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Påbud om afgrænsende undersøgelse af olieforurening som 
følge af ulovligt indgreb på FDO’s oliepipeline ved 
Knabstrup. 
 
Miljøstyrelsen giver hermed Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) 
påbud om afgrænsende undersøgelse af olieforurening som følge af ulovligt 
indgreb på FDO’s pipeline på matr. nr. 1 ah Knabstrup Hgd., Sdr. Jernløse 
beliggende ved Skovvejen syd for Knabstrup nær Møllekrogen i Holbæk 
Kommune. Indgrebet skete i juli 2012.   
 
Påbuddet gives efter jordforureningslovens § 40, stk. 1. 
 
Påbuddet omfatter den jordforurening, der kan tilskrives udslip fra FDO’s 
olietransportledning den 16. juli 2012.  
 
Bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 6. september 2012 påbud om afgrænsende 
undersøgelse af olieforurening som følge af ulovligt indgreb på FDO’s 
oliepipeline ved Knabstrup. 
 
Vi har modtaget følgende bemærkninger fra FDO i brev af 21. september 
2012: 
 
FDO bemærker, at der ønskes undersøgelser af to matrikler nedstrøms åen, 
5c Bakkerup by, Mørkøv samt 6a Bakkerup by, Mørkøv, og mener ikke, at 
dette forhold har sammenhæng med, at der efter beredskabets 
flydespærring ikke var tegn på forurening. Det er Miljøstyrelsens vurdering, 
at de to berørte matrikler bør være omfattet af påbuddet, da det tidligere er 
konstateret, at olien er løbet i Vented Møllebæk.  Bækken løber igennem de 
to berørte matrikler, og de ligger nedstrøms brudstedet. Beredskabets 
udlagte flydespærre ligger ved moseområdet, som således ligger nedstrøms 
de to ovennævnte matrikler.  
 
Det er FDO’s opfattelse, at der i henhold til jordforureningsloven § 44 i 
stedet bør udstedes et tålepåbud til grundejerne. Miljøstyrelsen skal hertil 
bemærke, at efter forarbejderne til jordforureningsloven bør der af hensyn 
til et eventuelt tålepåbuds gyldighed først søges indhentet samtykke fra den 
pågældende grundejer. Miljøstyrelsen er indforstået med, at FDO fastsætter 
en relativt kort frist for grundejernes svar på anmodningen om samtykke, 
hvorefter Miljøstyrelsen kan varsle et tålepåbud, hvis skriftligt samtykke 
ikke opnås.  
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FDO foreslår, at ”ved forurenerens foranstaltning” erstattes med ”ved FDO’s 
foranstaltning” i afsnittet omkring indhentning af skriftligt samtykke fra 
grundejerne, hvilket Miljøstyrelsen har efterkommet. 
 
Vi har modtaget følgende bemærkninger fra parterne i sagen i breve af 8. 
august 2012 (bilag 1) og d. 12. september 2012 (bilag 2): 
 
Grundejere Søren og Dorte Kühnrich ønsker, at undersøgelsen inkluderer 
en afgrænsning af jord- og grundvandsforureningen på deres ejendom, som 
gennemløbes af Vented Møllebæk. Herunder ønskes særligt bækken og hele 
moseområdet undersøgt for en eventuel efterladt restforurening. Derudover 
ønsker de en risikovurdering af en eventuelt efterladt restforurening i jord 
og grundvand (herunder også de terrænnære grundvandsmagasiner, der 
løber under deres ejendom) samt en vurdering af forureningens miljø- og 
sundhedsmæssige betydning nu og i fremtiden, herunder indeklima samt 
risikovurdering ved en eventuel fremtidig ændring af arealanvendelsen. 
Miljøstyrelsen vurderer, at disse ønsker er i overensstemmelse med den 
allerede beskrevne afgrænsende undersøgelse i påbuddet. Når 
Miljøstyrelsen har modtaget oplægget fra FDO, vil vi igen sammenholde 
grundejernes ønsker med oplægget til undersøgelsen. 
 
Søren og Dorte Kühnrich har desuden oplyst, at der langs åen er nedgravet 
rester af et sløjfet drænledningsanlæg, som eventuelt kunne indeholde 
dieselolierester fra udslippet. Miljøstyrelsen har tilføjet denne oplysning til 
afsnittet om den afgrænsende undersøgelse i nærværende påbud.  
 
