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Forord
Miljøsamarbejdet har nedsat en gruppe, Forebyggelsesgruppen, som har beskæftiget sig
med at udarbejde retningslinjer for og indsamle viden om, hvordan man ved tilsyn på virksomheder kan forebygge jord- og grundvandsforurening. Denne rapport er et resultat af
gruppens arbejde.
Baggrunden for nedsættelsen af gruppen har bl.a. været, at det ved tilsyn på virksomheder
er vigtigt at vurdere forhold, som kan forebygge jord- og grundvandsforurening. Gruppen har
været sammensat af medlemmer fra både Tema Virksomheder og Tema Jord, dvs. personer
der har erfaring med tilsyn med virksomheder og jordforurening.
Udgangspunktet for gruppens arbejde har bl.a. omfattet egne erfaringer, indhentning af oplysninger fra eksperter samt rapporten ”Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening på
industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter”, Orientering nr. 6, 2008 fra Miljøstyrelsen /1/.
Miljøsamarbejdets rapport skal ses som et supplement til Orientering nr. 6. Bl.a. omfatter
miljøsamarbejdets rapport også olieudskillere og kloakker, da fokus på disse installationer er
vigtige i forbindelse med forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.
Forebyggelsesgruppen har udvalgt følgende fire fokusområder:
1.
2.
3.
4.

Belægninger
Tanke
Kloakker
Olieudskillere

Hver gruppe har udarbejdet følgende:
•
•
•
•
•

Notat med generel viden på området
Checkskema til brug ved tilsyn
Litteraturliste med gode bøger mm / links til området
Notat med anvendt jura på området
Forslag til vilkår

Materialet fra hver gruppe er samlet i denne rapport, som dermed er et arbejdsredskab for os
som kommunale miljøsagsbehandlere. Rapporten kan bruges som opslagsværk før tilsyn på
virksomheder og indeholder desuden checkskemaer, som kan anvendes på selve tilsynet.
I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at udstede påbud til virksomheden for at få rettet op
på fejl og mangler. Eksempelvis kan virksomheden få påbud om at undersøge om belægninger, tanke, kloakker eller olieudskillere er tætte. Derfor er relevant lovgivning for hvert område gennemgået sidst i de enkelte kapitler.
Påbud i forbindelse med jordforureninger er fælles for alle de omtalte områder, så derfor er
problematikkerne omkring disse påbud samlet i kapitel 5.
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Arbejdsgrupperne har bestået af følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Stalk, Frederiksberg Kommune
Rikke Vinten Howitz, Frederiksberg Kommune
Rasmus Ehlers, Frederiksberg Kommune
Astrid Kock, Gentofte Kommune
Katrine Dybdal Schou, Gentofte kommune
Susanne Hald, Gentofte kommune
Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune
Katja Mesterton, Gladsaxe Kommune
Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune
Lone Kofoed Rasmussen, Gladsaxe Kommune
Grethe Jensen, Herlev Kommune
Karen Damsgaard, Herlev Kommune
Kenneth Falch-Hennings, Herlev Kommune
Lone Jensen, Herlev Kommune
Monika Dyrbye, Herlev Kommune
Jette Skov, Lyngby-Taarbæk Kommune
Anja Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Elin Andersen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Lis Anna Rode, Rudersdal Kommune
Tanja Steckel Poulsen, Rudersdal Kommune
Jeanette Toftdal, Rudersdal Kommune (Formand)

Desuden har der i forbindelse med indsamling af viden på området været inviteret ”speciel
guest stars”, som har holdt oplæg:
•
•
•

Søren Helt Jessen, Teknisk Miljøleder, NIRAS A/S (medforfatter til /1/)
Lars Konradsen, Purus as (ekspert i afløbsinstallationer)
Ole Løgtholt Pedersen, FORCE (ekspert i tanke)

I forbindelse med færdiggørelsen af hvert område og den samlede rapport har følgende personer bidraget med konstruktiv kritik, kommentering og kvalitetssikring. Arbejdsgruppen vil
gerne rette en særlig tak til:
•
•

Lars Konradsen, Purus as (ekspert i afløbsinstallationer)
Ivar Rosendal Jensen, Gladsaxe Kommune (korrekturlæser)
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1. Belægninger

Belægninger er interessante i forureningssammenhæng, da utætte eller defekte belægninger
kan udgøre en alvorlig risiko for forurening. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tilstanden af belægninger på tilsyn ved steder på virksomheden, hvor der håndteres kemikalier.
Visse kemikalier kan ødelægge belægningerne, så det har derfor også stor betydning at have fokus på, hvilket materiale belægningen er lavet af, og om materialet er bestandigt overfor
kemikaliet. I kapitlet vil der være en gennemgang af hvilke typer belægninger, der er egnet til
forskellige kemikalier.
Belægninger kan blive ødelagt af eksempelvis tung trafik og almindelig slidtage, det er derfor
vigtigt at kontrollere om belægningen er intakt og tæt.
Det er væsentlig at vurdere om kemikaliet overhovedet udgør en risiko for forurening. Derfor
vil der i dette kapitel blive introduceret en metode til at screene om kemikalier udgør en stor
eller lille risiko for forurening. Metoden er nærmere beskrevet i /1/.
På tilsynet kan en simpel metode – ”vandtesten” - bruges til at vurdere om der er fordybninger eller forkert fald på belægningen. Metoden er meget velegnet i forbindelse med tilsyn på
benzinstationer, men kan også bruges som indledende vurdering af belægninger på
kemikaliepåfyldningspladser.
Erfaringer med forureninger fra dårlige belægninger vil også blive beskrevet.
Lovgrundlaget for regulering af belægninger vil blive gennemgået sidst i kapitlet.
1.1 Belægninger i historisk perspektiv
På benzinstationer har der været brugt forskellige typer belægninger i perioden fra 1950’erne
og frem til 2000’erne /2/:
1950’erne

Belægning ved salgs- og påfyldningspladser var typisk belagt med grus eller
brosten. Hvis der var afløb, blev det ledt til kloak. Kun hvis kommunen stillede
krav om det, blev der etableret olieudskiller.

1970’erne

Påfyldnings- og salgspladserne blev enten etableret med SF-sten eller støbt i
beton med afløb til kloak via olieudskiller.

1990’erne

Påfyldnings og salgspladserne etableres af armeret beton med afløb til kloak
via olieudskiller.

2000´erne

Belægninger på benzinstationer ved både påfyldnings- og salgspladser
etableres med armeret beton med afløb til kloak via sandfang og olieudskiller.

Det skal tilføjes, at der er erfaringer med, at det har været meget udbredt at anvende SF-sten
som belægning ved salgspladserne så sent som i 1990’erne.
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Foto 1.1.
Belægning med SF-sten.

Foto 1.2.
Ny belægning (2010) af armeret beton med afløb til olieudskiller.

På andre typer virksomheder har vi ikke så detaljeret viden om typen og materiale af belægninger ved eksempelvis kemikaliepåfyldningspladser. Men vi skønner, at man tidligere har
været mere opmærksom på belægninger på virksomheder, der anvender kemikalier, da man
jo har været klar over, at der er risiko for forurening med disse stoffer. De fleste af de typer
virksomheder har jo også været reguleret ved en miljøgodkendelse. Men der er erfaringer
med, at SF sten har været og stadig er meget brugt som belægninger – også på steder, hvor
der håndteres kemikalier.
1.2 Screening af kemikalier
Det er vigtigt at vurdere, om kemikaliet overhovedet udgør en risiko for forurening. I /1/ er
angivet en metode, som kan bruges til at screene kemikaliet.
På nedenstående figur 1.1 er vist et flowdiagram, som kan bruges til screening af om et kemikalie udgør en lav eller høj risiko for forurening, eller om der er behov for ekspert bistand
(rådgiver) til vurderingen.
Hvis screeningen viser, at der er en risiko, kan kommunen overveje at bede virksomheden
om at foretage en grundig gennemgang af belægningen.
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Figur 1.1. Flowdiagram med screening af kemikalier /1/.

1.3 Risikovurdering af belægninger
En risikovurdering af belægninger på virksomheder består af en tilstandsvurdering af belægningen og en vurdering af, hvor stor risiko der er for spild af flydende og farlige kemikalier.
/1/ og /3/ indeholder gode og detaljerede redskaber til at vurdere tilstanden af belægninger
på virksomhederne. De giver mulighed for at lave en ret grundig tilstandsvurdering af en belægning.
Afhængig af hvilke kemikalier, der håndteres på virksomheden, kan man differentiere omfanget af tilsynet og risikovurdering af belægningen. Der er forskel på, om man skal vurdere
belægninger på en virksomhed, der håndterer ufarlige kemikalier og en virksomhed, der aftapper chlorerede opløsningsmidler eller pesticider og hvilke krav, der skal stilles til indretningen. Det skal dog altid tilstræbes, at det er muligt at opsamle spild af kemikalier.
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”Mange bække små”
På en benzinstation vil der ske mange små spild fra salgsplads, dvs. hvor kunderne tanker
deres biler, mens spild ved påfyldningspladsen til de nedgravede tanke vil være forholdsvis
få, men det vil til gengæld være store mængder. En gennemsnitlig benzinstation i hovedstadsområdet sælger i størrelsesordenen 1 mio. liter brændstof om året. Så mange ”bække
små”, dvs. små spild kan jo give anledning til betydelige forureninger. I Gladsaxe Kommune
er der lavet miljøundersøgelser på de fleste benzinstationer, og i undersøgelserne skønnes
det, at der er forureninger i jorden under nogle af stationerne på op til 10.000 – 20.000 liter.
Små mængder kan medføre omfattende forureninger
Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at stoffer som eksempelvis chlorerede opløsningsmidler kan give anledning til kraftige forureninger i selv beskedne mængder, da de
er meget mobile og grænseværdierne i især grundvand er lave.
Krav til risikovurdering af belægninger
En detaljeret risikovurdering af mulig forurening gennem en belægning er temmelig krævende og omfatter en opdeling af en virksomheds arealer i delområder ud fra oplysninger om
typen af belægning, belægningens tilstand og anvendelse af området.
For hvert delområde skal der laves:
•

En vurdering af belastningen i området: hvilke kemikalier opbevares / håndteres her,
risiko for spild m.v.

•

Hvor der opbevares flydende råvarer og affald skal der være tæt belægning eventuelt
med opkant, så det er muligt at samle spild op.

•

Hvis spild af olie/benzin skal opsamles i olieudskiller skal der foretages en grundig tilstandsvurdering, hvor der skal måles på revner, fordybninger og sprækker og på
hældning (bør være > 2,5 % /1/). Det kræver en række hjælpemidler f.eks. et 1½ m
langt vaterpas, kiler, revneviddemåler, hammer, tommestok mv.

•

En vurdering af om området holdes rent og ryddeligt. Dette fordi skidt kan hindre afløb og tilbageholde kemikalier så længe, at risikoen for gennemtrængning af belægningen øges betragteligt

Risikoen er som udgangspunkt størst, hvor belastningen er stor – altså hvor der anvendes
eller håndteres/omhældes kemikalier, der som udgangspunkt er uønskede udenfor produktionen. Det gælder f.eks. chlorerede forbindelser eller pesticider. Men de øvrige forhold er
også relevante. F.eks. er det relevant at forholde sig til, om et spild vil blive tilbageholdt på
belægningen pga. fordybninger, skidt og snavs eller af forkert fald til afløb. Derudover skal
man vurdere om en given belægning overhovedet er egnet til at tilbageholde de kemikalier,
der anvendes, så de ikke siver ned til jord og grundvand.
I en vejledning Fyns Amt har fået udarbejdet i 1999 /4/ om beton og fugers bestandighed
overfor forurenende stoffer og i /1/ kan man læse om, hvilke typer af belægninger, der er
egnet til de forskellige typer af kemikalier, og hvilken nedbrydende virkning forskellige kemikalier har på beton.
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Tabel 1.1. Urevnede og fejlfri belægningsmaterialers og polymermembraners
tæthed og bestandighed over for kemikalier /1/.

Af tabel 1.1 kan det bl.a. aflæses, at olieprodukter kan nedbryde en belægning af asfalt ved
påvirkning over længere tid (dage). Det kan være aktuelt, hvis et spild bliver tilbageholdt på
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asfaltbelægning pga. fordybninger (lunker) eller snavs. Tilsvarende kan det aflæses, at chlorerede opløsningsmidler kan sive gennem fliser af vandtæt beton.
1.4 Fuger i belægninger
Visse typer belægning kan have fuger, det gælder eksempelvis mellem SF sten eller betonplader. Fugemateriale kan nedbrydes af forskellige kemikalier. Det er derfor vigtigt at vurdere, om fugerne er egnede til at modstå spild fra aktuelle kemikalier. Nogle belægninger er
etableret for flere år siden, hvor man ikke havde kendskab til dette, så derfor er det vigtigt at
undersøge, hvilket materiale fugerne er lavet af, når man går på tilsyn. Ofte er mellemrum
mellem SF-sten belægning fyldt op med trasskalk.1
Et andet forhold som man skal være opmærksom på er, at virksomheden kan have ændret
forbrug af kemikalier; det kan betyde, at der nu anvendes andre kemikalier end den gang
påfyldningspladsen blev etableret.

Tabel 1.2. Fugers bestandighed overfor kemikalier /4/.

Af tabel 1.2 ses det bl.a., at spild af benzin på en belægning, hvor fugematerialet er silicone,
vil medføre en kraftig kvældning eller hurtig kemisk nedbrydning, og benzinen vil diffundere
hurtigt igennem. Det vil sige, at siliconefuger ikke er egnede til belægninger, hvor der er risiko for benzinspild.

Trass kalk (mørtel) anvendes til at sikre tæthed i fugerne således at vand, olie og lignede ikke trænger ned i gennem fugen. Trasskalk er et fabriksfremstillet tørprodukt, som kun tilsættes vand ved brug.
Produktet er fremstillet af vægtdoceret trass, hydratkalk, tørt sand samt evt. cement.
1
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Kontrol af fuger
Visuelt registreres det, om der er revner eller defekter i fugen. I /3/ er anvist en metode til at
kontrollere fugen. Et øljern (øloplukker) presses forsigtigt ned i fugen, og fugeslippet registreres. Fugen skal kunne klæbe fast til materialet – og må dermed ikke ”slippe”.
1.5 Anbefaling
En god risikovurdering af belægningen på en virksomhed kræver mange ressourcer. Man
skal have sat sig godt ind i emnet, og derudover tager selve tilstandsvurderingen også lang
tid. Dertil kommer, at tilsynsmyndigheden næsten uundgåeligt kommer til at påtage sig et
ansvar. En virksomhed vil let kunne få den opfattelse, at en sådan risikovurdering er en slags
garanti for, at belægningen efterfølgende er tæt.
Derfor er forebyggelsesgruppen nået frem til, at det ikke ligger indenfor vores beføjelser at
skulle lave en så detaljeret bedømmelse. Vores opgave er at være vejledende, mens en konkret tilstandsvurdering af en belægning hører hjemme hos en rådgiver, der er betalt af virksomheden.
1.6 Tilsyn med belægninger
1.6.1 Forberedelse af tilsynet
Som forberedelse til tilsynet bør tidligere tilsynsnotater gennemgås, og virksomhedens kemikalieforbrug kortlægges. I byggesagen kan der være oplysninger om, hvornår eventuel påfyldningsplads og belægninger er blevet etableret og om der er oplagspladser for råvarer og
affald. Ved at sammenholde kemikalie med forventet belægningstype kan man allerede inden tilsynet få en fornemmelse af, om belægningen er tilstrækkelig.
Hvis det er længe siden, at belægningerne er etableret, er sandsynligheden for forvitring og
forurening normalt større end for ny belægning.
Det kan også anbefales, at man undersøger, om der er kendt forurening på ejendommen, og
om eventuel forurening er lokaliseret omkring påfyldningsplads og andre steder, hvor der
håndteres kemikalier.

På tilsynet kan det anbefales at medbringe:
1. Kamera – fotos er meget vigtige til at illustrere forholdene omkring belægningen,
2. Tommelstok eller revnevidde måler til at måle bredden og længden af eventuelle revner og
3. Eventuelt dunk med vand til ”vandtesten” (omtales nedenfor).

1.6.2 Gennemførelse af tilsynet
Det kan anbefales, at den ansvarlige for virksomheden deltager på tilsynet. Det er ofte nemmere at påpege eksempelvis utætheder og defekte belægninger direkte i forbindelse med
tilsynet. Her kan behov for egenkontrol også diskuteres. Man kan også gøre den ansvarlige
opmærksom på, at hvis der sker forurening af jord og grundvand, kan virksomheden påbydes at fjerne forurening, hvilket oftest er mange gange dyrere end at vedligeholde belægningerne. Se kapitel 5 om påbud.
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På tilsyn kan man gøre opmærksom på, hvor der er stor risiko for forurening. Det er også
vigtig på tilsynet at få oplysninger om hvordan og hvor på virksomheden kemikalier håndteres, omhældes, leveres og afhentes. Eksempelvis er det meget udbredt hos virksomhederne,
at de tror, at fugerne mellem SF- sten altid er tætte. Men visse kemikalier kan nedbryde det
materiale, som fugerne er lavet af eller simpelthen diffundere igennem det. Som det fremgår
af tabel 1.2 kan chlorerede opløsningsmidler forholdsvis let diffundere gennem fuger af epoxy.
Det kan være vigtigt, at væske fra spild af olie eller benzin kan løbe til afløb med opsamling.
Spildet må ikke være i kontakt med belægningen i fordybninger i længere tid eller tilbageholdes på grund af snavs på belægningen. Eksempelvis kan olie nedbryde asfalt, og chlorerede opløsningsmidler kan sive igennem beton (se tabel 1.2).
Spild af andre kemikalier skal kunne opsamles.
Visuel inspektion af belægninger:
•
•
•

Er der revner og synlige utætheder?
Kan materialet, som belægningen er lavet af, nedbrydes af kemikaliet?
Kontakttiden, dvs. hvor længe er kemikaliet i kontakt med belægningen? Her har
hældningen af belægningen stor betydning – og det er meget væsentligt, at der ikke
er fordybninger, hvor kemikalier bliver ”fanget” i. Hældningen af belægningen skal
helst være > 2½ % /1/.

Foto 1.3. Eksempel på belægning med revner med ukrudt.

”Vandtest af belægninger”
Ved at hælde vand på belægningen, og dermed simulere et spild, kan man på en enkel måde bestemme, om der er fordybninger i belægningen (hvor kemikalier kan samles,) eller om
hældningen er korrekt. Metoden kaldes i denne rapport for ”vandtesten”. De efterfølgende
fotos illustrerer, hvordan ”vandtesten” udføres. Fotos af testen kan bruges til at påpege disse
uhensigtsmæssigheder.
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Foto 1.4. Test af om spild vil løbe til kloak (og olieudskiller).

