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Miljøstyrelsens supplerende udtalelse i Miljøklagenævnets sag 43-2: Klage over Miljø-
styrelsens afgørelse af 24. september 2004 om påbud om undersøgelse af olieforurening 
på ejendommen […], Smørum. 
 
Miljøstyrelsen fastholder fortsat sin afgørelse af 24. september 2004 om påbud om yderligere 
undersøgelse af olieforureningen på ejendommen […], Smørum.  
 
På baggrund af advokat […]s bemærkninger til Miljøstyrelsens udtalelse af 24. september 
2005 har Miljøstyrelsen følgende supplerende bemærkninger:  
 
Ad. 1. Anvendelse af risikovurderingsmetoden JAGG, beskrevet i Miljøstyrelsens vej-
ledning 6/1998 om oprydning på forurenede lokaliteter 

 
Den risikovurderingsmetode (JAGG), som er beskrevet i nævnte ”Vejledning 6/1998 opryd-
ning på forurenede lokaliteter – Hovedbind”, er – som Miljøstyrelsen tidligere har redegjort 
for - udviklet med henblik på at identificere forureninger, som prioriteres til en offentlige un-
dersøgelses- eller/og afværgeindsats.  
 
JAGG-metoden kan anvendes på forskellige trin (trin 1-3). Trin 1 giver den mest konservative 
vurdering. Her beregnes koncentrationen i grundvandet umiddelbart under forureningen. Hvis 
der findes tilstrækkelige data, kan beregningen endvidere foretages på trin 2 eller 3. 
 
En risikovurdering efter JAGG-metodens trin 1 viser således, om der er risiko for at grund-
vandskvalitetskriterierne i det primære grundvand vil blive overskredet umiddelbart under 
forureningen. En sådan risikovurdering kan derfor anvendes ved afgørelsen af, om en forure-
ning nu eller i fremtiden vil kunne medføre en risiko for forurening af grundvandet.  
 
En risikovurdering efter JAGG-metoden på trin 2 og 3 viser, om grundvandskvalitetskriteriet 
overskrides i en afstand fra forureningskilden, som svarer til grundvandets transportafstand på 
1 år, dog maksimalt 100 m. Det påvises således ikke, at grundvandskvalitetskriterierne i det 
primære grundvand ikke vil blive overskredet umiddelbart under forureningen og det kan alt-
så ikke konkluderes, at hvis en vurdering efter JAGG-metodens trin 2 og 3 ikke påviser en 
overskridelse af de fastsatte kvalitetskriterier for grundvand, at så er der ikke - eller vil der ik-
ke ske en forurening af grundvandet. 
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Ud fra et genopretningsprincip ville resultaterne af en risikovurdering erfter JAGG-metoden 
på trin 2 og 3 således ikke alene kunne tilvejebringe en høj grad af sikkerhed for, at en 
(rest)forurening hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig 
risiko.  
 
Påvises der ved en vurdering efter den beskrevne JAGG-metode på trin 2 og 3 derimod en ri-
siko for forurening af grundvandet, skal der af forureneren iværksættes en indsats allerede 
fordi, at en indsats i modsat fald skulle prioriteres af det offentlige. Dette ville være i åbenbar 
modstrid med princippet om, at ”fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal 
fortage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genop-
rette den hidtidige tilstand”, jf. lov om forurenet jord, § 1, stk. 2, nr. 5.  
 
Det er imidlertid Miljøstyrelsens opfattelse, at en risikovurdering efter den i vejledning 
6/1998 beskrevne JAGG-metode (trin 2 og 3) samtidig kan bidrage væsentligt til at belyse ri-
sikoen for forureningsspredning og dermed til vurderingen af, hvilken indsats, der bør iværk-
sættes overfor en given forurening. Det skal dog bemærkes, at der ofte ikke er tilstrækkelige 
lokalitetsspecifikke data til rådighed til en sådan beregning. Disse kan være meget dyre at 
fremskaffe. Det skal specielt påpeges, at trin 3 vurderinger kræver konkret dokumentation af 
biologisk nedbrydning i grundvandsmagasinet.  
 
På denne baggrund skal Miljøstyrelsen igen fremhæve, at styrelsen (selvsagt) er enig med Hø-
jesterets udtalelse i dommen af 30. juni 2005 om, at "anvendelse af risikovurderingsmodellen 
(JAGG) ikke i sig selv kan kritiseres".  
 

Ad. 3. og 4.   Jordforureningslovens § 48 og almindelige forvaltningsretlige principper 

og dokumentation for virkningen af den gennemførte oprensning. 

 

Advokat […] har i sine bemærkninger af 4. november 2005 anført følgende: 

 
”… fremhæves det, at Miljøstyrelsen i afgørelsen, jf. s. 19, anfører: 
 

”Miljøstyrelsen vurderer, at olieforureningen udgør en forureningsrisko for grundvandet – såvel i en 
afstand svarende til et års grundvandsstrømning som i grundvandet umiddelbart under den forurenede 
grund. Det er i hvert fald ikke sandsynliggjort, at grundvandsriskoen ikke er til stede.” 