Baggrund for påbud 
Den 16. juli 2012 fik Falck alarmcentral et opkald om oliespild og forurening 
af en å ved Knabstrup. Der var lækage på en trykledning, og der var løbet 
dieselolie ud i området.  
 
Olien stammede fra FDO’s olietransportledning, som var blevet anboret af 
tredje mand, uden at FDO var vidende om det. Olietransportledningen var 
påsat en trykslange, som var ført til nærliggende rasteplads, hvor aftapning 
tilsyneladende var foregået.   
 
Beredskabet har foretaget en akut oprydning ved brudstedet, så skaden er 
begrænset betydeligt. Olien var løbet i Vented Møllebæk nedstrøms. 
Beredskabet har suget olie (fri fase) væk med slamsuger. Der blev installeret 
en olieskimmer i indløbet til Vented Mølledam. Udledningen blev stoppet 
med det samme ved at sætte en klemme på trykslangen. 
 
Den akutte oprydning samt det efterfølgende forløb er desuden beskrevet i 
tilsynsnotat for miljøindsats af 24. juli 2012, Rambøll, Falck samt i 
tilsynsnotat for miljøindsats nr. 2 af 9. august 2012, Rambøll, Falck. 
 
Det fremgår, at der ved afslutning af den akutte indsats 20. juli 2012 anslås 
at være fjernet op mod 200 m3 dieselforurenet vand og afgravet ca. 500 tons 
forurenet jord ved brudstedet samt ca. 100 tons forurenet jord og 
planterester fra afgravning af vegetation ved mosen. FDO vurderer, at der 
kan være lækket op mod 6 m3 dieselolie. 
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Påbud om afgrænsende undersøgelse 
Formålet med nærværende påbud om undersøgelse er, at få endeligt 
afgrænset udbredelsen af den stedfundne olieforurening i forhold til de 
kendte punkter i området, hvor der har fundet oprydning sted.  
 
Følgende områder kan være berørt af brud på slangeforbindelse tilsluttet 
FDO’s rør, bl.a. fordi olien er strømmet i Vented Møllebæk:  

 Matr. nr. 7000e i det nordøstlige område af matriklen, hvor der har 
været tappet olie i kanten af kørselsarealet 

 Matr. nr. 1 ah Knabstrup Hgd., Sdr Jernløse, hvor bruddet på 
ledningen er sket 

 Matr. nr. 1 ah Knabstrup Hgd., Sdr Jernløse, hvor pipelinen er 
anboret 

 Matr. nr. 5a Bakkerup, By, Mørkøv, lige nord for hvor bruddet på 
aftapningsslangen er sket 

 5c Bakkerup, By, Mørkøv nedstrøms åen 
 6a Bakkerup, By, Mørkøv nedstrøms åen 
 13 Bakkerup, By, Mørkøv og 6a Vented Enghave, Nr. Jernløse 

nedstrøms åen, hvor olie har bredt sig ud over en flade, og hvor der 
nedgravet findes rester af et sløjfet drænledningsanlæg 

 
På baggrund af sagens oplysninger påbyder Miljøstyrelsen FDO at: 

 udarbejde et oplæg til afgrænsende undersøgelse af den konstaterede 
forurening, der har til formål at: 

o Afgrænse forureningen i de enkelte områder - vertikalt og 
horisontalt – både i jorden og i grundvandet. Undersøgelser 
skal udføres af et rådgivende firma med ekspertise i jord - og 
grundvandsforurening 

o Udføre undersøgelsesprojektet efter retningslinjerne i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 og 7, 1998, ”Oprydning på 
forurenede lokaliteter” 

o Foretage en risikovurdering i forhold til grundvand, 
menneskelig kontakt og recipient 

 
 Det skal desuden fremgå, hvordan gradientforholdene er i området. 
 
 Til brug for udarbejdelsen af risikovurderingen skal anvendes 

Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj, JAGG. 
 

 Inden undersøgelsesprojektet gennemføres skal oplægget godkendes 
af Miljøstyrelsen.  

