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Notat om amternes 1999-indberetning om administration af miljøbe-
skyttelseslovens § 20 a  
 

1. Baggrund 
Siden den 1. januar 1998 har det generelt været forbudt at tilføre jord til råstofgrave og tidligere 
råstofgrave. Grundlaget for forbuddet er lov nr. 426 af 10. juni 1997, som blev vedtaget af Fol-
ketinget den 30. maj 1997, om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om råstoffer. Lov-
ændringen gennemførtes med det formål at beskytte grundvands- og drikkevandsinteresser. 
 
Miljøbeskyttelseslovens §§ 20 a og 20 b regulerer forbuddet mod tilførsel af jord til råstof-
grave og mulighederne for dispensation fra forbuddet. 
 
Amtsrådet kan dispensere fra forbuddet, hvis der ikke er risiko for forurening af vandindvin-
dingsanlæg eller grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og  
andre miljømæssige hensyn ikke taler imod. (Miljøbeskyttelseslovens § 20a, stk. 2, nr. 3). 
 
Amtsrådet kan desuden meddele dispensation, hvis råstofindvinderen eller grundejeren har en 
kontraktmæssig forpligtelse til at modtage jord til ejendommen. I givet fald skal aftale være 
indgået senest den 19. december 1996. Aftaler indgået efter denne dato og senest den 31. de-
cember 1998 kan højest have en varighed på 6 måneder, hvorfor de nu ikke længere vil kunne 
danne basis for dispensation. (Miljøbeskyttelseslovens § 20a, stk. 2, nr. 1). 
 
Dispensation fra forbuddet vil på tilsvarende vis også kunne meddeles, hvis råstofindvinderen 
eller grundejeren har haft særlig grund til at påregne, at der kunne tilføres jord til ejendommen, 
og et forbud mod deponering  derfor betyder væsentlige økonomisk tab. (Miljøbeskyttelses-
lovens § 20a, stk. 2, nr. 2). 
 
Miljøhensyn kan dog indebære, at amtsrådet ikke giver den ansøgte dispensation, selv om af-
slaget forringer eller umuliggør en bestemt, påregnelig anvendelse af ejendommen. 
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I overensstemmelse med Betænkning over lovforslag nr. L 129 afgivet af Folketingets Miljø- 
og Planlægningsudvalg den 14. maj 1997 foretager amtsrådene en årlig indberetning til Miljø-
styrelsen om de meddelte dispensationer, således at styrelsen kan følge udviklingen på områ-
det. Formålet med en sådan indberetning er at sikre, at de meddelte dispensationer tilgodeser 
de hensyn, der er angivet i lovforslaget. 
 

2. Amternes indberetninger 
Miljø- og Energiministeren sendte den 11. januar 1999 Miljøstyrelsens notat af 10. december 
1998 om amtsrådenes første indberetning til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalgs ori-
entering. Indberetningerne og notatet omfattede perioden fra 1. januar 1998 til medio 1998. 
 
Miljøstyrelsen har den 15. juni 1999 bedt amtsrådene om en indberetning om administratio-
nen af miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2 i perioden 1/7 1998 - 30/6 1999. Indberetninger-
ne er modtaget i perioden juli - oktober 1999. 
 
Amtsrådene er bedt om for hver enkelt afgørelse, der er truffet i amtet siden forrige indberet-
ning, at oplyse om hjemmel og begrundelse for afslag henholdsvis dispensation, om vandind-
vindingsinteresser eller andre miljømæssige hensyn i området. Desuden er amtsrådene bedt 
om at svare på en række spørgsmål om bl.a. de deponerede mængder jord i råstofgrave siden 
1. januar 1998, om det årlige deponeringsbehov, om deponeringskapacitet og om kontrol med 
overholdelse af vilkår for dispensationer. 
 
Den næste indberetning om administration af reglerne om tilførsel af jord til råstofgrave, som 
amterne vil blive bedt om, vil omfatte det første år efter at jordforureningsloven er trådt i kraft 
den 1. januar 2000.  Miljøbeskyttelseslovens §§ 20a og 20b videreføres i jordforureningslo-
vens §§ 52 og 53. 
 

