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Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. […] m.fl. i Roskilde Amt 
 
[A] har den 23. februar 1998 klaget til Miljøstyrelsen over at Roskilde Amt den 9. februar 
1998 har givet [B] A/S dispensation til at tilføre jord til to råstofgrave i den nordlige del af […] 
Grusgrav, henholdsvis matr.nr. […], og matr.nr.e […] og […], Roskilde Jorder. Dispensatio-
nen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 2, (nu jordforureningslovens § 52, 
stk. 2, nr. 2,) og udløber den 1. juni 2007 for matr.nr. […] og den 31. juli 2003 for de øvrige 
matr.nr.e. 
 
Dispensationen er tillige påklaget af SF´s byrådsgruppe i Roskilde v/[…] og af […] og […], 
begge boende på […]. Sidstnævnte klage repræsenteres nu ved bobestyrer advokat […]. 
 
Klagen fra SF’s byrådsgruppe er dog blevet afvist ved særskilt afgørelse fra Miljøstyrelsen den 
25. marts 1998, da byrådsgruppen ikke har en væsentlig, individuel interesse i sagen og der-
med ikke er klageberettiget. 
 
1. Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen fastholder Roskilde Amts dispensation til [B] A/S til at tilføre ren jord til det 
omhandlede areal, da klageren må antages at have haft en sådan berettiget forventning om en 
bestemt udnyttelse af ejendommen at der er grundlag for at meddele dispensation i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 2, (nu jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 2). 
 
Dispensationen udløber den 1. juni 2007 og gælder tilførsel af den mængde jord der er nød-
vendig for at videreføre transportkorridoren over ejendommen i overensstemmelse med de 
gældende råstoftilladelser og den tilknyttede efterbehandlingsplan fra 1992. Vilkårene for di-
spensationen præciseres/suppleres på en række punkter. Der henvises til afsnit 9 nedenfor. 
 
2. Sagens baggrund 
Det ansøgte areal er omfattet af en efterbehandlingsplan dateret april 1991. Planen er god-
kendt af  Roskilde Amt ved amtets afgørelse af 22. juli 1992 om at tillade grus- og stengrav-
ning på matr.nr.e […], Roskilde Jorder. Vilkårene er tinglyst som deklaration på ejendommen. 
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Tilsvarende er der en gravetilladelse for matr.nr. […], som er tinglyst den 11. november 1996, 
og som ikke har ført til ændring af efterbehandlingsplanen fra 1992. 
 
Med gravetilladelserne og den godkendte efterbehandlingsplan er der stillet vilkår for efterbe-
handlingen af den nordlige del af graveområdet, idet arealet i amtets regionplan er reserveret 
som en transportkorridor, der i givet fald vil gennemskære den pågældende del af graveområ-
det. Det fremgår af efterbehandlingsplanen at der graves til ca. 12 meter under grundvands-
spejlet, svarende til kote 22,5, og at størstedelen af arealet efterlades som en sø. Det er en for-
udsætning for at udnytte råstofferne i denne del af graven, at der så vidt muligt sker opfyldning 
af gravesøen inden for transportkorridoren, så indgrebet i denne bliver så minimalt som mu-
ligt. Søen må strække sig maximalt 150 meter ind i den ca. 300 meter brede transportkorridor, 
idet det er skønnet at de resterende 150 meter er tilstrækkelig til en fremtidig udnyttelse af den 
planlægningsmæssige reservation af denne del af grusgraven til transportkorridor. 
 
[B] A/S søgte den 30. september 1997 om dispensation til at tilføre ren jord til […] Grusgrav. 
Ansøger henviste til stk. 2, nr. 2, og nr. 3. 
  
Roskilde Amt gav herefter den 9. februar 1998 [B] A/S dispensation i henhold til miljøbeskyt-
telseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 2, til på nærmere anførte vilkår at tilføre ren jord til den nordlige 
del af […] Grusgrav beliggende på dele af matr.nr.e […]. Amtet begrundede dispensationen 
med at området i regionplanen er reserveret til transportkorridor. Dispensationen udløber hen-
holdsvis den 1. juni 2007 og den 31. juli 2003 svarende til 1 år efter udløb af de gældende rå-
stoftilladelser for henholdsvis matr.nr. […] og matr.nr.e […]. Efter det oplyste er matr.nr. […] 
siden opdelt i matr.nr.e […]. 
 