 
 Efter endt undersøgelse skal der fremsendes en afsluttende rapport 

med resultater fra jordforureningsundersøgelserne, der som 
minimum skal indeholde   

o En beskrivelse af arbejdet 
o En redegørelse for den valgte undersøgelsesstrategi 
o Resultatet af undersøgelserne i de enkelte delområder - 

herunder en estimering af spildstørrelse og forventet 
restforurening, både i jord og i grundvand 
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o Den skønnede forureningsudbredelse i jorden og grundvandet 
o Afgrænsning af forureningen på de enkelte matrikler  
o En vurdering af forureningens miljø- og sundhedsmæssige 

betydning, nu og i fremtiden 
o Et forslag til, hvordan følgerne af en konstateret forurening 

afhjælpes, herunder oplysninger om økonomi og varighed af 
de foreslåede foranstaltninger 

 
 Oplægget til undersøgelsen skal sendes til Miljøstyrelsen senest 4 

uger efter at påbuddet er meddelt, mens resultatet og 
afrapporteringen af undersøgelsesprojektet skal være Miljøstyrelsen 
i hænde senest 3 måneder efter Miljøstyrelsens godkendelse af 
oplægget til undersøgelsen. 

 
Ovennævnte udpegning af områder har Miljøstyrelsen baseret på en 
vurdering af, at der er tre steder, hvor olien er løbet ud - ved tappestedet, 
brudstedet og anboringsstedet. Desuden er olien løbet i Vented Møllebæk 
nedstrøms.  
  
Ved tappestedet 
Miljøstyrelsen har ved besigtigelse af rastepladsen Møllekrogen den 18. juli 
2012 konstateret, at der lugter af olie langs kørselsareal i den nordøstlige del 
af skoven. Det blev oplyst af Holbæk Kommune, at der har ligget en 
trykslange, som der tilsyneladende har været tappet olie fra.  
 
Ved brudstedet 
Der er konstateret brud på den tilkoblede trykslange på matr. nr. 1 ah 
Knabstrup Hgd., Sdr. Jernløse inde i skoven. Beredskabet i Holbæk 
Kommune har forestået opgravning af forurenet jord ved brudstedet. Efter 
opgravningen er der foretaget analyser af jorden i bunden og på siderne af 
udgravning, som viser, at der stadig er olie i jorden på siderne af 
udgravningen - specielt langs gærdet nordvest for udgravningen og nede ved 
åen.  
 
Der er relativt høje koncentrationer af olie ved gærdet, derfor er det relevant 
at undersøge området nær bruddet på nabomatriklen (matr. nr. 5a 
Bakkerup, By, Mørkøv), både for koncentrationer og mængder af olie og evt. 
risiko for belastning af grundvandet. 
 
Ved anboringsstedet 
Der kan være lækket olie til jorden, hvor trykslangen er påsat 
olietransportledningen (matr. nr. 1 ah Knabstrup Hgd., Sdr Jernløse). 
 
Nedstrøms brudstedet 
En del af olien er løbet til den å, som udspringer i skoven, og løber videre til 
et engområde/vådområde nedstrøms åen (ovennævnte matrikler nedstrøms 
brudstedet). 
 
Natur og recipient  
Holbæk Kommune har gennemgået området og har oplyst, at det forventes, 
at åen og flora samt fauna ikke belastes af olieudslippet. Der vil over en 
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periode være udlagt flydespærrer, som suger evt. oliefilm, så den målsatte å 
ikke belastes nedstrøms – efter Knabstrup Møllebakke. 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 Regionsrådet 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 30. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
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Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 42 58 
eller sidpe@mst.dk. 
 
Øvrige oplysninger 
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at FDO skal indhente skriftligt samtykke 
fra de berørte grundejere med henblik på at tåle, at undersøgelser og andre 
foranstaltninger gennemføres ved FDO’s foranstaltning. 
 
Det endelige påbud skal Miljøstyrelsen i henhold til jordforureningsloven § 
46 tinglyse på ejendommen på påbudsadressatens regning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Signe Damtoft Pedersen  
72 54 42 58 
sidpe@mst.dk  
 
 
Bilag: 
Bilag 1 
Miljøsag ved Knabstrup Møllebakke 3 – 4440 Mørkøv (brev til 
miljøministeren) 
 
Bilag 2 
Vedr. afgrænsende undersøgelse af olieforurening som følge af ulovligt 
indgreb på FDO’s pipeline ved Knabstrup (bemærkninger til påbudsvarsel) 
 
 
Kopi til: 
Region Sjælland, naturmiljo@regionsjaelland.dk 
Holbæk Kommune, teknikogmiljoe@holb.dk 
Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk  
Parter i sagen 
 