3. Dispensation fra forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave  
Siden sidste indberetning har de 14 amter truffet i alt 142 afgørelser efter miljøbeskyttelseslo-
vens § 20 a, stk. 2. Der er meddelt 98 dispensationer og 44 afslag. Ved indberetningen i 1998 
havde amterne i alt truffet 207 afgørelser. (Tabel 1.) 
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Tabel 1. Afgørelser truffet pr. medio 1998 og medio 1999  
Amt   Dispensation        Afslag     ad  Dispensationer 1999 

pr. 
medio 

1998 

nye pr. 
me-

dio199
9

pr. 
medio 

1998

nye pr. 
medio 

1999

konkrete 
projekter / 
begrænsede 
mængder 

generel / ingen 
oplysninger 
om begræns-
ninger 

Bornholms Amt 5 1 0 0 1 
Frederiksborg Amt 4 4 1 4  4
Fyns Amt 9 5 14 4 1 4
Københavns Amt  6 2 2 0  2
Nordjyllands Amt 5 17 2 2 14 3
Ribe Amt  0 22 0 7  22
Ringkøbing Amt1 14 12 13 8 7 5
Roskilde Amt 5 0 7 1  
Storstrøms Amt 3 5 3 4 2 3
Sønderjyllands Amt 10 2 9 3  2
Vejle Amt2 18 3 19 1 1 2
Vestsjællands Amt 3 5 5 4 3 2
Viborg Amt 19 7 11 6 1 6
Århus Amt 13 13 7 0  13
I alt  114 98 93 44 30 68
1 1998-dispensationer korrigeret i forhold til notat af 10.12.1998 (fra 15 til 14) 
2 1998-tal korrigeret i forhold til notat af 10.12.1998 (fra 16 til 18 dispensationer og fra 18 til 19 afslag) 
 
 
Det fremgår af amternes seneste indberetninger, at knapt en tredjedel af de 98 dispensationer 
er meddelt til modtagelse af jord fra konkrete bygge-/anlægsarbejder eller begrænsede jord-
partier. Ca. halvdelen af de 68 generelle dispensationer er givet for maksimalt 5 år. Et amt har 
givet 11 dispensationer til råstofgrave, som i 1998 havde fået midlertidig dispensation til at 
modtage jord. Yderligere 5 afgørelser vedrører sager, som også var omfattet af forrige indbe-
retning. I disse sager er bl.a. vilkår for dispensation ændret, dispensation er forlænget og af-
slag ændret til dispensation. 

 

3.1 Hjemlen for dispensationen  
Siden den første indberetning har amterne meddelt alle dispensationer - bortset fra een - med 
hjemmel i § 20a, stk. 2, nr. 3. I disse sager har amtsrådene således vurderet, at tilførsel af jord 
ikke vil udgøre en risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand, der forven-
tes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning.  
 
Kun een dispensation er meddelt i medfør af § 20a, stk. 2, nr. 1, da råstofindvinderen eller 
grundejeren har haft en kontraktmæssig forpligtelse til at modtage jord til den pågældende 
ejendom.  
 
I 1998 indberettede amterne, at ca. 20% af dispensationerne meddelt i løbet af det første halve 
år efter forbuddets ikrafttræden var meddelt med hjemmel i § 20 a, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2. 
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Det kan hermed konstateres, at mulighederne for at søge om dispensation med henvisning til 
kontraktmæssige forpligtelser eller væsentlige økonomiske tab som følge af indgreb i den for-
ventede udnyttelse af ejendommen, i praksis ikke benyttes længere. Reglerne i § 20 a, stk. 2, 
nr. 1 og nr. 2 var da også især forventet anvendt i en overgangsperioden for at forbuddet ikke 
skulle ramme urimelig hårdt. 
 

3.2 Vandindvindingsinteresser 
Amterne har som grundlag for deres afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 
3 vurderet om der kan dispenseres fra forbudet uden risiko for forurening af vandindvindings-
anlæg eller af grundvand.  
 