Regionplanen indeholder bl.a. følgende retningslinjer om råstoffer og transportkorridor: 
3.4.16. Ved efterbehandling af råstofgrave i transportkorridorer kan det pålægges indvinder 
så vidt muligt at opfylde gravehuller til 1 meter over grundvandsspejl. Opfyldningen må kun 
ske med uforurenede materialer der i forvejen findes inden for råstofgraven. 
3.6.7. I Roskilde Kommune omfatter transportkorridorerne arealer som i henhold til anden 
planlægning skal anvendes til rekreative formål. Disse arealer kan fortsat anvendes til de på-
tænkte formål under forudsætning af at muligheden for at indpasse nye trafik- og forsyningsan-
læg ikke forringes. 
 
3. [A]s klage 
[A] har i sine bemærkninger til ansøgningen og i klagen henvist til følgende, der fremgår af 
amtets afgørelse: 

− Råstofgraven ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og delvis inden 
for oplandet til klagers kildepladser […] og i umiddelbar nærhed af […] Vandværk og […] 
Vandværk. Drikkevandsinteresserne i området er både lokale og regionale. 

− Der indvindes råstoffer under grundvandsspejl. 
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− Amtet har vurderet at tilførsel af jord vil ske direkte ned i det primære grundvandsmagasin, 
hvorfor der øjeblikkelig vil ske en udvaskning af stoffer, og selv naturligt forekommende 
stoffer tilføres grundvandet, idet miljøet i grundvandszonen er anderledes end i den umæt-
tede zone. Yderligere vil en fejldeponering ikke kunne fjernes. 

− Amtet har i en undersøgelse fra 1996 fundet pesticider og overskredne grænseværdier for 
flere metaller i jordprøver fra jordtipplateauet i […] Grusgrav. 

 
4. SF’s byrådsgruppes klager 
[…] har i sin klage anført følgende: 
– Klageren frygter at en dispensation til at komme affald i grundvandet vil føre til en forgift-

ning af klagerens 80.000 krebs i […] Grusgravssø på matr.nr. […]. 
[…] har i sin klage anført følgende: 
– Som ejer af matr.nr. […] m.fl. klages over det tilladte affaldsdepot. Klageren forudser at 

[…] Grusgrav ikke har afsat midler til at imødekomme kommende erstatningskrav. 
 
5. Bemærkninger fra [B] A/S 
Selskabets bemærkninger i ansøgningen og til brug for klagesagen er følgende: 
– [B] A/S vil lide væsentlige økonomiske tab, hvis der ikke må tilføres jord. Selskabet vurde-

rer at det direkte tab vil udgøre 290.000 kr. pr. år ved tab af indtægter for at modtage jord, 
og et indirekte tab på omkring 4,5 millioner kr. pr. år for en skønnet omsætningsnedgang 
på omkring 50 %, da kundegrundlaget vil mindskes, i og med at vognmændene vil priorite-
re råstofgrave, hvor kørselsforretningen kan klares i én arbejdsgang. 

– Der er en meget minimal risiko for grundvandsforurening ved deponering af ren jord, som 
næsten kan fjernes ved en effektiv styring og kontrol på jordtipperne. Historisk set er der 
ingen eller kun ganske få eksempler på grundvandsforureninger fra tilførsel af ”ren” jord til 
råstofgrave. Med ansøgningen fulgte selskabets kvalitetshåndbog for modtagelse af jord. 

 
6. Roskilde Amts bemærkninger 
Amtet har i sin dispensation af 9. februar 1998 anført følgende om baggrunden for afgørelsen: 

− Tilladelsen til råstofindvinding på matr.nr. […] gælder til den 1. juni 2006. 

− Tilladelsen til råstofindvinding på matr.nr.e […] gælder til den 31. juli 2002. 

− Ifølge gravetilladelserne med tilhørende efterbehandlingsplan er der vilkår for efterbehand-
lingen af den nordlige del af graveområdet, idet området gennemskæres af en transportkor-
ridor. Det er således en forudsætning for at udnytte råstofferne i denne del af råstofgraven, 
at der så vidt muligt sker opfyldning af gravesøen inden for transportkorridoren. 

− Råstofgraven ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og delvis inden 
for oplandet til klagers kildepladser […] og i umiddelbar nærhed af […] Vandværk og […] 
Vandværk, der er to mindre vandforsyningsanlæg. 

− Der indvindes råstoffer under grundvandsspejl. 

