2003 

9. Miljøteamet i Hørsholm Kommune skal straks underrettes, hvis der 
er risiko for, at projektet ikke udføres som beskrevet i 
ansøgningsmaterialet på tlf 48492565 eller på mail: tek-
post@horsholm.dk  

10. Injiceringen og det injicerede må generelt ikke forårsage skade på 
omgivelserne eller forårsage gener i omgivelserne 

11. Inden injicering kan påbegyndes skal der foretages risikovurdering 
for brugen af alle injicerede komponenter i forhold til grundvand, 
spredning, restprodukter og spredning af disse o.l. samt forventet 
reduktion af forureningen 

12. Moniteringsboringer og prøvetagning skal etableres umiddelbart 
og højst 2 dage efter injiceringen, så det er muligt at følge 
processen fra start.  

13. Da der er drikkevandsindvinding tæt ved det forurenede område, 
og da ejendommen ligger i et område med særlige 
drikkevandsinteresser, skal der etableres en yderligere boring til 
kontrol af risiko for spredning/forurening til grundvand fra 
injiceringen. Forslag til placering og dybde skal indsende til 
godkendelse af kommunen inden etablering og inden injiceringen 
sættes i gang. Drikkevandsboringen ligger ca. 200 m fra det 
forurenede område. Det er Jupiterboring nr. 194 612. Forslag samt 
risikovurdering jf. punkt 10 sendes af kommunen til Novafos til 
udtalelse, idet injiceringen og etablering af boringen ikke må 
igangsættes før Novafos har haft mulighed for at udtale sig 

mailto:tek-post@horsholm.dk
mailto:tek-post@horsholm.dk
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14. Hvis Novafos og kommunen vurderer, at risikovurderingen jf. 
punkt 11 er tilstrækkelig sikkerhed i forhold til 
drikkevandsindvindingen, så kan vilkår 12 evt. udgå 

15. Den løbende monitering skal ske, som foreslået i ansøgningen med 
tillæg af jordprøver, som ud over de kemiske analyser også 
analyseres på de mikrobielle forhold samt næringsstoffer til 
bakterierne. Der skal analyseres på porevand og poreluft i alle 7 
moniteringsboringer. Der skal laves en monitering med det samme 
til registrering af de eksisterende forhold og herefter igen efter 2 
uger. Herefter igen – fra start på injiceringen – efter 6 uger, 14 
uger, 26 uger, 38 uger og 50 uger. Moniteringen skal rapporteres 
umiddelbart efter prøvetagning – ganske kort – med resultater og 
vurdering af processen, og dermed om der skal fortages 
ændringer.  

16. Der skal udtages jordprøver løbende til kontrol af de mikrobielle 
forhold i det forurenede område idet der indledes med 
registrering af de eksisterende forhold, herunder 
grundvandsstand. De løbende prøver udtages på samme tid, som 
prøvetagningen i moniteringsboringerne  

17. Da der er konstateret spor af clorerede opløsningsmidler i to 
boringer på hvert side af hjørnet af bygningen, skal der moniteres 
for clorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter 

18. Moniteringen jf. vilkår 14, 15 og 16 kan først stoppes, når det 
vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at 
bakterieaktiviteten er slut og nedbrydningen er stabil. Det betyder, 
at der skal moniteres efter den planlagte periode, da 
nedbrydningen og dermed stabiliteten forventes gennemført 
indenfor 5-10 år. Forslag til fortsat moniteringsprogram 
fremsendes til kommunen til godkendelse senest ved udløb af den 
planlagte moniteringsperiode på 50 uger.  