I forbindelse med indberetningen er amterne bedt om at oplyse om de forhold, der er lagt 
vægt på i forbindelse med den enkelte afgørelse. Det er oplysninger om de vandindvindings-
interesser, der er i nærheden af råstofgraven eller den tidligere råstofgrav, herunder om områ-
det er udlagt til område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), drikkevandsinteresse eller 
begrænset drikkevandsinteresse i henhold til Regionplanen, om området er indvindingsopland 
(IO) til et vandværk eller om der er enkeltvandforsyningsboringer (EV) i området. 
 
Af tabel 2 fremgår vandindvindingsinteresserne i forbindelse med dispensationer, som amter-
ne har indberettet pr. medio 1998 og pr. medio 1999. 
 
Tabel 2. Vandindvindingsinteresser ved dispensationer 

 1998 
antal di-

spensatio-
ner 

1999 
antal di-

spensatio-
ner 

i OSD og i IO 7 5 
i OSD og udenfor IO 16 12 
i OSD (hjemmel nr. 1 / nr. 2)1 15 0 
I alt i OSD 38 17
udenfor OSD og i IO 5 0 
udenfor OSD og udenfor IO 71 47 
udenfor OSD med EV 0 12 
udenfor OSD2 0 22 
I alt udenfor OSD 76 81
I alt 114 98
1 Uoplyst om i/udenfor IO eller med/uden EV i nærheden 
2 Uoplyst om i/udenfor IO eller med/uden EV i nærheden 

 
Af de i 1999 indberettede dispensationer er 81 (83%) givet til råstofgrave udenfor OSD, heraf 
47 udenfor indvindingsopland til vandværk og 12 med enkeltvandforsyning i nærheden.  
 
Amterne har i 12 tilfælde givet dispensation til modtagelse af jord i råstofgrave beliggende i 
OSD, men udenfor indvindingsoplande og uden enkeltvandforsyning i nærheden. 
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I 5 tilfælde har amterne givet dispensationer til råstofgrave beliggende i OSD og indenfor et 
indvindingsopland. Begrundelserne for disse dispensationer er henholdsvis afdækning af fyld-
plads, tilførsel af en begrænset mængde landbrugsjord, lovliggørelse af en allerede sket depo-
nering, grundvandsmagasinets beskyttelse med 15 m moræneler kombineret med en begræn-
set mængde jord og en begrænset mængde jord til udjævning af skrænt bestående af returjord. 
 
Hensynet til vandindvindingsinteresserne synes umiddelbart at være tillagt samme betydning, 
som det har været tilfældet i forbindelse med de dispensationer, som blev indberettet i 1998. 
De fleste dispensationer gives til råstofgrave, som hverken ligger i OSD eller indenfor et ind-
vindingsopland til et vandværk. Andelen af dispensationer til råstofgrave i OSD er halveret i 
forhold til 1998, bl.a. fordi dispensationerne med en enkelt undtagelse alle er truffet med 
hjemmel i  § 20, stk. 2, nr. 3 
 
I øvrigt kan indberetningerne for de to år kun vanskeligt sammenlignes. I 1998 var det ikke 
muligt af indberetningerne at afgøre om der var enkeltvandforsyningsboringer i området. I 
1999 er afstanden til og placeringen af enkeltvandforsyningsboringer sjældent oplyst. I 1999 
er det i 22 tilfælde blot oplyst, at råstofgraven ligger udenfor OSD uden angivelse af om det 
er et indvindingsopland eller i nærheden af enkeltvandforsyning. I 1998 blev der i 15 sager 
givet dispensation med hjemmel i § 20, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2 og det fremgår af indberetnin-
gerne, at de pågældende råstofgrave alle ligger i OSD. 
 

3.3 Vilkår for dispensationer  
Amterne kan fastsætte vilkår for udnyttelse af meddelte dispensationer. I henhold til miljøbe-
skyttelseslovens § 20a, stk. 3 kan det være vilkår om håndtering af jorden og om dokumenta-
tion for, at der er tale om uforurenet jord, som tilføres råstofgraven. 
 
Miljøstyrelsen har ikke bedt amterne om at indsende specielle oplysninger om de vilkår som 
måtte blive fastsat for udnyttelse af dispensationer. Styrelsen har i forbindelse med klagesager 
og afgørelser modtaget til orientering set eksempler på vilkår fra 11 amter. 
 