 
Parter i sagen: 
Grundejer Vejdirektoratet, vd@vd.dk 
 
Grundejer Søren og Dorthe Kühnrich, Knabstrup Møllebakke 3, 4440 Mørkøv, 
dor@teo.au.dk  
 
Grundejer A/S Knabstrup Gods, Knabstrupvej 51, 4420 Regstrup 
 
Grundejer Anders Hans Christensen, Holbækvej 298, 4440 Mørkøv 
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Bilag 1 
Miljøsag ved Knabstrup Møllebakke 3 – 4440 Mørkøv 
(brev til miljøministeren) 
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VENTED MØLLEGÅRD, DK 4440 KNABSTRUP 

 

Familien Søren og Dorthe Kühnrich 
Knabstrup Møllebakke 3 

4440 Mørkøv 
Tlf. 59-22 50 25 

 

Miljøministeriet 
Miljøminister Ida Auken  
E-post: ministeren@mim.dk 
 

Knabstrup, den 8. august 2012 

Miljøsag Knabstrup Møllebakke 3 - 4440 Mørkøv 

Til miljøminister Ida Auken. 
 
Vi blev den 16. juli 2012 kl. ca. 20.30 ufrivilligt indrulleret i en miljøsag midt under vores sommerferie, som påvirkede 
os med blå blink og meget lugtbar dieseloliestank i næsten 1 uge efter emissionen blev konstateret. Rekrutterne fra 
Beredskabsstyrelsen udførte et godt arbejde, som afværgede den værste katastrofe og byens drikkevand blev reddet, 
ligesom fiskebestanden længere nede ad åen vist også har klaret sig.  

Politiets efterforskning har klarlagt, at det var hærværksmænd, der brød ind på ledningen og dermed forårsagede ska-
den. Vi kan forstå, at der fortsat vil være kontrol af vandet i bækken på vores ejendom, og at forureningssagen umiddel-
bart er et anliggende for miljømyndigheden. 

Dieselolien piblede op af jorden som en oliekilde, da vores nabo Lars Holm opdagede forureningen, nærmest brønden 
til det nu sløjfede, gamle drænledningsanlæg, Sådan som han forklarede til Nordvestnyt onsdag den 18. juli 2012:  

”Syv-årige Victoria Holm Nielsen opdagede olieforureningen ved Knabstrup, da hun sammen med sin farmor ville sætte en frø ud i 
et lille vandløb. - Vandet skummede og var helt blåt, og der lugtede ikke særligt godt. Så vi løb hjem til min far og sagde, at der var 
noget galt med vandet. Det fortæller syvårige Victoria Holm Nielsen til dagbladet Nordvestnyt, efter at hun sammen med sin farmor 
mandag aften ved 20-tiden opdagede olieforureningen i vandløbet Møllerenden ved Knabstrup. 

Da de havde givet resten af familien besked om den underlige vandfarve og lugt, gik de alle sammen ned til vandløbet. - Der stank af 
dieselolie, og da jeg stak min hånd ned i vandet blev den helt klistret, siger Victorias far, Lars Holm. Familien gik derefter ved siden 
af vandløbet nogle hundrede meter op mod rastepladsen Møllekrogen på Skovvejen for at følge oliesporet. Pludselig piblede olien op 

af jorden, så det var nemt at se hvor olien kom fra, fortæller han til Nordvestnyt.” 

Siden beredskabsindsatsen blev igangsat på vores grund mandag den 16. juli 2012 kl. ca. 20.30 pågik der i 3 døgn en 
uophørlig pumpeindsats for at få skimmet dieselolien væk fra overfladen af dammen. På 4. dagen iværksattes afgrav-
ning i 20 centimeters dybde af kontamineret jord på et område af ca. 1.000 m2 og den gennemgående trafik op til byen 
blev i et døgns tid afspærret.  

Biolog Michael Møller fra Holbæk Kommune konstaterede ved besigtigelse af dammen mandag den 30. juli, at der 
fortsat var synlige rester af gullig, kornet diesel på overfladen i det ene hjørne op mod flydespærringen, hvorfor slamsu-
ger blev bestilt af Holbæk Kommune samme dag og olien fjernet. Det kan derfor efter vores opfattelse ikke på nuvæ-
rende tidspunkt siges, at skaden på habitatet er gjort endeligt op, er under kontrol el.lign.  

