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Notat vedr. Amternes indberetning om administrationen af miljøbe-
skyttelseslovens § 20 a og § 20 b. 

 

 
 
Den 30. maj 1997 vedtog Folketinget lov nr. 426 af 10. juni 1997, Lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse og lov om råstoffer. Formålet med loven er at sikre en bedre grundvandsbe-
skyttelse. Med loven blev der indført et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave og 
tidligere råstofgrave.  
 
Amtsrådet kan dog dispensere fra forbudet, såfremt der ikke er risiko for forurening af vand-
indvindingsanlæg eller grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsy-
ning, og såfremt andre miljømæssige hensyn ikke taler imod.  
 
Amtsrådet kan yderligere meddele dispensation i en overgangsperiode, såfremt råstofindvin-
deren eller grundejeren har en kontraktmæssig forpligtelse til at modtage jord til ejendommen, 
selv om der kan være en risiko for forurening af grundvandet. Tilsvarende gælder, hvis råsto-
findvinderen eller grundejeren har en særlig grund til at påregne, at de vil kunne tilføre jord til 
ejendommen, og at de vil få et væsentligt økonomisk tab, hvis der meddeles afslag på ansøg-
ningen om dispensation. Amtsrådet har dog mulighed for også i denne situation at nægte  di-
spensation.  
 
Miljøstyrelsen har den 22. juni 1998 anmodet samtlige amtsråd i Danmark om en indberet-
ning af amtsrådets administration af miljøbeskyttelseslovens § 20 a og § 20 b. Formålet med 
indberetningen er bl.a. at skabe et overblik over de enkelte amters administration af loven. 
 
Amtsrådene blev anmodet om at oplyse følgende om hver afgørelse, amtsrådene har er truffet: 
Hvad udfaldet og hjemlen for afgørelsen var, begrundelsen for afgørelsen, og hvilke vandind-
vindingsinteresser eller andre miljømæssige hensyn, der er i det område, hvor den pågælden-
de eller tidligere råstofgrav ligger.  
Yderligere blev amtsrådene anmodet om at oplyse, hvilke behov og muligheder der er for at 
placere jord i amtet. 
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Generelt er indberetningerne fra amterne præget af, at forbudet mod tilførsel af jord i råstof-
grave og tidligere råstofgrave trådte i kraft den 1. januar 1998, og at administrationen af loven 
derfor er ny. Således har et enkelt amtsråd ikke færdigbehandlet nogen af de dispensationsan-
søgninger, som amtet har modtaget i løbet af det første halvår.  
 
Flere af amtsrådene har yderligere fundet det vanskeligt at vurdere, hvilket behov der er for at 
deponere jord inden for amtet, samt hvilken placeringskapacitet der på nuværende tidspunkt 
er i amtet.  
 
I midten af marts hvert år indberetter ejerne af råstofgravene om råstofindvindingen i det for-
løbne kalenderår, herunder om og hvor meget jord de har modtaget i deres respektive råstof-
grave. Oplysningerne indsamles af amterne og videresendes til Danmarks Statistik. De sene-
ste oplysninger er for året 1997. Amtsrådene vil ved næste indberetning til Miljøstyrelsen i ju-
li 1999 have bedre grundlag for at vurdere placeringsbehovet i amtet på grundlag af råsto-
findvindernes indberetninger for 1998.  
 
 
1. Dispensationer fra forbudet mod tilførsel af jord til råstofgrave. 
 
På tidspunktet for indberetningerne havde amtsrådene truffet afgørelser i 205 sager om an-
søgning om dispensation til fortsat at modtage uforurenet jord i 205 råstofgrave og tidligere 
råstofgrave (se Tabel 1.1.). 
 
Amtsrådene har meddelt dispensation fra forbudet mod deponering af uforurenet jord til 113 
råstofgrave eller tidligere råstofgrave (55 % af ansøgningerne), mens der er meddelt afslag på 
ansøgningen om dispensation i 92 sager. Nogle af dispensationerne giver alene mulighed for 
at modtage jord fra konkrete projekter. 
 
