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Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Skibby Kommunes afgørelse af 13. 
december 2002 vedrørende oprensning efter olieforurening på ejendommene 
beliggende [A] og [B], 4050 Skibby 
 
        
1. Klage til Miljøstyrelsen 
Ejeren af [A], klagede med brev af 9. januar 2003 over Skibby Kommunes afgørelse 
af 13. december 2002 om, at påbud af 4. marts 2002 om afhjælpende foranstaltnin-
ger er opfyldt, og at der efterlades restforurening på begge ejendomme. 
 
Med brev af 13. januar 2003 fremsendte Skibby Kommune klagen og sagens øvrige 
akter til Miljøstyrelsen. 
 
 
2. Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen ændrer Skibby Kommunes afgørelse af 13. december 2002, således 
at grundejer påbydes at foretage yderligere undersøgelser af forureningen på ejen-
dommen.  
Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse herfor.  
Klagevejledning fremgår bagerst i afgørelsen. 
 
 
3. Baggrund for sagen 
Ejeren af [B] konstaterede den 3. marts 2002 en utæthed på en overjordisk uden-
dørs olietank og skønnede, at ca. 900 l fyringsolie var løbet ud i jorden. Grundeje-
ren kontaktede teknisk forvaltning den 4. marts 2002 og anmeldte samtidig sagen til 
Topdanmark Forsikring. 
Forvaltningen udarbejdede samme dag et straks-påbud i henhold til jordforure-
ningslovens § 48, stk. 1, med følgende indhold: 
 

"De pålægges at igangsætte afhjælpende foranstaltninger i form af 
STRAKS at foretage afværgeforanstaltning ved at hindre evt. yderligere 
olieudslip, 

- uden ugrundet ophold at udføre de nødvendige undersøgelser, jfr. Lov om 
forurenet jord § 48, stk. 1, nr. 1, for at konstatere og klarlægge følgerne ved-
rørende en evt. forurening, og i givet fald, 

- forvarsles der samtidig hermed påbud om umiddelbart derefter at fjerne den 
konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand. (…)” 

 
Den 5. marts konstaterede COWI, at olien var løbet i dræn og ud på et vildtremise-
areal på nabogrunden [A].  Forvaltningen fandt ved hjælp fra flere grundejere ud af, 
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at drænet fører videre til Røgerup mose. Beredskabet lagde flydespærre i vandlø-
bet inden mosen. Der var ikke løbet olie ud i mosen. 
 
COWI arbejdede herefter med undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger af 
forureningen på ejendommen i ca. 1 måned, og udtog afslutningsvis en række prø-
ver til analyse samt vurdering af den restforurening, som er efterladt på henholdsvis 
ejendom [A] og [B]. 
  
Af COWIs afværgerapport af 11. november 2002 fremgår bl.a. følgende: 
 
Ejendom [B] 
Der efterlades en restforurening ved udhushjørnet på [B], der vurderes at dække et 
areal på ca. 16 m² og er beregnet til ca. 62 liter olie.  
COWI skønner, at det vil koste kr. 200.000 at fjerne restforureningen. 
Med hensyn til arealanvendelsen vurderes det, at der ikke er kontaktrisiko, idet 
forureningen ligger 1 meter under terræn. Endvidere vurderes det, at der ikke er 
risiko for indeklimaet ved den nuværende realanvendelse som udhus og fyrrum. 
Der er ca. 5,5 meter mellem restforureningen og beboelsen, hvorfor der ikke vurde-
res at være risiko for indeklimaet i beboelsen. Det kan dog ikke udelukkes, at der 
ved ændret arealanvendelse af udhuset til beboelse kan være risiko for indeklimaet. 
 
 
Ejendom [A] 
Der efterlades en restforurening på vildtremisen på [A], der vurderes at dække et 
areal på ca. 350 m² og er beregnet til ca. 450 liter olie. 
COWI skønner, at det vil koste kr. 350.000 at fjerne restforurening. 
Det kan ikke udelukkes, om olieforureningen på vildtremisen udgør en risiko for dyr, 
der går på arealet. Derfor anbefales det, at arealet afspærres frem til sommeren 
2003, idet det vurderes, at olieforureningen i topjorden i løbet af et års tid vil udva-
skes og nedbrydes til et acceptabelt niveau. 
 
Det vurderes endvidere i rapporten, at der ikke er risiko for grundvand og recipien-
ter. 
 
COWI anbefaler i rapporten, at oprydningen efter olieforureningen afsluttes på det 
foreliggende grundlag, da den foretagne risikovurdering viser, at der ikke er risiko 
for mennesker og miljø. 
 