− Råstofgraven ligger i et område med drikkevandsinteresser både til lokalt og regionalt brug. 
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− Tilførsel af jord vil ske direkte ned i det primære grundvandsmagasin, hvorfor der øjeblik-
kelig vil ske en udvaskning af stoffer og selv naturligt forekommende stoffer vil tilføres 
grundvandet, idet miljøet i grundvandszonen er anderledes end i den umættede zone. 
Yderligere vil en fejldeponering ikke kunne fjernes. 

− På grund af den planmæssige arealreservation til transportkorridor vurderer amtet at tilfør-
sel af jord til den nordlige del af […] Grusgrav på matr.nr.e […] må accepteres. Dispensa-
tionen gives under forudsætning af at der indføres et system til kontrol af den modtagne 
jord. Amtet henviser herved til at [B] har fremsendt et udkast til kvalitetshåndbog for mod-
tagelse af jord. 

 
Vilkår for at tilføre jord og acceptkriterier for indholdet af visse stoffer i jorden er fastsat i hen-
holdsvis bilag 1 og 2 til amtets afgørelse. 
 
Roskilde Amt har den 11. maj 1998 supplerende udtalt følgende: 
– Det fremgår af bemærkningerne til loven at de forhold der kan begrunde en dispensation 

efter nr. 2 skal være af kvalificeret art, og der skal være en særlig grund til at påregne den 
pågældende udnyttelse. Eksempelvis er det anført at bestemmelsen kan finde anvendelse, 
hvor efterbehandlingskrav stillet af offentlige myndigheder har givet anledning til en for-
ventning om at tilførsel af jord i væsentligt omfang kan finde sted, samt at kravene til efter-
behandlingen kun kan opfyldes ved at tilføre jord udefra. 

– Som følge heraf vurderer amtet med hensyn til den nordlige del af graven at den planmæs-
sige arealreservation til transportkorridor og gravetilladelsens vilkår om opfyldning i trans-
portkorridoren berettiger til at anvende nr. 2, idet der vurderes at være en berettiget for-
ventning om at tilføre jord til denne del af graven. 

– Den tilladte jordtilførsel vurderes i øvrigt ikke at udgøre en forgiftningsrisiko for krebsehol-
det i den nærliggende grusgravssø, da grundvandets strømningsretning i området er nord-
vestlig, og graven med krebs ligger øst for. 

 
7. Ejernes bemærkninger 
Roskilde Kommune har som ejer af matr.nr.e […] anført at kommunens interesse i sagen er, at 
sikre at arealet retableres i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen. Planens hovedsigte 
er at det samlede område får et levende og smukt præg omkring en fremtidig stor sø. Det er 
forudsat at der sker opfyldning af området fastlagt som transportkorridor. 
 
[C] A/S har som ejer af matr.nr. […] oplyst at selskabet har købt grusgraven for 10.000.000. 
kr. ud fra en forudsætning om at grusgraven kunne drives rentabelt af datterselskabet [B] A/S. 
Datterselskabet lejer arealet ved at afregne en m3-afgift beregnet på basis af købesummen, 
budgetteret tilbagebetalingstid samt en indkalkuleret markedsrente. Bliver tilbagebetalingsti-
den ikke som forudsat, skrider grundlaget for investeringen. 
 
Hvis [B] A/S ikke kan modtage jord, vil salget af grus falde markant, og [C] vil modtage min-
dre i m3-afgift til forretning af den investerede kapital. Hvis salget falder til det halve, vil [C] 
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lide et tab på minimum kr. 500.000 pr. år målt i 1998-kroner og renteniveau. Hvis grusgraven 
ikke kan drives rentabelt og derfor må lukke, må restværdien afskrives som tab på 8-9 millioner 
kr., alt efter om jorden kan realiseres som landbrugsjord eller til andet formål. 
 
8. Miljøstyrelsens bemærkninger 
Tilførslen af jord til råstofgrave kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Derfor 
vedtog Folketinget i 1997 et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave og tidligere 
råstofgrave. Forbudet blev indføjet i miljøbeskyttelsesloven som en ny § 20 a og er nu videre-
ført i § 52 i lov om forurenet jord (jordforureningsloven), der trådte i kraft 1. januar 2000. 
 
L 129 fremsat af miljø- og energiministeren den 18. december 1996 og betænkning af 14. maj 
1997 vedlægges i kopi. 

./. 
 

 
Forbudet i miljøbeskyttelseslovens § 20 a omfatter både forurenet og ren jord. Af bemærknin-
gerne til ændringen af miljøbeskyttelsesloven i 1996-97 fremgår således at baggrunden for re-
guleringen bl.a. var, at selv deponering af ren jord i råstofgrave i hvert fald teoretisk set kan 
indebære risiko for forurening af vandforsyninger. 
 