Af de ca. 1000 råstofgrave, der vurderes at være i drift i Danmark, og yderligere de råstofgra-
ve, som ikke længere er aktive, er det således i størrelsesordenen 10 % af samtlige råstofgra-
ve, der fremover har dispensation til fortsat at modtage uforurenet fyldjord. Af disse ca. 1000 
råstofgrave formodedes ca. 1/3 at have modtaget fyldjord før loven trådte i kraft.  
 
Amtsrådene har fortsat ansøgninger under behandling. 
 
Amt Disp. Afslag 
Bornholms Amt 5 0
Frederiksborg Amt 4 1
Fyns Amt 9 14
Københavns Amt  6 2
Nordjyllands Amt 5 2
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Ribe Amt  0 0
Ringkjøbing Amt 15 13
Roskilde Amt 5 7
Storstrøms Amt 3 3
Sønderjyllands Amt 10 9
Vejle Amt 16 18
Vestsjællands Amt 3 5
Viborg Amt 19 11
Århus Amt 13 7
I alt  113 92
 
Tabel 1.1. Amtsrådenes færdigbehandlede dispensationsansøgninger fordelt geografisk og på 
udfaldet af afgørelserne. 
 
 
1.1. Hjemlen for Dispensationen 
 
Som omtalt ovenfor har amtsrådet haft mulighed for at meddele dispensation fra forbudet mod 
deponering af jord i råstofgrave og tidligere råstofgrave, såfremt der enten ikke er risiko for 
forurening af grundvand eller vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at ind-
gå i den fremtidige drikkevandsforsyning, eller såfremt der i en overgangsperiode foreligger 
visse økonomiske hensyn. 
 
Amtsrådet kan meddele dispensation i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 1, 
hvis råstofindvinderen eller grundejeren har en kontraktmæssig forpligtelse vedrørende tilfør-
sel af jord til råstofgrave eller tidligere råstofgrave. I 14 tilfælde har amtsrådene vurderet, at 
der er grundlag for at meddele dispensation i henhold til denne bestemmelse. 
 
Amtsrådet kan yderligere meddele dispensation i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 a, 
stk. 2, nr. 2, såfremt råstofindvinderen eller grundejeren med væsentligt økonomisk tab til føl-
ge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som han efter de hidtil gældende regler har haft 
særlig grund til at påregne. I 8 tilfælde har amtsrådene vurderet, at der har været grundlag for 
at meddele dispensation i henhold til denne bestemmelse. 
 
I disse 22 afgørelser, der vedrører 14 råstofgrave, har amtsrådene således meddelt dispensati-
on efter overgangsreglerne med den begrundelse, at der forelå en eller begge af ovenstående 
økonomiske hensyn. I disse tilfælde kan der have været risiko for forurening af vandindvin-
dingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, 
men amtsrådene har i disse tilfælde vurderet, at det var forsvarligt at dispensere fra forbudet.  
 
Langt de fleste dispensationer er dog meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 
2, nr. 3 på grundlag af en konkret vurdering af, at der ikke er risiko for forurening af vandind-
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vindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsy-
ning.  
 
Således meddelte amtsrådene dispensation i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, 
nr. 3 i 92 sager og i medfør af denne bestemmelse sammenholdt med en af de øvrige bestem-
melser i yderligere 7 sager. I disse 99 sager, har amtsrådene således vurderet, at der ikke var 
fare for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den 
fremtidige drikkevandsforsyning, selv om der tilføres uforurenet jord til råstofgraven.  
 
 
 

Hjemlen for dispensationerne

Nr. 3.
99 afgørelser 

svarende til 81%

Nr. 1.
14 afgørelser 

svarende til 12% Nr. 2
8 afgørelser 

svarende til 7%

 
 
Figur 1.1. Hjemlen for amtsrådets afgørelse om dispensation (miljøbeskyttelseslovens § 20 a, 
stk. 2, nr. 1, nr. 2 eller nr. 3) set på landsplan. 
 