 
Amtets bemærkninger til afværgerapporten 
Frederiksborg Amt fremkom den 10. oktober 2002 bl.a. med følgende bemærknin-
ger til Cowis rapport om de udførte afhjælpende foranstaltninger: 
 

”Såfremt der ikke bliver udført yderligere afværgeforanstaltninger på bag-
grund af gældende påbud, vil de pågældende arealer med restforurening 
på henholdsvis [B] og naboejendommen dermed blive kortlagt på vidensni-
veau 2.” 
(…) 
Det vurderes ud fra den foreliggende dokumentation, at olieforureningen på 
ejendommen matr. nr. […] med adressen [B] er bragt på et niveau, så foru-
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reningen ikke længere udgør en risiko for grundvandet. Om restforurenin-
gen udgør en egentlig risiko over for indeklimaet vurderes ikke tilstrækkelig 
belyst i rapporten, hvilket bør udføres. 
Restforureningen på naboejendommen matr. nr. […] med adressen [A] vur-
deres ikke at udgøre en grundvandsrisiko. Som nævnt i rapporten bør area-
let fortsat ikke anvendes til græsning, dermed er der tale om en begræns-
ning af arealanvendelsen, som ikke er uden betydning.” 

 
Kommunens bemærkninger til afværgerapporten 
Kommunen fremkom med brev af 28. oktober 2002 bl.a. med følgende bemærknin-
ger til Cowis rapport: 
 

”Såfremt yderligere tiltag ikke vil blive iværksat, skal vi anmode om, at det i 
rapporten begrundes, hvorfor sagen anbefales afsluttet, selvom der fortsat 
resterer forurening på arealerne, der medfører, at disse af Frederiksborg 
Amt vil blive registreret som forurenet og naboarealet pålægges anvendel-
sesbegrænsning jævnfør nuværende anvendelse.” 

 
 
4. Kommunens afgørelse af 13. december 2002 
Kommunens afgørelse af 13. december 2002, har følgende ordlyd: 

 
Ejendom [B] 
”I denne konkrete sag er vi ikke uenige med COWI i, at de miljø- og sund-
hedsmæssige risici af restforureningen på [B] er begrænset og ikke står i 
rimeligt forhold til omkostningerne til oprydningen. Skibby Kommune finder 
derfor ikke grundlag for at påbyde yderligere oprydning af dette areal.” 
 
Ejendom [A] 
”Set ud fra det forhold, at olieforureningen i topjorden ifølge COWI forventes 
nedbrudt i et sådant omfang, at græsningen af arealet forventes at kunne 
genoptages i løbet af ca. 1. år, finder Skibby Kommune ikke grundlag for at 
påbyde yderligere oprydning på vildtremisen.” 

 
 

5. Klagens indhold 
Med brev af 9. januar 2003 klagede ejeren af [A], over kommunens afgørelse af 13. 
december 2002. Klagen har følgende ordlyd: 
 

”Efter gennemlæsning af jeres brev dateret den 13. december 2002 er jeg 
fremkommet med følgende punkter jeg er stærkt utilfreds med: 

1. Den eksisterende restforurening 
2. Manglende reetablering af hestefoldens græsningsareal 
3. Genetablering af hegn omkring de berørte områder 
4. Genetablering af samlebrønd i remisse 
5. Manglende indhegning af det forurenede område 
6. Reetablering af nåletræer i remisse 
7. Manglende kompensation for mistet høstudbytte fra de berørte områder 
8. Væsentligt værditab ved et evt. salg af ejendommen med forureningsan-

mærkninger 
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9. Manglende reetablering af indkørsel.”  
 
 
6. Parternes yderligere bemærkninger 
Tidligere ejer af [B] 
Den tidligere ejer af [B], bemærkede med brev af 6. marts 2003 blandt andet med 
følgende: 
 

”Vi kan ikke acceptere at restforureningen ikke fjernes efter at have læst 
embedslægens udtalelser som anført i jeres brev og taget i betragtning den 
relativ lille udgift det vil kræve at fjerne restforureningen. Det skal endvidere 
anføres at 1. salen på det i betegner som udhus hænger sammen med den 
øvrige beboelse.” 

 
Topdanmark forsikring A/S ved advokat […] 
Med brev af 7. maj 2003 gennemgås bemærkninger til klagen og den reetable-
ringsaftale af 5. maj 2003, der er indgået mellem ejeren af [A] og Topdanmark. 
Det bemærkes endvidere, at Skibby kommunes påbud af og afgørelse af 13. de-
cember 2002 er truffet i overensstemmelse med jordforureningslovens ordning for 
olieforurening, samt at klageren har fået fuld kompensation i det omfang, reetable-
ring følger af jordforureningsloven. 
 
Med fax af 15. maj 2006 blev fremsendt følgende bemærkninger til Miljøstyrelsens 
udkast til afgørelse af 24. april 2006:  
 

”Ad [B] 
Ved denne type undersøgelser er afstanden mellem afgrænsende boringer 
typisk 3-4 meter, hvilket også er tilfældet for afgrænsningen på [B], hvor bo-
ringerne endda nogle steder står væsentligt tættere, fx. mellem HS4 og 
HS3, hvor der er 1,8 meter, og mellem HS3 og HS1, hvor der er 2 meter. 
 
