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Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, […] 
 
Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud 
om undersøgelser af jordforurening på […]. 
 
 
1. Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen ændrer Storstrøms Amts afgørelse af 10. juni 2004 til følgende un-
dersøgelsespåbud. Afgørelsen træffes efter jordforureningslovens § 401: 
 
"[A] skal udtage supplerende prøve i forhold til tidligere foretagen undersøgelse. 
Der henvises til virksomhedens skitse over prøvetagningssteder af 8. juli 2004: 
 
Der skal graves ned til gruskastningen om regnvandsledningen lige uden for det 
område, som tidligere blev gravet op, det vil sige forventeligt lige vest for prøve 11. 
Her skal gruskastningen besigtiges, og der skal udtages en prøve, bestående af 
mindst 3 delprøver der stikkes sammen. 
 
Tidspunkt for besigtigelse og prøvetagning skal meddeles Storstrøms Amt senest 7 
dage inden, således at amtet har mulighed for at være til stede ved prøvetagnin-
gen. Analyserne skal omfatte oliekomponenter ved GC-FID. 
 
Ændringer i prøvetagningsproceduren - eksempelvis i, hvor mange delprøver prø-
ven består af - kan ske ved aftale mellem amtet og virksomheden på grundlag af de 
observerede forhold. 
 
Virksomhedens afrapportering af resultaterne skal foreligge senest 8 uger fra afgø-
relsens dato." 
 
Klagevejledning ses i afsnit 6. 
 
 
2. Baggrund for påbudet 
Følgende er oplyst af [A] i rapport dateret december 2003: 
 
Den 13. november 2003 opdagede virksomheden, at der var sket udslip på virk-
somhedens grund fra en overjordisk tank med dieselolie. Samme dag sugede en 
slamsuger cirka 500 l olie op. Der blev udlagt en spærre, som hindrede at olien løb 
til bufferbassin for regnvand. Der blev skrabet for at hindre olien i at løbe ud på 
vejen, og der blev opgravet et hul på cirka 20 tons fra det sted, hvor tanken stod. 
 
I dagene 14.-18. november 2003 blev igen skrabet på vejen, og regnvandslednin-
gen blev spulet igennem, hvorved der blev opsamlet en mindre mængde olie. Der 
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blev gravet yderligere ud fra hullet hvor tanken stod; vejbrønden blev gravet fri, og 
der blev gravet en rende fra brønd og ind mod indkørslen. I alt blev der fjernet cirka 
70 tons jord. 
 
De første dages prøver omfattede: 
− Den 14. september 2003 efter opgravning af jord i hul på pladsen: 4 prøver i 

kanterne og 3 bundprøver. 1 prøve i containeren, der indeholdt det opgravede 
jord.  

− Den 14. september 2003 efter afskrab fra pladsen: 1 prøve i containeren, der 
indeholdt det afskrabede jord. 

− Den 18. september 2003 efter udgravning ved vejbrønd: 1 prøve ved vejbrønd. 
Disse prøver overskred kvalitetskriteriet for olie i jord og viste dermed, at der ikke 
var fjernet tilstrækkeligt, følgende steder: 
− I sydlig, østlig og vestlig kant af hul på pladsen 
− Ved vejbrønd. 
 
Den 21. november gravedes hullet af i retningerne S, V og Ø. Der blev gravet jord 
op fra renden mellem vejbrønden og indkørslen, og ved selve vejbrønden blev der 
gravet ind under asfaltbelægningen og ind mod pladsen. Derpå blev der udtaget 11 
prøver. Prøverne 1 og 2 var fra containere med afgravet jord, og prøverne 4-12 var 
renjordsprøver. Prøverne 4-12 overholdt kvalitetskriteriet. 
 
Den 28. november 2003 retableredes belægningen ved vej og på pladsen. 
 
Beregning ud fra påfyldt, forbrugt og resterende olie i tanken viste, at der var spildt 
cirka 1080 liter olie. Fratrækkes det, som er opsuget, fås et spild til jord på 490 liter 
eller 409 kg. 
 
Analyseresultater fra det jord, som er bortkørt, viser, at der for fraktionen n-C10 til 
n-C25 findes fra 5 til 2810 mg/kg TS, eller i vægtet gennemsnit 1289 mg/kg. En 
blandprøve fra jordmodtageren, dækkende al det modtagne jord, viser 2300 mg/kg. 
 
Efter en brevveksling mellem Storstrøms Amt og [A] angående opstilling af masse-
balance varslede amtet den 5. maj 2004 et påbud, som meddeltes den 10. juni 
2004. 
 
 
3. Storstrøms Amts påbud 
Den 10. juni 2004 meddelte Storstrøms Amt følgende påbud til [A] efter § 40 i jord-
forureningsloven: 
 
”[A] A/S skal kortlægge restforureningen med diesel i jorden, som stammer fra spil-
det i Nykøbing F. Produkts tankanlæg natten mellem den 12. og 13. november 
2003. I det følgende redegøres nærmere for, hvad undersøgelsen skal indeholde, 
og hvorledes undersøgelsen skal foretages. 
 
