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Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. […] i Nordjyllands Amt 
 
Seks beboere på […] i Farsø har den 11. april 2005 sendt en klage til Nord-
jyllands Amt over, at amtet den 3. marts 2005 gav […] dispensation til fra 4. 
til 21. marts 2005 at tilføre 15.000 m3 uforurenet jord til at efterbehandle en 
råstofgrav på matr.nr. […]. Arealet ejes af […]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amtets afgørelse er truffet i medfør af jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 
3, og blev offentliggjort den 16. marts 2005. Amtet modtog klagen den 13. 
april 2005, hvorefter amtet den 2. maj 2005 videresendte klagen og sagens 
akter til Miljøstyrelsen, som er klageinstans efter jordforureningslovens § 52. 
 
Kredsen af beboere har i klagen peget på, at den tilladte tilførsel af jord in-
debærer jordtransporter, som generer de omboende såvel trafikalt og sik-
kerhedsmæssigt som i form af støv og støj. Den 18. april 2005 orienterede 
amtet om, at klagepunkterne ikke reguleres af jordforureningsloven og bad 
klagerne oplyse, om klagen fastholdes. […] fra beboerkredsen meddelte 
herefter den 27. april 2005 telefonisk til amtet, at beboerne opretholder kla-
gen. 
 
Miljøstyrelsens bemærkninger 
For at beboere i området kan være klageberettigede, skal de have en væ-
sentlig, individuel interesse i sagen, og der skal være tale om en interesse, 
der kan varetages af klageinstansen. Der henvises til Miljøankenævnets 
afgørelse af 28. februar 1991, offentliggjort i Kendelser om Fast Ejendom 
1991 p. 179, vedlagt i kopi. 

./. 

 
Formålet med jordforureningslovens § 52 er at indføre en bedre grundvands-
beskyttelse. Miljøstyrelsen skal således, ved behandlingen af en klage over 
en dispensation meddelt i medfør af jordforureningslovens § 52, stk. 2, tage 
stilling til, hvilke miljømæssige konsekvenser tilførslen af jord til råstofgraven 
kan få for grundvandet og recipienter såsom søer og åer. 

Mljøministeriet 
 Miljøstyrelsen 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at klagen over amtets afgørelse må anses 
for at være en klage over trafikale og sikkerhedsmæssige forhold, samt støv 
og støj. Disse hensyn kan ikke varetages i medfør af jordforureningslovens 
§ 52, stk. 2. 
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Støv- og støj-interesser varetages i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42. 
Trafikale og sikkerhedsmæssige forhold varetages i medfør af vej- og færd-
selslovgivningen. 
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Klagen må således på det foreliggende grundlag anses for at angå forhold, 
der ikke er omfattet af adgangen til at klage til Miljøstyrelsen over amtets 
afgørelse om at tilføre jord til råstofgraven. 
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at beboerkredsen ikke er berettiget til at på-
klage amtets afgørelse om at tilføre jord til råstofgraven. Der henvises i den 
forbindelse til jordforureningslovens § 82, stk. 1, hvoraf følger, at beboere 
kan klage, når de har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 
 
Klagen afvises derfor fra realitetsbehandling. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden admi-
nistrativ myndighed. I henhold til jordforureningslovens § 87, stk. 1, skal 
søgsmål til prøvelse af sagen ved domstolene være anlagt inden 12 måne-
der efter sagens afgørelse er meddelt. 1) 
 
Miljøstyrelsens afgørelse om at afvise klagen vil dog blive genoptaget til 
fornyet vurdering, hvis klagerne fremsender oplysninger om, at de har inter-
esser, der varetages af jordforureningslovens § 52, fx at deres ejendom har 
egen vandforsyning, der formodes at blive berørt af tilførslen af jord til ejen-
dommen. 
 
Miljøstyrelsen skal i givet fald anmode klagerne om at fremsende disse be-
mærkninger til Miljøstyrelsen senest mandag den 6. juni 2005. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Palle Boeck  /  Karen Jørgensen 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til: 
 
- […] 
- […] 
- […] 
- […] 
- […] 
- […] 
- […] 
- […] 
- Nordjyllands Amt, Niels Bohrs vej 30, Postbox 8300, 9220 Aalborg Øst – 

j.nr. 8-76-6-809-0001-05 – sendt med e-post til nja@nja.dk 
 

                                                 
1) Se § 5 i bekendtgørelse nr. 1066 af 17. december 1999 om henlæggelse af opga-
ver og beføjelser efter lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen. 
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