1.2 Vurdering af vandindvindingsinteresser 
 
Amterne har i deres vurdering af, om der kan dispenseres fra forbudet om tilførsel af jord til 
råstofgrave og tidligere råstofgrave, lagt vægt på forskellige kriterier, primært hvilke vand-
indvindingsinteresser der er i nærheden af råstofgraven eller den tidligere råstofgrav, f.eks. 
om området er udlagt til område med særlig drikkevandsinteresse, drikkevandsinteresse eller 
begrænset drikkevandsinteresse i henhold til Regionplanen, om området er indvindingsopland 
til et vandværk eller om der er enkeltvandsboringer ved råstofgraven. 
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Vandindvindingsinteresserne ved råstofgrave og tidligere råstofgrave, der 
fortsat kan modtage jord

I OSD og i IO
7% I OSD og ikke IO

16%

Ikke OSD men i IO
5%

Ikke OSD og ikke IO
72%

 

 
Figur1.2.Vandindvindingsinteresserne ved de råstofgrave, der har dispensation til fortsat at 
modtage fyldjord i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 3. OSD: område med 
særlig drikkevandsinteresse. IO: indvindingsopland. 
 
Som det ses af Figur 1.2, har amtsrådene meddelt langt de fleste dispensationer til råstofgrave 
beliggende uden for områder med særlig drikkevandsinteresser og uden for indvinding-
soplande. Dette har været tilfældet med 71 afgørelser eller i 72 % af afgørelserne om dispen-
sation i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 3.  
 
I de tilfælde, hvor der er meddelt dispensation til råstofgrave eller tidligere råstofgrave belig-
gende i områder med særlig drikkevandsinteresse eller indvindingsoplande til vandværker, 
har amtsrådene anført forskellige begrundelser herfor. 
 
Således har amtsrådene i nogle tilfælde lagt vægt på, om grundvandsmagasinet ud fra en geo-
logisk vurdering er velbeskyttet, dvs. om der er jordlag, der yder en naturlig beskyttelse af 
grundvandet. I andre tilfælde har amtsrådene fremhævet, at vandindvindingsinteresserne er af 
begrænset interesse, f.eks. at råstofgraven er beliggende på kanten af et område med særlig 
drikkevandsinteresse, eller at grundvandsressourcen er af mindre betydning.  
 
Derudover har amtsrådene typisk tillagt det betydning, om der alene ansøges om at tilføre jord 
fra et konkret byggeprojekt, hvor amtet har kendskab til at jorden ikke er forurenet, eller at 
der kun tilføres jord i en kort periode.  
 
Nogle amtsråd har ved skønsudøvelsen lagt vægt på, om der er andre forureningskilder i om-
rådet. Såfremt dette er tilfældet, har amterne tillagt det forskellig betydning. Den generelle 
opfattelse er, at tilstedeværelsen af en forureningskilde i området øger behovet for beskyttel-
sen af grundvandet, mens et enkelt amt har vurderet, at risikoen for forureningen af grund-
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vandet ved tilførsel af uforurenet jord er minimal i sammenligning med de øvrige forure-
ningskilder i området, og at det dermed er et moment, der taler for, at der meddeles dispensa-
tion fra forbudet.  
 
Endelig har visse amter tillagt det betydning, om efterbehandlingen af råstofgraven er ved at 
være tilendebragt, eller om der er et særligt formål med at tilføre jord til råstofgraven. 
 
 
1.3 Vilkårsfastsættelse 
 
Såfremt amtsrådet vurderer, at der er grundlag for at dispensere fra forbudet mod tilførsel af 
jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave, har amtsrådet mulighed for at fastsætte vilkår for 
udnyttelse af dispensationen i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Disse vilkår varierer fra amt 
til amt, ligesom et enkelt amtsråd har stillet forskellige krav til råstofindvinderen eller grund-
ejerens udførelse af egenkontrol, alt efter om råstofgraven eller den tidligere råstofgrav er be-
liggende inden for eller uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.  
 