19. Hvis der viser sig behov for yderligere injiceringer i forløbet, så skal 
dette forinden aftales med og godkendes af Kommunen, idet 
efterfølgende injektioner er omfattet af vilkårene i denne tilladelse 

20. Inden boringer påbegyndes skal der være indhentet de 
nødvendige tilladelser jf Borebekendtgørelsen3 til dette – 
herunder hvorledes boringerne afsluttes af ejer, når de ikke 
længere skal bruges 

21. Hvis der opstår ”boremudder” e.l. ved boringerne skal der 
forinden boringerne igangsættes træffes aftale med kommunen 
om bortskaffelse af dette 

22. Oprensningen skal afrapporteres senest 3 måneder efter 
afslutning uanset om processen afbrydes eller afsluttes som 
planlagt. Rapporteringen skal følge reglerne i §8-tilladelsen, som 
er meddelt til ejer den 1. juni 2016. 

 

                                                           
3 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, Nr. 1260 af 28. oktober 

2013 fra Miljøministeriet (Naturstyrelsen) 
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Forhold til VVM: 
Da der er tale om en lokal oprensning, som jf. ansøger kun berører den 
aktuelle ejendom og i øvrigt ikke påvirker denne ud over oprensning, 
vurderer Kommunen, at oprensningsprojektet ikke er omfattet af reglerne 
om VVM-vurdering 
 
Forureningsforhold: 
Ansøger beskriver forholdene således i ansøgningen: 
Der er udført miljøundersøgelser på ejendommen i flere omgange.  
Ved undersøgelserne udført i 2013 og 2014 er der påvist jordforurening 
ved bygningens nordøstlige hjørne fra omkring 2 m u t. og ned til 9-10 m 
u.t. I en enkelt boring J13, som er udført ca. 7 m fra bygningen, er der 
påvist overfladeforurening fra terræn til ca. 2 m u.t. Ved bygningens 
nordvestlige hjørne er der endvidere påvist en lille overfladeforurening i 
J8, som tilsyneladende ikke er sammenhængende med den øvrige 
forurening.  
 
Forureningen i boring 34-3 er påvist fra ca. 0,5 m u.t. Boringen er udført 
umiddelbart op ad bygningen, og undersøgelserne indikerer således, at 
forureningen kan have spredt sig ind under bygningen.  
 
Der er påvist spor af chlorerede opløsningsmidler i jordprøver 
fra J11 og J12.  
 
Der er udført poreluftmålinger i 3 omgange på ejendommen. I 2013 er der 
udført poreluftmålingen P1 gennem gulvet i bygningens nordøstlige 
hjørne, i 2014 er der udført poreluftmålingerne SPL1, SPL2 og SPL3 
gennem gulv i bygningens nordøstlige hjørne, og i 2016 er der udført 
poreluftmålingerne PL1, PL2 og PL3 vandret ind under bygningen 3 steder 
på den nordlige gavl. 
 
Ved undersøgelsen i 2014 blev der påvist indhold af totalkulbrinter på op 
til 75.000 μg/m3 og indhold af benzen på op til 5,5 μg/m3 under 
betongulvet i bygningens nordøstlige hjørne. 
 
Ved udførelse af poreluftmålinger i 2016, blev der banket spyd vandret ind 
igennem forurenet jord, og målt på poreluften i forureningen. Det 
medførte naturligvis højere koncentrationer, ved måling direkte i den 
forurenede jord end ved måling på dampene under gulv, hvilket også 
fremgår af analyseresultaterne. 
 
Ansøgers vurdering af forureningsudbredelsen ved nordlig gavl 
Forureningen opad og under bygningen er vurderet til at omfatte ca. 10 x 
2,5 m nord for gavlen og 10 x 2,5 m under gavl og bygning. Den væsentlige 
forurening er vurderet til at være beliggende ned til 7,5 m u.t. med 
lagtykkelser mellem 2 og 7,5 m.  
 