Amtsrådet kan dispensere fra forbudet, hvis der er indgået kontrakter eller aftaler, der forplig-
ter til at tilføre jord til råstofgraven (§ 20 a, stk. 2, nr. 1). Der er også mulighed for at få di-
spensation i situationer hvor forbudet griber ind i berettigede forventninger om den fremtidige 
udnyttelse af ejendommen med væsentlige økonomiske tab til følge (§ 20 a, stk. 2, nr. 2). En-
delig er der mulighed for at få dispensation, hvis der ikke er risiko for forurening af vandind-
vindingsanlæg eller af grundvand der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning 
(§ 20 a, stk. 2, nr. 3). 
 
Miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 2, (nu jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 2) 
Det er en forudsætning for at opnå dispensationen efter stk. 2, nr. 2, at råstofindvinderen eller 
grundejeren med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendom-
men, som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne. 
 
Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse fremgår bl.a. at det økonomiske tab skal ses i 
forhold til, hvad den pågældende havde haft rimelig grund til at påregne. Heri ligger at råstof-
indvinder eller grundejer skal kunne støtte sine forventninger på et specifikt grundlag, fx en 
lokal- eller kommuneplan der forudsætter en bymæssig anvendelse, som ville blive hindret af 
forbudet. Også efterbehandlingsplaner kan - omend i meget sjældne tilfælde - stille egentlige 
krav eller forudsætte at ejendommen tilføres jord udefra. Se hertil lovbemærkningerne, side 10. 
 
Det fremgår af Roskilde Amts regionplan at der er planlagt en transportkorridor i den nordlige 
del af arealet. 
Med gravetilladelserne og den godkendte efterbehandlingsplan er der derfor stillet vilkår for 
efterbehandlingen af den nordlige del af graveområdet. Det fremgår af efterbehandlingsplanen 
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at der graves til ca. 12 meter under grundvandsspejlet, svarende til kote 22,5, og at en stor del 
af arealet efterlades som en sø. Det er en forudsætning for at udnytte råstofferne i denne del af 
graven at der så vidt muligt sker opfyldning af gravesøen inden for transportkorridoren. Søen 
må dog strække sig op til 150 meter ind i den 300 meter brede transportkorridor, idet det er 
skønnet at de resterende 150 meter er tilstrækkelige til en fremtidig udnyttelse af den planlæg-
ningsmæssige reservation af denne del af grusgraven til transportkorridor. 
 
På dette grundlag anser Miljøstyrelsen det for godtgjort at [B] A/S har en særlig grund til at 
påregne, at der kan tilføres jord til denne del af de to grusgrave, således at den del af arealet, 
som ligger inden for transportkorridoren, kan retableres som anført i grave- og efterbehand-
lingsplanen med det tilhørende kortbilag godkendt i 1992. Der kan således tilføres jord i det 
omfang, det er nødvendigt for at gennemføre efterbehandlingsplanen, jf. vedhæftede kopi af 
efterbehandlingsplanens kortbilag 6, hvor transportkorridoren er vist både i 150 og 300 meters 
bredde. Særlig for så vidt angår gravesøen, bemærkes at der syd for 150 m-grænsen ikke må 
tilføres jord, bortset fra at der som vist i efterbehandlingsplanen anlægges en skråning under 
vand med en hældning på 1:3. 

./. 

 
Det må således på grundlag af sagens oplysninger antages at forbudet mod tilførsel af jord in-
debærer, at [B] A/S med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af den-
ne del af ejendommen, som selskabet efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at 
påregne. 
 
Loven er udtryk for en afvejning af hensyn, således at der kan meddeles dispensation når be-
tingelserne i stk. 2, nr. 1 og/eller nr. 2, er opfyldt, på trods af en eventuel risiko for forurening 
af vandindvindingsanlæg eller af grundvand der forventes at indgå i den fremtidige drikke-
vandsforsyning. 
 
Råstofgraven ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, delvis i oplandet til 
kildepladserne […] og i umiddelbar nærhed af […] Vandværk og […] Vandværk. Der indvin-
des råstoffer under grundvandsspejlet, som udgør det primære grundvandsmagasin. Der er 
både lokale og regionale drikkevandsinteresser i området. 
 