Miljøstyrelsen har modtaget kopi af mange af de afgørelser, som amtsrådene har truffet, til 
orientering, og styrelsen har på denne baggrund fået et indtryk af, hvilke vilkår amtsrådene 
stiller for udnyttelse af dispensationen. Miljøstyrelsen har ikke modtaget afgørelser fra samt-
lige amtsråd, men amtsrådene har heller ikke været forpligtet til at fremsende afgørelserne til 
styrelsen. 
 
I nogle amter, særligt de sjællandske amter, anmodes råstofindvinderen eller grundejeren om 
at etablere en følgeseddelordning, således at transportøren skal give oplysninger for at vurde-
re, om jord kan være forurenet. Mistænkes jorden for at være forurenet, kan jorden ikke tilfø-
res råstofgraven, uden at der foreligger dokumentation for, at jorden lever op til de grænse-
værdier, som amtet har opstillet for, hvilken jord der kan tilføres råstofgraven. Yderligere skal 
der tages kontrolprøver af den jord, der ikke forventes at være forurenet.  
 
I andre amter medvirker myndighederne i vurderingen af, om jorden er forurenet. På Fyn skal 
dispensationsindehaveren ligeledes opstille et kontrolsystem, der skal accepteres af amtet. Så-
fremt der på baggrund af oplysninger om, hvor jorden stammer fra, er mistanke om, at jorden 
er forurenet, kan jorden først tilføres råstofgraven, når der foreligger dokumentation for, at 
jorden er uforurenet.  
I Sønderjyllands Amt skal jord, der ønskes tilført en råstofgrav, anmeldes til amtet. Amtet ta-
ger stilling til, om jorden skal undersøges nærmere eller om jorden skal afvises. I dette amt er 
der stillet vilkår om, at der tages en analyseprøve af hvert ca. 30 tons jord, der tilføres. Analy-
seresultater fra forundersøgelser på den lokalitet, hvor jorden opgraves, kan erstatte prøveud-
tagningen på opgravede jordpartier efter godkendelse fra amtet.   
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Miljøstyrelsen har kendskab til et amt, hvor kravet til egenkontrollen af den tilførte jord ho-
vedsagelig består i, at hvert læs jord skal inspiceres, inden jorden jævnes ud eller skubbes ud. 
 
Samtlige amtsråd er forpligtet til at føre tilsyn med, hvorvidt råstofindvinderen eller grundeje-
ren overholder vilkårene for dispensationen, samt at der ikke tilføres forurenet jord til råstof-
gravene. 
 
 
1.4 Miljøstyrelsens vurdering 
 
Det er Miljøstyrelsens foreløbige vurdering, at det ikke er i strid med formålet med lovens in-
tentioner, at der er meddelt flere dispensationer fra forbudet, end der er meddelt afslag på an-
søgninger om dispensation. Mange råstofgrave har slet ikke ansøgt om dispensation. Desuden 
er det i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 20 a og intentionerne i loven, at der 
kan dispenseres fra forbudet, såfremt betingelserne for at opnå dispensation i henhold til mil-
jøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 1, nr. 2 eller nr. 3 er opfyldt.  
 
Den centrale dispensationsmulighed er miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 3, der er ba-
seret på en konkret vurdering af forholdene i og ved råstofgraven.  Bestemmelsen er ikke blot 
en overgangsbestemmelse, som det er tilfældet med de to andre muligheder for at opnå di-
spensation, og der er i praksis meddelt langt flest dispensationer i henhold til denne bestem-
melse.  
 
Hvorvidt amtsrådenes administration af denne bestemmelse er i overensstemmelse med lo-
vens intentioner afhænger af, hvorledes amtsrådene har taget højde for forureningsrisikoen 
ved meddelelsen af dispensation. 
 