Den offentlige afværgeindsats har været koncentreret om påvirkningen af vandmiljøet og det primære grundvandsspejl, 
dvs. drikkevandet i Knabstrup Enge. Miljømyndigheden har været meget hurtig til at erklære katastrofen for afblæst 
med henvisning til, at der nu ikke længere er fare for vandmiljøet. Endsige at man umiddelbart synes at have indstillet 
alle videre undersøgelser på grunden.  

mailto:ministeren@mim.dk
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Konkret er det vores ønske, at miljømyndigheden iværksætter de nødvendige forebyggende foranstaltninger, som er 
praktisk gennemførlige for at forhindre eller begrænse en forværring eller udbredelse af skaden på vores ejendom. Det 
kan ikke ske uden en nærmere undersøgelse af forureningens præcise udbredelse på vores ejendom, der er blevet brugt 
som inddæmnings- og opsamlingssted for restforureningen. 

Vi har bekymring for, at der kan ligge dieselolie og murre i det gamle drænrørsanlæg. I forbindelse med å-genåbnings-
projektet i 2007 lod Holbæk Kommune brønden og de gamle drænrørsringe blive liggende i jorden så at sige parallelt 
med det nye bækforløb. Rørledninganslægget fra 1960 ligger stadig i jorden i ejendommens fulde længde over ca. 600 
meter . 

Det undrer os derfor, at det endnu ikke er blevet undersøgt, om der kan være dieselolierester over det tilladelige niveau i 
i det gamle rørsystem. Det er os bekendt heller ikke blevet undersøgt om mølledammen på den anden side af flydespær-
ren er blevet påvirket af forureningen.  

Det er vores håb, at miljømyndigheden ser med den største alvor på miljøskaden og træffer alle nødvendige foranstalt-
ninger, som sikrer, at der ikke bliver efterladt en restforening på ejendommen. Det er også væsentligt for os, at det bli-
ver afklaret så hurtigt som muligt, da en evt. mistanke om jordforurening kan medføre en forringelse af belånings-, hhv. 
salgsværdien på vores ejendom. 

Det vil være ønskeligt set fra vores side, at miljøhændelsens endelige tilstand bliver ordentligt dokumenteret i forhold til 
os, da det ikke på forhånd kan udelukkes, at forureningen vil kunne påvirke det sekundære grundvandsmagasin, der 
ligger 1,5 - 2 meter meter under den nederste del af gårdspladsen og kældergulvet i huset. 

Det taler efter vores opfattelse for, at der som led i den forebyggende undersøgelse opsættes en overvågningsbrønd på 
ejendommen for at sikre, at der ikke er skadelige stoffer, der via trækket i bækken trænger ind i dette område. Den kun-
ne passende placeres så tæt på huset som muligt. Overvågningen vil kunne sikre, at der ikke trækker forurening ind 
under huset.  

Det er magtpåliggende for os at få oplyst, hvilke stoffer røret har indeholdt og i hvilke koncentrationer disse stoffer er 
forekommet på udsliptidspunktet. Disse oplysninger må være tilgængelige hos producenten. Har røret været anvendt til 
ledning af benzin, ser vi også et behov for at få oplyst i hvilke evt. mængder, der kan forekomme benzenstoffer som en 
urenhed i dieselolien. Det er magtpåliggende for os at få oplyst, hvilke stoffer røret har indeholdt og i hvilke koncentra-

tioner disse stoffer er forekommet på udsliptidspunktet. Disse oplysninger må være tilgængelige hos producenten. Har 
røret været anvendt til ledning af benzin, er vi også et behov for at få oplyst i hvilke evt. mængder, der kan forekomme 
benzenstoffer som en urenhed i dieselolien. 

Dieselolie indeholder skadelige PAH-er og kulbrinter. Man har ikke i dag sikker viden om, hvor farlige disse stoffer er.  
Ud over at jorden skal efterleve jordkvalitetskriterierne, må jorden ved inspektion ikke syne forurenet eller afgive lugt 
som følge af forureningen.  
 
På den blotlagte, afrømmede del af dammen lugter der stadig af dieselolie. I bækkegangen ligger der rester af dieseloli-
en aflejret med sand. Vi har derfor en forventning til, at miljømyndigheden sikrer, at den fri og mest følsomme anven-
delse af jorden bliver sundhedsmæssigt forsvarlig, da vores børn i alderen 2, 6, 8 og 10 år sammen med legekammerater 
fra byen leger på den del af engen, som ligger i forlængelse af vores private have. Anvendelsen er derfor følsom og vil 
også være det i en del år årene fremover.  