Den høje grundvandsstand og de geotekniske forhold på ejendommen har 
betydet, at det ikke har været muligt at bortgrave hele forureningen uden for 
udhuset. Det har heller ikke været muligt at understøbe bygningens funda-
ment uden væsentlige geotekniske og omkostningstunge foranstaltninger. 
 
Ved bortgravningen af forureningen kunne det konstateres, at grundvands-
strømningen i det terrænnære grundvand var kraftig, og at forureningen var 
løbet i faskinen og efterfølgende ud til markdrænet. På baggrund af den be-
tydelige østlige grundvandsstrømning i det terrænnære grundvand blev det 
vurderet, at forureningens spredning primært var foregået i østlig retning. 
På baggrund af afgrænsningen ved HS4 placeret langs udhusets sydlige 
gavl, og afgrænsningen ved H1 placeret langs udhusets østlige væg, blev 
det antaget at forureningens udbredelse under udhuset var begrænset. En 
egentlig afgrænsning under udhuset udefra til 3 m u. t. og dermed under 
grundvandsspejlet, var ikke mulig med håndboringer. Maskinboringer kan 
ikke udføres indenfor på grund af boreriggens højde. Der kan udføres 
håndboringer indenfor i udhuset, med de begrænsninger der vil være når 
grundvandsspejlet nås. 
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Syd for H4 er forureningen i det væsentlige afgrænset vurderet på bag-
grund af det konstaterede faldende koncentrationsniveau fra H3 til H4. 
Etablering af ekstra boringer mellem HS4 og HS3 og mellem HS3 og HS1 
vil øge sikkerheden for den vurderede afgrænsning af forureningen, men 
der er ikke påvist indhold af oliekomponenter i disse jordprøver, og borin-
gerne er i forvejen placeret med kun ca. 2 meters mellemrum. 
 
Den af Miljøstyrelsen foreslåede boring mellem H1 og H6 vil øge graden af 
sikkerhed for den foretagne afgrænsning. Jordprøverne udtaget i H1, H6 og 
H2 er imidlertid alle dokumenteret uden indhold af olie, lige som bundprø-
ven BH, der dækker et areal på 30-40 m2. På denne baggrund vurderes 
forureningen at være afgrænset i østlig retning. 
 
Ad [A] 
Forureningen på vildtremisen på [A] er sket via et dræn som udmunder på 
toppen af en kraftigt hældende græsdækket bakke. Det olieforurenede 
drænvand har derefter spredt sig ved at strømme ned af bakken. Da foru-
reningen blev konstateret kunne det olieforurenede drænvands sprednings-
vej visuelt konstateres på jordoverfladen. Forureningens udbredelse blev 
markeret ved at nedbanke træpæle langs det forurenede områdes yderkan-
ter. 
 
På denne baggrund vurderede COWI, at forureningens udbredelse i vildt-
remisen var ganske sikkert fastlagt, hvilket efterfølgende blev bekræftet ved 
udførelse af miljøboringer og udtagelse af jordprøver til kemisk analyse. Af 
samme årsag er det valgt at have en større afstand mellem de afgrænsen-
de boringer på vildtremisen. Prøveudtagningen og analyseresultaterne 
fremgår af COWI's rapport af november 2002, side 9-13. 
 
Skal supplerende boringer udføres til minimum 3 meters dybde, og skal ud-
valgte boringer endvidere filtersættes, er det nødvendigt at anvende en bo-
rerig. Da det forurenede areal ligger på en kraftigt hældende bakke, hvor 
hældningen er størst øverst lige ved drænets udmunding, kan det vise sig, 
at boringerne i praksis ikke kan udføres med borerig. Af samme årsag er 
den filtersatte maskinboring B1 placeret så østligt, som det er tilfældet, og 
de øvrige to boringer til vertikal afgrænsning D1 og D3 er udført som hånd-
boringer.  
 
For at afslutte delen omkring vildtremisen, blev det efter aftale med Frede-
riksborg Amt og Skibby Kommune accepteret, at kun topjorden (de øverste 
0,2 meter) blev undersøgt, da hovedproblematikken på vildtremisen var 
arealanvendelsen. Prøveudtagningen og analyseresultaterne fremgår af 
COWI's brev til 6. november 2003. Der blev udtaget 5 jordprøver af topjor-
den, svarende til en prøve pr. 25 tons, hvilket er i overensstemmelse med 
Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001. 
 
Afslutningsvis bemærkes, at det under punkt 1 på side 9 i Miljøstyrelsens 
afgørelse påbydes grundejerne at udføre i alt 2 poreluftmålinger fra to for-
skellige prøvesteder under gulvet i den del af huset, hvor der ikke er kæl-
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der. Prøvestederne skal placeres tættest muligt ovenover det forurenede 
område. 
 