Foto 1.5. Her viser testen med vand, at spild vil løbe ud over belægningen med SF-sten og ned til vejbrønd.

Foto nr. 1.5 viser uhensigtsmæssig hældning af belægning. ”Vandprøven” viste, at spildt væske løber ud fra påfyldningspladsen og ned i vejbrønd. Vejbrønden kan eksempelvis være
tilkoblet regnvandssystemet, hvilket betyder, at spild kan løbe direkte ud i nærliggende vandløb. Derudover var der revner i asfalten og store revner mellem SF stenene.
Det kan anbefales at måle revnerne mellem eksempelvis SF sten. Man kan bruge forskellige
redskaber til det, eksempelvis en tommelstok eller en ”revneviddemåler” som vist på fotoet.
Tag gerne et foto som nedenstående og indsæt det i tilsynsnotatet – det er meget pædagogisk
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Se på om fugemateriale fx trasskalk2 mellem SF-sten er nedslidt og der dermed er fordybninger, hvor spild tilbageholdes og kan sive ned. Dette kan evt. udbedres ved at der tilføres
en ny fugemasse af trasskalk.

Foto 1.6. Mellemrum mellem SF sten. Det viste mellemrum er cirka 4 mm
og der er ingen fugemasse. Mellemrummet er her fyldt op med jord.

Hvornår er en revne så for stor?
Det afhænger meget af de lokale forhold, men et af de forhold, som kan have betydning er,
om der er revner i en fordybning og om fugen er resistent overfor det flydende kemikalie/spild. I en fordybning samles spild og kan derfor sive ned gennem en eventuel revne og
medføre en forøget risiko for, at der siver væske ned i jorden og medfører forurening af jord
og grundvand.
Faktorer, der bør overvejes, er f.eks.,
•
•
•
•

hvilken type væske er det, er det tyktflydende eller letflydende?
vil væsken sive hurtigt ned i jorden?
hvad er fugen lavet af?
hvor store mængder, kan der sive ud i jorden?

1.6.3 Opfølgning på tilsyn
Hvis der er forhold, som ser graverende ud i forhold til risiko for spild, kan tilsynsmedarbejderen bede virksomheden om at redegøre for tilstanden. En sådan tilstandsvurdering skal i givet fald laves i stil med beskrivelsen i Vejledningen fra Roskilde Amt /4/ eller Orientering nr. 6
/1/ og udføres af en rådgiver. Hvis virksomheden ikke frivilligt redegør for tilstanden, skal
virksomheden have et påbud om at lave en tilstandsvurdering med hjemmel i § 72 i MBL3 og
afhængig af resultatet - er efterfølgende påbud om at udbedre belægningen med hjemmel §
42 i MBL, hvis der er tale om en virksomhed, der kun er reguleret af MBL´s § 42. Se eventuelt afsnittet om jura.
Trasskalk anvendes bla. til at sikre tæthed i fugerne således at væske ikke trænger ned i mellemrummene mellem SF-sten.
2

3

MBL: Miljøbeskyttelsesloven
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Det kan også anbefales at orientere virksomhederne om, at de har ansvar for at holde deres
belægning tæt og i god stand, samt at de rent faktisk har et objektivt ansvar (dvs. ansvar
uden skyld) for om deres virksomhed forårsager forurening af jord og grundvand. Og at de vil
kunne få et påbud om at fjerne en eventuel opstået forurening på deres ejendom, se kapitel
5.
Der er desuden forslag til tilsyn i kapitel 7 i /1/. Det kan anbefales at foreslå virksomheden at
lave egenkontrol og få udarbejdet en procedure for egenkontrollen.. Egenkontrol bør omfatte
regelmæssig rengøring af belægning og visuel inspektion. Det kan også anbefales, at der
laves procedure for opsamling af spild, eksempelvis at der altid er ”kattegrus” eller tilsvarende materiale, som kan bruges til at opsamle spild. Det kan også anbefales, at der ved påfyldning af kemikalier eller levering/afhentning af flydende råvarer eller affald altid er en medarbejder fra virksomheden tilstede, som kan gribe ind, hvis der sker overfyldning eller andet
spild.
1.7 Forslag til vilkår
I kapitel 6 i Orientering nr. 6 /1/ og Københavns Amts paradigme fra 2003, se bilag 2, er der
forslag til vilkår, som kan anvendes, når der skal udarbejdes miljøgodkendelser til virksomheder. Forslag til vilkår gælder for:
•
•
•
•
•
•

indretning og drift af virksomheder (inkl. belægning)
kemikalieopbevaring
overjordiske tanke
medarbejderinformation og uddannelse
kontrol og egenkontrol
tankningsplads for brændstof (olie/benzin)

Der kan også hentes inspiration i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, som indeholder
standardvilkår for forskellige listevirksomheder.
1.8 Erfaringer med forurening fra dårlige belægninger
Der findes ikke en samlet opgørelse over i, hvor høj grad dårlige belægninger giver anledning til forurening. Det tidligere Københavns Amt anbefaler, at man i høj grad forholder sig til
belastningen, altså hvilke typer kemikalier, der bliver anvendt i et givet område, i hvor store
mængder og hvor ofte.
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Københavns Amt har givet konkrete eksempler;
•

Der er fundet chlorerede opløsningsmidler i jorden under et betondække på en virksomhed, hvor man er ret sikker på, at der kun i et enkelt eller meget få tilfælde er håndteret
trichlor. I det pågældende tilfælde, var fugematerialet imellem betonpladerne ikke helt i
orden, og ville nok ikke have klaret øljerns-testen.

•

I et andet tilfælde har man fundet pesticider i jorden under en næsten intakt asfaltbelægning på en kommunes vaskeplads for egne køretøjer.

•

Man har også i en række tilfælde fundet olieforurening af større eller mindre omfang under
belægningen på virksomheder med P-pladser / kørearealer, hvor der har foregået løbende
små spild af olie (fx vognmænd, autoværksteder mv.). Dette er sket, når der har været SFbelægning, hvor der har været fordybninger, eller når der har været en dårlig og hullet asfaltbelægning.

Derfor anbefales det at stille vilkår om intakte og tætte belægninger og en løbende vedligeholdelse,
hvor der anvendes chlorerede forbindelser og pesticider. Ved sådanne belastninger vil en SF-sten
belægning ikke betragtes som tæt, og det kunne måske være relevant at stille vilkår om en årlig
gennemgang / afrapportering, så det sikres, at belægningen bevares tæt på længere sigt.
Det anbefales endvidere at stille vilkår om tæt belægning i områder, hvor der omhældes olieprodukter, herunder påfyldning af biler/maskiner, eller hvor der opbevares olieaffald. Det vil være
godt, hvis virksomheder, som håndterer olieprodukter, har et sted, hvor belægningen og afløbsforholdene (olieudskiller) er gode. Hvis der ikke håndteres chlorerede forbindelser eller andre ”højrisikable” kemikalier, vil SF-sten ofte kunne accepteres, hvis belægningen holdes i god stand (dvs. ingen fordybninger, en god hældning på 15 ‰ – helt til risten i afløbet, at området holdes rent og
ryddeligt, og at fugerne til enhver tid er fyldt op med trasskalk).
1.9 Jura til regulering af belægninger
Regulering af belægninger afhænger af hvilken type virksomhed, der er tale om.
I det efterfølgende vil forskellige hjemler blive gennemgået. Hvilken hjemmel, der skal bruges, afhænger af, hvilken regulering virksomheden ellers er omfattet af.
Listevirksomheder
Når en miljøgodkendelse meddeles første gang til en virksomheden er det i medfør af §33 i
miljøbeskyttelsesloven, og godkendelsens vilkår har 8 års retsbeskyttelse. Belægninger på
virksomheder skal som udgangspunkt reguleres i virksomhedens miljøgodkendelse. I denne
periode kan virksomheden kun blive mødt med et påbud, hvis
1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens
meddelelse,
3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringel-
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se af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der
anvendes andre teknikker, eller
6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige
forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Det er altså vigtigt at fastsætte vilkår om belægninger i miljøgodkendelsen.
Når retsbeskyttelsen er udløbet kan vilkår revideres med miljøbeskyttelseslovens §41, og der
er herefter ikke retsbeskyttelse. Egenkontrolvilkår kan ændres med §72 i MBL.
MBL, § 42 giver hjemmel til, at vi kan påbyde en virksomhed (ikke-listevirksomhed), der
frembringer væsentlig forurening, at nedbringe forureningen, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. I medfør af stk. 2 kan der gives påbud overfor aktiviteter,
der vurderes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske
forhold.
MBL §72 stk. 3: Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse
eller tilladelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller
opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres på tilsvarende
måde. Her er der mulighed for fx at meddele påbud om tæthedsprøvning af tanke, belægninger eller anden indretning eller at ændre krav til egenkontrol af egentlig emission.
Bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter
Ifølge kapitel 5 i bekendtgørelsen kan kommunen vedtage en lokal forskrift om indretning og
drift af virksomheder for at forebygge forurening. Kommunen kan vedtage en forskrift om
opbevaring af kemikalier, farligt affald etc. Når forskriften er vedtaget, kan man indskærpe
den overfor virksomhederne, hvis det er nødvendigt.
Benzinstationer
Benzinstationer er reguleret efter Benzinstationsbekendtgørelsen4. Der skelnes mellem benzinstationer, der er etableret før henholdsvis efter 30. september 2001.
På benzinstationer, der er etableret før 30. september 2001 gælder det, at belægningen under eksisterende udleveringsstandere skal være tæt. Der må ikke kunne ske udsivning af
eventuelt spild af motorbrændstof til jorden.
Ved udvidelse, udskiftning eller væsentlige ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgsanlæg efter den 30. september 2001, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele
opfylde kravene om indretning og drift som på benzinstationer etableret efter 2001.
Det betyder, at hvis man på tilsyn skønner, at belægningen ved salgspladsen ikke er tæt, så
skal det reguleres ved påbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse 555 af 09. juni 2001, ”Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra
benzin- og dieselsalgsanlæg”

4
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For benzinstationer, der er etableret efter 30. september 2001 gælder, at påfyldningsstudse
skal placeres inden for konturen af den tætte belægning enten overjordisk eller i tæt grube
med afløb til benzin- og olieudskiller, og belægningen under udleveringsstandere og på
salgspladser skal være tæt. Der må ikke kunne ske nedsivning af eventuelt spild af motorbrændstof til jorden.
Forhold omkring udstedelse af påbud i forbindelse med jord- og grundvandsforurening er
behandlet i kapitel 5.
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2. Tankanlæg på virksomheder
2. 1 Indledning
Mange forureninger kan henføres til tankanlæg på virksomheder. Med tankanlæg forstås i
denne sammenhæng tanke med tilhørende rørføringer og pumper. Der skelnes mellem olietanke og kemikalietanke, samt nedgravede og overjordiske tanke. Regler for olietanke fremgår af Olietankbekendtgørelsen5, mens nedgravede kemikalietanke normalt er reguleret i en
tilladelse efter § 19 i MBL. Kemikalietanke kan enten indeholde råvarer eller kemikalieaffald.
Olietanke på benzinstationer (til opbevaring af benzin- og diesel) er reguleret efter Benzinstations-bekendtgørelsen6.
For at introducere de begreber, som almindeligvis anvendes i forbindelse med tankanlæg, vil
der være en kort beskrivelse af de enkelte dele i et tankanlæg.
Herefter vil der være en gennemgang af de forhold, som man som tilsynsførende kan forberede inden et tilsyn, eksempelvis tankattester, tankinspektioner m.m.
FORCE holdt i 2009 et foredrag for medarbejdere i Miljøsamarbejdet om erfaringer med tæthedsprøvning og inspektion af større nedgravede olietanke. Noter fra foredraget er indarbejdet i afsnittet om tæthedsprøvning og inspektion. I dette afsnit er der et eksempel på en inspektionsrapport.
Dernæst vil der være en gennemgang af erfaringer med, hvor der oftest sker lækager på
tankanlæg, som medfører forurening.
Kapitlet afsluttes med en gennemgang af regulering af tankanlæg.
I tilknytning til kapitlet er der lavet nogle bilag, som kan være en hjælp til myndigheden i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af § 19 tilladelse til en kemikalietank;
•
•
•
•

Skema til brug for registrering af tanke (bilag 2)
Tilsynsskema tankanlæg (bilag 3)
Københavns Amts notat om tanktilladelser, 2004 (bilag 4)
Miljøstyrelsens forslag til vilkår til olietanke, 2008 (bilag 5)

Virksomheden kan selv gøre meget for at undgå forurening fra tankanlæg ved at lave egenkontrol, som kan indarbejdes i procedurer, der kan gennemføres ved ugentlige eller månedlige inspektioner.
I øvrigt henvises til kapitel 6 i /1/.
2.2 Introduktion til tankanlæg
Når man går på tilsyn på virksomheder med tanke er det nødvendigt, at man har et vist
kendskab til navnene på de forskellige dele af tankanlægget. På nedenstående figur er angivet navnene på de dele, som et nedgravet tankanlæg består af.

5

Bekendtgørelse nr. 259 af 23/03 2010. Bek. om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
6
Bekendtgørelse nr. 555 af 09/06 2001. Bek. om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og
dieselsalgsanlæg
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Figur 2.1. Skitse med navngivning af enkeltdele i nedgravet tankanlæg /1/.

Navngivning af enkeltdelene gælder både nedgravede og overjordiske tankanlæg, men med
den væsentligste forskel at de enkelte dele som regel er synlige på overjordiske anlæg. Dog
kan pumper og rørføringer på overjordiske anlæg være anbragt på en måde, så de ikke
umiddelbart kan ses.
2.3 Forberedelse til tilsyn
Inden tilsynet er det vigtigt at få et overblik over, hvor mange tankanlæg, der er på virksomheden, og hvor de er placeret. Det er også vigtigt at få lokaliseret rørføringer til og fra tankanlæggene. Disse oplysninger samt tankattester vil normalt enten fremgå af materiale i virksomhedens sagsmappe eller i byggesagen. Alternativt kan visse oplysninger ses på tankens
mærkeskilt i forbindelse med tilsynet. Nedenfor er gennemgået hvilke oplysninger, du får fra
henholdsvis en tankeattest og mærkeskiltet på tanken.
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2.3.1 Tankattest
Af tankattesten kan man få en række vigtige oplysninger om tanken. Man skal være opmærksom på, at det kun er selve tanken, der er beskrevet i tankattesten og altså ikke de
tilhørende rørføringer, pumper m.m.
Normalt vil rørene og pumper være ligeså gamle som tanken, men det er ikke altid tilfældet –
derfor er det en god ide at spørge, om rørene har været udskiftet, når man er på tilsyn.
Nedenfor er vist to tankattester fra henholdsvis 1971 og 2003. På de to attester er der en
beskrivelse af selve tanken, men det er også muligt at få oplysninger om tanken, hvis man
kun har selve godkendelsesnummeret, se forklaring til mærkeskiltet senere.

Tankattest fra 1971

Af tankattesten fremgår det, at det er en tank med et rumindhold på 20.000 liter (20 m3) med
udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester og indvendig korrosionsbeskyttelse.
Godkendelsesnr. G 01 001
01
identificerer producenten Herning Beholderfabrik A/S
0 betyder ståltank med polyester
0 cylindrisk ståltank
1 ståltank indvendig behandlet (korrosionsbeskyttet)
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Eksempel på en nyere tankattest.

Af attesten fremgår det, at der er tale om en 20 m3 polyesterbeklædt ståltank med lækageindikator (permatank). Det betyder, at der er vakuum mellem ståltanken og den udvendige
glasfiberarmerede polyesterbelægningen. Hvis der går hul på tanken, vil der ikke længere
være vakuum, og det vil kunne aflæse på et manometer.
Godkendelsesnr G 01 1600
01

1
6

er producentnummeret – her ROUG
betyder nedgravet
betyder dobbeltvægget tank med ”anden konstruktion”
0 betyder udvendig korrosionsbeskyttet
0 betyder at der ikke er indvendig korrosionsbeskyttelse

Af de to eksempler på tankattest fremgår det, at producenten er henholdsvis Herning Beholderfabrik A/S og ROUG A/S. Der er imidlertid tale om samme firma, da Herning Beholderfabrik senere skiftede navn til ROUG A/S.
Af attesten fra 1971 fremgår det, at der er indvendig korrosionsbeskyttelse, mens det af attesten fra 2003 fremgår, at der ikke er indvendig korrosionsbeskyttelse. I sidstnævnte tilfælde
skyldes det, at tanken er dobbeltvægget, og at der derfor ikke er krav for olietanke om, at der
er indvendig korrosionsbeskyttelse.
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2.3.2 Mærkeskilte på tanke
Hvis kommunen eller virksomheden ikke har en tankattest på tanken, kan der indhentes en
række oplysninger fra tankens mærkeskilt. Eksempel på mærkeskilt fremgår af fotoet nedenfor.

Foto 2.1: Mærkeskilt på overjordisk tank /Gladsaxe Kommune/.

Det ses af mærkeskiltet ovenfor, at godkendelsesnummeret er 02-2013. Af skema nedenfor
kan der hentes hjælp til at tyde godkendelsesnummeret i forhold til oplysninger om tanken.
Ud fra mærkeskiltet, bliver vi oplyst om, at der er tale om en overjordisk, indendørs tank, som
er en cylindrisk ståltank, evt. med indvendige afstivningsringe og med offeranoder. Derudover ses af mærkeskiltet, at det er en 4000 liter olietank fra 2009.
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2.4 Sløjfning af olietanke < 6.000 liter
Tanke, der bruges til rumopvarmning på virksomheder er også omfattet af tilsyn. I nedenstående tabel er angivet sløjfningsterminer for olietanke < 6.000 liter.