I Miljøstyrelsens notat af 10. december 1998 om amternes indberetning i 1998 er kort omtalt 
nogle typiske vilkårselementer. Det skal derfor her blot nævnes, at i mindst 8 amter er opstil-
let grænseværdier for forskellige forureningskomponenter, som ikke må overskrides for jord, 
der placeres i råstofgrave. 8 amter fastsætter vilkår om analyse af jorden hvis der er mistanke 
om forurening. 9 amter fastsætter vilkår om følgesedler eller anden dokumentation for jordens 
oprindelse, renhed o.lign.. 
 
Et enkelt amt nævner i forbindelse med årets indberetning, at kontrollen af jord til råstofgrave 
tilsyneladende har ændret jordstrømmene. Samme amt oplyser, at en råstofgrav melder, at det 
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er blevet almindeligt at køre jorden ud på landbrugsjord for bl.a. at undgå papirarbejde og 
analyseomkostninger. 
 
Enkelte andre amter nævner også, at der tilsyneladende tilføres jord til landbrugsejendomme. 
Der kan ikke sættes tal på denne alternative placering. Miljøbeskyttelsesloven regulerer ikke 
placering af jord uden for råstofgrave, hvis jorden ikke er erkendt forurenet.  
 

4. Afslag på ansøgninger om dispensation fra forbuddet 
Siden forrige indberetning har amterne meddelt 44 afslag og alle i medfør af miljøbeskyttel-
seslovens § 20a, stk. 2, nr. 3. Amterne har således vurderet at tilførsel af jord vil indebære en 
risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand, der forventes at indgå i den 
fremtidige drikkevandsforsyning. 
 
Af tabel 3 fremgår vandindvindingsinteresserne i forbindelse med afslag, som amterne har 
indberettet pr. medio 1998 og pr. medio 1999. 
 
Tabel 3. Vandindvindingsinteresser ved afslag 

 1998 
antal af-

slag 

1999 
antal af-

slag 
i OSD og i IO 43 20 
i OSD og udenfor IO 28 3 
i OSD med EV 0 3 
i OSD1 0 8 
I alt i OSD 71 34
udenfor OSD og i IO 8 2 
udenfor OSD og udenfor IO 12 2 
udenfor OSD med EV 0 3 
udenfor OSD2 0 3 
I alt udenfor OSD 20 10
Uoplyst (hjemmel nr. 1 / nr. 2)3 2 0
I alt 93 44
1 Uoplyst om i/udenfor IO eller med/uden EV i nærheden 
2 Uoplyst om i/udenfor IO eller med/uden EV i nærheden 
3 Uoplyst om i/udenfor OSD 

 
Af de i 1999 indberettede afslag er der meddelt 34 afslag på ansøgning om tilførsel af jord til 
råstofgrave indenfor OSD, svarende til ¾ af alle meddelte afslag. Af disse ligger råstofgraven 
i 20 tilfælde indenfor indvindingsopland til vandværk og i 3 er der enkeltvandforsyningsbo-
ring i nærheden.  
 
I 10 sager er der meddelt afslag til råstofgrave udenfor OSD, heraf ligger 2 indenfor et ind-
vindingsopland og 3 med enkeltvandforsyningsboringer i nærheden. 
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En nærmere sammenligning af de hensyn til vandindvindingsinteresser, som har begrundet af-
slag indberettet i 1998 og i 1999, er vanskelig på grund af varierende detaljeringsgrad i indbe-
retningerne i de to år. Dog gælder for begge perioder, at ¾ af afslagene er meddelt, når råstof-
graven ligger i OSD og at råstofgraven i mere end halvdelen af disse tilfælde også ligger in-
denfor et indvindingsopland til et vandværk eller i nærheden af en enkeltvandforsyningsbo-
ring. For ca. mere end halvdelen af samtlige afslag gælder, at råstofgraven ligger indenfor et 
indvindingsopland til et vandværk eller i nærheden af en enkeltvandforsyningsboring. 
 