Det synes ikke at fremgå klart, om prøvestederne for poreluftmålingerne 
ønskes placeret under udhuset/fyrrummet eller under beboelsen. Der er ik-
ke kælder under hverken udhus eller beboelse. 

 
 

Sammenfatning 
På baggrund af ovenstående oplysninger fra COWI vurderes det, at COWI 
– på grundlag af sædvanlig praksis og saglige vurderinger af forholdene på 
ejendommen – har udført boringer og undersøgelser, som er fuldt tilstræk-
kelige til at afgrænse restforureningen og til på et sikkert grundlag at kunne 
foretage de påkrævede risikovurderinger. 

 
Der er ikke grundlag for at antage, at yderligere undersøgelser vil ændre på 
de konklusioner, som COWI har draget på baggrund af de tidligere under-
søgelser. 

 
Der er derfor heller ikke grundlag for at påbyde yderligere boringer og un-
dersøgelser, således som Miljøstyrelsen lægger op til i udkast til afgørelse. 
Der vil være tale om et påbud, som medfører unødvendige meromkostnin-
ger. 

 
Det fastholdes således, at Skibby Kommunes afgørelse af 13. december 
2002 er korrekt.” 

 
 
Frederiksborg Amt 
Med brev af 10. februar 2003 til grundejerne oplyste amtet om kortlægning og be-
mærkede, at amtet havde talt med embedslægen om denne type forurening. Em-
bedslægen havde oplyst, at forurening med olie ikke udgør en akut fare, men at der 
er risiko for, at forureningen kan påvirke menneskers sundhed, hvis de udsættes for 
en livslang påvirkning. 
 
Amtet meddelte i brev af 10. december 2003, at [A] ikke ville blive kortlagt som 
forurenet. Dette blev begrundet med, at COWI den 24. oktober 2003 udtog 5 jord-
prøver fordelt over det forurenede område på vildtremisen. Prøverne viste, at der 
kun er en mindre overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium i en enkelt 
prøve nærmest markdrænet og at COWI vurderer, at arealet igen kunne benyttes til 
husdyrhold i 2004. Amtet er enig i, at olieforureningen på [A] ikke længere udgør en 
trussel mod mennesker og miljø. 
 
Ejeren af [A], Skibby 
Klageren oplyste den 2. december 2005 til Miljøstyrelsen, at han planlægger at så 
korn på vildtremisen eller bruge den til græsningsareal for husdyr. Han oplyste end-
videre, at hans familie gennem hele forløbet har drukket vand fra deres egen bo-
ring. 
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Med mail af 11. maj 2006 blev fremsendt følgende nye bemærkning til Miljøstyrel-
sens udkast til afgørelse af 24. april 2006 fra klageren:  

 
”Jorden i remissen har ikke været pløjet op som det påstås i rappor-
ten, dette er ikke muligt, uden, at diverse træer og buske fjernes.” 

 
Endvidere anføres, en bekymring for drikkevand på [A] samt en gennemgang af 
indretningen af dræn og tilhørende brønde og beskrivelse af olieforurenings løbe-
bane gennem disse. 
 
 
7. Miljøstyrelsens bemærkninger 
 
7.1 Høring af udkast til afgørelse 
Miljøstyrelsen sendte med brev af 24. april 2006 et udkast til afgørelse i høring til 
sagens parter samt Amt og Embedslæge og bad om eventuelle bemærkninger 
senest den 15. maj 2006. 
 
Miljøstyrelsen har modtaget bemærkninger fra Advokat […], der repræsenterer 
Topdanmark Forsikring A/S og fra klager (ejer af ejendom A). 
 
Miljøstyrelsen har taget en del af bemærkningerne til efterretning og har følgelig 
indarbejdet nogle ændringer i nærværende afgørelse. 
 
7.2 Regelgrundlaget 
Jordforureningslovens påbudsbestemmelser, herunder § 48, bygger på genopret-
ningsprincippet. Genopretningsprincippet indebærer, at forurening som udgangs-
punkt skal fjernes svarende til situationen før forureningen indtraf, medmindre der 
foreligger en høj grad af sikkerhed for, en efterladt forurening (restforurening) hver-
ken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. 
 
Det er i denne sammenhæng Miljøstyrelsens opfattelse at risiko for miljø og sund-
hed skal være velundersøgt således, at der kan ske genopretning eller tilsvarende 
afhjælpende foranstaltninger, der imødegår eventuelle risici for miljø og sundhed. 
Samtidig er det vigtigt, at fordele og ulemper, herunder omkostningerne, forbundet 
med de mulige tilsvarende foranstaltninger belyses, således at indsatsen kan fast-
lægges i overensstemmelse med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. 
 
Ved vurderingen af om der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at en efterladt 
forurening hverken aktuelt eller i fremtiden vil udgøre en miljø- eller sundhedsmæs-
sig risiko, skal der tages højde for en eventuel mere følsom arealanvendelse på et 
senere tidspunkt. Det kan således ikke uden videre lægges til grund, at de fysiske 
forhold på ejendommen, det vil sige eksisterende befæstelser og bygninger med 
videre, opretholdes uændrede.  
 