Tabel 2.1 Sløjfningsterminer for tanke< 6.000 liter /Hvidovre Kommune/

2.5 Inspektion og tæthedsprøvning af olietanke
Ejer og bruger af mellemstore olietanksanlæg, der er underlagt regulering i henhold til Olietankbekendtgørelsen, skal sikre, at disse anlæg tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert
10. år for tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse eller hvert 5. år for tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse.
FORCE har i forbindelse med oplæg for Miljøsamarbejdet i 2009 fortalt, at tidsintervallet mellem hver inspektion og tæthedsprøvning af tanke afhænger af bl.a. tankens konstruktion,
udstyr, tilstand og overvågning.
Der er erfaringer med, at der ofte er fejl og mangler i rapporterne, så derfor skal man være
opmærksom på forskellige forhold, se Anbefalinger i afsnit 2.5.
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2.5.1 Inspektion
Inspektion af tanke skal udføres som beskrevet i Olietanksbekendtgørelsens bilag 9.
Tanke, der ikke er udført med heldækkende indvendig polyester, skal kontrolleres ved godstykkelsesmålinger.
Indvendig polyester skal være gennemsigtig, således at inspektionen kan godtgøre, om der
er udefra kommende korrosion. Her udføres der ikke godstykkelsesmålinger.
Hvor bundzonebelægningen, f.eks. med epoxy konstateres defekt, skal belægningen i de
defekte områder fjernes, og den underliggende tankbund vurderes.
Er tanken i øvrigt egnet til fortsat brug, kan man renovere tanken ved f.eks. at ilægge zinkanoder. Dette kræver, at der udfærdiges et tillæg til tankattesten, der skal sendes til kommunen. Tanken skal endvidere forsynes med et nyt mærkeskilt. Renovering af tanke skal anmeldes til kommunen.
2.5.2 Inspektionsrapport
Nedenfor er et eksempel på en inspektionsrapport af en olietank.
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Bemærk, at epoxybelægningen i bundzonen var defekt, men ifølge rapporten er der ingen
tegn på korrosion. Men der er lagt en offeranode i bunden (zink BAC 12/100) som korrosionsbeskyttelse.
Af rapporten fremgår det, at der er ”flade tærede områder” (karakterskala I) i toppen (loftet)
og i siderne. Dette er ikke alarmerende, men er der anmærkninger over karakterskala III, bør
man være opmærksom.
Eksempel på godstykkelsesmåling

Figur 2.2. Målinger af godstykkelse

Måling af godstykkelse bliver ofte angivet som vist på ovenstående figur. Bemærk, at punkt E
er bunden af tanken og figuren skal forstås som, at tanken er blevet ”skåret op” og rettet ud.
Læg også mærke til, at punkt A er det øverste af tanken – se mandehullet.
Minimum og maksimum af de målte godstykkelser er angivet. Det er først kritisk, når godstykkelsen er reduceret til cirka 50 % af oprindelig godstykkelse, dvs. til cirka 3 mm. Når godstykkelsen er reduceret så meget, er det normalt, at inspektionsintervallet sættes ned til 2 – 3
år /J.O. Overfladebehandling v/ Freddy Cavassi/..
OlieTanke før 1970
Olietanke produceret før 1970 er typisk ikke belagt med glasfiber armeret polyester og er
dermed langt mere sårbare overfor udefrakommende korrosion.
Tankene er, hvis de ikke allerede er forsynet med anden korrosionsbeskyttelse, ulovlige og
kan ikke godkendes til fortsat anvendelse, jf. Olietankbekendtgørelsen.
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Tæthedsprøvning
Der er store usikkerheder forbundet med tæthedsprøvninger. Den særlige sagkyndige skal
redegør for metode og usikkerheder forbundet med metoden i afrapporteringen til kommunen.
Se mere om tæthedsprøvning i /1/.
Der er ikke krav om, at resultatet af inspektioner og tæthedsprøvning af olietanke skal sendes til kommunen, derfor er det en god idé at bede om at få tilsendt rapporterne eller få dem
udleveret ved tilsyn.
2.6 Anbefalinger
Vær opmærksom på nedenstående, når du gennemgår en rapport om inspektion af en tank:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Find evt. tankattester og tillæg til tankattester, alternativt billede af mærkeplade(r) på
tank. Dette er for at være sikker på, hvilken tank der er lavet en inspektion af.
Lav en systematisk gennemgang af sagen, når inspektionsrapporten modtages; er
der givet dispensation til fortsat brug af tanken, er der konstateret forurening omkring
tanken m.m.
Er der udført inspektion INDEN renovering. Dette kan give informationer om synlige
tæringer mv.
Er der gennemført en renovering af tanken uden, at der gøres opmærksom på dette,
og uden der er udstedt et tillæg til tankattesten?
Er inspektionen udført iht. bilag 9 i Olietankbekendtgørelsen?
Er der overhovedet lavet en inspektionsrapport?
Har inspektionsrapporten væsentlige mangler, så som manglende oplysninger om
tanktype, korrosionsbeskyttelse m.m.?
Er der skitse over målepunkter i inspektionsrapporten?
Har skitsen karakter af en standardskitse, som ikke giver oplysninger om den aktuelle tank?
Omfatter tæthedsprøvning også rør? Hvad er usikkerheden på metoden?

Krav til sagkyndige:
•
•
•
•

Stil krav til at inspektioner sker iht. bilag 9 i Olietankbekendtgørelsen.
Rapporter skal sendes til kommunen.
Der skal gøres rede for, hvordan tæthedsprøvning er udført.
Det kan være en ide at vedlægge foto af tankens indvendige overflader i rapporten.

2.7 Erfaringer med forureninger fra tankanlæg
Som tilsynsførende er det naturligvis interessant at vide, hvor forureninger fra tankanlæg
typisk konstateres. Hvor skal vi være særlige opmærksomme, når vi er på tilsyn?
Forureninger fra sugerør
I visse anlæg er en pumpe placeret nede i tanken, som pumper produktet op til standerne
eller aftapningsstederne. Det betyder, at der er tryk på røret, og hvis der opstår utætheder i
røret, vil produktet blive pumpet ud til omgivelserne og vil medføre forurening.
I de fleste anlæg er pumpen placeret uden for tanken (normalt ved standeren) og produktet
”suges op” ved hjælp af vakuum. På benzinstationer er det er lovkrav, at der er monteret en
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såkaldt kontraventil, som bevirker, at produktet vil løbe tilbage i tanken i tilfælde af brud på
rørføringen.

Foto 2.1. Utæt sugeledning

Forureninger fra påfyldningsrøret
Hvis der er hul på påfyldningsrøret, vil det normalt kun blive opdaget, hvis der fremkommer
tydelig forurening i omgivelserne eller ved uoverensstemmelser i beholderkontrollen.
Lækage i tanken
Hvis der bruges en såkaldt pejlestok til at måle indholdet i tanken, er der eksempler på, at
pejlestokken, hvis den opbevares konstant i pejlerøret, kan beskadige den indvendige belægning/ korrosionsbeskyttelsen i bunden af tanken. Der er set eksempler på, at det har
medført grubetæring lige under pejlestokkens placering, i bunden af tanken, så tanken har
måttet kasseres eller renoveres.
Det anbefales derfor, at man ikke opbevarer pejlestokke i tanke. Man bør dog altid have en
pejlestok til rådighed, også selv om der er elektronisk pejleudstyr, hvis der opstår fejl i pejleudstyret. Det kan være én pejlestok, der anvendes i alle tanke, idet det blot er en målestok
med centimeterangivelse.
De fleste forureninger fra tanke skyldes korrosion eller decideret fejl ved fremstilling af tankene / Ove Hansen, Comcon ApS/.
I nedenstående tabel er angivet en gennemgang af konstaterede forureninger på benzinstationer i perioden fra 1980 og frem til 1999.
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Forurening
konstateret fra
Tanke

Antal

Antal i %

Årsag/bemærkninger

7

1,8 %

Produktrør
Under standere:
- Tilslutningsrør

112

28,9 %

6 tanke fra før 1970, ikke glasfiber
belagt. 1 tank fra efter 1970 beskadiget af en sten
Tæringer og samlinger

13

3,4 %

- Standere
Afløbssystem
- Udskillere
Rørsystem
Spild
- Salgsplads
- Andre nedsivninger

49

12,7 %

Compac – flexrør (NB! Anvendes
ikke mere)
Utætte pumper, målere m.v.

85
12

22 %
3,1 %

Utætte samlinger m.v.
Utætte afløbsrør

26
83

6,7 %
21,4 %

Utætte belægninger
Spild ved direkte påfyldning af
tanke og overfyldninger

I alt

387 sager
Tabel 2.1 Konstaterede forureninger på benzinstationer i perioden 1980 til 1999 /2/.

Af tabellen kan det ses, at det er sjældent (< 2 %) af forureningerne konstateres fra utætte
tanke. Men derimod konstateres forureningerne i stort omfang fra produktrør, tilslutningsrør,
standere (aftapningssteder) og ved spild.
Naturligvis skal man tage i betragtning, at data er fra 1980 frem til 1999, men datamaterialet
kan stadig anvendes for at se på kilderne til forureninger i et historisk perspektiv. Historisk
fordi alle benzinstationer siden er blevet opgraderet til at følge bestemmelserne i Benzinstationsbekendtgørelsen 7. Men på virksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen kan
forholdene tænkes stadig at være gældende, som eksempelvis på større vognmandsfirmaer.
I rapporten ”Forenklingsanalyse af Olietanksbekendtgørelsen” fra september 2009, har firmaet Ernest & Young indsamlet en række data omkring olietanke. De har blandt andet fundet ud af følgende:

Bekendtgørelse nr. 555 af 09/06 2001. Bek. om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og
dieselsalgsanlæg.
7
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I forbindelse med miljøtilsyn er det særlig interessant, at udslip fra lækager relativt sjældent
opdages ved beholdnings- og forbrugskontrol.
Eksempel 1
Udslip af mere end 45.000 liter terpentin fra utæt rør

På en virksomhed, der brugte store mængder terpentin i sine produkter, blev der ved en tilfældighed
konstateret forurening i jorden. Efterfølgende forureningsundersøgelser viste kraftig forurening i både
jord og grundvand.
Det viste sig, at forureningen skyldes et hul i sugerøret. Hullet var forholdsvis beskedent, og virksomheden førte ikke beholdningskontrol med tanken. Det betød, at hullet i røret ikke blev opdaget i forbindelse med driften af tankanlægget, og forureningen er formentlig sket over en længere periode.
Efter cirka 18 års afværge er der oprenset omkring 45.000 liter, men oprensningen fortsætter.
Forebyggelse
Virksomheden har efterfølgende sløjfet alle nedgravede tanke, og har nu kun overjordiske tanke. Alle
rørføringer er nu enten overjordiske eller lagt i rørkanaler i jorden, så det er muligt visuelt at inspicere
dem. Utætheder på rørene vil derfor hurtigt blive opdaget.

Eksempel 2
Udslip af omkring 400 liter sprinklervæske

Nogle benzinstationer opbevarer sprinklervæske i overjordiske tanke. Via et sugerør ledes sprinklervæske hen til salgspladserne, hvorfra kunderne kan påfylde væske på deres køretøjer.
I forbindelse med et tilsyn på en benzinstation fortalte bestyreren – nærmest tilfældigt – at de havde
da haft et uheld med en utæt slange til sprinklerstanderen, og der var sivet omkring 400 liter sprinklervæske ud på salgspladsen, men de ”havde skyllet det ned i deres renseanlæg”.
Det viste sig efterfølgende, at ”renseanlægget” var deres olieudskiller! Sprinklervæske er næsten total
blandbart med vand og tilbageholdes derfor ikke i en olieudskiller! Der er konstateret omfattende
grundvandsforurening med sprinklervæske under tankstationen. Oprensning pågår.
Forebyggelse
Uheldet kunne være opdaget tidligere, hvis benzinstationens personale havde tilset påfyldningspistol
oftere og lavet en hyppigere beholdningskontrol.
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Eksempel 3
Udslip af 35.000 liter fra utæt pumpe

I forbindelse med et kraftigt regnvejr opdagede en medarbejder udslip af væske på asfalten ved siden
af en række overjordiske tanke. Ved en nærmere gennemgang af tankanlægget (tankene, rørføringer
og pumper) konstateres det, at udslippet er sket fra en utæt pakning på en pumpe. Pumpen var ikke
umiddelbart synlig, da den var placeret i en pumpebrønd. Virksomheder bruger store mængder af
stoffet, og I første omgang skønnede virksomheden, at der var sket et udslip på cirka 4.000 liter.
Efterfølgende er der foretaget flere miljøundersøgelser, og rådgiveren skønner, at der er ca. 35.000
liter af stoffet i jord og grundvand!! Det tyder på, at udslippet er sket over en længere periode, men er
ikke blevet opdaget, da spildet ikke har været synligt. Virksomheden bruger store mængder af stoffet
og har derfor ikke registreret svindet.
Virksomheden er ikke godkendelsespligtig, og miljømyndigheden kan derfor kun regulere virksomheden efter § 42 og §72 i Miljøbeskyttelsesloven (MBL). Da tankene ikke er gravet ned, kan de ikke
reguleres efter § 19 tilladelse.
Udslippet skete fra en utæt pumpe, der var placeret, hvor den normalt ikke er synlig. Der var tilsyneladende ikke beholdningskontrol af indholdet i tankene.
Forebyggelse
Uheldet kunne være opdaget tidligere eller forebygget ved en ugentlig inspektion af rør og pumper.
Derudover burde der være foretaget hyppigere beholdningskontrol.

2.8 Opsummering fra eksemplerne
Det er sjældent, at det er selve tankene, som er utætte. Lækager skyldes ofte utætte rør,
samlinger, pumper m.m.
Beholdnings- og forbrugskontrol fører sjældent til, at lækager opdages, med mindre kontrollen foretages hyppigt.
2.9 Anbefaling
Forebyggelse af fremtidige udslip vil kunne ske ved
•
•

at virksomheden i forbindelse med egenkontrol foretager ugentlig inspektioner af
tankanlæggene og tilhørende pumper og rørsystemer og
at der laves hyppige beholdningskontrol.

I forbindelse med miljøtilsyn vil det være relevant at gennemgå og inspicere tankanlægget,
herunder rørføringer, pumper m.m. sammen med en repræsentant for virksomheden. Virksomheden bør desuden gøre rede for deres beholdnings- og forbrugskontrol.
Rørføringer, både suge- og påfyldningsrør bør tæthedsprøves efter behov.
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2.10 Regulering af tankanlæg og kemikalietanke på virksomheder
2.10.1 Olietanke
Olietanke er reguleret efter Olietanksbekendtgørelsen, mens olietanke på benzinstationer er
reguleret efter Benzinstationsbekendtgørelsen. Begge bekendtgørelser er udstedt med
hjemmel i § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Olietankbekendtgørelsen gælder ikke for overjordiske olietanke på listevirksomheder, hvis anlægget er etableret efter 2005 jf. §3 stk. 2. Dog
stilles krav i stk. 3 og 4 i Olietanksbekendtgørelsen om, hvilke vilkår for olietanke som skal
stilles i en miljøgodkendelse.
Vær opmærksom på, at virksomheder, der har olietanke med et rumindhold på over 6.000
liter, kan være omfattet af Miljøerstatningsloven8 og har derfor et objektivt ansvar. Dette kan
være tilfældet for forureninger, der først opdages nu, men hvor forureningen er sket efter 1.
juli 1994, og før Jordforeningsloven trådte i kraft i år 2000.
2.10.2 Nedgravede kemikalietanke og nedgravede rør
Andre nedgravede tanke, som kemikalietanke med tilhørende rørsystemer eller nedgravede
rør med kemikalier i, kræver en tilladelse efter MBLs § 19, stk. 2.
Eksempler på nedgravede anlæg, som skal tillades efter § 19, kan være:
•
•
•
•
•

kemikalietank
sprinklervæsketanke
køleanlæg
nedgravet kar
nedgravede rørsystemer

Uddrag fra Miljøbeskyttelsesloven
§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må
ikke uden tilladelse
1) nedgraves i jorden,
2) udledes eller oplægges på jorden eller
3) afledes til undergrunden.
Stk. 2. Beholdere med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1, må heller
ikke uden tilladelse være nedgravet i jorden.
Når en tilladelse skal udarbejdes, kan der hentes hjælp i /1/. Orienteringens kapitel 6.1 handler om tankanlæg, og her er mange gode oplysninger til brug for vurdering af, om et nedgravet tankanlæg kan tillades og på hvilke vilkår.
2.10.3 Overjordiske kemikalietanke eller rør over jorden
Disse installationer er ikke omfattet af § 19 i MBL.
Listevirksomheder
På virksomheder, som er godkendelsespligtige i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
skal overjordiske tanke reguleres på samme måde som regulering af andre anlæg på virksomheden i virksomhedens miljøgodkendelse. Hjemlen er Miljøbeskyttelseslovens
§ 33, § 41 og § 72.
8

Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader
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Andre virksomheder
På alle andre virksomheder er der ikke tale om, at overjordiske tanke skal godkendes, da
virksomheden i princippet kan opstille en tank uden tilladelse, med mindre kommunen skønner, at der er risiko for forurening.
Til regulering af overjordiske tanke på disse virksomheder, skal anvendes Miljøbeskyttelseslovens § 72 eller § 42.
•

§ 72 kan anvendes til påbud om undersøgelse om for eksempel inspektion og tæthedsprøvning (egenkontrol)

•

§ 42 kan anvendes til påbud om installation til at forebygge, at der sker en forurening,
for eksempel krav om et opsamlingskar, krav om nye tanke eller rør, overfyldningsalarmer med mere.