 
Udsagnet kunne indikere, at Miljøstyrelsen antager at bevisbyrden påhviler påbudsadressaten. Dette er ikke kor-
rekt. Som fastslået af Højesteret i dommen af 30. juni 2005 følger det af officialprincippet, at Miljøstyrelsen selv 
skal oplyse sagen, og da der ikke er hjemmel til at udstede påbud over for en forurening uden miljø- eller sunde-
hedsmæssige risici, må dette også indebære, at bevisbyrden for, at der foreligger sådanne risici, påhviler myn-
dighederne. ” (s. 7, nederst)   
 
Det følger af jordforureningslovens § 48, at  

”For olieforureninger, konstateret efter en af miljø- og energiministeren nærmere fastsat dato, kan mil-
jømyndigheden, jf. § 39, uanset hvordan forureningen er sket, meddele ejerne af olietanke, jf. stk. 3,  
påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser, som omhandlet i § 40, stk. 1, og om 
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at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende af-
hjælpende foranstaltninger. ” 

 

Efter lovens § 40 kan miljømyndighederne påbyde  
1) ”prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagerne til el-

ler virkningerne af en given stedfunden forurening samt forureningens art og omfang” 
2) at ”klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges” 

 

Af lovens forarbejder til denne bestemmelse fremgår det, at  
 

”I relation til de forvaltningsretlige principper skal det bemærkes, at myndigheden bør overveje om, 
der er baggrund for at meddele undersøgelsespåbud i flere faser, hvor første undersøgelse har til for-
mål at slå fast, om der er en forurening…. 

 

Det følger heraf, at er der konstateret en forurening kan ejeren efter § 48 påbydes at oplyse 

sagen, herunder at ”klarlægge virkningerne af en stedfunden forurening”, og at det er forud-

sat, at der kan meddeles flere undersøgelsespåbud med henblik på, at netop de nødvendige og 

tilstrækkelige undersøgelser – og ikke flere – gennemføres for at kunne afgøre hvilke afhjæl-

pende foranstaltninger, der vil være de rigtige. Succesive undersøgelsespåbud er da også al-

mindeligt anvendt i praxis.  

 

Miljøstyrelsen har i afgørelsen af 24. september 2004 konkluderet, at virkningerne af den 

konstaterede forurening ikke var tilstrækkeligt klarlagt, og at der dermed ikke var det fornød-

ne grundlag for at afgøre, hvilke afhjælpende foranstaltninger, der skulle iværksættes overfor 

forureningen. I konsekvens heraf er der påbudt yderligere undersøgelser af forureningen. 

 

På baggrund heraf finder Miljøstyrelsen ikke advokat […]s overvejelser om officialmaximen 

og bevisbyrdefordeling relevante i forhold til tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger 

om forureningen, dens virkninger m.v. med henblik på, at der kan træffes en afgørelse om 

hvilke afhjælpende foranstaltninger, der skal iværksættes.   

 

Advokat […] har i sine bemærkninger af 4. november 2005 endvidere anført følgende: 
”Miljøstyrelsen påbyder således udarbejdelse af et projekt for blandet fuld fjernelse af forureningen. 
Dette er altså et krav om et projekt for fjernelse også af den del af forureningen, som givet ikke kan 
indebære nogen miljø- eller sundhedsmæssige risici. Miljøstyrelsen stiller altså krav om udarbejdelse 
af et projekt, som der ikke gyldigt kan udstedes påbud til gennemførelse af ” (s. 8, 3.de afsnit) 

 
Miljøstyrelsen har forstået dette således, at det er advokat […]s opfattelse, at Højesterets 

præmis  
”Højesteret finder, at proportionalitetsprincippet bl.a. må føre til, at en forurening eller en restforure-
ning med olie – uafhængigt af omkostningernes størrelse – som udgangspunkt ikke kan påbydes fjer-

 



 4
net, hvis der foreligger en høj grad af risiko for, at den hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en 
miljø- eller sundhedsmæssig risiko.” 

 
indebærer, at der herefter ikke vil være grundlag for at betragte en forurening som ”et samlet 

hele”, som der kan påbydes afhjælpende foranstaltninger overfor. At en forurening derimod 

må betragtes som bestående af en del, som med en høj grad af sikkerhed hverken aktuelt eller 

i fremtiden indebærer en miljø- og sundhedsmæssig risiko – , og en del, som gør – og som der 

herefter kan meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger i forhold til.  Det skulle herefter 

være et led i ethvert undersøgelsespåbud i forhold til en given forurening at forhåndsvurdere/ 

–beregne, hvor meget af en given forurening, der kan efterlades som værende uden miljø- og 

sundhedsmæssig betydning. 

 
Efter Miljøstyrelsens opfattelse vil det i en række tilfælde være nær umuligt eller i hvert til-

fælde overordentligt vanskeligt at gennemføre denne udskillelse af den ikke betydende del af 

forureningen, og det vil i øvrigt absolut ikke nødvendigvis være til (økonomisk) fordel for på-

budsadressaten, at skal ske som led i oplysningen af sagen (efter undersøgelsespåbud).  

 

Miljøstyrelsen er endvidere uenig i, at den ovenfor citerede Højesterets præmis skal – eller for 

den sags skyld kan -  læses således, at det herefter vil være et krav, at miljømyndighederne 

skal behandle enhver jord- eller grundvandsforurening som indeholdende en delmængde af 

forurening, som der ikke kan udstedes påbud om afhjælpende foranstaltninger overfor.     

  

  

 

 

 
 

 

  

 

 