5. Behovet for placering af jord i amtet og kapaciteten hertil  
Jord tilført råstofgrave 
Amterne har skønnet, at råstofgrave med dispensation til at modtage (uforurenet) jord i 1998  
har modtaget ca. 1.660.000 m3 jord. Tallet er korrigeret, idet nogle amter har indberettet for 
mere end 12 måneder, jf. nedenfor. De således indberettede mængder1, svarende til ca. 
1.885.000 m3 jord, er 13,6 % højere end det korrigerede skøn. 
 
Det samlede skøn over modtaget jord i råstofgrave er baseret på følgende: 7 amter har oplyst, 
at der i 1998 er modtaget 902.000 m3 jord i råstofgrave med dispensation. 5 amter har oplyst, 
at der i perioden 1.1.1998-1.7.1999 er modtaget 686.000 m3. Et amt har oplyst, at der modta-
get 286.000 m3 de seneste 12 måneder (1.7.1998-1.7.1999) og et amt, at der er modtaget 
11.600 m3 i perioden 1.7.1997-1.7.1999. De oplyste mængder, som vedrører mere end 12 må-
neder er korrigeret, bl.a. på baggrund af de oplysninger, som amterne indberettede til Miljø-
styrelsen i 1998.  
 
Deponering af ren jord i råstofgrave med § 19 og/eller § 33-tilladelse er ikke medregnet i 
ovenstående mængder. Kun tre amter har givet tal herfor (i alt 618.000 m3). 
 
Aktive råstofgrave har i henhold til tilladelser til råstofindvinding indberettet til Danmarks 
Statistik, at der i 1998 i alt er tilført ca. 1.775.000 m3 jord i aktive råstofgrave. For de fleste 
amters vedkommende er der endog store forskelle på oplysningerne fra amterne til Miljøsty-
relsen og oplysningerne fra råstofindvinderne til Danmarks Statistik. På landsplan er tallene 
dog af nogenlunde samme størrelsesorden, hvorfor Danmarks Statistiks tal for udviklingen fra 
1997 til 1998 med forbehold kan tages som udtryk for udviklingen i deponerede mængder 
jord i råstofgrave - aktive såvel som tidligere råstofgrave. 
 
Danmarks Statistik har opgjort, at de aktive råstofgrave i 1997 har modtaget 2.827.000 m3. 
Der er således modtaget ca. 1.000.000 m3 mindre i 1998 end i 1997, svarende til en reduceret 
tilførsel til aktive råstofgrave på godt 1/3. Især i Københavns, Roskilde, Vejle og Århus amter 
er der sket betydelige fald på mellem 41 og 66%. Råstofgravene i disse fire amter tegnede sig 
i 1997 for godt halvdelen (53%) af den deponerede jord (i 1998 var det ca. 40 %). Bornholms, 
                                                 
1 Hvor amterne har opgivet mængder i tons er benyttet omregningsfaktoren 1,7 tons = 1 m3  
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Nordjyllands og Ribe amter var de eneste med stigning (mellem 4 og 100 %) i tilførte mæng-
der, men de tre amter tegnede sig i 1997 kun for ca. 5% af den jord, der blev tilført alle rå-
stofgrave (i 1998 var det ca. 10 %). 
 
Danmarks Statistiks oplysninger om modtaget jord i råstofgrave omfatter kun råstofgrave med 
gældende tilladelse til indvinding. Alligevel må tendensen til et væsentligt fald i deponerede 
mængder antages at gælde for samtlige råstofgrave, jf. ovenfor. 
 
Behov for placering af jord 
Amterne blev bedt om at oplyse hvor store mængder jord, der er behov for at placere indenfor 
amtet pr. år. 
 
6 amter har ingen bud på det årlige behov for placering af jord i amtet. De øvrige 8 amter 
skønner - bl.a. på grundlag af den oplyste/skønnede deponering i 1998 - at der er et samlet 
behov for placering af ca. 2 mio. m3 jord årligt. Til sammenligning er der i disse 8 amter - i 
følge amternes indberetninger og Danmarks Statistik - deponeret knapt 1,3 mio. m3 jord i rå-
stofgrave i 1998.  
 
Dette indikerer, at omkring en tredjedel af behovet for deponering af jord dækkes af alternati-
ve placeringssteder, herunder i råstofgrave med tilladelse til at modtage jord efter miljøbe-
skyttelseslovens § 19 eller § 33. 
 