Hvis der er sket jordforurening skal Jordforureningsloven anvendes, se kapitel 5 om Påbud i
forbindelse med jordforureninger.
Skema – oversigt over hjemmel
Lovhjemmel
Kemikalietanke
Kemikalietanke, nedgrave- § 19 Miljøbeskyttelsesloven
de
Kemikalietanke, overjordi§ 42 og § 72 Miljøbeskyttelsesske på virksomheder som
loven
ikke er godkendelsespligtige efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5.
Kemikalietanke, overjordi§ 33, § 41 og § 72 Miljøbeskytske på virksomheder som
telsesloven
er godkendelsespligtige
efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5.
Olietanke
Olietanke, nedgravede <
Olietankbekendtgørelsen
100.000 liter
Olietanke, overjordiske <
Olietankbekendtgørelsen
200.000 liter
> 2.500.000 liter
Godkendelsesbekendtgørelsen
Andre nedgravede olietanke
Andre overjordiske olietanke
Pipelines
Pipelines

Kilde

Telefonnotat MST 20079

Bilag 1 listepunkt C10310 og
Bilag 2 listepunkt C20111

§ 19 Miljøbeskyttelsesloven
§ 42 og § 72 Miljøbeskyttelsesloven
§ 19 (tilladelse kun gives af
Miljøcenter Odense)

Telefonnotat Gladsaxe Kommune og Miljøstyrelsen 2007
Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 ton
11
Oplag af mineralolieprodukter på mellem 2.500 ton og 25.000 ton
9

10
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Olietankbekendtgørelsens
kap. 5

2.10.4 Nedgravede kemikalietanke og rør
Nedgravede tankanlæg og rør kræver tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Et nedgravet tankanlæg består af en tank, de tilhørende rørforbindelser og pumper samt påfyldningsplads.
2.11 Lovgrundlag
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 2 må tanke, hvis indhold kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke nedgraves uden tilladelse. Tilladelse til nedgravning af tanke
meddeles af kommunen (jf. § 19, stk. 4), med mindre Miljø- og Energiministeren har fastsat
andre regler. Der er ikke fastsat andre regler for nedgravning af kemikalietanke, som derfor
altid skal godkendes af kommunen.
Kommunen skal godkende og føre tilsyn med alle nedgravede tankanlæg.
En § 19-tilladelse kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 20. Dette gælder også for anlæg, der er etableret før Miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget.
2.11.1 Kemikalietank eller ej?
En kemikalietank er en stationær beholder, der anvendes til opbevaring af kemikalier og i
denne sammenhæng, skal kemikalier forstås meget bredt. Foruden egentlige kemikalier som
organiske opløsningsmidler, syrer, baser mv. vil også farligt affald i form af spildolie, kemikalieaffald, visse typer spildevand mv. være omfattet.
Som udgangspunkt må nedgravede tanke, der anvendes til flydende affald, visse typer spildevand mv., betragtes som kemikalietanke. Spildolietanke på autoværksteder må ikke graves ned i jorden jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen12.
Nedgravede tanke, der anvendes til spildevand, er derimod ikke kemikalietanke men samletanke. En samletank er en tæt beholder, der enten er typegodkendt eller særskilt godkendt til
opbevaring af spildevand m.v., jf. § 37, stk.1 i Spildevandsbekendtgørelsen (nr. 1448 af
11/12 2007).
2.11.2 Vilkår
Ofte kræves en tilstandskontrol af tanke hver 5. eller 10. år afhængigt af om væsken, som
opbevares, er korrosiv over for tankens materiale eller ej. Det er derfor en god idet at tjekke
om gældende § 19 tilladelse indeholder vilkår om tilstandskontrol.
Olietankbekendtgørelsens krav om nedlægning af tanken i 15 cm sand mv. kan også benyttes til kemikalietanke.
Meget vigtigt for nedgravede anlæg er også vilkår om alarmer, overvågning, dobbeltvægget
systemer mv.
Inspiration til hvilke vilkår, som skal stilles i en tilladelse med videre, kan for eksempel findes
i bilag 2 og 4.
2.11.3 Planloven
Nyanlæg, ændringer/udvidelser af oplag af kemiske stoffer eller olie på kemiske virksomheder kan være omfattet af Planlovens bestemmelser om VVM-screening. Se bekendtgørelse
nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på

12
Bekendtgørelse nr. 922 af 5.december 1997 om miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af autoværksteder, § 13, stk. 12
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miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Se bilag 2 punkt 6: Kemisk industri om anlæg
til oplagring af olie m.m. og punkt 14, der omhandler ændringer af eksisterende anlæg.
2.11.4 Normale eller skærpede krav i § 19 tilladelser?
Hvis en virksomhed ønsker at etablere en nedgravet tank, skal virksomheden søge om
§ 19 tilladelse (efter Miljøbeskyttelsesloven). Hvis tanken ønsket gravet ned i område med
særlig drikkevandskvalitet (OSD) eller i indvindingsoplandet til vandforsyningsanlæg, kan der
være behov for at stille skærpede krav i tilladelsen. Det kan også være at tanken ønskes
placeret tæt på enkeltboring eller recipient. I øvrige tilfælde kan man nøjes med at stille normale krav.
I nedenstående tabel er angivet nogle eksempler på normale henholdsvis skærpede
krav.

Tabel 2.2 eksempler på normale henholdsvis skærpede krav /1/
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3. Olieudskillere
I denne rapport benævnes benzin- og olieudskillere alene som olieudskillere. Forskellen på
en benzin- og en olieudskiller er, at der er et udluftningsrør på benzinudskilleren for at bortlede de letflygtige benzindampe.
Der bliver ofte konstateret forurening af jord og grundvand omkring olieudskillere. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på olieudskillere, når man er på tilsyn. I dette notat har vi
valgt at samle vores viden fra tilsyn, forureningsundersøgelser og ikke mindst fra kontakt
med leverandører og konsulenter. Viden, som vi mener, at både nye og erfarne miljømedarbejdere kan have glæde af.
Vi har valgt at dele notatet op i et indledende afsnit, hvor læseren kort får historikken fortalt
og bliver introduceret til de væsentligste forhold om olieudskillere. Dernæst beskrives, hvordan du finder olieudskillerne ved tilsyn, hvad du skal være opmærksom på, samt hvad er
kravene til tæthedsprøvninger, og hvordan foregår de i praksis. Kapitlet afsluttes med nogle
erfaringer og fokusområder med hensyn til tæthedsprøvning af benzin- og olieudskillere.
Ved at læse afsnit 3.3 kan man få hjælp til at forberede og gennemføre tilsyn. Bilag 6 er et
tjekskema. I kapitel 5 i denne rapport kan du få hjælp til formulering af påbud, hvis der er
mistanke om jordforurening, eller der allerede er konstateret jordforurening fra en utæt olieudskiller
3.1 Olieudskillere dengang og nu13
I Danmark blev de første udskillere produceret først i 1920’erne. Inden da var der en del, der
selv fremstillede ”et udskilleranlæg”. I ca. 1970 kom de første olie- og benzinudskillere med
benævnelsen 3,5/250, hvor 3,5 står for behandlingskapacitet i l/s, og 250 står for opsamlingsvolumen i liter.
Sidst i 1970’erne kom de meget anvendte TRIX 1000 modeller, som hed 3,5/1000 – altså
samme udskiller som ovennævnte, men med 1000 liters opsamlingsvolumen.

13

Kilde: Lars Konradsen, Jan Olsson A/S, 2002. (I dag hedder firmaet Purus as)

38

Den store model Trix 3,5/1000 opstod på grund af et kommunalt krav til påfyldningspladser
med risiko for uheld eller meget stort spild fra tankvogne. Senere var der mange, der ønskede modellen for ikke at skulle tømme udskilleren så ofte.
TRIX 1000 er typisk bygget op af bunden af Trix 3,5/250, hvor ind- og udløbshullerne ikke
var lavet, hvorpå der er sat en brøndring med ind- og udløbshuller ført op og ud. Denne
brøndsamling blev i starten anbefalet tætnet med cementmørtel, hvilket desværre ikke altid
blev gjort. Senere anbefalede man en gummipakning, men man glemte, at den skulle være
olieresistent, hvilket medførte, at disse samlinger smuldrede. Når jorden omkring olieudskilleren og rørføringen samtidig arbejder eller med tiden gradvist forskubber sig, og overdelen
er fastgjort til rørene, er der stor sandsynlighed for en utæt samling mellem de to brøndringe.
Først senere begyndte man at anbefale olieresistente gummipakninger, men samlingen kunne stadig arbejde sig utæt. TRIX 3,5/250 er VA-godkendt14, mens TRIX 3,5/1000 ikke er VAgodkendt på grund af samlingen.
Det må forventes, at der findes mange ældre og udslidte udskillere rundt omkring. Mange er
konstateret utætte pga. ringe betonkvalitet og utætte samlinger.
Som allerede beskrevet i ovenstående har TRIX 1000 modellen - sådan omtales produktet i
daglig tale - været meget anvendt i slutningen af 1970’erne og blev brugt langt op i
1990’erne. Nogle olieudskillere er monteret med gummipakninger mellem brøndringene,
mens andre ikke er monteret med gummipakninger. Som tilsynsmyndighed skal man være
opmærksom på utætte samlinger i brønden. Selvom en olieudskiller er monteret med gummipakning, kan den være utæt, da gummipakningen kan være opløst, og den tilbageholdte
olie kan sive ud i jorden.
Senere i midt-80’erne blev disse store 1000 liters olieudskillere lavet af helstøbt beton for at
undgå utætte samlinger. I dag bliver de fleste benzin- og olieudskillere lavet af pladestål,
støbejern, beton eller plast (polyethylen)15. Mange vælger benzin- og olieudskiller af plast og
beton, da det er billigere materialer.
3.2 Indretning af olieudskillere
Funktionen af et olieudskilleranlæg, dvs. sandfang og olieudskiller, skal sikre, at olie i spildevand tilbageholdes, så benzin og olie ikke kommer ud i kloakken.
Benzin- og olierester kan, hvis de ikke fjernes fra spildevandet, give problemer i både afløbssystem og renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder og anlæg, hvor spildevand med
olie og benzin kan forekomme, har et udskilleranlæg.
Benzin og olie er lettere end vand og vil derfor flyde oven på vandet. Det er dette princip, der
benyttes i en olieudskiller. I figur 3.2 ses et udskilleranlæg, som typisk består af sandfang,
olieudskiller og målebrønd.

14

VA er en forkortelse for vand- og afløbsinstallationer og er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen

15

Desværre er det nu konstateret, at nogle af de første plastudskillere er ved at kollapse, pga. oliens og kemiens angreb på
plasten. Husk at plast er lavet på basis af olie. /Lars Konradsen, PURUS as
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Figur 3.2. Olieudskilleranlæg med sandfang, olieudskiller og målebrønd.

I sandfanget bundfældes sand og grus. I selve udskilleren separeres olie og benzin fra vandfase. Måling af indholdet af olie og benzin i spildevandet kan ske i målebrønden.
På nogle olieudskillere er der installeret en flydelukke, se figur 3.2. Når der er installeret en
flydelukke skal der også være en alarm for høj væskestand for at undgå opstuvning bagud i
systemet. På figur 3.2 ses alarmen til venstre for flydelukken.
3.2.1 Sandfang
Olie og benzin har en evne til at binde sig til det sand og jord, der findes i afløbsvandet. Derfor bør der foran en udskiller etableres et sandfang, som kan tilbageholde alle partikler, der
er tungere end vand, som sand, grus m.m. som ellers vil bundfældes i selve udskilleren.
Sandfanget er også med til at sagtne vandets gennemstrømningshastighed og skabe en forlænget opholdstid, hvorved der sker en bedre separation i olieudskilleren.
Opholdstiden er betegnelsen for den tid spildevandet opholder sig i dels kloaksystemet før
olieudskilleren og dels den tid, som vandet er om at løbe gennem olieudskilleren.
3.2.2 Automatisk flydelukke/højvandsalarm
Flydelukken er kalibreret til at flyde på vandoverfladen. Efterhånden som det opsamlede olie/benzinlag i udskilleren fortrænger vandet, bevæger flydelukket sig nedad. Når det maksimale olie-/benzinlag er nået, lukker stemplet i bunden, hvorved afløbet lukkes.
3.2.3 Alarm for høj væskestand
I forbindelse med automatisk flydelukke skal der være alarm for høj væskestand. Dette er for
at undgå oversvømmelse i de tilfælde, hvor flydelukket spærrer afløbet.
Typisk er følerens underkant anbragt nogle få cm over tilgangsrørets overkant.
3.2.4 Alarm for høj lagtykkelse
Alarm for lagtykkelse i en benzin- og olieudskiller udløses, når en given procentdel af den
maksimale opsamlingskapacitet af olie eller benzin er nået. Normalt anvendes føleren også
som føler for faldende væskeniveau.
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Både hvad angår alarm for høj væskestand eller alarm for høj lagtykkelse, er der et følerelement, som består af et lille elektronisk kredsløb, der udsender et svagt signal, der ændrer sig
efter om følerspidsen er omsluttet af vand eller olie/luft.
3.3 Tilsyn med benzin- og olieudskillere
3.3.1 Hvor findes olieudskillere?
Det er typisk på benzinstationer, påfyldningspladser, vognmænd, autoværksteder og vaskehaller samt større virksomheder, at der er etableret olieudskillere.
Mange kommuner har endvidere stillet krav om, at der skal etableres olieudskillere i forbindelse med især større parkeringsanlæg. På mange større virksomheder er der endvidere
etableret olieudskillere i forbindelse med kemikalieomlastepladser.
På benzinstationer skal man især være opmærksom på, at der oftest er flere olieudskillere,
da der normalt er olieudskillere på afløb fra påfyldningsplads, vaskehal og værksted. Mange
benzinstationer er oprindeligt etableret i 1950’erne, men selv om bygninger, logoer m.m. er
ændret, så er det ofte de oprindelige olieudskillere, der benyttes.
Nogle gange skifter ejendomme anvendelse – og det er vigtigt at være opmærksom på, om
der tidligere har været olieudskillere på området. I kommunerne er der eksempler på, at autoværksteder har ændret arealanvendelse til andet erhverv, uden olieudskillere er blevet sløjfet. Dette kan betyde, at der stadig er og tilføres olie til olieudskilleren uden at den tømmes.
Der er en række forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med tilsyn med
olieudskillere. Nogle af de forhold man skal kende til, kan man få overblik over inden tilsynet,
mens der vil være andre forhold, man først vil blive opmærksom på i forbindelse med selve
tilsynet.
3.3.2 Forberedelse af tilsynet
I forbindelse med tilsyn på virksomheder, hvor der er olieudskillere kan det anbefales at forberede tilsynet ved at se på virksomhedens afløbsinstallationer. Afløbsinstallationerne er
typisk indtegnet på afløbstegningen, som normalt opbevares af Byggesagsafdelingen.
På afløbstegninger er olieudskillere typisk angivet som en cirkel med to mindre cirkler, se
nedenfor.

Figur 3.3 skitse over olieudskiller på afløbstegning

De to cirkler angiver formentlig sandfang og prøvetagningsbrønd.
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På afløbstegningen kan du få oplysninger om:
1. hvor olieudskilleren er placeret,
2. om der eventuelt er flere olieudskillere (det ses ofte, at der er olieudskillere, som virksomheden ikke en gang selv er klar over findes),
3. størrelsen på olieudskillere (eks. angivet som 3,5 / 1000 – betyder, at kapaciteten er
3,5 l/s og opsamlingskapaciteten er 1000 liter),
4. om der er sandfang (det er ikke altid tilfældet!),
5. hvornår olieudskilleren er etableret.
Som det fremgik af afsnit 3.1 er der stor sandsynlighed for, at en olieudskiller med en opsamlingskapacitet på 1.000 liter, som er etableret før ca. 1985, er en 250 liters olieudskiller, hvor
der er placeret en ekstra brøndring af beton ovenpå.
Det er derfor vigtigt i forbindelse med tilsynet at være opmærksom på samlingen i olieudskilleren. I den forbindelse er det en god ide at få oplyst, om olieudskilleren er tæthedsprøvet, da
en utæthed i netop denne del af olieudskilleren vil blive opsporet med den normalt anvendte
metode til tæthedsprøvning.
3.3.4 Hvordan ser olieudskillere ud ved tilsyn?
Det kan ofte være svært at identificere olieudskillere ved tilsyn. Det er kun dækslet, der er
synligt – og det er ikke altid muligt at skelne dækslet til olieudskilleren fra almindelige kloakdæksler. Derfor bør man som forberedelse til tilsynet lokalisere olieudskilleren.

Foto 3.1. Dæksel til olieudskiller og dæksel til rensegang.

3.3.5 Selve tilsynet
På tilsynet vil det kun være dækslet, der er synligt. Det kan ofte være svært at afgøre om et
dæksel er til en olieudskiller eller til en almindelig brønd, men hvis der er tale om en olieudskiller, vil der oftest være et mindre dæksel til rensegang/udluftningsrør. Men vær opmærksom på, at det ikke er tilfældet på nye olieudskillere, da de ikke nødvendigvis har udluftningsrør. Hvis der er etableret sandfang vil dækslet hertil også være at finde i en afstand af op til 3
meter fra dækslet til olieudskilleren (se foto 3.1).
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Figur 3.4 Tværsnit af udskilleranlæg. Det er dog langtfra altid, at der er en prøvetagningsbrønd.

Bemærk: Vandet på denne figur løber fra højre til venstre, hvor vandet normalt på andre figurer løber
fra venstre til højre. Udluftningsrøret sidder på tilløbet.

3.4 Anbefalinger
Man bør have en skitse over afløbssystemet med på tilsyn. Eksempelvis kan der på nogle
benzinstationer være op til 15 – 20 dæksler og op til 4 olieudskillere, som kan være vanskelige at lokalisere.
Man kan anbefale virksomheden, at dæksler til olieudskillere males med fx en blå farve, så
man ikke er i tvivl om, hvilket dæksel, der tilhører en olieudskiller – for ofte ved virksomheden heller ikke, hvor olieudskilleren er.
Det er en god ide at undersøge:
•
•
•
•
•
•
•
•

hvor meget olie, der er i olieudskilleren (brug gerne en oliepejler),
om der er slam i bunden af olieudskilleren (slam reducerer opsamlingskapaciteten af
olieudskilleren),
om det tilhørende sandfang er tømt,
om der er synlige revner eller andre utætheder i olieudskilleren,
om der er alarmer i olieudskilleren til måling af olielaget, faldende væskestand (hvis
olieudskilleren pludselig bliver utæt),
eller om der er automatisk flydelukke,
kontroller, at alle alarmer sidder i rette position og
samlinger på 1.000 liters olieudskillere.

Eventuelle alarmer ses, hvis der hænger ledninger ned gennem mandehullet.
3.5 Vigtigheden af drift og kontrol af olieudskillere
Erfaringsmæssigt er virksomheder ikke særligt opmærksomme på deres olieudskiller. Dette
kan skyldes, at olieudskilleren er nedgravet, og derfor ikke er synlig. Hvis anlægget er utæt,
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eller på anden måde ikke fungerer efter hensigten, vil det normalt ikke blive opdaget. Imidlertid kan en olieudskiller, der ikke fungerer korrekt, medføre, at der vil blive afledt urenset olieholdigt spildevand til kloak, recipient eller renseanlæg. Endvidere kan olieholdigt spildevand
fra en utæt olieudskiller blive ledt til den omgivende jord og medføre olieforurening af jord og
grundvand.
Drift og kontrol af olieudskilleren er derfor vigtig for bl.a. at forebygge jord- og grundvandsforurening. Kontrol omfatter både visuel inspektion, check af alarmer samt tæthedsprøvning.
I afsnit 3.6 vil tæthedsprøvning blive beskrevet.
3.6 Forurening af jord- og grundvand
Olieudskilleranlæg kan erfaringsmæssigt udgøre en risiko for forurening. En undersøgelse
udført af 10 kommuner i Københavns Vestegn har vist, at 25 % af i alt 228 undersøgte olieudskillere var utætte og dermed mulige kilder til jordforurening (Stads- og Havneingeniøren,
2003: 94(12), p. 42-44).
I Gladsaxe Kommune er der konstateret forureninger ved 24 ud af 35 undersøgte olieudskillere, dvs. ved ca. 2 ud af 3. Fælles for de undersøgte olieudskillere i Gladsaxe er, at de alle
er fra før 1985.
3.6.1 Utætte udskillere
En af grundene til, at mange olieudskillere er utætte, er som før nævnt risikoen for utætheder
ved samlingerne mellem betonelementerne..
Kvaliteten af betonen kan også variere, hvilket betyder, at der kan være revner i selve udskilleren. Nogle udskillere kan også være blevet påvirket af tung trafik, eksempelvis tankvogne.
På tilsynet er det muligt at se om samlingerne er beskadiget, og om der er synlige tegn på
revner. Er dette tilfældet, er det sandsynligt, at olieudskilleren er utæt. Er revnerne under
væskeniveau, bør udskilleren straks tages ud af drift og må først anvendes, når det er dokumenteret, at den er tæt.