Amtet har vurderet at det primære magasin er sårbart over for forurening, men at tilførsel af 
jord til den nordlige del må accepteres på grund af den planmæssige reservation til transport-
korridor. Amtet har i dispensationen stillet en række vilkår for tilførslen af jord til kontrol af 
jordens renhed. 
 
Miljøstyrelsen vurderer at det primære grundvandsmagasin er sårbart, og at der er vægtige 
eksisterende og fremtidige drikkevandsinteresser i området. 
Roskilde Amt har oplyst at grundvandets strømningsretning i området er nordvestlig. Den 
nærliggende grusgravssø mod øst, hvor klageren fra [SF’s byråd] boende på […] opdrætter 
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krebs, kan ikke forventes at blive påvirket af en eventuel forurening fra jord tilført til det ansøg-
te areal. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en afvejning af de økonomiske interesser og varetagelsen af grund-
vandshensynet. Det er herefter Miljøstyrelsens vurdering at der i den foreliggende sag kan gi-
ves dispensation forudsat at der stilles en række vilkår for at tilføre jord. Se hertil det følgende 
afsnit. Betingelserne for at kunne meddele dispensation i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
20 a, stk. 2, nr. 2, (nu jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 2,) er således opfyldt i denne del 
af […] Grusgrav, jf. det vedhæftede kortbilag. 
 
Vedrørende de af Roskilde Amt stillede vilkår for dispensationen 
Kontrolsystem (bilag 1 til amtets afgørelse) 
Amtets vilkår omfatter blandt andet etablering af et kontrolsystem med papir- og visuel kontrol 
og et system til kontrol ved hjælp af kemiske analyser. Det fremgår af vilkår 1 at prøvetagning 
m.v. skal ske i henhold til ”Vejledning i håndtering og bortskaffelse af forurenet og renset jord 
på Sjælland og Lolland-Falster”. Vilkår 6 indebærer at de øverste 50 cm overjord samt jord fra 
en række specificerede typer af ejendomme/arealer ikke må tilføres uden kemisk dokumentati-
on for at jorden er uforurenet. Miljøstyrelsen bemærker i den forbindelse at vilkårene skal for-
stås sådan, at de kemiske analyser skal udføres i henhold til de analyseparametre for forskellige 
virksomhedstyper og arealer, som er anført i bilaget til vejledningen. Da vejledningen er blevet 
revideret siden amtet traf sin afgørelse, præciseres med Miljøstyrelsens afgørelse at vilkårene, 
jf. bilag 1 og 2 til amtets afgørelse, refererer til den seneste udgave ”Vejledning af forurenet 
jord på Sjælland, Juli 2001”. 
 
Herudover skærpes vilkårene således at dispensationen hverken gælder jord fra registrerede 
affaldsdepoter og fra arealer som er kortlagt som forurenede i henhold til jordforureningsloven, 
eller opgravninger i forbindelse med forureningssager og opgravning fra andre arealer hvor der 
er begrundet mistanke om forurening, jf. arealtype 1, 2 og 11 anført i vilkår 6 på side 2 i bilag 
1 til amtets afgørelse. 
 
For virksomheds- og arealtyper, anført i vilkår 6, hvor der ikke i ovennævnte vejledning er an-
ført analyseparametre i bilaget, bør der defineres relevante analyseparametre. 
 
Acceptkriterier (bilag 2 til amtets afgørelse) 
Amtet har opstillet acceptkriterier for indholdet af visse stoffer i jorden. 
 
Miljøstyrelsen skal hertil supplerende bemærke at det i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 
1998 ”Oprydning på forurenede lokaliteter - Hovedbind” er anført, at jordkvalitetskriteriet for 
PAH er 1,5 mg/kg TS, hvilket er lavere end det tidligere gældende kriterie, der var 5 mg/kg, og 
som er anført i bilag 2 til amtets afgørelse. Det skal bemærkes at den analyse-/beregningsmæs-
sige baggrund for kriteriet samtidig er ændret. Denne baggrund er anført i vejledning 6/1998. 
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Der er desuden i vejledning 6/1998 anført et jordkvalitetskriterie for PAH-forbindelsen di-
benz(a,h)anthracen på 0,1 mg/kg TS, hvilket heller ikke var gældende tidligere. 
 
For jordpartier som er potentielt forurenede med meget flygtige stoffer, kan jordanalyserne 
erstattes med eller suppleres med poreluftanalyser, der udføres på opgravningslokaliteten in-
den opgravning. Der må ikke ved poreluftanalyser kunne påvises indhold af organiske forure-
ningskomponenter. 
 