I forbindelse med kortlægningen af restforureningens udbredelse i jorden forventer 
Storstrøms Amt, at der bliver udført et passende antal poreluftprøver i fyldlaget på 
pladsen og i gruskastningen omkring regnvandsledningen i vejen. 
 
Hvis poreluftprøverne viser, at der er en restforurening tilbage i jorden, skal restfor-
ureningen kvantificeres ved, at der udtages et passende antal repræsentative jord-
prøver til analyse for relevante komponenter. 
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Jord- og poreluftprøverne skal analyseres for relevante komponenter af et laborato-
rium, der er akkrediteret til at foretage analyserne. Desuden skal jord- og poreluft-
prøverne udtages af personel med erfaring i udtagning af sådanne prøver. 
 
Inden undersøgelsen skal der fremsendes undersøgelsesoplæg (metodebeskrivel-
se, forslag til placering af poreluftprøverne samt analyseparametre). Undersøgel-
serne må først iværksættes, når amtet har godkendt oplægget. 
 
Der skal endvidere vedlægges et kort, der skitserer forureningens udbredelse.” 
 
Som begrundelse for afgørelsen oplystes: 
 
"Den 5. januar 2004 har amtet modtaget [A]'s notat, hvor der via en massebalance 
redegøres for, at alt dieselen fra spildet er opsamlet. Amtet er ikke enig i denne 
vurdering. Det er amtets vurdering, at der formentlig er en rest på mellem ca. 200 
og ca. 300 liter diesel tilbage i jorden. I den forbindelse henvises der til amtets notat 
fra den 1. marts 2004". 
 
 
4. Klage og efterfølgende oplysninger  
Den 9. juli 2004 indgav [A] klage over amtets påbud. Virksomhedens bemærkninger 
fremgår af klagen, af den nævnte rapport af december 2003, samt af breve af 21. 
januar og 11. februar 2004. Desuden har virksomheden den 8. juli 2004 udarbejdet 
en kortskitse, som viser udgravnings- og prøvetagningssteder. Amtets bemærknin-
ger fremgår af påbudet samt af breve / notater af 7. januar, 1. marts og 20. septem-
ber 2004. Amtet har desuden fremsendt fotos fra opgravningerne, taget 14. og 15. 
november 2003.  
 
Af oplysningerne og bemærkningerne skal Miljøstyrelsen gengive følgende, som 
gennemgås efter emner: 
 
4.1 Renbundsprøver 
Virksomheden opsummerer i klagen af 9. juli 2004 resultaterne således: "Al forure-
net jord er bortgravet, hvilket er påvist ved efterfølgende prøver". 
 
Amtet kommenterer virksomhedens klage således: "I klagen anfører [A] A/S, at de 
slutprøver, der er udtaget af ROVESTA, ikke viser indhold af dieselolie. Dette er 
korrekt".  
 
4.2 Massebalance 
Både virksomheden og amtet accepterer et skøn, som kommer frem til, at spildet 
udgjorde 1080 liter olie. Ud fra dette opstiller begge massebalancer og diskuterer 
de indgående tal. 
 
[A] finder, at når massebalancen er opstillet, "er der ingen restolie tilbage, hvilket er 
i overensstemmelse med resultaterne fra de sidst udtagne bundprøver, hvor der 
ikke er målt restolie ved vejbrønden eller ved udgravningen på pladsen." 
 
Storstrøms Amt finder: "Massebalancen, som amtet opstiller, er baseret på analy-
ser af den jord, der er opgravet. Massebalancen er meget konservativ. Alligevel 
viser massebalancen, at der med stor sandsynlighed er en rest på mindst 180 liter 
diesel tilbage på jorden. En mere realistisk beregning viser, at restforureningen i 
jorden formentlig er på 240-290 liter diesel." 
 
4.3 Hvor forefindes en eventuel restforurening 
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[A]: 
"Det er dokumenteret, at forureningen er fjernet ud fra de analyseresultater, som er 
fremsendt med rapporten omkring uheldet". 
 
Storstrøms Amt: 
"Det er amtets vurdering, at årsagen til den manglende overensstemmelse kan 
skyldes, at det heterogene fyldlag under pladsen indeholder hulrum, som dieselolie 
let løber gennem … Tilsvarende kan der i gruskastningen omkring regnvandsled-
ningen i vejen være dele af gruskastningen, som er mindre kompakt, og som die-
selolien derfor relativt let løber gennem. De områder, hvor dieselolien let løber gen-
nem, udgør ofte kun en mindre del af den samlede overflade. Derfor kan sådanne 
områder relativt let undgå at blive opdaget i forbindelse med udtagning af jordprø-
ver til analyse". 
 