Olieudskiller med samling
mellem brøndringene

Foto 3.2. Olieudskiller med samling ved øverste brøndring.

3.6.2 Utætte rør
Rørene, hvori vandet ledes til og fra udskilleren, er ikke synlige, da de sidder uden for udskilleren. Men rørene kan være utætte, da de kan have løsnet sig fra betonringen. Kloakker kan
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også være utætte pga. eksempelvis tung trafik eller rødder, der vokser ind i rørene og ødelægger dem. Se eventuelt kapitel 4 om kloakker.
3.7 Tæthedsprøvning af olieudskiller
Olieudskillere kræves tæthedsprøvet efter DS 455 ”Norm for tæthed af afløbssystemer i jord,
1985”. Jævnfør DS 455 kan både ledninger og brønde tæthedsprøves med vand.
3.7.1 Inspektion
Olieudskilleren skal tømmes og spules helt ren for slam, da slam kan dække over utætheder.
Olieudskilleren bør inspiceres før tæthedsprøvning for at se, om der er synlige revner el.lign.
Er der ved inspektionen konstateret revner i olieudskilleren, skal dette noteres i afrapporteringen.
Er der ved inspektionen konstateret revner i olieudskilleren, og er disse blevet tætnet inden
tæthedsprøvningen, skal dette noteres i afrapporteringen. Hvis olieudskillerens revner tætnes inden tæthedsprøvningen, og det ikke noteres i afrapporteringen, har myndigheden ikke
viden om, at der har været utætheder, samt at der eventuelt kan være sket en udsivning fra
olieudskilleren og dermed en forurening af den omliggende jord. På denne måde kan der
ligge nogle forureninger, som kommunen ikke får vurderet og håndteret på en forsvarlig måde.
De problemer, der ofte afsløres ved den visuelle inspektion inden tæthedsprøvningen, er
typisk:
•
•
•
•
•

Manglende tilstøbning af løftehuller
Manglende tilstøbning af samling mellem betonringene
Manglende gummiringstætning imellem brøndringene
Utætheder omkring til- og afløbsrøret
Utæthed ved overgang fra brøndbund til brøndring

3.7.2 Tæthedsprøvning med luft
Når det drejer sig om brønde, skal man være yderst forsigtig, hvis man vælger tæthedsprøvning med luft. Brønde skal prøves med et overtryk på 10 kPa (1 m vandsøjle). Hvis tæthedsproppen i keglen ikke er grundigt fastholdt i bunden af brønden, og hele brønden i princippet
er ”spændt sammen”, så vil lufttrykket kunne få keglen til at løfte sig. Derfor vælger man som
regel, at tæthedsprøve brønde med vand (Rørcenteranvisning 006, marts 2004).
3.7.3 Tæthedsprøvning med vand
Det fremgår af normen16, at olieudskilleren skal fyldes med vand, konditioneres17 og sættes
under et givet tryk i 10 min. Derefter aflæses hvor mange mm vand, der skal tilføres systemet for at holde udgangstrykket konstant. I normen ses hvor mange mm vand, der maksimalt
må tilføres systemet ved at aflæse et diagram i normen.
Mange entreprenører vælger at måle vandspejlets niveau før og efter prøvningen. Det er
imidlertid ikke muligt at udføre niveaumålingerne så nøjagtigt, at de kan bruges med så korte
prøvetider som 10 minutter, idet der her maksimalt kan tillades en sænkning af vandspejlet
16

Norm 455 norm for tæthed af afløbssystemer i jord
Konditionering foretages for at opnå temperaturudligning mellem vandet og omgivelserne samt for, at brøndens
materiale mættes med vand inden tæthedsprøvningen. For betonbrønde er konditioneringsperioden mindst 2
timer og højest 24 timer. I praksis undlades konditioneringsperioden ofte, fordi udskilleren har været fyldt til kort
før prøvning.
17
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på < 1mm. Derfor bør prøvetiden være mindst 1 time ved måling af vandspejlets niveau før
og efter, hvor den tilladte sænkning kan være 4–5 mm afhængig af brønddiameter, brønddybde og evt. grundvandsspejl under brønd. En nærmere redegørelse for årsagen til at øge
prøvetiden fra 10 minutter til minimum 1 time ses i Rørcenteranvisning 006, marts 2004.
Denne anvisning er nu skrevet ind i Spildevandsvejledningen18.
Eksempelvis foretages tæthedsprøvning ved, at olieudskillerens tilløbs- og afgangsside afblændes så tæt på brøndvæg som muligt, men dog så at samlingen mellem rør og brønd
indgår i prøvningen. Herefter fyldes udskilleren med vand, der skal være fri for slam og andre
urenheder. Der fyldes op til lige over kanten af afgangsrørets placering. Efter konditionering
kan tæthedsprøvningen foretages.
Afløbssystemet (inkl. sandfang) før olieudskilleren bør – såfremt det er muligt – også tæthedsprøves. Det er dog ikke altid muligt på grund af opstuvning m.m. Men det bør undersøges, om det er muligt.
Et hurtigt og simpelt alternativ til en egentlig tæthedsprøvning, der kan udføres i forbindelse
med tilsyn, er ”Tommestokmetoden”. Metoden beskrives i afsnit 3.7.7.
3.7.4 Fejlkilder ved tæthedsprøvning
Purus as v. Lars Konradsen har gjort opmærksom på en fejlkilde ved tæthedsprøvning af
olieudskillere = TRIX 3,5/250 og 3,5/1000 modellerne, som tidligere er omtalt i dette kapitel.
De er opbygget på en sådan måde, at der ved ind- og udløb er konstrueret ”tynde vægge”,
som meget ofte er beskadigede, og dermed skaber utætte benzin- og olieudskillere. Se figur
3.5.

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

18
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Figur 3.5
Afpropning af olieudskiller i forbindelse med tæthedsprøvning, der medfører, at væggene ikke indgår i tæthedsprøvningen.

Denne væg er ofte beskadiget og skaber utætheder. Hvis ind- og udløb er afproppet med gummibolde, som vist på ovenstående skitse, vil utætheden ikke opdages!

Afpropning =

3.7.5 Anbefalinger

Figur 3.6: Udskilleranlæg skitseret fra oven med afpropninger i tilløbsiden til henholdsvis sandfang og prøvetagningsbrønd.

På lokaliteter med mulighed for et stort oliespild, eksempelvis ved påfyldning af olie og benzin, kan især rørføring fra sandfang til olieudskiller være relevant at medtage i tæthedsprøvningen, idet utætheder på denne rørstrækning vil føre til forurening med høje koncentrationer
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af olie eller benzin. Der bør afproppes i tilløbssiden til både sandfang og prøvetagningsbrønd, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, i afløbssiden i slamfanget og olieudskilleren.

3.7.6 Standardvilkår i påbud og tilladelser
For at få udført en tæthedsprøvning, der er foretaget efter normen, og som myndigheden
skal have mulighed for at tjekke, anbefales det at stille en række standardvilkår i tilslutningstilladelser eller i påbud om tæthedsprøvning.
•
•
•
•

•
•
•

Tidspunkt for tæthedsprøvningen skal oplyses til tilsynsmyndigheden så myndigheden har mulighed for at være tilstede.
Olieudskilleren skal visuelt inspiceres inden tæthedsprøvning.
Resultatet af inspektionen skal angives i prøvningsrapporten. Er der f.eks. konstateret synlige revner eller lignende, som er udbedret inden tæthedsprøvning?
Der skal i prøvningsrapporten fremgå konditioneringstiden, dvs. hvor lang tid har
benzin- og olieudskilleranlægget været fyldt med vand inden prøvningen? (Krav i
norm for betonbrønde = mindst 2 timer og max 24 timer).
Prøvningstiden skal være mindst 1 time (jf. spildevandsvejledningen)
Både rørledninger (tilløbssiden), sandfang og benzin- og olieudskiller skal indgå i
tæthedsprøvningen (se figur 3.7).
Resultatet af tæthedsprøvningen skal sendes kommenteret til tilsynsmyndigheden
senest X uger efter, at det foreligger.

3.7.7 Tommestokmetoden – en simpel tæthedstest
En hurtig og simpel metode til at finde ud af om et olieudskilleranlæg er utæt, er at bruge en
tommestok i forbindelse med tilsynet. Husk også slamfanget (sandfang). I den pågældende
olieudskiller måles afstand mellem væskeoverfladen og terræn. I den nærmeste gennemløbsbrønd måles afstand mellem bund og terræn. Er forskellen mellem disse 2 målinger større end ca. 10 cm (med forbehold for faldet i ledningerne målt i promille) er olieudskilleren
formentlig utæt. Se skitsen nedenfor:
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3.8 Erfaringer og fokusområder
Ved samtaler med olieudskillerleverandøren Purus as og kommunerne i VEMS-samarbejdet,
samt miljøkonsulent fra OK Benzin, er vi blevet bekendt med følgende erfaringer og fokusområder, hvad angår:
1. Tæthedsprøvning af benzin- og olieudskiller
2. Tætning af benzin- og olieudskiller med epoxy
3. Indretning af benzin-og olieudskiller
4.
3.8.1 Erfaringer med tæthedsprøvning af benzin- og olieudskiller
De mest omfattende erfaringer, som der umiddelbart foreligger om tæthedsprøvning af benzin- og olieudskillere, er en undersøgelse, som miljøsamarbejdet VEMS har foretaget i 2001
og 2004. I den periode er der udført tæthedsprøvning af ca. 261 olieudskillere i 10 kommuner. Undersøgelsen viste, at 25 % af olieudskillerne var utætte.
Konklusionen på undersøgelsen er bl.a., at der er flest utætte udskillere ved følgende aktiviteter:
•
•
•
•

Parkeringspladser
Påfyldningspladser
Vaskepladser
Værksteder

Disse steder er der ofte tung trafik, som kan være årsag til, at udskillerne bliver utætte.
Desuden har udskillerens alder en stor betydning. Undersøgelsen viste, at jo ældre en udskiller er, des større er risikoen for, at den er utæt. Olieudskillere etableret efter 1990, hvor
man gik væk fra at anvende olieudskillere med betonringe er ikke overraskende de mest tætte. Se afsnit 3.1.
3.8.2 Hvordan kan man mindske usikkerheder på tæthedsprøvninger?
VEMS (Vestegnens miljøsamarbejde) besluttede i 2005 at fortsætte med at foretage tæthedsprøvning af mindst 10 % af olieudskillerne på virksomheder i deres kommuner. Da de
tidligere udførte tæthedsprøvninger havde vist stor usikkerhed på resultatet, blev slamsugerfirmaet Anton Christensen ApS udvalgt for 2005. Han havde udført ca. 230 tæthedsprøvninger for Herning Kommune.
Dette firma udfører tæthedsprøvningerne med en flyder, som har en fastmonteret mikrometerskrue, som dermed forøger nøjagtigheden af målingen betydeligt. Hvis der f.eks. efterfyldes ½ l vand ved prøvningen, kører viseren 10 gange rundt på en urskive. Dette svarer til, at
viseren flytter en tiendedel omgang på urskiven (36 graders vinkel) for et vandtab på 0,005 l
eller 0,005 mm vandspejlstab på en overflade på 1 m2.
Det tilladelige tab er 0,05 mm. Det svarer til et udsving på mikrometerskiven på 360 grader,
hvilket sagtens kan observeres.
Samlet udgift for tæthedsprøvning samt bortskaffelse af farligt affald er pr. stk.:
Tæthedsprøvning
Tæthedsprøvning af olieudskiller
Tæthedsprøvning af olieudskiller og
tilløbsledninger

Pris (2010-tal)
ca. 5.000 kr. ekskl. moms
ca. 5.000 kr. + 1.000 kr. ekstra per brønd og 500
kr. ekstra per ledning ekskl. moms
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3.8.3 Tætning af benzin- og olieudskillere med epoxy
I Benzinstationsbekendtgørelsen blev det et krav, at alle olieudskillere skulle tæthedsprøves
efter 1. januar 2000. Nogle benzinselskaber valgte at tætne benzin- og olieudskillere ved at
male eller sprøjte en epoxymaling på indersiden af benzin- og olieudskilleren (belægningens
farve = turkisblå). Denne epoxymaling viste sig imidlertid at blive opløst af benzindampene,
hvilket resulterede i at belægningen klappede sammen i udskilleren, se foto.

Foto 3.3 Epoxybelægning i olieudskiller. Belægningen har løsnet sig og har medført at olieudskilleren blev utæt
og der er konstateret jordforurening omkring olieudskillere. Forureningen er fjernet og der er installeret ny olieudskiller.

Derfor er løsningen blevet en videreudvikling af epoxymalingen, der er resulteret i en belægning, der er resistent over for benzindampe. De gamle epoxybelægninger klappede sammen
allerede 1-1½ år efter påsmøringen. Foreløbig ser de nye belægninger ud til at holde, da
belægningerne flere steder har holdt i længere tid end den gamle belægning.
3.9 Lovgrundlag
Nedenstående love, bekendtgørelser, normer og SBI-anvisning regulerer spildevand, og giver tilsynsmyndigheden hjemmel til at stille vilkår om etablering af olie- og benzinudskiller
samt indretning og drift af benzin- og olieudskillere:
Love
Miljøbeskyttelsesloven
Lov om Miljøbeskyttelse nr. 870 af 26.06.2010, jf. lovbek. nr. 1757 af 22.12 2006, § 28, stk. 3
(tilslutningstilladelse) og § 30, stk. 4 (påbud)
Bygningsreglementet
Bygningsreglementet af januar 2008, BR08.
.
Bekendtgørelser
Benzinstationsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg nr. 555 af 9. juni 2001.
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Autoværkstedsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. nr.
922 af 5. december 1997
Spildevandsbekendtgørelsen (SB):
Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter kap. 3
og 4 i Miljøbeskyttelsesloven.
Normer
DS/EN 858-2 2003-06-10: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse
DS 455 af 1985: Norm for tæthed af afløbssystemer i jord, herunder ændring af 455, godkendt 13. oktober 1990
DS/EN 432 – 4 udgave, godkendt 2009-06-xx: Norm for afløbsinstallationer
SBI-anvisning

SBI-anvisning af 185 af 1997.
3.9.1 Definitioner jf. spildevandsbekendtgørelsen
Ved spildevand forstås alt vand, der afledes til kloak fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. Vand fra vaskepladser, oplagspladser og lignende falder
ind under definitionen.
Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner.
3.9.2 Tilladelser
Kommunen giver tilladelse til udledning af spildevand fra autovaskehaller, vaskepladser,
værksteder, de fleste parkeringspladser, større virksomheder samt påfyldningspladser til
offentlig kloak i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 4, § 28, stk. 3 (tilslutningstilladelse).
Dog skal det nævnes, at afledning via olieudskiller fra salgspladser og påfyldningspladser på
benzinstationer reguleres efter Benzinstationsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 555 af 9.
juni 2001 ”om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg”.
3.9.3 Påbudsmuligheder
Miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4 giver kommunen hjemmel til at påbyde forbedring og
fornyelse af vilkår i meddelte § 28, stk. 3-tilladelser, der må anses for utilstrækkelige eller
uhensigtsmæssige.
Endvidere anvendes § 30, når en eksisterende virksomhed eller et anlæg skal meddeles en
tilslutningstilladelse med vilkår, idet kommunen i princippet har meddelt en tilslutningstilladelse, da virksomheden i sin tid blev tilsluttet offentlig kloak. Det har så bare været en tilladelse
uden vilkår.
For at forebygge jord- og grundvandsforurening fra olieudskillere kan kommunen stille krav
om tæthedsprøvning enten som påbud efter § 30 eller som vilkår i en tilslutningstilladelse.
Der er dog forhold, som man skal være opmærksom på, inden man træffer afgørelsen (se
afsnit 3.8.4 om Afgørelse fra Miljøstyrelsen).
Klageadgang
Tilslutningstilladelser eller påbud meddelt iht. Miljøbeskyttelsesloven kapitel 4 kan påklages
efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven kapitel 11.
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3.9.4 Afgørelse fra Miljøstyrelsen
I det følgende beskrives udfaldet af en afgørelse fra Miljøstyrelsen i en principiel sag
om tæthedsprøvning af olieudskilleranlæg.
Tæthedsprøvning
Hvidovre Kommune har i en tilslutningstilladelse stillet krav om, at sandfang, olieudskiller,
målebrønd, kloakrør og kloaksamlinger skal være absolut tætte, samt at der skal foretages
tæthedsprøvning.
Virksomheden søgte om at få ændrede vilkår hos kommunen, men fik afslag og påklagede
efterfølgende afgørelsen til Miljøstyrelsen. Virksomheden er en autoforhandler med eget
autoværksted og med en vaskeplads til afskylning af salgsklare biler.
Hvad angår kravet om, at sandfang, olieudskiller etc. skal være absolut tætte, var det Miljøstyrelsens opfattelse, at det aldrig vil være muligt til fulde at sikre, at nævnte installationer
er absolut tætte. Afløbsnorm 455 indeholder bestemmelser, der sigter på at opnå en forsvarlig tæthed af afløbssystemer i jord. Miljøstyrelsen vurderede, at afløbssystemer, der opfylder normens retningslinier for tæthed, må anses som forsvarlige.
Endvidere var der stillet vilkår om, at tæthedsprøvningen af olieudskilleranlægget skulle ske
på kommunens forlangende, dog oftest hvert 5. år. Kravet var begrundet med, at Hvidovre
Kommune har undersøgt 76 olieudskillere, hvor det viste sig, at 24 % var utætte. Derfor vurderede kommunen, at der var behov for at stille krav om tæthedsprøvning for at forebygge
en forurening af jord og grundvand. Udgiften hertil vurderede kommunen til at være ca.
4000,- kr.
Miljøstyrelsen begrunder deres afgørelse om at ophæve dette vilkår med, at det ikke er almindelig praksis at kræve tæthedsprøvning af olieudskiller, sandfang etc., da det bl.a. ikke
er omtalt i spildevandsvejledningen, nr. 11, 2002. Dog er det ingen hindring at stille et sådan
vilkår, hvis der er en god begrundelse, som f.eks. at spildevandets sammensætning udgør
en væsentlig risikofaktor i forhold til jord og grundvand. Ligeledes kan forringet tilstand af
kloaksystem begrunde et krav om tæthedsprøvning.
Miljøstyrelsen vurderede, at spildevandssammensætningen fra autoforhandleren ganske
vist i mindre grad måtte forventes at indeholde mineralsk olie og miljøfremmede stoffer, men
sammenlignet med hvad industrispildevand almindeligvis kan indeholde af miljøfremmede
stoffer, var det Miljøstyrelsens opfattelse, at spildevandet fra autoforhandleren måtte betragtes som hørende til det mindre miljøbelastende. Der var ingen oplysninger i sagen, der tydede på, at kloaksystemet skulle være i en dårligere stand end andre kloaksystemer generelt (rørene var af plast). Der var heller ingen tegn på, at olieudskilleren skulle være særligt
belastet i forhold til almindelig praksis.
Ud fra en proportionalitetsbetragtning fandt styrelsen på denne baggrund ikke grundlag for i den konkrete sag at kontrollere kloaksystemets tæthed.
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4. Kloakker

