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Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening 
efter brud på oliepipeline ved Hellevad 
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed Forsvarets Bygnings- og 
Etablissementstjeneste (FBE) påbud om undersøgelse og oprensning 
af forurening efter brud på NEPS (Northern European Pipeline 
System) på matr. nr. 138, Kassø, Hjordkær beliggende ved 
Tågholmvej syd for Hellevad i Åbenrå Kommune. 
 
Ved undersøgelser udført af rådgivende firma med ekspertise i jord – 
og grundvandsforurening, skal forureningens omfang og udbredelse 
klarlægges. Undersøgelsen skal endvidere indeholde en 
risikovurdering af eventuelle følgevirkninger i forhold til grundvand, 
recipienter og arealanvendelse. 
 
Hele forureningen skal fjernes, så området bringes tilbage til hidtidige 
tilstand. Oprensningen dokumenteres ved analyser af side- og 
bundprøver der viser, at miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til 
forurenet jord1 overholdes. 
 
Påbuddet omfatter den jordforurening, der kan tilskrives udslip fra 
forsvarets oliepipeline den 16. juli 2012 på ovennævnte matrikel.  
 
Påbuddet, herunder afrapportering med resultater fra 
undersøgelserne og risikovurdering af eventuelle følgevirkninger, skal 
være efterkommet senest 20. august 2012.  
 
På baggrund af undersøgelsesresultaterne vil Miljøstyrelsen vurdere, 
om der skal ske en yderligere opfølgning med hensyn til en eventuel 
grundvandsforurening. 
 
Påbud gives efter jordforureningslovens § 39, stk. 2, § 40, stk. 1 samt 
§ 412. 

                                                 
1 Der henvises til 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Graensevaerdier/GV_for_jord/02350600.
htm 
2 Bekendtgørelse nr. 1427 af lov om forurenet jord, af 4. december 2009 (Jordforureningsloven) 
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Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 24. juli 2012 påbud om undersøgelse af 
olieforurening efter brud på oliepipeline ved Hellevad. 
 
Vi har i mail af 26. juli 2001 modtaget meddelelse fra Forsvarets 
Bygnings- og Etablissementstjeneste om, at de ingen bemærkninger 
havde til det påbudte varsel. 
 
Baggrund for påbuddet 
Jorden på matriklen er forurenet med flybrændstof efter en lækage 
den 16. juli 2012 på forsvarets oliepipeline forårsaget af  
entreprenørarbejde ifm. etablering af en gasledning.  
 
Det skal sikres, at der sker en oprensning af området så den hidtidige 
tilstand genoprettes og at drikkevandsressourcerne ikke ødelægges.  
 
I følge Åbenrå Kommune er de få ejendomme i området med private 
drikkevandsboringer orienteret. Ingen §3-naturområder er berørt af 
forureningen. En enkelt nærliggende bæk holder kommunen under 
observation af hensyn til evt. udsivning via markdræn. 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 Forsvaret 
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Kommunalbestyrelsen 
 Regionsrådet 
 Sundhedsstyrelsen 

 
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 24. august 2012 
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. for privatpersoner og 3.000 kr. For alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

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, 
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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. 
 
Forsvaret 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 12 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 
72544237 / idhan@mst.dk eller 72544327/ damoe@mst.dk . 
 
 
Kopi til: 
Åbenrå Kommune, Jens Vejrup, jtv@aabenraa.dk  
Region Syddanmark, jordforurening@regionsyddanmark.dk  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinst. Syddanmark, syd@sst.dk  
Grundejer, Jørgen Petersen, Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-
Bov 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

 
 
Ida  Hansen  
72 54 42 37  
idhan@mst.dk  