 
5. Miljøstyrelsens bemærkninger 
 
5.1 Regelgrundlaget 
Efter jordforureningslovens § 40 kan miljømyndighederne påbyde en forurener at 
iværksætte forureningsundersøgelser. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 
”Miljømyndigheden, jf. § 39, kan påbyde en forurener, jf. § 41, stk. 3 nr. 1, 1. pkt., 
og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende 
eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forurene-
ren kan herunder påbydes at 

1) foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og lign. Med hen-
blik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden foru-
rening samt forureningens art og omfang og 

2) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges. 
Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket, 
dog ikke hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er 
ophørt inden den 1. januar 1992. Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uan-
set hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog § 41, stk. 3, nr. 2”. 
 
Det er en betingelse for anvendelsen af § 40, at myndigheden skal have en be-
grundet mistanke om, at jorden er forurenet. 
 
5.2 Det tekniske grundlag 
Til dokumentation af, at der er gravet af til ren jord, er der udtaget renbundsprøver, 
som er analyseret og fundet at overholde kvalitetskriteriet for jord, som er 100 
mg/kg totalkulbrinter. 
 
Massebalance som grundlag 
Storstrøms Amt har bedømt forureningen og alene på baggrund af en opstillet mas-
sebalance vurderet, at der forefindes en restforurening på arealet.  
 
Miljøstyrelsen finder, at det er hensigtsmæssigt at søge at opstille en massebalan-
ce i en sag med spild. Der vil imidlertid altid være en betragtelig usikkerhed ved 
den. Storstrøms Amt regner sig frem til, at 17 % af det skønnede spild "mangler" i 
massebalancen. 
 
Principper for jordprøvetagning2 er fastlagt ud fra statistiske hensyn ud fra en ræk-
ke forskellige formål. Ingen af disse formål er at opstille en sikker massebalance. 

                                                 
2 Jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 13 1998 om prøvetagning og analyse af jord 
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Miljøstyrelsen finder, ud fra denne overvejelse samt ud fra erfaringer, at der ofte vil 
være væsentlige usikkerheder i en sådan massebalance, og den bør derfor ikke 
være afgørende for, om en forurening kan betragtes som værende fjernet i en foru-
reningssag. Den vægtigste metode til at vurdere, om en forurening er bortgravet, er 
som her at udtage renjordsprøver. 
 
Omfang og placering af prøver 
Der er bortkørt cirka 104 tons jord, som er udgravet fra et areal på total cirka 225 
m². Dette areal er dækket af i alt 9 prøver. Hver prøve er stukket sammen af mindst 
3 stikprøver, fordelt over prøvestedet. 
 
Det skal bemærkes, at der på flere af prøvestederne i første omgang var udtaget 
prøver på tilsvarende måde, og at disse prøver viste forurening. Efter yderligere 
afgravning blev der foretaget fornyet prøvetagning, som viste, at der ikke var foru-
rening. Miljøstyrelsen finder, at dette forhold er en indikation for, at en forurening vil 
blive påvist med den anvendte prøvetagningsmetode, også selv om der er tale om 
relativt inhomogene lag. 
 
Storstrøms Amt rejser en tvivl omkring gruskastningen langs regnvandsledningen. 
Det er ikke Miljøstyrelsens vurdering, at en gruskastning - som anført af amtet - kan 
have en meget uensartet evne til at lede olien, og at det derfor kan være vanskeligt 
at opdage, at der spredes olieforurening via gruskastningen. Men Miljøstyrelsen er 
enig i, at gruskastninger kan udgøre en betydelig kilde til forureningsspredning, 
hvorfor Miljøstyrelsen finder, at tvivlen bør føre til en yderligere inspektion og prøve-
tagning. 
 
 
6. Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens § 83 påklages til Miljøkla-
genævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørel-
ser efter Jordforureningslovens kapitel 5, herunder blandt andet § 48. Miljøklage-
nævnet afgør selv, om sagen er ”større eller principiel”. 
 
Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforure-
ningslovens § 84, stk. 1. Klageberettiget er afgørelsens adressat. Det er herudover 
også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørel-
sen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt den myn-
dighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, jf. jordforureningslovens § 84, stk. 2, 
jf. § 82. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, hvilket er dagen efter 
afgørelsens dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlæn-
ges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens § 85, stk. 1, jf. § 81, 
stk. 1 og 2.  
 
En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgø-
relse om andet, jf. jordforureningslovens § 85, stk. 2. Dette betyder, at hvis afgørel-
sen påklages til Miljøklagenævnet, skal påbuddet ikke efterkommes før Miljøklage-
nævnet har afgjort sagen. 
 
Miljøklagenævnet har følgende adresse: 
 
 Miljøklagenævnet 
 Frederiksborggade 15, 4. 
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 1360 København K 
 
Et søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 
12 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens § 87, stk. 1. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

 
Palle Boeck                                       Bente Jensen 
Kontorchef                                         Civilingeniør 

 
 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
- [A]  
- Storstrøms Amt, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F, mrk. sagsnr. 04-000765, 

stoa@stam.dk 
- Nykøbing Falster Kommune, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F, 

post@nyk-f-kom.dk 
- Embedslægerne, Havnepladsen 8, 4800 Nykøbing F, sto@sto.eli.dk   
- Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, mkn@mkn.dk 
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