Der er ifølge det oplyste ikke indgået aftaler amterne imellem om deponering af jord.  
 
Generelt har amterne ingen oplysninger om evt. import/eksport af jord mellem amterne. Kø-
benhavns Amt oplyser dog, at der i amtet i de seneste 12 måneder er importeret godt 100.000 
m3 jord fra andre amter og at der også eksporteres ukendte mængder fra amtet. Enkelte andre 
amter oplyser, at der sker import/eksport, men har ingen oplysninger om omfanget. Roskilde 
Amt har ingen anlæg til jordrensning og eksporterer jord til amter med sådanne anlæg. Vest-
sjællands Amt har to anlæg til jordrensning og har derfor import af jord til rensning. Køben-
havns Kommune oplyser, at der til opfyldning i Nordhavnen årligt er brugt 350-400.000 m3 
jord, heraf en del fra andre kommuner. 
 
Kapacitet i råstofgrave 
Amterne blev bedt om at oplyse hvor meget plads, der er til at modtage råjord i amtet, og hvor 
længe pladsen forventes at kunne dække amtets behov for placering af jord. 
 
Seks jyske amter har ingen opgørelser eller andre oplysninger om restkapaciteten. Et af disse 
amter skønner dog, at der i råstofgrave med dispensation er kapacitet nok til at behovet for 
deponering af jord kan dækkes. Samme amt nævner også, at forbudet ikke har ændret væsent-
ligt på mulighederne for at deponere jord, da amtet i en årrække har haft en tilsvarende re-
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striktiv administration efter råstofloven. Bornholms Amt oplyser, at der uden problemer kan 
skaffes plads med fremtidige dispensationer. 
 
De øvrige syv amter, som har oplyst om restkapaciteten i råstofgrave, har plads nok i fra ca. 5 
år til 30 år. Et par amter vurderer, at det næppe er realistisk at udnytte kapaciteten i visse rå-
stofgrave, fordi transportafstandene vil være for store. Det gælder bl.a. Nordjyllands og Fre-
deriksborg amter. Bl.a. Københavns Amt gør opmærksom på, at udfaldet af verserende anke-
sager kan reducere restkapaciteten betydeligt.  
 
Der synes på denne baggrund ikke at være aktuelle kapacitetsproblemer. Dog har næsten 
halvdelen af amterne ikke oplysninger om den faktiske restkapacitet til jord i råstofgrave. Ud-
nyttelse af kapaciteten i nogle råstofgrave kan også betyde et øget transportbehov. Det er dog 
ikke muligt at vurdere hvordan transportbehovet ville have udviklet sig uden regulering af 
jordtilførslen til råstofgrave.  
 
Alternative placeringsmuligheder 
Amterne er dernæst bedt om at oplyse om der er oprettet placeringsmuligheder udenfor rå-
stofgravene i amtet og i givet fald oplyse hvem, der har oprettet den. 
 
Københavns Kommunes kapacitet i Københavns Nordhavn strækker til foråret 2000. Der er 
planlagt et nyt depot på Prøvestenen.  
 
Syv amter oplyser, at der ikke er oprettet alternative placeringsmuligheder til ren jord. I et af 
disse amter er er planlægningsarbejde igangsat for at finde et placeringssted i hver kommune. 
I øvrigt oplyser fem amter, at der er etableret placeringsmulighed eller oprettet jorddeponi 
på/ved lossepladser og fyldpladser. Amterne nævner i øvrigt, at jord anvendes i bygge- og an-
lægsarbejder, støjvolde, til havneopfyld, afdækning, jordskulptur, kælkebakker og terrænregu-
lering på landbrugsejendomme. Tre amter nævner specifikt, at de - uden at kunne sætte tal på 
mængderne - har indtryk af, at der i større omfang end hidtil tilføres jord til landbrugsejen-
domme. 
 
Det lader ikke til, at amterne endnu har taget egentlige initiativer til oprettelse af alternative 
placeringsmuligheder for ren jord. En række amter har nævnt, at initiativet til alternativ place-
ring er privat og oprettelsen er sket ved lokalplan. Et enkelt amt har givet tilladelser efter 
planloven til deponering på landbrugsjord.  
 