Det er Miljøstyrelsens foreløbige indtryk, at amtsrådenes vurdering af forureningsrisikoen 
generelt er i overensstemmelse med lovens intentioner, og at amtsrådene som grundvands-
myndighed og med kendskab til det geografiske område, er den korrekte myndighed til at fo-
retage vurdering af forureningsrisikoen som 1. instans. 
 
Styrelsen har bemærket, at det overvejende er råstofgrave og tidligere råstofgrave beliggende 
uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til vand-
værker, der fremover kan modtage jord. Yderligere har amtsrådene, i de tilfælde hvor der er 
meddelt dispensation til at tilføre jord i et område med vandindvindingsinteresser, generelt 
anført en begrundelse herfor, f.eks. at grundvandet er ydet en geologisk beskyttelse. 
 
Miljøstyrelsen kan dog ikke udelukke, at styrelsen i enkelte klagesager, der er indbragt for 
Miljøstyrelsen, vil foretage en anden vurdering af forureningsrisikoen end amterne. 
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Kontrolsystemerne mindsker risikoen for, at der tilføres lettere forurenet jord til råstofgrave 
og tidligere råstofgrave. 
 
Det skal bemærkes, at kontrolsystemer anvendes ved de råstofgrave, der er fundet egnet til at 
modtage jord, eller i de relativt få tilfælde, hvor amtsrådene har meddelt dispensation ud fra 
økonomiske hensyn ikke har gjort brug af deres mulighed for at meddele afslag på ansøgnin-
gen.  
 
Når kontrolsystemerne har fungeret i en længere periode, vil Miljøstyrelsen vurdere, om kon-
trolsystemerne er velfungerende, eller om der er behov for at udnytte hjemlen i miljøbeskyt-
telsesloven til at opstille et ensartet kontrolsystem. 
 
Endelig er det Miljøstyrelsens foreløbige vurdering, at de vilkår om egenkontrol som amtsrå-
dene har opstillet for at sikre, at der ikke tilføres forurenet jord til råstofgravene, er en forbed-
ring i forhold til den tidligere retstilstand. 
 
 
2. Hjemmelsgrundlaget for afslag 
 
Den altovervejende begrundelse for at meddele afslag på ansøgninger om dispensation har 
været et hensyn til vandindvindingsinteresser. Afslaget er således meddelt i henhold til miljø-
beskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 3 i alt 91 sager, enten alene med henvisning til faren for 
forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige 
drikkevandsforsyning. I 6 af disse sager var der yderligere afslag på ansøgningen om dispen-
sation i henhold til en af overgangsreglerne. I et enkelt tilfælde er afslaget på dispensation 
meddelt både i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 2, nr. 1 og nr. 2.  
 

Hjemlen for afslag på ansøgning om dispensation

Nr. 1.
 6 afgørelser 

svarende til 6%

Nr. 2
5 afgørelser 

svarende til 5%

Nr. 3
91 afgørelser 

svarende til 89%
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Fig. 2.1. Hjemlen for afgørelserne på landsplan. 
 
Den overvejende årsag til, at amtsrådene har meddelt afslag på ansøgninger om dispensation, 
har været hensynet til vandindvindingsinteresserne. 
 
Som det fremgår af Figur 2.2, er de fleste afslag meddelt til råstofgrave beliggende i områder 
med særlige drikkevandsinteresser, ligesom der i overvejende grad er meddelt afslag på an-
søgninger om dispensation til råstofgrave, der er beliggende i indvindingsoplande til vand-
værker.  
 
Det har ikke generelt været muligt, på grundlag af amtsrådenes indberetning, at vurdere hvil-
ken betydning amtsrådene har tillagt beliggenheden af enkeltvandsboringer i nærområdet til 
råstofgraven, hvor der ønskes tilført jord. Dette er årsagen til, at det ikke er medtaget i figu-
ren. 