Skitse med forureningsudbredelse og placering af boringer fra 
ansøgningen ses herunder: 
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Beskrivelse af projekt, metode og monitering: 
Ansøger beskriver projektet således: 
Injektionen vil ske ved en række lodrette injektionsboringer udenfor 
bygningen og en række skrå injektionsboringer ind under bygningen. 
Injektionerne vil blive foretaget med en specialbygget injektionssonde. 
Sonden drives ned i jorden ved hjælp af en Geoprobingrig DT7820. 
Injektionen sker fra et blande / injektionsanlæg, der via hydraulikslanger 
injicerer gennem sondesystemet. Injektionen sker ”Top Down”, hvor der 
for hver 0,5 meter under højt tryk (40-80 bar) injiseres en opslemning af 
BOS200. 
Ved injektion med højt tryk fraktureres lavpermeable jordtyper og der 
skydes et lag BOS200 ud i frakturerne eller de præferentielle 
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strømningsveje i en radius på ca. 1,0 meter fra injektionspunktet. I dette 
lag vil aktivt kul absorbere olieforureningen. 
 
Injektionen sker i et nøje planlagt net af injektionspunkter. Afstanden 
mellem hvert injektionspunkt er planlagt til 1,5 meter. Denne afstand kan 
blive justeret, hvis distributionen vurderes ikke at være tilstrækkelig. 
Vertikalt vil der blive injiseret for hver 0,5 meter i det forurenede område. 
Der vil være overlap mellem influensradius fra de enkelte 
injektionspunkter og det aktive kul vil derved blive indlejret i en tæt 
tredimensionel gitterstruktur. 
Arbejdet udføres på 1-2 uger. 
Da væsken injiceres ved højt tryk og høj flux, vil væsken bliver spredt ud i 
det forurenede område. Der er endvidere overlap mellem influensradius 
fra injektionspunkterne, således at det sikres, at hele det område, som 
planlægges omfattet af oprensningen, vil blive dækket. Der anvendes 
naturlige bakterier, og processen medfører ikke risiko for forurening af 
jord eller grundvand. Forureningen bliver hurtig immobil og vil herefter 
blive nedbrudt. 
 