9. Miljøstyrelsens konklusion 
Miljøstyrelsen stadfæster Roskilde Amts afgørelse om at give dispensation i henhold til miljø-
beskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 2, til at tilføre jord til den nordlige del af […] Grusgrav på 
matr.nr. […], og […], Roskilde Jorder. 
 
Der kan således inden for transportkorridoren tilføres jord i det omfang, det er nødvendigt for 
at gennemføre efterbehandlingsplanen, jf. vedhæftede kopi af efterbehandlingsplanens kortbi-
lag 6. Dispensationen udløber den 1. juni 2007. 

./. 

 
Amtets afgørelse står i øvrigt uændret ved magt, idet vilkårene i amtets afgørelse dog præcise-
res/suppleres med følgende: 
 
1.1 Der skal udføres visuel kontrol af alle tilførte jordlæs uafhængigt af hvilken type ejen-

dom/areal jorden stammer fra. Det skal for hvert læs registreres at denne kontrol er 
foretaget. Hvis jorden udviser forureningsindikationer - så som lugt eller misfarvning - 
eller hvis jorden indeholder bygningsaffald, slagger eller andre fremmedelementer, 
skal læsset afvises. 

 
6.1 Der må ikke tilføres jord fra registrerede affaldsdepoter og fra arealer kortlagt som 

forurenede i henhold til jordforureningsloven. For registrerede affaldsdepoter, hvor 
registreringen kun omfatter en del af en matrikel, gælder forbudet kun denne del af 
matriklen. Der må desuden ikke tilføres jord fra opgravninger i forbindelse med foru-
reningssager eller hvor der er begrundet mistanke om forurening. 

 
6.2 Renheden af jord, der stammer fra de i vilkår 6 (side 2 i bilag 1 til amtets afgørelse) 

nævnte typer af ejendomme/arealer, skal dokumenteres ved kemiske analyser. Med 
hensyn til antal og prøvetagningsprocedure skal retningslinjerne i ”Vejledning i hånd-
tering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001” følges. Ved valg af analyseparametre 
for jord, der stammer fra de forskellige virksomhedstyper og arealer, som er nævnt i 
vejledningens bilag B, tages udgangspunkt i parametrene i bilag B. Jord i øvrigt, der 
stammer fra de typer af ejendomme/arealer, som er nævnt i vilkår 6, skal analyseres 
for kulbrinter (GC-FID) og metaller - eller for andre parametre, hvis dette vurderes 
mere relevant ud fra oplysningerne om ejendommens/arealets anvendelse. 
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Bilag 2 Acceptkriteriet for PAH fastsættes til 1,5 mg/kg TS beregnet som summen af udvalgte 
PAH-forbindelser som defineret for jordkvalitetskriteriet, og der fastsættes et accept-
kriterie for dibenz(a,h)anthracen på 0,1 mg/kg TS, jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen 
nr. 6 1998 ”Oprydning på forurenede lokaliteter - Hovedbind”. 

  Ved vurdering af eventuelle resultater af poreluftanalyser gælder, at der ikke ved pore-
luftanalyser må kunne påvises indhold af organiske forureningskomponenter. Detek-
tionsgrænsen for benzen og klorerede C1, C2-alifater skal være lavere end 0,01 
mg/m3, og for TEX og naftalen lavere end 0,1 mg/m3. Poreluftmålinger skal udføres 
som beskrevet i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 7 1998 ”Oprydning på forurenede 
lokaliteter – Appendixer” og ”Håndbog for poreluft undersøgelser. Teknik & Admini-
stration, nr. 7, 1998. Amternes Videncenter for Jordforurening”. 

  
10. Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, (nu jordforureningslovens § 87, stk. 1,) skal 
søgsmål til prøvelse af sagen ved domstolene være anlagt inden 6 måneder efter sagens afgørel-
se er meddelt.1) 
 
Miljøstyrelsen skal beklage den sene besvarelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Palle Boeck    / Karen Jørgensen 
 
 
Afgørelsen er sendt til: 
– [A] 
– […] 
– […] 
– SF´s byrådsgruppe i Roskilde v/[…] 
– [B] 
– [C] 
– Roskilde Kommune, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde – j.nr. 9103572 
– Lejre Kommune, Lejrevej 15, 4320 Lejre 
– Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning, Miljø- og Plankontoret, Amtsgården, Køgevej 80, 

Postboks 170, 4000 Roskilde – j.nr. 8-70-3-265-1-96 

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