  

Vandindvindingsinteresserne ved råstofgrave og tidligere råstofgrave, der ikke længere kan 
modtage jord

Indenfor OSD men  i IO
47%

Udenfor OSD og ikke i IO
13%

Udenfor OSD men i IO
9%

Indenfor OSD men ikke i IO
31%

 

Fig. 2.2. Vandindvindingsinteresserne ved meddelelsen af afslag på ansøgningen om dispen-
sation. OSD: område med særlig drikkevandsinteresse. IO: indvindingsopland 
 
Nogle amtsråd har dog anført dette i begrundelsen for at meddele afslag på en ansøgning om 
dispensation i de sager, hvor råstofgraven er beliggende uden for områder med særlig drikke-
vandsinteresser og uden for indvindingsoplande til vandværker. Amterne har desuden lagt 
vægt på andre forhold, herunder om råstofgraven ligger tæt på et indvindingsopland, om der 
ved området ved råstofgraven er en værdifuld grundvandsressource, også selvom denne ikke 
er planlagt udnyttet på nuværende tidspunkt, men hvor der er mulighed herfor på længere sigt. 
Endelig har amterne typisk tillagt det betydning, om grundvandsmagasinerne ved råstofgra-
ven er sårbare, herunder om der foretages udgravning af råstoffer under grundvandsspejlet. 
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3. Behovet for placering af jord i amtet og kapaciteten i amtet hertil. 
 
Miljøstyrelsen har anmodet amtsrådene om at vurdere hvor stor placeringskapacitet, der er til 
jord i amtet, og hvor længe denne kapacitet er tilstrækkelig til at dække behovet i amtet for at 
placere overskudsjord. Yderligere anmodede Miljøstyrelsen amtsrådene om at oplyse hvilke 
eventuelle alternative placeringsmuligheder, der måtte være i amtet. Det skal dog understre-
ges, at der ikke er en pligt for amterne til at finde alternative placeringssteder. 
 
Amtsrådenes besvarelse af dette spørgsmål har været præget af, at den første indberetning fo-
religger på et meget tidligt tidspunkt, hvor flere amtsråd ikke har haft fuldt overblik over hvor 
meget jord, der er deponeret i amtet efter forbudets ikrafttræden den 1. januar 1998.  
 
Den 15. marts 1999 indberetter råstofindvinderne bl.a. hvor meget jord, de har modtaget i rå-
stofgraven i 1998. Amterne vil således ved næste indberetning i juli 1999 have et bedre 
grundlag for at vurdere dette.  
 
Miljøstyrelsens afgørelser i klagesagerne kan ligeledes have betydning for hvilke placerings-
muligheder, der fremover er i amterne. 
 
Nogle amter har vurderet, at der på nuværende tidspunkt er en stor placeringskapacitet, såle-
des f.eks. Fyns Amt, der i en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra Fyns Amt og Kom-
muneforeningen i Fyns Amt har fundet frem til de relevante oplysninger. Amtet har skønnet, 
at der ikke vil være alvorlige placeringsproblemer nogen steder i amtet de næste 10 år, selv ud 
fra et forsigtigt skøn. 
 
Ligeledes vurderer Bornholms Amt, at der ikke er placeringsproblemer.  
 
Viborg Amt vurderer, at der p.t. er en placeringskapacitet i amtet på omkring 5 mio. m3. An-
dre amtsråd, som f.eks. Ringkjøbing Amt, har vurderet, at der ikke umiddelbart er problemer 
med placeringskapaciteten, men visse steder i amtet er der langt til en råstofgrav. 
 
Endelig kan der i visse amter være behov for alternative placeringsmuligheder, fordi de rå-
stofgrave, der fremover kan modtage fyldjord, ikke nødvendigvis kan imødekomme behovet 
for deponering af fyldjord, eller da der ikke er et tilstrækkeligt samarbejde mellem kommu-
nerne i amtet om, hvor jorden kan placeres. 
 