Alle aflejrede rester af de lugtbare stoffer bør fjernes, både i det afrømmede felt, hvor dieselolien har stået (dér hvor 
vandet har haft overløb til engen) og i bækkegangen.  
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Som den eneste skadelidte ejendom, der har status af boligejendom skal vi anmode om at blive hørt, inden der evt. af 
miljømyndigheden træffes afgørelse over, om forureningen er omfattet af miljøansvarsloven.   

Vi mener der bør undersøges for to arter på vores ejendom, spidssnudet frø og markfirben, inden det afgøres, om for-
holdet falder ind under miljøansvarsloven. Det er vores opfattelse, at denne grundlæggende undersøgelse må gå forud 
for en evt. stillingtagen til, om FDO som ejer af ledningsanlægget er ansvarsfri. 

Det undrer os i den forbindelse, at der kan være fjernet 320 tons jord på Møllekrogsgrundene uden at det må skyldes, at 
forureningen er pågået over længere tid og at spildet således i en periode før det akutte udslip ikke er blevet opdaget af 
ledningsanlæggets ejer, da det må være et selvfølgeligt vilkår for driften af et ledningsanlæg, at spild af enhver art på 
line med skjulte lækager i ledningen bliver opdaget så hurtigt som muligt af FDOs operatørenhed, der er nærmest til at 
overvåge anlægget.  

 

Venlig hilsen 

Søren Kühnrich For: Dorthe Kühnrich 

  Laurits, Merethe, Matilde og Poul Kühnrich 
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Bilag 2 
Vedr. afgrænsende undersøgelse af olieforurening som følge af ulovligt 
indgreb på FDO’s pipeline ved Knabstrup 
(bemærkninger til påbudsvarsel) 



 

VENTED MØLLEGÅRD, DK 4440 KNABSTRUP 

 

Miljøstyrelsen 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense C 
Att.: Signe Damtoft Pedersen  
 
E-post: sidpe@mst.dk 
 
 
Vented Møllegård, den 12. september 2012 
 
 
Vedrørende afgrænsende undersøgelse af olieforurening som følge af ulovligt indgreb på 

FDOs pipe-line ved Knabstrup 

  I anledning af Miljøstyrelsens høring over et § 72-påbud, jf. brev af 6. september 2012 fra Miljøstyrelsen 

(j.nr. 1279-00168) skal vi hermed som grundejere på den forurenede beboelsesejendom meddele følgende 

ønsker til den videre undersøgelse:  

 

For os er det meget væsentligt, at det for hver lokalitet på de dele af vores ejendom, der gennemløbes af åen, 
beskrives hvad koncentrationerne af olie er i området – udbredelsen vertikalt og horisontalt samt hvilke 
mængder af olie, der forventes at være efterladt i området.  

Det bør undersøges, om der er risiko for forurening af grundvandet i området ud fra de mængder, som er 
efterladt på de respektive steder i hele området. En forurening antages ifølge vejledningen at udgøre en 
uacceptabel risiko, såfremt forureningen efter risikoberegningerne må vurderes at kunne overskride de i 
vejledningens kapitel 6 fastlagte kvalitetskriterier. 

 
Risikovurderingen i undersøgelsen bør tage sit udgangspunkt i, at grundvandskvalitetskriterierne skal være 
opfyldt overalt i grundvandsressourcen, ikke blot i de primære grundvandsmagasiner (Knabstrup Enge), men 
også i det øverst liggende grundvandsmagasin, der kan forårsage en betydende forureningsspredning eller 
som kan være anvendeligt til vandforsyningsformål. Dette med særlig tanke på vores ”gamle” 
grundvandsmagasin, der ligger 1-1½ meter under gårdspladsen, syd for bækken, nærmest vores 
beboelsesejendom. Vi ved, at en del af dette lavt liggende magasin går ind under ejendommen. 

 
Den nærmeste forureningskilde er mølledammen, som åen gennemløber, hvor dieselolien blev inddæmmet 
hhv. afdampet ovenfor den udlagte flydespærre. Det er efter vores opfattelse særligt vigtigt at følgende dele 
af moseområdet undersøges, eftersom den ligger tættest på vores beboelse, dvs.: 

A) Den del af dammen, hvorfra der er fjernet op mod 200 m3 dieselforurenet vand og ca. 100 tons 
forurenet jord og planterester fra mosen. 