Utætte kloakker kan udgøre en væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. På tilsyn
er det derfor vigtigt også at være opmærksom på tilstanden af virksomhedens kloakker.
Formålet med dette kapitel er at belyse en række forhold, som kan bruges til at vurdere, om
der er risiko for forurening fra utætte kloakker.
4.1 Definitioner
I dette notat skelnes mellem kloakker, som ejes af kommunen (eller kommunens driftsselskab), og kloakker, der er inde på virksomhedens område. Kommunens kloakker benævnes
normalt ”hovedkloak” og er oftest placeret i offentlig vej.
Virksomhedens kloak er naturligvis internt på virksomheden og går typisk til skel og kaldes
ofte ”stikledninger”. I dette notat vil virksomhedens egne kloakker blive benævnt ”interne kloakker”.
Kommunen har normalt kun forpligtigelse til drift og vedligeholdelse af hovedkloakken, mens
virksomheden eller grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse af de interne kloakker.
4.2 Historik - udførelse og materiale
I dette afsnit ser vi på historikken for at få en ide om, hvorvidt alder og materialevalg har betydning for kloakkernes tilstand.
Det er ikke altid muligt at se sammenhæng mellem afløbsledningernes alder og deres tilstand. Nogle af de ældste ledninger er fortsat i god stand, mens andre og nyere afløbsledninger er i kvalitetsmæssig uacceptabel stand /5/.
Den ældste del af afløbssystemet blev udført i glaserede lerrør. Glaserede lerrør er ikke
stærke nok til nutidens tunge trafik, men en del af ledningerne er fortsat funktionsdygtige.
Ved ledningsarbejde (f.eks. i forbindelse med fjernvarme) tæt på eller over lerrørene opstår
der imidlertid ofte skader /6/.
Omkring 1920 begyndte betonrør for alvor at overtage markedet, og var stort set de eneste
på markedet frem til introduktionen af plastrør i 1960’erne /7/. Men på virksomheder med
industri med kemikalieholdigt spildevand benyttede man dog stadig glaserede lerrør.
I perioden omkring 1940-1960 slog en stigende mekanisering igennem, og kvaliteten af rørene blev gradvist forbedret. Afløbsledninger, der er anlagt i denne periode, er af en bedre kvalitet, men der var dog fortsat problemer. I begyndelsen af maskingravningen var man bl.a.
ikke tilstrækkelig opmærksom på, at den nye, bredere graveprofil kombineret med en mere
ujævn ledningsgrav indebar større belastning på rørene.
1960’erne var desuden præget af byggesjusk og dårlig anlægsudførelse, hvilket er hovedårsagen til, at en del ledningssystemer fra denne periode i dag er i en meget dårlig tilstand. Fra
og med 70’erne er kvaliteten gradvist blevet forbedret, og især samlingerne er blevet bedre.
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Foto 4.1. Kloakken i forgrunden er etableret ca. 1968 og er af ler. Kloakrørene af orange plast er udført omkring
ca. 1990 i forbindelse med en kloakrenovering.

Fra omkring århundredeskiftet og helt frem til ca. 1960 blev pakgarn, ler, cement og asfalt
anvendt som samlingsmateriale – med begrænset held, idet så godt som alle disse samlinger i dag må antages at være utætte.
Halvdelen af spalten mellem spidsenden og muffen blev først fyldt med pakgarn for at centrere rørenden /6/. Derefter blev resten fyldt med ler, cement eller asfalt. Efter 25-40 år er
pakgarnet rådnet bort, og det øvrige samlingsmateriale er smuldret eller flydt bort. Ved TVinspektion af disse ledninger i dag ses det da også ofte, at der er en forskydning i samtlige
samlinger, fordi spidsenden er sunket ned i bunden af muffen (se afsnittet om TVinspektion).
Det var en betydningsfuld forbedring, da gummipakninger blev indført i starten af 1960’erne,
selv om de første materialer heller ikke var perfekte. Først fra omkring 1980 nåede samlingerne den udformning, som vi kender i dag /6/.
I dag samles nogle betonrør med indstøbte pakninger. Eksempelvis er produkttypen IG- rør
med indstøbte gummiringe, der ikke kan skubbes ud af sit leje, og dermed giver det sikkerhed for korrekt samling.
Det mest almindelige i dag er at bruge pvc-rør som interne kloakker på virksomheder. Her er
samlingerne præfabrikeret med gummiringe. Bestandigheden af gummiringene afhænger af
gummimateriale og spildevandets sammensætning, se figur 4.1 nedenfor.

.

Figur 4.1 PVC-rør leveret med pakning – bruges ofte til interne kloakker.
Kilde: VVSGIGANTEN.
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I dag er der en markant højere bevidsthed i alle led om vigtigheden af kvalitet i det arbejde,
der udføres – og materialerne, der anvendes ved nyanlæg, er generelt af en langt bedre kvalitet end tidligere.
4.3 Kemikaliebestandighed for forskellige rør- og samlingsmaterialer
For at forebygge jord- og grundvandsforurening er det vigtigt at se på kloakrørenes bestandighed overfor syrer-baser og kemikalier som acetone og olie- og benzin, samt eventuelt
høje temperaturer. Er betonrør for eksempel egnet til spildevand fra et industrivaskeri, hvor
der afledes varmt og basisk spildevand? Og hvad med samlingerne? Kan der være risiko for
utætheder fra samlingerne, hvis samlingsdelene er lavet af et uegnet materiale?
Man kan anvende skemaet nedenfor (tabel 4.1), når man skal vurdere, om der er risiko for
jordforurening fra kloakrør ud fra kloakrørenes materiale, spildevandets temperatur og indhold af syrer-baser og kemikalier. Kender man til disse forhold, kan man få en fornemmelse
af, om kloakrørene er særligt udsatte for skader og dermed utætheder.

Tabel 4.1 Materialevalg og spildevandsammensætning /8/.
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4.4 Størst risiko for forurening fra kloakker
De strækninger på virksomhedens interne kloaknet, hvor det vurderes, at der er størst risiko
for forurening ved udsivning er ved afløb fra påfyldningspladser og ved tilløb til olieudskillere.
Fra påfyldningspladser vil der ved spild eller overløb blive ledt koncentreret produkt i kloakken, eksempelvis benzin eller diesel. Det kan forurene jord og grundvand, hvis kloakken er
utæt. I tilløb til olieudskiller er det typisk spildevand med olie, der udgør en risiko. I olieudskilleren separeres olien fra spildevandet, og der er normalt ikke olie i spildevandet i afløbet fra
olieudskilleren. Selve olieudskilleren kan også være utæt, men denne problematik er behandlet i kapitlet om olieudskillere.
På virksomheder, hvor der håndteres kemikalier, og hvor der er en stor kantine, kan der opstå ætsninger af kloakker og afløbsinstallationer. Det er på grund af, at der i fedtudskillere
kan dannes svovlbrinte og svovlsyre ved nedbrydning af organisk materiale. Det har især
betydning, hvis fedtudskilleren ikke bliver serviceret og tømt regelmæssigt.
Brud på interne kloakker med processpildevand kan forurene jord og grundvand.
4.4.1 Årsager til utætheder
Som tidligere nævnt kan årsagen til utætheder være uegnet rør- og samlingsmateriale. En
anden årsag kan være, at der er opstået skader ved for dårligt udført anlægsarbejde. Hvis
det sandlag, som rørene ligger på, ikke er ordentligt komprimeret, kan det medføre skader,
når udgravningen fyldes til. Rørene kan forskubbe sig, så de bliver utætte i samlingerne, eller
de kan i værste fald knække. Tung trafik, eksempelvis tankvogne, kan også være en medvirkende årsag til, at rørene enten forskubbes eller knækker.
Endvidere kan årsagen være rødder. Store træer, og specielt birketræer, i nærhed af kloakledninger, kan være årsag til forstoppelse. Træets rødder finder forholdsvis let vej ned til kloakledningerne og ind igennem samlinger på rørene.
Begrundet mistanke om utætte kloakker
Om der er sket skader som følge af ovenstående er svært at konstatere ved tilsyn, da rørene
ligger i jorden. Har man mistanke om utætheder på grund af uegnet rør- og samlingsmaterialet, eller megen kørsel med tung trafik på arealer, hvorunder der ligger gamle kloakker med
kemikalieholdigt spildevand, kan vi have en begrundet mistanke om utætte kloakker. Her kan
vi som tilsynsfolk give påbud om undersøgelse af kloakkernes tæthed (se afsnit om Lovgivning). Undersøgelse af kloakkernes tæthed kan udføres enten ved en tæthedsprøvning eller
TV-inspektion af kloakkerne.
4.5 Tæthedsprøvning
For at undersøge om kloakker er tætte er der i princippet tre metoder, som man kan anvende; TV-inspektion, samt tæthedsprøvning med luft eller vand. Men mange gange anvendes
metoderne i kombination, dvs. man laver først en TV-inspektion, for hvis der er synlige utætheder, er der jo ingen grund til at gå videre med tæthedsprøvning med vand eller luft.
4.5.1 TV-inspektion
Den mest anvendte metode til at vurdere om kloakken er tæt er tv-inspektion. Et lille TVkamera føres via adgangsbrønden ind i kloakledningerne, og på en skærm kan man samtidig
følge kameraets billeder inde fra rørene. Metoden er særlig egnet til at vurdere utætheder,
såsom større revner, indtrængning af rødder og forskudte samlinger.
Fordelen ved denne metode er, at den er forholdsvis billig, og den er forholdsvis enkel at
udføre. Man får også en fornemmelse af, om der er aflejringer i ledningerne, og hvor eventuelle utætheder er.
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De fleste autoriserede kloakmestre er tilsluttet en kontrolordning DTVK, der står for Dansk
TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Derfor kan man forvente, at tv-inspektionen bliver
udført med en vis kvalitet.
Af nedenstående ses en vejledning til at læse en tv-inspektion.

Figur 4.2: Vejledning til inspektionsrapport.

På nedenstående foto 4.2 + 4.3 ses det, at der er en forskudt samling (FS) i kategori 3 på
strækningen fra 2,9 – 6,0 meter fra brønd 23a. Det betyder, at der på en strækning på cirka 3
meter er kloakrør, der er forskubbet, og at der er risiko for udsivning og dermed risiko for
forurening af jord og grundvand. Virksomheden har efterfølgende frivilligt udskiftet kloakken.
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Figur 4.3. Kopi af inspektionsrapport.

Foto 4.2 og 4.3. Kloakrør med forskudte samlinger.

4.5.2 Tæthedsprøvning ved hjælp af luft eller vand
Tæthedsprøvning af ledninger kan foregå med vand eller med luft. Når der tæthedsprøves
med vand, skal man være opmærksom på, at grundvandsspejlet kan, hvis det står højt, betyde, at der siver vand ind i ledningen, og det kan få betydning for prøvningen. Endvidere kan
vand trænge op gennem gulvafløb, hvis der ikke er styr på koterne på de forskellige gulvafløb.
Tæthedsprøvning ved hjælp af vand bruges ofte ved undersøgelse af olieudskillere og brønde, da det er meget vanskeligt at gøre dæksler lufttætte. Tæthedsprøvning med luft anvendes ved kloakladninger, der kan lukkes.
Fælles for de to metoder er, at det er vigtigt, at alle tilslutninger til kloakken afproppes inden
prøvning. Det kræver, at der er en fuldstændig opdateret kloaktegning, hvor alle stikledninger
fremgår, idet en ukendt stikledning vil give et fejlagtigt resultat.
Tæthedsprøvning af kloakledninger gennemføres efter retningslinierne i DS 455.
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4.6 Anbefalinger ved tilsyn
Vi anbefaler, at man i byggesagen inden tilsyn undersøger kloakkernes alder og materiale.
Hvis dette giver mistanke om forurening fra kloakken, bør man overveje at stille påbud om tvinspektion med hjemmel i MBL § 72 (se afsnittet om Lovgivning).
Det især vigtigt at have fokus på kloakker på benzinstationer og virksomheder, der opbevarer
og håndterer kemikalier eller har spildevand fra produktionen.
4.7 Lovgivning
Kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til hovedkloakken. Hjemlen er i § 28 i
Miljøbeskyttelsesloven (MBL):
MBL § 28, stk. 3 Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til
anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om
vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt dertil hørende udløbsledninger under overholdelse af tilladelsen i stk. 1.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der er begrundet mistanke om, at virksomhedens kloakker er utætte, kan myndigheden påbyde virksomheden at undersøge, om det er tilfældet
ved f.eks. en TV-inspektion. Det er vigtigt at skrive begrundelsen for mistanken i påbuddet,
så påbuddet ikke erklæres ugyldigt af Miljøklagenævnet i en eventuel ankesag.
Der kan også stilles krav om TV-inspektion i vilkår i spildevandstilladelsen.
MBL § 72. Den, der er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller ministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning
for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende
foranstaltninger. …

Hvis der konstateres utætheder af virksomhedens interne kloakker eller eventuelt olieudskiller, kan kommunen påbyde, at disse tætnes eller udskiftes:
MBL § 30. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke
opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter §§ 28 og 29, samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige
forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår
fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. …
Med spildevandsanlæg forstås både kloakker og andre afløbsinstitutioner, eksempelvis olieog fedtudskillere, jf. Spildevandsbekendtgørelsen19.
Hvis det viser sig, at der er utætheder i kloakken, er der begrundet mistanke om, at der kan
være sket forurening af jord eller grundvand. Hjemlen, til at påbyde virksomheden at undersøge om der er sket forurening af jorden, er § 40 i Jordforureningsloven, se kapitlet 5 om
påbud vedrørende jordforurening.

19

Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens
kapitel 3 og 4
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5. Påbud vedrørende jordforurening

I dette kapitel vil påbud vedrørende jordforureninger kort blive gennemgået. Indholdet i dette
kapitel bygger meget på et tilsvarende kapitel i Benzinrapporten20. Dengang blev kapitlet kvalitetssikret af advokat Mads Kobberø. Mads Kobberø har dog ikke kvalitetssikret dette kapitel, men mange af hans bemærkninger er videreført fra det oprindelige kapitel fra Benzinrapporten.
Når tilsynsmyndigheden enten har mistanke om eller kendskab til forurening på en virksomhed, kan myndigheden udstede et påbud til forureneren. Det er vigtigt, at påbud udstedes til
rette påbudsadressat (som enten kan være en person eller et firma).
Normalt vil man først og fremmest søge at skabe overblik over forureningen, dette gøres ved
at udstede et undersøgelsespåbud. Når omfanget af forureningen er kendt skal det vurderes,
om der er grundlag for at kræve forureningen fjernet, dvs. udstede oprensningspåbud.
Nogle af de overvejelser, man som tilsynsmyndighed skal gøre sig, vil blive gennemgået i
dette kapitel. Se også bilag 6 ”Kommunale påbudsmuligheder ved jordforurening”.
Kapitlet vil blive afsluttet med et afsnit om frivillig oprensning.
Det er vigtigt, at de forvaltningsretlige regler følges, når man som miljømyndighed skal udstede påbud – og for øvrigt også som led i den almindelige sagsbehandling. Derfor er der en
gennemgang af disse regler i bilag 7.
5.1. Overvejelser før undersøgelsespåbud udstedes
Inden der udstedes påbud, er der følgende forhold, man skal være opmærksom på:
1. Hvilken hjemmel har myndigheden?
2. Hvem skal have påbuddet?
3. Hvornår er forureningen sket?
5.1.1 Hvilken hjemmel har myndigheden?
Med hjemmel menes retsgrundlag, dvs. hvilken lov eller bekendtgørelse eller evt. retspraksis
som regulerer forholdet. I forbindelse med undersøgelsespåbuddet vil lovhjemlen være § 40 i
Jordforureningsloven (JFL). Der er dog nogle forudsætninger, der skal være opfyldt:
•
•

•

Påbuddet skal udstedes til forureneren, dvs. den der er ansvarlig for forureningen, jf.
§ 41 i JFL,
forureneren skal have haft rådighed over ejendommen på påbudstidspunktet eller have haft det på et tidspunkt efter d. 10. februar 1999 (datoen for fremsættelse af JFL)
og
aktiviteten, der har medført forureningen skal helt eller delvis have fundet sted efter d.
1. januar 1992.

20

”Arbejdsrapport om Benzinstationer - Orienterende baggrundsviden og vejledning ved tilsyn og forurening på
benzinstationer”, Miljøsamarbejdet 2005
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5.1.2 Hvem skal have påbuddet?
Før man forvarsler eller udsteder påbud skal man sikre sig, at det er den rette, der får påbuddet (rette påbudsadressat). Udgangspunktet er, at påbud skal udstedes til forureneren.
Forureneren er defineret i JFL § 41, stk. 3:
§ 41, stk. 3.
Som forurener anses:
1) Den, der i erhvervsmæssig eller offentlig øjemed driver eller drev den virksomhed
eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidhører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode.
2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig
adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsgrundlag ifølge anden
lovgivning.

Men hvis virksomheden er solgt, skal man være opmærksom på, at påbud efter §§ 40 og 41
er bindende overfor senere driftsherre, jf. § 45:
§ 45
Påbud efter §§ 40 og 41, der vedrører en virksomhed i drift, er bindende over for senere driftsherrer, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at
påbud var meddelt. Det samme gælder påbud, der er forvarslet.
Stk. 2. Er der på tidspunktet for erhvervelsen af virksomheden meddelt eller forvarslet påbud
om undersøgelser m.v. efter § 40 til en virksomhed i drift, kan påbud om yderligere foranstaltninger vedrørende den samme forurening meddeles en senere driftsherre, såfremt den senere
driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller
forvarslet.
Stk. 3. Påbud efter §§ 40 og 41 til en virksomhed i drift er bindende over for senere erhververe
af den forurenede ejendom, såfremt
1) påbuddet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet, uanset at
efterkommelsen er blevet indskærpet og forholdet er blevet politianmeldt,
2) erhververen på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller
forvarslet, og
3) erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme påbuddet.