Der er mindst 15 råstofgrave i 6 amter, som har tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 
eller § 33 til at modtage jord. Den samlede kapacitet skønnes at være mere end 10 mio. m3. 
For to af gravene er det specifikt nævnt, at tilladelsen gælder forurenet jord. Hertil kommer 
fyld- og lossepladser med plads til mere end 2,5 mio. m3. To amter nævner, at de pågældende 
steder - på trods af tilladelser - stort set ikke bruges til deponering af jord. 
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6. Kontrol og tilsyn  
I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 fører amtsrådene tilsyn med deponeringer i 
råstofgrave, incl. tidligere råstofgrave. Amterne er derfor i forbindelse med indberetningen 
blevet bedt om at oplyse om gennemført kontrol og tilsyn, herunder om hvordan til-
syn/kontrol er gennemført og om resultatet af tilsyn og kontrol. 
 
De fleste amter fører varierende grader af tilsyn og kontrol. De fører således regelmæssigt til-
syn, gennemfører kontrolbesøg eller besigtiger råstofgrave med dispensation og enkelte amter 
omfatter også de grave, som ikke har fået dispensation. Et enkelt amt gennemfører en stor del 
af  tilsynsbesøgene i forbindelse med tilsyn efter råstofloven. I forbindelse med tilsyns- og 
kontrolbesøg udtager 4 amter jordprøver til analyse. Et af disse amter tager kun prøver ved 
mistanke om forurening. I øvrigt udspørges chauffører om jordens oprindelse, oplysnings-, 
følgesedler og anden dokumentation kontrolleres og der foretages visuel kontrol af den depo-
nerede jord. 5 amter udtager ikke jordprøver, bort set fra et amt, som udtager prøver fra anlæg 
med § 33-tilladelse til modtagelse af jord. 
 
2 amter vurderer og godkender jordpartierne inden deponering. Et amt meddeler kun dispen-
sation til givne jordpartier og i et andet amt skal hvert parti jord anmeldes 14 dage inden de-
ponering ønskes. Er der tvivl om hvorvidt jorden er ren forlanges jorden analyseret. Disse to 
amter fører i følge det oplyste ikke kontrol og tilsyn efter jorden er tilført råstofgravene. 
 
3 amter har endnu ikke ført tilsyn eller kontrolleret om vilkår for dispensationer er overholdt. 
Det ene amt har først meddelt dispensationerne i april/maj 1999. Miljøstyrelsen vil erindre 
amterne om, at der er en tilsynsforpligtelse vedrørende råstofgrave. 
 
I forbindelse med amternes tilsyn og kontrol nævner nogle amter, at der er konstateret enkelte 
overskridelser af grænseværdier og/eller af vilkårene for dispensationer. I 5 amter at sådanne 
overskridelser resulteret i indskærpelser og/eller fjernelse af de pågældende jordpartier. I tre 
tilfælde er der fjernet jord fra råstofgrave uden dispensation og i et enkelt tilfælde har amtet 
indgivet politianmeldelse. I et amt er resultaterne af det første tilsyn med råstofgrave med di-
spensation nu under drøftelse. I øvrigt nævner et par amter, at tilsynet ikke har givet anled-
ning til bemærkninger. 
 
Af amternes indberetninger fremgår det således, at flertallet af amterne gennemfører tilsyn og 
kontrol med at vilkår for dispensationer overholdes og med ulovlige deponeringer. Det frem-
går også, at der i den forbindelse hidtil kun er konstateret relativt få overskridelser, som bl.a. 
har resulteret i fjernelse af jord.   
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7. Klagesagerne 
I perioden 1/12 1998 - 1/12 1999 har Miljøstyrelsen modtaget 10 klager over amternes afgø-
relser. 3 var  klager over dispensationer og 7 over afslag. Naboer, en tidligere indvinder og 
Århus Kommunale Værker har påklaget dispensationerne. Afslagene er påklaget af ansøger-
ne. 
 
