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NAVN Georg Boni Jensen 

 
PROFESSION Akademiingeniør 

 
FØDSELSÅR 1952 

 
SPROG Dansk  

 
 Engelsk (Grundlæggende) 

 
CIVIL STAND 
 
BOPÆL 
 
TLF 

Gift 
 
Tyge Brahes Vej 29, 9000 Aalborg 
 
4086 8166 

 
 
UDDANNELSE Akademiingeniør, AUC 1979 
 
FAGOMRÅDER MED 
SPECIEL ERFARING 

Forvaltningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven 
Betalingsloven (spildevandsanlæg) 
 

 
NØGLEKOMPETENCER • Specialviden og erfaring i tilsyn og håndhævelse med 

landbrugs- og industrivirksomheder, herunder 
branchevirksomheder som fx. Autoværksteder 

• Erfaring i tilsyn og håndhævelse efter reglerne i 
"Benzinstationsbekendtgørelsen" 

• Stor erfaring i udarbejdelse af 
o Miljøgodkendelser 
o Spildevandstilladelser 
o Nedsivningstilladelser 
o Jordvarmetilladelser 

• Specialviden om tilsyn og administration efter 
"Svømmebadsbekendtgørelsen", samt udarbejdelse af 
kommunal godkendelse af svømmebade 

• Teoretisk og praktisk erfaring med håndhævelse af 
Jordforureningsloven 

• Administration af, samt udarbejdelse af betalingsvedtægt 
• Erfaring i løsning af klagesager (røg, støj og møg). 
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BESKÆFTIGELSE  
 

 
2009 - 
 

Selvstændig virksomhed  
Etablerede i maj 2009 selvstændig virksomhed – BoniConsult. 
Målgruppen er hovedsagelig kommuner. Endvidere tilbydes 
konsulentopgaver for private erhvervs- og industrivirksomheder. 
 
Primære ydelser 
• Sagsbehandling efter svømmebadsbekendtgørelsen, herunder 

o Hygiejniske og tekniske tilsyn med svømmebadsanlæg 
o Udarbejdelse af forslag til tilsynsbreve incl. forslag til 

håndhævelse 
o Udarbejdelse af forslag til kommunal godkendelse af 

svømmebade 
o Udarbejdelse af dispensation for omsætningstid 
o Øvrig sagsbehandling på svømmebadsområdet 

 
Andre ydelser   
• Tilsyn med industri- og branchevirksomheder 
• Landbrugstilsyn 
• Miljøgodkendelse til listevirksomheder 
• Spildevandstilladelser 
• Nedsivningstilladelser 
• Tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg 
• Øvrig sagsbehandling af bestemmelserne i 

miljøbeskyttelsesloven 
 
 

Juli 2011 – juni 2012 Brønderslev Kommune 
Ingeniør – midlertidigt ansat i et barselsvikariat/ressourceperson.  
Arbejdsområde hovedsageligt tilsyn med landbrugsvirksomheder. 

2009 - 2010 Brønderslev Kommune 
Ingeniør 
Ansat i afdelingen Miljø, vand og Natur.   
 
Overordnet er ansvarsområdet administration af 
Miljøbeskyttelsesloven, herunder især udarbejdelse af 
miljøgodkendelser til listevirksomheder samt tilsyn med 
industrivirksomheder.  
Endvidere 
• Sagsbehandling af jordforureningsloven 
• Tilsyn med indretning og drift af benzinstationer 
• Spildevandssager 
• Jordvarmeanlæg 
• Klagesager 
• Øvrige forefaldende opgaver 
 

2006 - 2008 Orbicon 
Ingeniør 
Orbicon A/S, i afdelingen Natur og Plan. Ansat som 
miljømedarbejder indenfor virksomhedsmiljøområdet.  
 
Jeg løste primært følgende opgaver for kommuner: tilsyn med 
industrivirksomheder, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, 
spildevandssager i det åbne land (nedsivnings-, udlednings-, og  
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samletankstilladelser, også anlæg > 30 PE), vurdering af 
påbudsmuligheder i jordforureningssager, tilsyn med 
svømmebadsanlæg og godkendelser heraf, etc.  Jeg hjalp endvidere 
private virksomheder med udarbejdelse af ansøgning om 
miljøgodkendelse. 
 

2000 - 2006 Miljøcenter Nordjylland I/S 
Ingeniør 
Ansvarsområdet var hovedsageligt administration af 
Miljøbeskyttelsesloven, herunder tilsyn på landbrugs- og 
industrivirksomheder. Udarbejdelse af miljøgodkendelser til 
landbrug og industri, herunder udarbejdelse af 
spildevandstilladelser. Har udført tilsyn med indretning og drift af 
benzinstationer. Udarbejdet forslag til undersøgelses- og 
oprensningspåbud i forureningssager, samt foretaget vurdering af 
oprensningsrapporter. 
 

1988 - 1999 Skive Kommune 
Ingeniør 
Ansvarsområde: administration af Vandløbsloven, Lov om 
betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøbeskyttelsesloven, 
herunder tilsyn med landbrug, virksomheder. Spildevand i det åbne 
land. Tilsyn med og godkendelse af svømmebadsanlæg.  
 

1985 - 1987 Nuuk Kommune - Grønland 
Ingeniør 
Forefaldende arbejde inden for miljøområdet, dag- og 
natrenovation, snerydning, udarbejdelse af udbudsmateriale, 
økonomiansvarlig. Afdelingsleder i 1987. 
 

1984 - 1985 Nordjyllands Amt 
Ingeniør 
Opmåling af amtsvandløb/bygværker. Projektering af fiske- og 
faunapassager. 
 

1980 - 1982 Aabybro Kommune 
Ingeniør 
Kloakundersøgelse, opmåling og projektering af kloakprojekt med 
tilhørende vejprojekt 
 

 
EFTERUDDANNELSE/ 
KURSER  

DMU, Risø, Kursus i OML-beregning, 2008 (1 dag) 
 

 Teknologisk Institut, Godkendelse/tilsyn med svømmeanlæg, 2007 
(3 dage) 
 

 KL, Miljøjura, 2006 (1 år) 
 
Har endvidere siden 1988 deltaget i en lang række specifikke 
kurser i relation til miljøadministration. 
 

INTERESSER Golf og lystfiskeri 
 

FAGLIGE FORENINGER IDA 
 