På benzinstationer skal man være meget opmærksom på den særlige problematik, der opstår, fordi der findes 3 forskellige driftsformer. Driftsformen har betydning for, hvem der er
påbudsadressat:
•
•

•

Benzinstationen er drevet med en forretningsbestyrer, der er ansat af benzinselskabet– påbud skal gives til selskabet,
Benzinstationen er forpagtet af en forpagter, der driver benzinstationen ved en forpagtningsaftale mellem forpagteren og benzinselskabet. Her kan det ofte være nødvendigt, at se forpagtningsaftalen for at få klarhed over, hvem der er ansvarlig for driften og derfor skal have påbuddet, eller
Selvejer, dvs. benzinstationen er drevet af den person, der som ejer både driver og
ejer benzinstationen, og har aftale med et selskab om levering af diesel og benzinprodukter. Umiddelbart vurderes ejer at være påbudsadressat. Men her kan det også
være en fordel at se aftalen mellem ejeren og benzinselskabet.
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Det kan derfor anbefales, at der forud for udstedelse af påbuddet indhentes oplysninger om;
•
•
•

hvem der er ansvarlig for den daglige drift,
hvem der er ejer af benzinstationen, og hvordan det juridiske forhold til benzinselskabet er og
hvor længe selskabet/personen har drevet benzinstationen.

Oplysningerne kan fremskaffes ved at skrive til benzinselskabet og/eller ejeren og anmode
om oplysningerne. Såfremt selskabet eller ejeren ikke ønsker frivilligt at give oplysningerne,
kan myndighederne ved udstedelse af påbud efter § 40 i Jordforureningsloven (JFL) påbyde
dem at fremkomme med oplysningerne.

CVR nr.
Virksomhedens CVR nr. bruges til at identificere virksomheden, lidt svarende til vores CPR
nr.
Det er derfor meget vigtigt at man sikrer sig, at der er overensstemmelse mellem CVR nr. på
virksomheden og på påbudsadressaten.
Eksempelvis er UNO-X Energi A/S primo juli 2010, blevet splittet op i tre selskaber i 2010;
1. UNO-X Energi A/S (cvr.nr. 33 80 79 10). Dette firma omhandler DS-truckanlæg, fyringsoliesalg, bunkerolie mv.
2. UNO-X Automat A/S (cvr.nr. 29 81 82 31). Dette firma sælger brændstof fra 291
Uno-X automat anlæg, samt 17 betjente YX benzinstationer.
3. Uno-X Smøreolie A/S (cvr.nr 32 06 80 57).
Det betyder, at påbud skal gives til UNO-X Energi A/S (cvr.nr. 33 80 79 71) hvis forureningen er sket før juli 2010, mens påbudsadressaten er UNO-X Automat A/S (cvr.nr. 29 81 82
31) hvis forureningen er sket efter juli 2010.

DET ER DERFOR VIGTIGT, AT MAN SIKRER SIG FORURENERENS CVR.NR.

Konsekvensen af at udstede et påbud til forkert påbudsadressat kan være, at regningen for
omkostninger i forbindelse med opfyldelse af påbuddet skal betales af påbudsmyndigheden,
jf. § 76, stk. 4 i JFL:
§ 76 (JFL), Stk. 4
Hvis det af en påbudt undersøgelse, jf. § 40, fremgår, at der ikke er konstateret forurening på det
undersøgte areal, eller at forureningen ikke helt eller delvis kan henføres til påbudsadressaten,
skal den miljømyndighed, der har påbudt undersøgelsen, dække de udgifter, som påbudsadressaten har afholdt til opfyldelse af påbuddet.
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5.1.3 Hvornår er forureningen sket?
Der er nogle datoer, der er vigtige at være opmærksom på i forbindelse med udstedelse af
påbud vedrørende forureninger på virksomheder:
Der kan ikke udstedes undersøgelsespåbud efter § 40 i Jordforureningsloven (JFL), hvis den
mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt før d. 1.1.1992. Det kan
ikke anbefales at udstede omkostningskrævende undersøgelsespåbud, når forureningen er
ophørt før d. 1.1.1992, idet hjemlen her er § 72 i Miljøbeskyttelsesloven (MBL).
Datoen d. 1.1.2001 er vigtig, fordi forureneren (virksomheden) efter § 41 i JFL kan påbydes
at fjerne en konstateret forurening blot den er opstået efter denne dato. Der er tale om et
ubetinget forureneransvar, som ikke kræver, at myndigheden skal påvise ansvarspådragende adfærd fra forureneren. Påbuddet kan ankes til Natur- og Miljøklagenævnet. Påbuddet
kan dog også indbringes for retten uanset om klagemuligheden til Natur- og Miljøklagenævnet er udnyttet eller ej.
Forureninger, der er sket før d. 1.1.2001 - hvilket pt. er langt de fleste - kan kun påbydes
oprenset med hjemmel i § 69 i Miljøbeskyttelsesloven (MBL). Anvendelse af denne bestemmelse kræver dog som udgangspunkt, at forureneren har udvist uagtsomhed eller på anden
måde har handlet ansvarspådragende. Et sådan påbud kan ikke ankes til Natur- og Miljøklagenævnet. Ved denne type påbud er det således alene domstolene, der kan tage stilling til
klage over et sådant påbud.
Men for virksomheder, der er omfattet af Miljøerstatningsloven21, må det antages, at påbud
efter MBL § 69 vil kunne meddeles på ubetinget grundlag, hvis forureningen er sket efter
1.7.1994. Miljøerstatningsloven omfatter en lang række virksomheder, som kommunen normalt fører tilsyn på eksempelvis autoværksteder og virksomheder, der har nedgravede olietanke på over 6.000 liter (eksempelvis benzinstationer).
Se endvidere afsnit 5.4.8 om retspraksis ved brug af påbud. I to sager, som er refereret senere, har Højesteret udtalt,
at det allerede fra begyndelsen af 1960’erne må antages at have stået olie- og benzinselskaberne klart, at der af hensyn til faren for forurening måtte udvises omhu vedrørende såvel
vedligeholdelse af tankanlæg som påfyldning af tankene. At olieselskaberne ikke dengang
måtte have haft fuldt overblik over de skader, en forurening som den foreliggende kunne forvolde på længere sigt, kunne ikke formindske selskabernes erstatningspligt.
Det kan tolkes som, at benzinselskaber har fået tillagt skærpet ansvar – også for forureninger sket før 1.1.2001.
Tilsvarende kan Herlev sagen, som også omtales nærmere i afsnit 5.4.8, også tolkes som, at
virksomheder, der har brugt chlorerede opløsningsmidler, kan få tillagt skærpet ansvar!
5.2. Forvarsel af påbud
Af MBL fremgår det i § 75, at påbud efter loven skal forvarsles. Der findes ikke en tilsvarende
paragraf i JFL, men der henvises flere steder til varsel af påbud, eksempelvis i § 46 i JFL.
Men i henhold til § 19 i Forvaltningsloven, skal påbud altid forvarsles.
5.2.1 Hvad skal forvarslet om påbud indeholde?
Det anbefales at lave to dokumenter i forbindelse med forvarsel af påbud.
21

Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader
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Det ene dokument vil være selve forvarslet, og det andet dokument vil være et udkast til påbuddet. Grunden til at påbuddet vedlægges i udkast er, at det er meningen, at påbudsadressaten skal kunne se det påbud, som kommunen agter at udstede. Da der kun er tale om forvarsel kan påbudsadressaten, og eventuelt sagens øvrige parter, komme med bemærkninger og rettelser, som kommunen skal tage stilling til, og eventuelt ændre ved det påbud
kommunen har varslet.
Der gives normalt 14 dages svarfrist fra dato på varslingsbrevet til at komme med eventuelle
bemærkninger.
Hvis der i anledning af høringen fremkommer nye oplysninger fra sagens parter, skal der
tages stilling til disse før påbuddet meddeles. Det skal fremgå af påbuddet, at der er kommet
bemærkninger til udkastet til påbud.
Det er vigtigt, at kommunen sikrer sig, at påbudsadressaten har modtaget forvarsel og påbud, derfor anbefales det, at disse fremsendes samtidigt både som rekommanderet (anbefalet) og almindeligt brev.
Forvarslingsskrivelsen bør indeholde:
1. Baggrund
Forvarslet indledes normalt med en beskrivelse af, hvorfor kommunen agter at udstede påbuddet. I dette afsnit bør det også anføres, hvad kommunen finder er hjemlen for det påbud,
der er på tale. Det bør angives, hvad der er gjort eller ikke gjort, og som er en overtrædelse,
og hvilke regler der er overtrådt.
2. Påbudsadressat
Begrundelse for, hvorfor kommunen mener, at det er pågældende, der er påbudsadressat.
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3. Ret til udtalelse
Påbudsadressaten har, efter Forvaltningslovens § 19, ret til at udtale sig om det varslede
påbud, og skal opfordres til bl.a. at oplyse hvilke omkostninger, fordele og ulemper, det varslede påbud vil have for virksomheden, samt om at komme med eventuelle kommentarer i
øvrigt til det påtænkte påbud. Det kan også tilrådes at bede påbudsadressaten om en udtalelse om, hvorvidt denne er enig i, at vedkommende er rette påbudsadressat.
4. Tidsfrist
Normal tidsfrist er 14 dage for modtagelse af bemærkninger.
5. Ret til aktindsigt
Såvel påbudsadressaten som eventuelle øvrige parter i sagen har ret til aktindsigt, hvilket
skal fremgå af varslingsbrevet. Men derudover har alle ret til aktindsigt, jf. Offentlighedsloven.
6. Tinglysning
I henhold til § 46 i Lov om forurenet jord lader miljømyndighederne oplysning om forvarsel af
påbud eller meddelt påbud tinglyse på ejendommen på påbudsadressatens regning. Påbud
efter MBL vil også kunne tinglyses, jf. MBL § 83 b.
7. Partshøring
Udover påbudsadressaten kan der være andre parter. Parter kan være personer, selskaber
herunder benzinselskabets hovedafdeling. Det afgørende er, om den pågældende kan have
en væsentlig individuel interesse i sagen, og afgørelsen kan være til ugunst for parten.
Eksempel på dette kan være grundejer (hvis denne ikke er forurener) og eventuelle naboer
eller andre, såfremt de er direkte berørt af forureningen.
Partshøring indebær ret til aktindsigt og ret til at komme med udtalelser i sagen. Men partshøring indebærer endvidere en pligt for kommunen til at sikre sig, at parten har alle for sagen
relevante oplysninger, forinden afgørelsen træffes.
Fristen for parternes eventuelle udtalelser sættes til 14 dage, således at der er tidsmæssigt
sammenfald med eventuelle udtalelser fra påbudsadressaten.
Brevet til parterne skal være vedlagt kopi af forvarslet og udkast til påbud.
Selvom embedslægen ikke er egentlig part i sagen, kan det være fornuftigt at inddrage embedslægen, da denne ofte i praksis fungerer som kommunens sundhedsfaglige rådgiver.
Især ved risiko for indeklimapåvirkninger i nærliggende boliger eller i forbindelse med kontaktrisiko fra forurenet jord.
Tilsvarende kan det anbefales at orientere regionen, som kortlægningsmyndighed, så tidligt i
forløbet som muligt i de sager, hvor der kan forventes at blive efterladt restforurening, som
efterfølgende skal kortlægges.
5.3. Påbud om undersøgelse
Formålet med undersøgelsespåbuddet kan være at påvise, om der, på baggrund af bestyrket
mistanke, er forurening eller at skabe overblik over omfanget af en allerede påvist forurening.
I kommunerne i Miljøsamarbejdet er der som oftest påvist forurening, enten ved undersøgelser foranstaltet af kommunen selv eller af regionen.
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5.3.1 Hjemmel til påbud om undersøgelse
Det juridiske grundlag, som myndighederne skal bruge til at hjemle et påbud om undersøgelse er JFL § 40, se nedenfor. Det er væsentligt at sikre sig, at betingelserne for et sådant påbud er tilstede bl.a.:
at påbudsadressaten er forureneren,
at den aktivitet, der har medført forureningen ikke er ophørt før d. 1. januar 1992,
at påbudsadressaten havde rådighed over ejendommen d. 10. februar 1999.

•
•
•
§ 40,

Miljømyndigheden, jf. § 39, kan påbyde en forurener, jf. § 41, stk. 3, nr. 1, 1.pkt., og nr. 2, at
give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at
1) foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lign. Med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens
art og omfang og
2) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges.
Stk. 2 Påbud efter stk. 1 kan meddeles uanset, hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke
hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt før den 1. januar
1992. Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket,
jf. dog § 41, stk. 3, nr. 2.

5.3.2 Hvad skal undersøgelsespåbuddet indeholde?
1. Baggrund
Man kan kort beskrive baggrunden for påbuddet – man skal være opmærksom på, at teksten
ikke må være indforstået, da der kan være flere læsere end påbudsadressaten.
Man kan evt. skrive noget om, hvorfor kommunen ønsker, at der laves en forureningsundersøgelse på ejendommen. Nogle gange bliver påbuddet givet for at levere supplerende oplysninger til en allerede kendt forurening, eksempelvis hvis regionen har fået lavet en orienterende forureningsundersøgelse på virksomheden. Hvis der er lavet en sådan undersøgelse,
anbefales det at lave et resumé, hvori der kort redegøres for de påviste forureninger.
2. Kommunens bemærkninger og vurderinger
Man skal som myndighed også give en miljømæssig begrundelse for påbuddet. Eksempelvis
finder kommunen det påkrævet, at forureningen skal undersøges nærmere med henblik på
fastlæggelse af omfanget af forureningen. På baggrund heraf skabes grundlag for en vurdering af, om forureningen kan udgøre en trussel mod vandindvindingen.
Det bør også angives, hvorfor kommunen vurderer, at det er rette påbudsadressat. Det kan
f.eks. være at benzinselskabet har drevet pågældende station gennem x antal år, og at
kommunen vurderer, at den forurenende aktivitet er fortsat efter d. 1.1.1992 samt, at den
væsentligste del af forureningen er sket efter denne dato.
3. Eventuel bemærkning til udkast til forvarsel
Såfremt der er fremkommet bemærkninger til udkastet, skal disse angives her med kommunens kommentarer. Herunder naturligvis om bemærkningerne har givet anledning til ændringer i det endelige påbud.
4. Selve undersøgelsespåbud
Det skal fremgå af påbuddet, at det meddeles med hjemmel i § 40 i JFL.
66

Undersøgelsespåbuddet bør bl.a. indeholde krav om:
•
•

•
•
•
•

Afgrænsning af forureningen. Rådgiveren skal begrunde valg af undersøgelsesmetodik, herunder prøvetagning og analysemetoder,
Fastlæggelse af hvor meget forurening der er i jorden (kildestyrke) med angivelse af
beregningerne, der har ligget til grund for skønnet over forureningsmasse i jord og
grundvand,
en kvalificeret vurdering af hvornår forureningen er indtruffet,
klarlægge hvordan følgerne af forureningen afhjælpes eller forebygges,
risikovurdering overfor grundvand, indeklima og arealanvendelse med begrundelse
for valg af parametre til brug for risikovurderingen,
Der skal udarbejdes beskrivelse af mulighederne for at afværge forureningen, herunder økonomi. Endvidere skal der i afrapporteringen af undersøgelsespåbuddet være
en beskrivelse af, hvad en totaloprensning vil koste. Såfremt adressaten finder, at
andre afværgemodeller kan være relevante, kan disse tillige beskrives, inklusiv en
beskrivelse af hvilken risiko en restforurening vil udgøre for grundvand m.v. Projekterne skal som minimum omfatte beskrivelse af oprensningsmetode, tidsplan for gennemførelse og økonomi. Hvis der påtænkes efterladt en restforurening, skal der foretages risikovurdering overfor grundvand, indeklima og arealanvendelse, med begrundelse for valg af parametre til brug for risikovurderingen.

Det bør fremgå af påbuddet, at det anbefales, at undersøgelsesoplægget fremsendes til
kommunen til kommentering 14 dage før undersøgelserne igangsættes.
Ved beskrivelse af forslag til afværgeforanstaltninger skal der heri være indeholdt oplysninger om udgifter og omkostninger for gennemførelse af afværgeforanstaltninger. Mindst et
forslag til afværgeforanstaltninger skal være total genopretning af tilstanden før forureningen
skete. Disse oplysninger skal bruges til vurdering af proportionalitet i konsekvenser for afværge/oprensning.
5. Tidsfrister
Påbuddet skal indeholde tidsfrister for udførelse af undersøgelserne. Eksempelvis kan man
opfordre til, at skitseprojekt til undersøgelserne sendes til kommunen senest 4 uger efter, at
påbuddet er meddelt.
Resultaterne og afrapportering af undersøgelserne skal sendes til kommunen senest
3 måneder efter, at påbuddet er meddelt.
6. Klagevejledning
I påbuddet skal der gøres opmærksom på, at påbuddet kan påklages inden 4 uger fra modtagelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage indgives til kommunen. Klagen skal
være skriftlig og skal, for at komme i betragtning, være kommunen i hænde senest ved klagefristens udløb d.xx.xx.xxxx.
Eventuelt søgsmål skal, i henhold til § 87 stk. 1 i JFL være anlagt inden 12 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt og senest d. yy.yy.yyyy.
7. Tinglysning
I henhold til § 46 i Lov om forurenet jord lader miljømyndighederne oplysning om forvarsel af
påbud og meddelt påbud tinglyse på ejendommen på påbudsadressatens regning.
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8. Andet
• Kommunen skal løbende holdes underrettet om arbejdets start og udførelse med
henblik på tilsyn.
•

Anmeldelse om etablering og sløjfning af boringer og brønde skal ske i henhold til
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførsel og sløjfning af
boringer og brønde på land.

•

Såfremt forurenet jord skal bortskaffes, skal flytningen anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om mængde, forureningsart, -koncentration og
anvisningssted. I øvrigt henvises til kommunens anvisningsskema for anmeldelse og
anvisning af forurenet jord eller anden elektronisk indberetningssystem.

•

Inden et eventuelt gravearbejde påbegyndes, skal der træffes enhver foranstaltning,
der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af
enhver art (jf. byggeloven). Jordskred, nedstyrtning og nedskridning skal forebygges.