Siden 1. december 1998 er 6 klager afvist fordi klageren ikke var klageberettiget eller fordi 
klagefristen var overskredet. I en sag har Miljøstyrelsen stadfæstet dispensationen og en sag 
er hjemvist. Endelig er en sag, hvor et afslag var påklaget, bortfaldet, da amtet efter fornyet 
behandling har meddelt dispensation. Der er herefter 35 klagesager under behandling i Miljø-
styrelsen (pr. 1/12 1999). 
 

8. Konklusion 

På baggrund af amternes indberetninger og øvrige oplysninger synes amternes administration 
af forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave at være i overens-
stemmelse med intentionerne og formålet med reguleringen. Amternes afgørelser efter miljø-
beskyttelseslovens § 20a er således truffet med udstrakt hensyntagen til grundvands- og drik-
kevandsinteresser i nærheden af de pågældende råstofgrave. Den foreløbige vurdering af de 
indkomne klagesager giver samme indtryk. 
 
Det synes endnu for tidligt at opgøre og vurdere de nærmere konsekvenser af forbuddet. Der 
er relativ stor usikkerhed forbundet med opgørelse af den mængde jord, der er deponeret i rå-
stofgrave med dispensation efter 1. januar 1998. Med forsigtighed kan Danmarks Statistiks 
tal, som ikke omfatter deponering i tidligere råstofgrave, benyttes. Disse tal tyder på, at der 
fra 1997 til 1998 er sket et betydeligt fald i mængden af jord, der er tilført råstofgrave. Faldet 
er på ca. 35%, svarende til 1 mio. m3 jord.  
 
Amterne har generelt ikke taget initiativer til alternative placeringsmuligheder udenfor råstof-
gravene. Jorden, som ikke længere tilføres råstofgrave, placeres og anvendes mange forskelli-
ge steder som f.eks. i nyoprettede jorddeponier, i bygge- og anlægsarbejder, til afdækning og 
som terrænregulering på landbrugsejendomme.  
 
Samlet set lader det til, at der umiddelbart er tilstrækkelig kapacitet til at placere jord i råstof-
grave. Dog kan længere transportafstande i realiteten vanskeliggøre udnyttelse af hele kapaci-
teten. Yderligere skønnes der at være en restkapacitet i råstofgrave med tilladelse til at mod-
tage jord efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33.  
 
Amterne har generelt ikke taget skridt til planlægning af den fremtidige placering og anven-
delse af især uforurenet jord. Forbuddet mod deponering i råstofgrave kan således måske føre 
til uhensigtsmæssig og øget transport af jord. Eller at jord, som ikke er erkendt forurenet, kø-
res til f.eks. landbrugsejendomme, hvor jordens oprindelse og renhed ikke kontrolleres. 
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Af miljø- og energiministerens statslige udmelding i forbindelse med regionplanrevision 2001 
fremgår, at amterne er bedt om generelt at revurdere affaldsområdet. I den forbindelse peges 
på, at hvis der opstår problemer på grund af forbuddet mod placering i råstofgrave, kan der 
være behov for at amterne udpeger alternative placeringssteder for overskudsjord. 
 
Samlet set må risikoen for forurening som følge af at jord placeres på andre ejendomme end i 
råstofgrave antages at kunne minimeres i takt med at kortlægning af forurenede arealer gen-
nemføres efter reglerne i den nye jordforureningslov. Lovens anmeldeordning for jord fra 
kortlagte ejendomme forventes også yderligere at reducere risikoen for at deponering af jord 
uden for råstofgrave kan forurene drikke- og grundvand.  
  
Amternes tilsyn og kontrol har afsløret enkelte overskridelser af fastsatte grænseværdier og 
vilkår, som i nogle tilfælde har ført til krav om fjernelse af det pågældende parti jord. Omfan-
get af amternes tilsyn og kontrol varierer en del og enkelte amter har endnu ikke ført tilsyn el-
ler foretaget kontrol. Miljøstyrelsen vil erindre amterne om, at der er en tilsynsforpligtelse 
vedrørende råstofgrave. 
 
Når kontrolsystemerne, som fastsættes i vilkårene for dispensationer, har fungeret i en længe-
re periode, vil Miljøstyrelsen vurdere om kontrollen fungerer, eller om der er behov for at ud-
nytte hjemlen i lov om forurenet jord til at opstille ensartede kontrolsystemer. 
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