Ved en efterfølgende afgørelse af om en given indsats skal iværksættes for at imø-
degå konsekvenserne af forureningen eller risiko for forurening, indgår imidlertid en 
vurdering af eksisterende fysiske forhold på ejendommen, herunder i hvilket om-
fang bygninger mv. er af permanent karakter. Som udgangspunkt anses f.eks. huse 
og offentlige veje for permanente, hvorimod f.eks. garager, carporte, udestuer og 
redskabsskure ikke kan karakteriseres som permanente. 
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Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Miljøstyrelsen i sin behandling af klagen 
alene kan tage stilling til, hvorvidt ophævelsen af påbuddet vil indebære en miljø- 
eller sundhedsmæssig risiko. Miljøstyrelsen kan således ikke tage hensyn til øko-
nomiske argumenter såsom en ejendoms værditab som følge af forureningen. 
 
 
7.3 Det tekniske grundlag  
Afgrænsning af forureningen 
 
[B] 
Der blev umiddelbart efter forureningen bortgravet ca. 260 tons forurenet jord, sam-
tidig hermed blev der udført boringer til afgrænsningen af forureningen.  
 
I COWI’s rapport står:  
 

”De udtagne dokumentationsprøver viser, at der er ren bund (B1, B2 og 
BH) og rene sider (N1, N2, Ø, S1 og S2) i udgravningens østlige del. Ved 
hjørnet af udhuset er forureningen afgrænser mod nord i håndboringen H1 
og mod vest/sydvest af håndboringerne HS1, HS3 og HS4. Jordforurenin-
gen ved hushjørnet er vertikalt afgrænset til 2,0 meter under terræn i B101. 
I prøverne N1, S1, BH og HS3 er der konstateret mindre indhold af total 
kulbrinter, som dog er under Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for ren jord.”1  

 
Der blev ikke bortgravet al forureningen på ydersiden af fundamentet, grundet ud-
husets fundament og geologien. 
 
I COWI’s rapport bliver konkluderet at:  
 

”Dokumentationsanalyserne af restforureningen viser olieindhold i jorden på 
440 til 5900 mg/kg og det vurderes, at restforureningen udgør ca. 62 kg olie 
i form af total kulbrinter, heraf 0,5 kg BTEX’er.”2

 
Der er på [B] således foretaget en række boringer til afgrænsning af jordforurenin-
gen, i den forbindelse er der ikke foretaget boringer under bygningen eller vertikalt 
afgrænsning med profilboringer. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at forureningen under bygningen på [B] ikke er tilstrækkelig 
horisontalt afgrænset under bygningens sydøstlige hjørne nordøst for H2. Endvide-
re er forureningen ikke tilstrækkelig vertikalt afgrænset ved HS4 og HS3, ved HS3 
og HS1 samt syd for bygnings sydøstligste hjørne ved H4. Dette gør risikovurderin-
gen usikker, idet forureningsmængden kan vise sig at være betydeligt større end 
antaget i COWI’s rapport. 
 
 
[A] 

                                                           
1 COWI’s rapport af november 2002 side 7 
2 COWI’s rapport af november 2002 side 15 
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På vildtremisen tilhørende [A] blev jordforeningen afgrænset af en række boringer. 
Deraf er fastlagt at det forurenede areal udgør ca. 345 m² (længde 54 m og bredde 
5-8 m), indenfor dette område er målt mellem 0 og 6.100 mg total kulstof/kg 3. 
 
 
I COWI’s rapport af november 2002 står:  
 

”det vurderes at forureningen, på trods af de forhøjede PID-udsalg ned til 
3,0 meter under terræn, primært befinder sig i de øverste 1,0-1,5 meter un-
der terræn, samt at forureningen i de enkelte boringer varierer meget af-
hængigt af afstanden fra drænudløbet”4. 

 
Vildtremisen blev som anbefalet i COWI’s rapport gennempløjet. 
 
Af COWI’s opfølgning af 6. november 2003 står der, at der den 24. oktober 2003 
blev udtaget jordprøver i topjorden. Topjorden er de øverste 0,2 meter. 
 
Der blev i efteråret 2003 udtaget 5 jordprøver af topjorden svarende til en prøve pr. 
25 tons. Hver delprøve er sammenstukket af 5 delprøver. 
Første prøve er udtaget tættest på drænudløbet (vestligst). Prøven havde et ind-
hold af total kulbrinter på 230 mg/kg, hvilket er en overskridelse af kvalitetskriterne 
for ren jord, som er 100 mg/kg. De øvrige 4 prøver havde et indhold af total kulbrin-
ter på mellem 0-36 mg/kg. 
 