B) Den inderste del af dammen, som endnu holder vand, men stadig kan indeholde rester af dieselolie 
og  

C) Jordbunden under dammen, hhv. bækkegangen, umiddelbart ovenfor og nedenfor i dammen. 
  

Forureningen bør efter vor opfattelse behandles på samme måde som fx udslip fra en olietank. Disse 
undersøgelser er righoldigt belyst i praksis, og vi forventer at der ikke blot tages stilling til den aktuelle 
arealanvendelseskonflikt, men også tilvejebringes et sikkert grundlag for, at forureningen ikke udgør en 

fremtidig risiko for miljø eller sundhed: 

mailto:sidpe@mst.dk
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Risikoen for, at der ikke sker indtrængning fra enten dam eller nedstrøms bækkegang ind i det sekundære 
grundvandsmagasin bør belyses ved undersøgelsen, så der ikke efterlades en større mængde forurening under 
beboelsesbygningen, end der kan antages at ville blive nedbrudt ved naturlige processer i jordmiljøet i løbet 
af den periode, hvor bygningen må forventes at bestå i sin nuværende skikkelse. Forureningen må desuden 
ikke udgøre en risiko for grundvand, recipienter eller indeklima i bygningen i denne periode. 
 
Den nøjagtige mængde af dieselolie er pt. ukendt og kan derfor kun anslås med betydelig usikkerhed, hvilket 
taler for et udtalt forsigtighedsprincip. 
 
En forurening med fyringsolie som i nærværende sag vil i et vist omfang være udsat for en naturlig 

nedbrydning i jordmiljøet. Nedbrydningen begrænses dog af nedbrydningsraterne for oliens enkeltstoffer 
samt af tilførsel af oxidationsmiddel såsom ilt (O2) og tilstedeværelse af næringssalte. Men lad det blot her 
være nævnt, at der også kan pågå infiltration af nedbør fra ubefæstede arealer ind under og gennem jorden 
under huset (fra 1840), der står på syldsten. Denne infiltration vil yderligere kunne forøges ved eksempelvis 
afledning af tagvand m.m. til det etablerede nedsivningsanlæg.  
 
Det er derfor vores opfattelse, at forureningsudbredelsen må beregnes som anført i Vejledning 6/1998’s tre 
trinsmodel for risikovurdering: I trin 1 undersøges forureningen af grundvandet umiddelbart under den 
pågældende forureningskilde. I trin 2 foretages en beregning af forureningen i en afstand fra 
forureningskilden, som svarer til grundvandets transportafstand på 1 år, dog maksimalt 100 m. I trin 3 bør 
der foretages en beregning i samme punkt, idet tillige absorption og nedbrydning af forureningen inddrages i 
vurderingen. 
 
Endvidere bemærkes, at det tilkendegivne tidsrum inden for hvilket undersøgelsen skal foretages, alene 
repræsenterer et udgangspunkt for den nødvendige vurdering.  
 
I det omfang projektet ikke betyder en fuld oprensning af forureningen, bør projektet omfatte en 
risikovurdering af restforureningen, som med en meget høj grad af sikkerhed godtgør, at en evt. 
restforurening hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Og 
projektet skal i givet fald også omfatte efterfølgende dokumentation af, at en eventuel restforurening holder 
sig inden for rammerne af risikovurderingen. 
 
Hvilken tidsperiode, der evt. må lægges til grund, bør også vurderes nærmere i forbindelse med det konkret 
forelagte oprensningsprojekt.  
 
En risikovurdering af en eventuel restforurening efterladt efter oprensningen skal for så vidt angår grundvand 
og kontaktrisiko udføres under hensyntagen til muligheden for, at forureningen på et tidspunkt blotlægges og 
dermed bliver åben for en forøget gennemsivning af infiltrerende nedbør, hvilket derfor bør omfatte 
opstilling af fremtidsscenarier baseret på forsigtige parametervalg for forureningens kemiske egenskaber, for 
jordens egenskaber på lokaliteten, og for infiltration ved nedbør under normale forhold.  
 
Venlig hilsen 
 
 
Dorthe Kühnrich 
 
 
 
Søren Kühnrich 
 
 