Ansøger beskriver metoden således: 
I det følgende er in-situ oprensningen med Trap and Treat BOS200 
beskrevet på baggrund af materiale fra Ejlskov. 
BOS200 er en blanding af aktivt kul, næringssalte og bakterier. Overordnet 
virker BOS200 ved, at det aktive kul absorberer olieforureningen mens 
bakterierne, som vokser på kullet, gradvist nedbryder forureningen. 
Bakterierne er en blanding af aerobe og anaerobe bakterier. 
Erfaringerne viser, at de første ca. 1-2 måneder sker nedbrydningen 
normalt aerobt, hvorefter nedbrydningen overgår til en anaerob proces, 
der forløber fremadrettet indtil olien er nedbrudt. 
Forureningskomponenterne vil på denne måde blive adsorberet til det 
aktive kul og herved gjort immobile, og vil således ikke længere kunne 
spredes. Herefter vil forureningen langsomt blive nedbrudt. Der vil ske en 
betydelig reduktion i forureningsindholdet i løbet af få dage som følge af 
immobilisering. 
BOS200 stopper ikke ved absorptionen af forurening. Absorption er blot 
det første trin i processen. Behandlingen opnås ved bionedbrydning af den 
absorberede forurening. Dette sker i almindelighed, når der er følgende 
stoffer til rådighed: 
Mikroorganismer + elektrondonorer + elektronacceptorer + 
næringsstoffer. Resultatet er metaboliske biprodukter + energi + nye 
mikroorganismer. I dette tilfælde er mikroorganismerne olienedbrydende 
mikroorganismer og kulbrinteforureningen er elektrondonoren. 
Kulbrintenedbrydere er meget robuste og kan trives under en 
lang række forhold. Blandt andet er de kendt for at kunne modstå et tryk 
på flere hundrede bar, pH-forhold i området fra 1 til 10, temperaturer fra 0 
til 75 °C og salinitet højere end normalt havvand. I det sidste årti er en stor 
del af forskningen blevet udført på elektronacceptorers og næringsstoffers 
rolle og betydning i kulbrintefaner, og konsensus er, at 
ionedbrydningshastigheden er begrænset af mangel på elektronacceptorer 
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snarere end mangel på næringsstoffer. BOS200 indeholder en række 
elektronacceptorer, der kan anvendes under aerobe og anaerobe 
etingelser. 
BOS200-produktet leveres som et tørt pulver, som blandes med vand for 
at fremstille en injicerbar blanding. En egenskab ved aktivt kul er, at det 
har en ganske stor affinitet for ilt. Det adsorberer ilt under både 
fremstilling og opbevaring, og fra det iltede vand under opblandingen. 
Produktet er derfor mættet med ilt før det injiseres i den forurenede 
formation. Produktet indeholder yderligere elektronacceptorer i form af 
nitrat, ammoniak og desuden sulfat som frigives langsomt. Kilden til den 
forsinkede frigivelse af sulfat er gips / caliumsulfat. Gips er brugt i 
århundrede som et jordforbedringsmiddel og er opløseligt i vand. En skjult 
fordel ved BOS200 har at gøre med fosfor. Under fremstillingen er en lille 
mængde ammoniumfosfat blandet ind i blandingen. Dette opløses let, når 
det blandes med vand. Imidlertid er calciumfosfat praktisk talt uopløseligt i 
vand, så tilgængeligt fosfat udfældes hurtigt fra opløsningen, i og på det 
aktive kul under blandingen. Dette tilvejebringer en biotilgængelig form af 
fosfor (et vigtigt næringsstof) for mikroorganismerne, der ikke udvaskes til 
grundvandet. 
Af termodynamiske grunde foretrækker mikroorganismer at udnytte de 
elektronacceptorer, der giver den største mængde af fri energi under 
respiration Den drivende kraft for bionedbrydning af kulbrinter er 
overførslen af elektroner fra donoren til elektronacceptoren. Organismen 
optager energi fra denne proces, og jo mere energi den kan optage, jo 
mere attraktiv bliver processen. Den høje ende af energispektret er 
repræsenteret ved aerob anvendelse af oxygen som elektronacceptor. En 
oversigt over de næste trin langs energistigen er givet ved følgende: 
Nitratreduktion, Fe +3 reduktion, sulfatreduktion og sidste trin er ved 
metanorganisk respiration. Respiration er vigtigt, idet at organismen 
bogstaveligt ånder nitrat eller sulfat, mens det oxiderer kulbrinter. I hvert 
tilfælde ovenfor mindskes den frie energi, når man bevæger sig ned fra 
nitrat med metanogenese. Det er klart, at hvis oxygen er til rådighed, vil 
oxygen være den foretrukne elektronacceptor. Når materialet først er 
injiseret, er det mættet med oxygen. 
Derfor vil den første del af oprensningen med BOS200 være aerob uanset 
den aktuelle tilstand i forureningsfanen. Når oxygen er opbrugt, vil nitrat 
være den næste foretrukne elektronacceptor for endelig at slutte med 
sulfatreduktion og metanogen respiration. Denne proces kan kortsluttes af 
en konstant kilde til en højere energiacceptor. For eksempel hvis en 
vedvarende kilde af oxygen er til rådighed vil den dominerende 
mekanisme for nedbrydning fortsat være aerob. Kort fortalt vil injektion 
med BOS200 afskære, fange og nedbryde forureningen via en patenteret 
speciel blanding af aktivt kul (pulver), sulfatreducerende medier, 
æringsstoffer og nedbrydende mikroorganismer. Blandingen mixes til en 
vandig slurry inden den bliver injiceret. Mikroorganismerne binder sig til 
overfladen på hvert aktive kul pulverkorn, som nu er en selvstændig 
bioreaktor. Gennem injektionen spredes disse biorektorer ud i jorden og 
giver en særdeles hurtig nedbrydning og dermed oprensning. 
Absorptionsevnen i BOS200 fikserer/fanger først forureningen og fjerner 
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dermed momentant risikoen for forureningens påvirkning af det omgivne 
miljø. Derefter forgår nedbrydningen af forureningen. Da forureningen 
er fikseret og risikoen er væk, er der god tid til at nedbryde forureningen. 
 