I COWI’s opfølgning står: 
 

”Det vurderes, at reduktionen skyldes fordampning, udvaskning og naturlig 
nedbrydning. På baggrund af den konstaterede reduktion vurderes det, at 
indholdet af totale kulbrinter i topjorden med tiden vil reduceres yderligere 
således, at indholdet i det vestlige felt også overholder Miljøstyrelsens vej-
ledende kriterium for ren jord. Endvidere vurderes det, at hele remisen igen 
kan benyttes til husdyrhold fra foråret 20045”.  

 
Miljøstyrelsen vurderer, at forureningen ved vildtremisen ikke er tilstrækkelig af-
grænset i dybden nord, syd for og ved håndboring R1. 
 
Endvidere skal Miljøstyrelsen bemærke, at det, at forureningen tilsyneladende er 
nedbrudt i topjorden, er ikke ensbetydende med, at den også er nedbrudt dybere 
nede, idet nedbrydningen blandt andet afhænger af tilgængeligheden af ilt, som kan 
variere med dybden. 
 

                                                           
3 COWI november 2002, bilag 6 og 9 
4 COWI’s rapport af november 2002 side 13 
5 COWI’s opfølgning af 6. november 2003 
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Risikovurdering 
 
[B] 
Arealanvendelse 
I COWI’s rapport står, at det vurderes, at der ikke er risiko for arealanvendelsen, 
idet der ingen kontaktrisiko er ved restforurening 1 meter under terræn. 
 
Miljøstyrelsen er enig i, at der ikke er kontaktrisiko grundet dybden af forureningen. 
Dog kan der være risiko for kortvarig eksponering ved eventuel udgravning til kæl-
der eller lignende. 
 
Indeklima  
COWI vurderer, at der ikke er risiko for indeklimaet ved den nuværende arealan-
vendelse som udhus og fyrrum. På grund af afstanden ca. 5,5 meter mellem rest-
forureningen under udhuset og selve huset vurderes det, at restforureningen under 
udhuset ikke udgør en risiko for indeklimaet i beboelsen. 
 
Endvidere anføres det, at det ikke kan udelukkes, at der ved en ændret arealan-
vendelse af udhuset til beboelse kan være en risiko for indeklimaet. 
 
Miljøstyrelsen finder jævnfør foregående afsnit om afgrænsningen af forureningen, 
at forureningen under udhuset/boligens sydøstlige hjørne ikke er tilstrækkeligt af-
grænset til at kunne vurdere, hvorvidt den udgør en potentiel risiko for indeklimaet. 
Miljøstyrelsen skal endvidere bemærke, at såfremt der er en potentiel mulighed for 
ændret anvendelse af bygningen bør indeklimakriterierne være overholdt. 
 
Grundvand 
COWI har foretaget en beregning af den potentielle nedsivning fra restforurenings-
området ved hjælp af beregningsprogrammet JAGG, trin 1 og 2. De påviste BTEX-
indhold i det terrænnære grundvand er alle mindre end de respektive grundvands-
kriterier og BTEX’erne udgør derfor som udgangspunkt ikke en risiko for det dybe-
religgende grundvandsmagasin og der er derfor kun udført en beregning for total 
kulbrinter. JAGG beregningerne viser at kulbrinteindholdet reduceres til under 
grundvandskriteriet indenfor en afstand af 5 til 20 meter fra nedsivningsområdet. 
 
Jævnfør bilag 10 i COWI’s rapport er der ved hjælp af JAGG trin 1 beregnet en 
grundvandskvalitet på henholdsvis 0,135 mg/l og 0,0239 for Oldvejen 18 og Vildt-
remisen beregnet ud fra en kildestyrkekoncentration for totalkulbrinter målt i hver 
vandprøve.  
 
Endvidere vurderer COWI, at de opløste oliekomponenter vil sorberes til jorden og 
blive nedbrudt naturligt inden de når det primære magasin. I tilfælde af, at der skulle 
ske gennembrud, forventes det at forureningsindholdet vil nedbrydes naturligt i 
nærområdet indenfor en afstand af 5-20 meter fra nedsivningsområdet 
 
COWI vurderer, at  
 

”restforureningen ved hushjørnet ikke udgør en risiko for det primære 
grundvandsmagasin eller relaterede offentlige indvindinger. Ejendommens 
egen indvindingsboring er beliggende ca. 10 meter fra restforurening, og 
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det kan på grund af de geologiske forhold og den korte afstand ikke ude-
lukkes, at boringen kan blive påvirket af forureningen i tilfælde af gennem-
brud. Ud fra den beregnede lille nedsivningsmængde samt ca. 2 meter 
vekslende ler og sandlag vurderes det dog ikke for sandsynligt at boringen 
vil blive påvirket.” 

 
Miljøstyrelsen finder, at det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at 
restforureningen udgør en risiko for grundvandsressourcen, idet COWI’s JAGG trin 
1 beregning viser en overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet. Endvidere finder 
Miljøstyrelsen, at restforureningen ikke er tilstrækkelig afgrænset til at kunne vurde-
re forureningsrisikoen af grundvandet. 
 