På nuværende tidspunkt har disse amter ikke et overblik over deponeringsbehovet, og det er 
vanskeligt at vurdere om og i så fald i hvilket omfang, det kan opleves som et problem i am-
terne på længere sigt. 
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Flere amtsråd har taget initiativ til enten at klarlægge placeringsbehovet i amtet eller til at fin-
de andre placeringssteder.  
 
De sjællandske amter og Storstrøms Amt har således på nuværende tidspunkt indgået et sam-
arbejde for at fastlægge jordstrømmene og definere behovet for oprettelse af nye modtage 
pladser.  
 
I andre amter, f.eks. i Ribe Amt, er der taget flere initiativer til at ansøge om deponeringsste-
der til lettere forurenet jord. I Århus Amt er der f.eks. meddelt en tilladelse efter planloven til 
at oprette et jorddeponeringssted i Hinnerup Kommune og der var på indberetningstidspunktet 
indgivet yderligere 11 ansøgninger herom. I den vestlige del af Århus er der oprettet et jord-
deponeringssted, “Hasle Skov”. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det er for tidligt at drage konklusioner mht. placeringska-
paciteten i amterne, da det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at få indberetningerne om 
den deponerede jord. I flere amter synes der ikke at være problemer med placeringskapacite-
ten, mens det i enkelte områder kan være nødvendigt, at enten de private parter eller de of-
fentlige myndigheder tager initiativ til at oprette alternative placeringssteder. 
 
Styrelsen har opfordret amterne, kommunerne og Danske Entreprenører til at samarbejde om 
at finde eventuelle alternative placeringsmuligheder. 
 
Styrelsen forventer, at amterne ved den næste indberetning i sommeren 1999 vil have et bedre 
grundlag for at vurdere deponeringskapaciteten og -behovene.  
 
 
4. Klagesagerne 
 
Pr. den 1. december 1998 har Miljøstyrelsen modtaget 40 klagesager. Af disse var 13 klager 
over dispensationer. I 2 tilfælde er der klaget over vilkårene for dispensationen.  
 
Klager over dispensationer er blevet indgivet af borgere, der f.eks. har en enkeltvandsboring i 
nærheden af den pågældende råstofgrav eller som gør andre interesser gældende, og Køben-
havns Vand, der har påklaget 4 afgørelser. 
 
I 25 sager er der klaget over afslag på ansøgning om dispensation, og endelig har Københavns 
Vand klaget over amtsrådets vurdering af, at miljøbeskyttelseslovens § 20 a, stk. 1 ikke er an-
vendelig i en sag. 
 
Miljøstyrelsen har afvist 4 sager, fordi klageren ikke var klageberettiget eller klagefristen var 
overskredet. I 2 sager, hvor der er klaget over vilkårene i dispensationen, har Miljøstyrelsen 
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ophævet dispensationen, fordi der ikke forelå en kontraktmæssig forpligtelse i lovens for-
stand.  
 
De resterende klagesager er stadig under behandling i Miljøstyrelsen. Af disse vedrører 30 af 
sagerne vurdering af risikoen for forurening af vandindvindingsanlæg og grundvand, der for-
ventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. I denne gruppe af sager indgår samtli-
ge klagesager over afslag på ansøgning om dispensation.  
 
 
5.  Konklusion 
 
Amtsrådenes første indberetning om administrationen af forbudet er præget af, at administra-
tionen af loven kun har været i gang i en kortere periode.  
 
Det er Miljøstyrelsens foreløbige vurdering, at amtsrådenes praksis generelt er i overens-
stemmelse med lovens intentioner, da amterne generelt ved meddelelsen af dispensation har 
taget højde for risikoen for forurening af vandindvindingsanlæg og grundvand, der forventes 
at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. 
 
Det er derimod for tidligt at drage konklusioner med hensyn til kapaciteten og behovet for 
jorddeponering i amterne. Miljøstyrelsen forventer, at amtsrådene vil have et bedre grundlag 
for at vurdere situationen, efter at råstofindvinderne i marts 1999 har foretaget den første ind-
beretning om modtagelse af jord, efter at forbudet er trådt i kraft. 

 