Ansøger foreslår følgende monitering: 
 Det foreslås at etablere 3 lodrette moniteringspunkter udenfor bygningen 
og 3 skrå moniteringspunkter ind under bygningen. Ejlskov anbefaler, at 
der moniteres på porevand ved hjælp af et vakuum-system kombineret 
med Sorbiceller. Det foreslås at etablere målepunkterne i ca. 2 meters 
dybde. Det kan være vanskeligt at måle på porevand i de skrå 
målepunkter, så hvis der ikke er tilgængeligt porevand, vil der i stedet blive 
etableret poreluftsonder til måling på poreluft. 
Porevandsprøver / luftprøver vil blive analyseret for indhold af olie og 
BTEX’er. Det foreslås at udføre følgende moniteringsprogram: 
Umiddelbart efter injektion af BOS200 
Efter 1 måned 
Efter 3 måneder 
Efter 6 måneder 
Efter 9 måneder 
Efter 12 måneder 
Resultaterne af moniteringsrunderne fremsendes løbende til Hørsholm 
Kommune, og når hele moniteringsprogrammet er udført, vil der blive 
udarbejdet et notat med alle resultaterne og en vurdering af 
forureningssituationen på ejendommen. 
Hvis de udførte moniteringer viser, at der efter gennemførelse af 
ovenstående moniteringsprogram ikke er risiko for indeklimaet i den 
overliggende bolig, vil det blive foreslået at afslutte moniteringen og §8-
sagen. I modsat fald vil der blive udarbejdet forslag til nyt 
moniteringsprogram. 
 
 
Hørsholm Kommunes miljømæssige vurdering: 
Indledningsvis påpeges, at §19 tilladelsen er en tilladelse til selve 
oprensningen. Tilladelsen er en del af imødekommelsen af vilkår i §8-
tilladelsen om indeklima på ejendommen.  
Afslutning af §8-sagen skal derfor behandles særskilt, når oprensningen 
viser, at indeklimavilkår og øvrige vilkår i §8-tilladelsen er imødekommet. 
 
Med oprensningen ser det ud til, at en del af forureningen i en del af det 
forurenede område bindes og løbende nedbrydes over en periode på ca. 
5-10 år.  
Det vides ikke hvor meget forurening, der efterlades. 
 
Da ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, er 
der stillet særligt vilkår for kontrol af, at drikkevandet ikke påvirkes i 
forbindelse med oprensningen. 
 
Der er tillige vilkår i §8-tilladelsen, som sikrer, at der ikke er risiko ved 
ophold på forurenede arealer udendørs, da disse ikke oprenses  
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Hørsholm Kommune vurderer umiddelbart, at oprensningsprojektet med 
de stillede vilkår ikke vil forårsage væsentlige miljømæssige problemer på 
ejendommen eller i omgivelserne.  
Som det fremgår, er der ubesvarede spørgsmål om slutresultatet og 
tidspunktet for den endelige afslutning af processen. Dette må følges og 
konstateres løbende - og evt. efter oprensningen. 
 
Klagevejledning: 
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens §91 kan Kommunens afgørelse, 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentliggjort. En 
evt. klage skal dermed senest være indgivet den 11. april 2018. 
Klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af 
disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der 
klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 
på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 
almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse 
for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 
der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden 
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og 
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes 
i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
eller beslutningen er meddelt, d.v.s. inden den 13. september 2018. 
 
Klageberettigende i sagen her er den, afgørelsen er rettet til, enhver, der 
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald – 
herunder Novafos -  samt Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden  
 
Udsendelsesliste : 
Godkendelsen er offentliggjort på Hørsholm kommunes hjemmeside. 
Den er tillige sendt til: 
Ejer af ejendommen, Novafos, Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden 
 
Venlig hilsen 
  
Susanne Lykke Stegenborg 
Akademiingeniør 
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