Miljøstyrelsen skal i øvrigt bemærke, at såfremt der ønskes medtaget naturlig ned-
brydning i risikovurderingen skal der foreligge en dokumentation af den beregnede 
lokalspecifikke nedbrydningsrate. Dokumentationen skal som minimum opfylde de 
krav, som står på side 37 til 48 i rapport fra 18. juni 1998 ”Naturlig nedbrydning af 
miljøfremmede stoffer i jord og grundvand”. 
 
Miljøstyrelsen skal endvidere oplyse, at der som udgangspunkt ikke kan accepteres 
en overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet og dermed en mulig forurening 
nedstrøms for en lokalitet, hvor der er efterladt restforurening. Det vil sige, at 
grundvandskvalitetskriteriet skal være overholdt umiddelbart under grunden (enten 
målt eller beregnet ved hjælp eksempelvis JAGG-modellen, trin 1). Det gælder dog, 
at i tilfælde, hvor det er dokumenteret, at forureningen kun udgør en begrænset 
risiko og hvor omkostningerne til oprensning af forureningen ikke er proportionale 
med risikoens størrelse, kan en sådan begrænset accepteres risiko under hensyn-
tagen til proportionalitetsprincippet. 
 
[A] 
Arealanvendelse 
I COWI’s rapport vurderes det, at olieforureningen i topjorden i løbet af et års tid vil 
udvaskes og nedbrydes til et acceptabelt niveau. Endvidere står, at det ikke kan 
vurderes om arealet udgør en risiko for dyrene.  
I opfølgning af 2003 er vurderet at arealet igen kan benyttes til husdyrhold fra for-
året 2004. 
 
Miljøstyrelsen finder, at den vertikale forureningsudbredelse ikke er tilstrækkelig 
afgrænset til at kunne vurdere, hvorvidt den udgøre en kontaktrisiko ved en potenti-
el anvendelse af arealet. 
 
Grundvand 
Drikkevandsboring på ejendommen [A] er beliggende i en afstand til restforurenin-
gen på [B] og remisen på henholdsvis ca. 75 meter og 150 meter. 
 
I COWI’s rapport står, at restforureningen ikke udgør nogen risiko for det primære 
magasin, da det primære grundvand er beskyttet af minimum 20 meter moræneler.  
 
Endvidere vurderes, at de opløste oliekomponenter vil sorberes til jorden og blive 
nedbrudt naturligt inden de når det primære magasin. Dermed udgør restforurenin-
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gen i vildremisen ikke en risiko for det primære grundvandsmagasin eller relaterede 
indvindinger. 
 
Miljøstyrelsen finder ikke, at restforureningen er tilstrækkelig afgrænset vertikalt til 
at kunne vurdere forureningsrisikoen af grundvandet, herunder drikkevandet i brøn-
den til [A]. Se i øvrigt bemærkningerne til risikovurdering af grundvand under [B]. 
 
Recipient 
I COWI’s rapport står: ”det forholdsvist beskedne forureningsomfang sammenholdt 
med afstanden til nærmeste recipienter medfører, at der ikke er nogen risiko for 
recipienter.”6

Dette gælder både restforureningen på [B] og vildtremisen. 
 
Nærmeste recipienter er Røgerup Mose beliggende ca. 400 meter mod sydvest, 
Saltsø beliggende ca. 500 meter mod nord og ca. 500 meter mod sydøst er belig-
gende en grøft der afvander til Skibby Mose og Vejlemølle Å. 
 
Miljøstyrelsen er enig i, at der ikke er nogen risiko for recipienter, såfremt restforu-
reningerne har det omfang som skitseret i COWI’s rapport, indbefattet at der ikke er 
fri fase olie, at der ikke er terrænnært grundvand samt at der ingen andre transport-
veje er for forureningen til de nærmeste recipientet. 
 
 
8. Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at der 
er en risiko for indeklimaet i bygningen samt grundvandet, idet restforureningen 
ikke er tilstrækkeligt afgrænset. 
 
På den baggrund omgør Miljøstyrelsen Skibby Kommunes afgørelse af 13. decem-
ber 2002 til følgende undersøgelsespåbud: 
 
I medfør af jordforureningsloven7 påbydes ejerne af olietanken / de tidligere ejere 
([…]) af [B], 4050 Skibby, nu bosiddende […] at: 
 
1) [B]: Afgrænse restforureningen mod nord under bygningens sydøstlige hjørne 

ved udførelse af mindst 2 boringer, boringerne vil så vidt muligt skulle placeres 
inde i bygningen. Alternativt kan der i stedet for indendørs boringer udføres 
skråboringer ind under huset, således at forureningen under huset afgrænses i 
nordlig retning. Endvidere skal forureningen afgrænses i dybden med 3 under-
søgelsesboringer: en mellem HS4 og HS3, en mellem HS3 og HS1 og en nær 
H4 syd for bygnings sydøstligste hjørne8. 
Der udføres i alt 2 poreluftmålinger fra to forskellige prøvesteder under gulvet i 
det sydøstlige hjørne af udhuset. Prøvestederne placeres tættest muligt oven-
over det forurenede område. Der udføres 2 målinger på forskellige tidspunkter 
pr. prøvested. Målingerne bør så vidt muligt udføres i lavtryksperioder. 
 

                                                           
6 COWI’s rapport af november 2002 side 17 og 19 
7 I henhold til § 48 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 
8 Der henvises til kortbilag i COWI’s rapport af november 2002 til lokalisering af betegnelserne på de 
tidligere prøveudtagninger 
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[A]: Afgrænse restforureningen vertikalt med 3 profilboringer: en nord for, en 
syd for og en ved R1. Boringen ved R1 skal så vidt muligt filtersættes, eventuelt 
ved at boringen udføres som håndboring filtersat med lille filterdiameter, ek-
sempelvis Ø25 mm, og prøvetages med inertipumpe eller lignende. Fra den fil-
tersatte boring udtages vandprøve til analyse for oliekomponenter. 
 
Alle boringerne på såvel [B] som [A] udføres til minimum 3 meter under terræn. 
Hvis der træffes forurening i en boring, skal boringen derudover som minimum 
føres ned til 1 meter under bund af forureningen. Der udtages jordprøver for 
hver halve meter til geologisk og forureningsmæssig beskrivelse samt PID-
måling. Fra hver boring udvælges mindst en jordprøve til kemisk analyse for 
oliekomponenter. 

 
2) Der skal udarbejdes en risikovurdering for restforureningen. Risikovurderingen 

skal være underbygget af konkrete data og beregninger, og den skal tage hen-
syn til nuværende og potentielle risici for indeklima, arealanvendelse, grund-
vandsressource og recipienter. 

 
3) Såfremt risikovurderingen viser, at der er risiko for miljø eller sundhed, udarbej-

des et forslag til afhjælpende foranstaltninger til eliminering af denne risiko, en-
ten ved fjernelse af hele eller en del af restforureningen eller på anden vis. For-
slaget skal omfatte en detaljeret beskrivelse af den tekniske løsning samt et 
økonomisk overslag herfor, specificeret på de væsentligste aktiviteter. Det øko-
nomiske overslag skal tillige omfatte en opgørelse af, hvad det ville have kostet 
at fjerne forureningen, hvis arbejdet var foregået samtidig med fjernelsen af den 
øvrige forurening. 

 
4) Undersøgelsesresultater, risikovurdering og eventuelt forslag til afhjælpende 

foranstaltninger sendes til godkendelse hos Skibby Kommune senest 12 uger 
efter meddelelse af dette påbud. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø-
styrelsen. 

 
For tilrettelæggelse og udførelse af undersøgelse og oprensning henvises til Miljø-
styrelsens vejledninger 6, 7, 11 og 13 fra 1998. 
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9. Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningsloven9 påklages til Miljøklage-
nævnet. 
Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser10. Miljø-
klagenævnet afgør selv, om sagen er ”større eller principiel”. 
 
Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet11.  
 
Miljøklagenævnet har følgende adresse: 
 
 Miljøklagenævnet 
 Frederiksborggade 15, 4. 
 1360 København K 
 
 Email: MKN@MKN.dk 
 
De er klageberettiget som afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der 
har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere 
påklages af embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt den myndighed, der har 
truffet afgørelsen i 1. instans12. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag13.  
Klagefristen udløber i denne sag således den 14. juli 2006. 
 
En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet 
træffer afgørelse om andet14. Dette betyder, at afgørelsen såfremt afgørelsen på-
klages til Miljøklagenævnet skal afgørelsen ikke efterkommes førend nævnet har 
taget stilling til sagen eller medmindre nævnet beslutter det modsatte. 
 
Et retssag til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 
12 måneder efter at afgørelsen er meddelt15. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Palle Boeck  / Anja Held 
Kontorchef 
 
 

                                                           
9 Jævnfør § 83 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord  
10 Afgørelser efter kapitel 5 i Lov om forurenet jord, herunder blandt andet § 48 
11 Jævnfør § 84, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord  
12 Jævnfør § 84, stk. 2, jævnfør § 82 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 
13 Jævnfør § 85, stk. 1, jævnfør § 81, stk. 1 og 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord  
14 Jævnfør § 85, stk. 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 
15 Jævnfør § 87, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord  
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Kopi af denne afgørelse er sendt pr. post til: 
[B], 4050 Skibby 
Lett, Advokatfirmaet, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, att. […] 
Tdligere ejere af [B] 
 
Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Frederiksborg Amt: fa@fa.dk 
Skibby Kommune: skibby@skibby-kommune.dk 
Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg Amt: frb@frb.eli.dk  
Miljøklagenævnet: mkn@mkn.dk 
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