•

Påbuddet fritager ikke påbudsadressaten for at indhente godkendelse efter anden
lovgivning.

9. Videre forløb
Når kommunen har modtaget afrapportering af undersøgelsen, vil kommunen vurdere det
videre forløb i sagen, herunder hvilken art og omfang af eventuelle afværgeforanstaltninger
der er nødvendige. Kommune skal gøre opmærksom på, at nærværende påbud ikke omfatter iværksættelse af en eventuel oprensning eller afværgeforanstaltning.
Mads Kobberø har tilføjet, at undersøgelsespåbuddet som det primære skal beskrive forureningens omfang og udstrækning og en beskrivelse af mulighederne for at afværge forureningen, herunder økonomi. Endvidere skal der i afrapporteringen af undersøgelsespåbuddet
være en beskrivelse af, hvad en totaloprensning vil koste. Såfremt adressaten finder, at andre afværgemodeller kan være relevante, kan disse tillige beskrives inklusiv en beskrivelse
af, hvilken risiko en restforurening vil udgøre for grundvand m.v.
5.4. Påbud om oprensning
I dette afsnit vil en række forhold omkring udstedelse af påbud om oprensning blive behandlet. Især mht. forureninger, der er sket før 1.1.2001, skal det understreges, at det er egne
vurderinger, der ligger til grund herfor.
5.4.1 Hvornår er forureningen sket?
Noget af det første man skal vurdere, når man som myndighed overvejer at udstede et oprensningspåbud er – hvornår er forureningen sket? Dette er meget vigtigt, fordi der er forskellige regler, der skal anvendes afhængig af, hvornår forureningen er sket.
•

Er forureningen sket efter d. 1.1.2001 skal påbud om oprensning behandles efter kapitel 5 i JFL. I det efterfølgende vil disse forureninger blive benævnt ”nye forureninger”.

•

Er forureningen sket før d. 1.1.2001 skal påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger behandles efter MBL. For nemheds skyld vil disse forureninger i det efterfølgende blive benævnt ”gamle forureninger”.

•

For forureninger, der er sket før d. 1.7.1994 vil kravet om, at myndigheden skal bevise, at forureneren har handlet culpøst (ansvarspådragende), i praksis ofte næsten
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umuliggøre et oprensningspåbud, fordi det ofte er umuligt at fastslå, hvordan forureningen mere præcist er sket. Se dog afsnit 5.4.8.
Miljøstyrelsen har behandlet problematikken i udgivelsen ”Påbud i jordforureningssager i
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8 2001”. Det kan anbefales at læse den, inden man giver
oprensningspåbud.
5.4.2 Anbefalinger
Anbefalinger i forbindelse med meddelelse af påbud:
Generelt må det anbefales ikke at udstede oprensningspåbud – hverken til gamle eller nye
forureninger før sagen er grundigt belyst, og alle væsentlige forhold er afklaret. Det betyder
bl.a., at alle forureninger, der påbydes oprenset, skal forudgående være afgrænset i forbindelse med afrapportering af undersøgelsespåbuddene. Der bør endvidere foreligge forslag
til afværge. Da myndighederne også skal vurdere proportionalitetsprincippet, skal der i undersøgelsespåbuddet være krav om overslag over omkostningerne til afværgeforanstaltningerne.
Det må også anbefales at drøfte sagen med en advokat eller anden juridisk sagkyndig, inden man beslutter at give et oprensningspåbud.
Vær opmærksom på, at hvis der udstedes oprensningspåbud på forkert grundlag, kan følgen blive, at påbudsadressaten foretager oprensningen, og dermed får en ren grund, men
kommunen kan i så fald eventuelt blive erstatningsansvarlig for afholdte udgifter. Dette gælder for såvel gamle som nye forureninger.

5.4.3 Omfang af oprensning
Når undersøgelsespåbuddet er opfyldt, foreligger der en rapport, hvori der skal være mindst
to forslag til oprensning/afværge af forureningen.
Skal der ryddes helt op eller skal risiko for forurening af grundvand og indeklimapåvirkning
blot fjernes?
Udgangspunktet må være, at al forurening skal fjernes ”genopretning af hidtidig tilstand”,
men i henhold til almindelige forvaltningsretlige principper skal proportionalitetsprincippet
inddrages i kommunens afgørelse.
Proportionalitetsprincippet betyder i denne sammenhæng, at der skal være proportionalitet
mellem omkostningerne til de påbudte foranstaltninger og den gevinst, der er ved beskyttelse
af miljøet.
Omfanget af oprensning må derfor vurderes i hver enkelt sag og på baggrund af de foreslåede oprensnings- /afværgeforslag.
5.4.4 Hvilken hjemmel har myndigheden ved forureninger efter 1.1.2001
Hjemlen til at meddele påbud om oprensninger af forureninger, der er sket efter d. 1.1.2001
er § 41 i JFL.
Som det fremgår af det forrige afsnit, har der ikke været en klar hjemmel i lovgivningen for
myndighederne til at kræve forureninger på virksomheder oprenset før Lov om forurenet jord
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(JFL) blev vedtaget. Med § 41 i JFL blev der indført objektivt ansvar for forureninger, der sker
efter d. 1.1.2001.
§ 41,
For forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere, kan miljømyndigheden, jf. § 39, meddele
forureneren påbud om at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller
foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.
Stk. 2 Påbud kan meddeles, uanset hvordan forureningen er sket ….

§ 41 trådte først i kraft et år efter JFL trådte i kraft, for at virksomhederne skulle have tid til at
tegne såkaldte miljøansvarsforsikringer.
Med indførelse af § 41 har virksomhederne fået tillagt objektivt ansvar jf. ” uanset hvordan
forureningen er sket.” Der er dog visse forbehold - eksempelvis pga. brand og hærværk som ikke skyldes forurenerens uforsvarlige adfærd.
Det betyder, at myndighederne, som udgangspunkt, ikke skal bevise, at forureneren har
handlet ansvarspådragende.
Påklages et påbud til Natur- og Miljøklagenævnet, har påklagen opsættende virkning, medmindre klageinstansen undtagelsesvis bestemmer andet. Dette betyder, at påbuddet som
hovedregel ikke skal opfyldes, mens klagebehandlingen pågår.
5.4.5 Hvad skal § 41 påbud indeholde?
Forvarsel af påbud
Det er vigtigt at forvarsle påbuddet, se afsnit 5.2.
1. Baggrund
Man kan kort beskrive baggrunden for påbuddet. Man skal være opmærksom på, at teksten
ikke må være indforstået, da der kan være flere læsere end påbudsadressaten.
Det kan anbefales kort at resumere resultaterne af de foretagne undersøgelser og kort redegøre for påviste forureninger.
2. Kommunens bemærkninger og vurderinger
Det bør også angives, hvorfor kommunen vurderer, at det er rette påbudsadressat. Det kan
f.eks. være, at benzinselskabet har drevet pågældende station gennem x antal år, og at
kommunen vurderer, at den forurenende aktivitet er fortsat efter d. 1.1.1992 samt, at den
væsentligste del af forureningen er sket efter denne dato.
Man skal som myndighed også give en miljømæssig begrundelse for påbuddet, og her bør
man gøre rede for, at undersøgelser har vist, at der er påvist forurening på ejendommen,
som kan udgøre en risiko for:
•

•
•
•

grundvandressourcen (både hvis der er aktuel vandindvinding i området, men også
hvis der ikke er aktuel vandindvinding i området, så forureningen kan hindre eventuel
fremtidig udnyttelse af grundvandet i området),
indeklima i nærliggende boliger,
arealanvendelsen, eller
for spredning til naboarealer, hvorved der kan ske risiko ved kontakt med jorden
70

Endvidere skal der være en begrundelse for, at kommunen vil påbyde oprensning på baggrund af det forslag, der er fremkommet ved afrapporteringen af undersøgelsespåbuddet,
som vurderes at være proportionalt.
3. Eventuelle bemærkninger til udkast til forvarsel
Såfremt der er fremkommet bemærkninger til udkastet, skal disse angives her med kommunens kommentarer. Herunder naturligvis om bemærkningerne har givet anledning til ændringer i det endelige påbud.
4. Afgørelse
Påbud skal skrives klart og entydigt, så adressaten klart kan se, hvad der skal gøres.
I undersøgelsespåbuddet kan der være fastsat vilkår om, at der skal være op til flere forslag
til at fjerne forureningen eller i det mindste fjerne den del af forureningen, der udgør en trussel mod grundvand, indeklima og arealanvendelsen. Ved valg af oprensningens omfang skal
der tages hensyn til proportionalitetsprincippet.
I påbuddet anføres det forslag til afværge, der er foreslået i forbindelse med opfyldelse af
undersøgelsespåbuddet, og som vurderes at være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.
5. Tidsfrister
Påbuddet skal indeholde tidsfrister for udførelse af oprensningen eller afværge. Skitseprojekt
skal sendes til kommunen senest 4 uger efter, at påbuddet er meddelt.
Afrapportering af oprensningen skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter, at påbuddet er meddelt.
6. Lovgrundlag
Lovgrundlaget er § 41 i JFL.
7. Klagevejledning
I påbuddet skal der gøres opmærksom på, at påbuddet kan påklages inden 4 uger fra modtagelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage indgives til kommunen. Klagen skal
være skriftlig og skal, for at komme i betragtning, være kommunen i hænde senest ved klagefristens udløb d.xx.xx.xxxx.
Eventuelt søgsmål skal, i henhold til § 87 stk. 1 i JFL være anlagt inden 12 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt og senest d. yy.yy.yyyy.
8. Tinglysning
I henhold til § 46 i Lov om forurenet jord, lader miljømyndighederne oplysning om forvarsel af
påbud og meddelt påbud tinglyse på ejendommen på påbudsadressatens regning.
9. Andet
• Kommunen skal løbende holdes underrettet om arbejdets start og udførelse med
henblik på tilsyn.
•

Anmeldelse om etablering og sløjfning af boringer og brønde skal ske i henhold til
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførsel og sløjfning af
boringer og brønde på land.

•

Såfremt forurenet jord skal bortskaffes, skal flytningen anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om mængde, forureningsart, –koncentration og
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anvisningssted. I øvrigt henvises til kommunens anvisningsskema for anmeldelse og
anvisning af forurenet jord.

•

Inden et eventuelt gravearbejde påbegyndes skal der træffes enhver foranstaltning,
der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af
enhver art (jf. byggeloven). Jordskred, nedstyrtning og nedskridning skal forebygges.

•

Såfremt der skal afledes vand fra afværgeforanstaltninger til offentlig kloak, skal der
ansøges om tilladelse til dette. Vær opmærksomhed på, at der normalt opkræves afledningsafgift for afledt mængde vand – også frivillige oprensninger, hvilket desværre
kan medføre at frivillige oprensninger ikke gennemføres.

•

Påbuddet fritager ikke påbudsadressaten for at indhente godkendelse efter anden
lovgivning.

5.4.6 Hvilken hjemmel har myndigheden ved forureninger sket før d. 1.1.2001?
Påbud om oprensning af forureninger på virksomheder, der er sket før d. 1. januar 2001, skal
gives efter Miljøbeskyttelsesloven, MBL.
Oprensningspåbud efter MBL vil normalt skulle gives efter § 69, stk. 1 nr. 2 for at sikre genopretning af forhold, der strider mod lovgivningen. I tilfælde, hvor der er sket forurening af
jord, grundvand og undergrund, er der tale om en overtrædelse af § 19, og hvis der er sket
forurening af overfladevand (søer, vandløb eller havet), er der sket en overtrædelse af § 27.
I modsætning til de fleste påbud skal der gøres opmærksom på, at påbud givet efter § 69 i MBL ikke
kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 69, stk. 3
”§ 69 stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.”

Er påbudsadressaten ikke enig i et oprensningspåbud efter § 69 i MBL, skal dette afgøres
ved domstolene.
Der foreligger aldrig tilladelse til at lede forurenende stoffer ud i jorden eller ud i nærliggende
vandløb. Der vil derfor, i tilfælde af, at der er påvist forurening, være tale om en ulovlig handling. Oprensningspåbud skal udstedes efter § 69, jf. § 19, stk. 1 henholdsvis § 69, jf. 27.
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§ 68. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har
underordnet betydning.
§ 69. I de i § 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden
1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet,
2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand
3) …
---§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund må ikke
uden tilladelse
1) nedgraves i jorden,
2) udledes eller oplægges på jorden eller
3) afledes til undergrunden.
§ 27. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges, således at der er fare for, at vandet forurenes.

5.4.7 Ansvar
I forbindelse med meddelelse af påbud om oprensning efter § 69 fremgår det af ”Orientering
fra Miljøstyrelsen nr. 8 2001”:
”Miljøstyrelsen kan ikke anbefale, at der udstedes påbud, medmindre påbuddets adressat
har handlet ansvarspådragende ud fra almindelige erstatningsretlige regler. Dvs. udstedelse
af påbud forudsætter, at den skadevoldende handling kan lægges skadevolder til last som
uforsvarlig.”
Det betyder, at påbudsmyndigheden, ifølge Miljøstyrelsen, skal bevise, at skadevolderen/påbudsadressaten har handlet uforsvarligt.
Da forureningerne ofte er sket for flere år siden, er det utroligt vanskeligt for tilsynsmyndigheden/påbudsmyndigheden at bevise, at skadevolderen (forureneren) har handlet uforsvarligt.
Men det vurderes, at der kan tillægges forureneren skærpet ansvar for forureninger sket efter
1. juli 1994 efter Miljøerstatningsloven og på baggrund af nogle domme (retspraksis), som vil
blive gennemgået i afsnit 5.4.8.
5.4.8 Miljøerstatningsloven
Med vedtagelse af Miljøerstatningsloven i 1994, blev en række virksomheder tillagt særligt
ansvar – objektivt ansvar. Loven trådte i kraft d. 1. juli 1994. Objektivt ansvar betyder, at virksomheden har ansvar, selvom der ikke er handlet uforsvarligt.
Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader:
§ 3. Den, der som led i erhvervsmæssig eller offentlig aktivitet, der er anført i bilaget til loven,
forårsager en forurening, skal erstatte den skade, som forureningen medfører.

I bilag til MEL er der en liste over offentlige og erhvervsmæssige aktiviteter, der er omfattet af
loven, eksempelvis autoværksteder. Benzinstationer er ikke direkte nævnt, men er omfattet
af punkt J. 9, som omfatter virksomheder, hvilke har nedgravede olietanke > 6.000 liter, jf. §
1, stk. 1 i Olietankbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol og
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oplag af olie m.v.). Man skal være opmærksom på, at der refereres til den olietankbekendtgørelse, der var gældende ved lovens ikrafttræden i 1994.
Men aktiviteter på en servicestation, der er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen (autoværksted (med tankgrav, olieudskiller evt. spildolietank m.m.) eller vaskehal er også omfattet af loven, jf. bilag J 7).
For virksomheder omfattet af MEL medfører dette, at der er et særligt erstatningsansvar
knyttet til driften. Et erstatningsansvar medfører, at der skal udvises særlig agtpågivenhed
ved drift af virksomheden.
Der tillægges altså et skærpet ansvar for de aktiviteter, der er anført i bilaget til loven. Dette
betyder, at hvis der påvises forurening som følge af de aktiviteter, der er omfattet af loven, og
som er sket efter d. 1. juli 1994, har virksomheden objektivt ansvar!
5.4.9 Retspraksis ved brug af påbud
Op gennem 1990’erne tabte miljømyndighederne en lang række sager eksempelvis Rockwooldommen (U1991.674H) og Aalborgdommen (UfR1998.549H) samt en række andre sager. Sagerne blev bl.a. tabt, fordi myndighederne havde meget svært ved at bevise, at påbudsadressaten havde forårsaget forureningen ved uforsvarlig handling. Retspraksis op
gennem 1990’erne resulterede i, at det generelt blev pålagt påbudsmyndighederne at bevise,
at der forelå culpa, dvs. at virksomheden skulle have handlet ansvarspådragende.
Dette afspejler sig jo også i Miljøstyrelsens anbefalinger i ”Påbud i jordforureningssager i
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8 2001” – hvor styrelsen ikke kan anbefale, at der udstedes
påbud, medmindre påbuddets adressat har handlet ansvarspådragende ud fra almindelige
erstatningsretlige regler.
To domme afsagt fra Højesteret har omhandlet forureninger på benzinstationer– Tinglev- og
Q8 / Silkeborgdommene. Navnlig i sidstnævnte dom kan det tolkes som om, at Højesteret
tillægger den ansvarlige for drift af en benzinstation om ikke objektivt ansvar, så i hvert fald
skærpet ansvar.
Tinglevdommen (Højesteret d. 23. januar 2002 i sag I 164/2001) (U.2002.780.H)

Højesteret udtalte, at drift af en benzinstation er en erhvervsmæssig aktivitet, som indebærer en
sådan forureningsrisiko, at der til beskyttelse af almenheden mod miljøskade skal udvises særlig
omhu ved driften af anlægget.
Mads Kobberø har tilføjet, at Tinglev-sagen er atypisk i relation til uagtsomhedsvurderingen, idet der
er tale om en forurening sket ved en konkret og faktuelt beskrevet begivenhed. Dommen er interessant, fordi man fandt forhandleren var rette påbudsadressat, men nok så meget at man fandt der
forelå uagtsomhed hos forhandleren i relation til en fejl forårsaget af en professionel reparatør.
Q8 Silkeborgdommen (Højesteret d. 1. november 1999 i sag I 403/1997) (U.200.276.H))
Højesteret udtalte, at det allerede fra begyndelsen af 1960’erne må antages at have stået olie- og
benzinselskaberne klart, at der af hensyn til faren for forurening måtte udvises omhu vedrørende
såvel vedligeholdelse af tankanlæg som påfyldning af tankene. At olieselskaberne ikke dengang
måtte have haft fuldt overblik over de skader, en forurening som den foreliggende kunne forvolde på
længere sigt, kunne ikke formindske selskabernes erstatningspligt.
Mads Kobberø har hertil bemærket, at Q8-sagen kan derimod anføres til støtte for den skærpede
uagtsomhedsvurdering, der gælder på området.
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Udtalelserne fra Højesteret i de to sager kan tolkes som, at retspraksis på området er ændret, ved at ansvarsgrundlaget er blevet skærpet mht. forureninger, der er sket på benzinstationer.
En tredje dom (Herlev sagen UfR 2001.1709/2 H) omhandler en forurening med chlorerede
opløsningsmidler. En virksomhed havde siden 1951 anvendt chlorerede opløsningsmidler og
i 1987/88 blev der konstateret forurening med chlorerede opløsningsmidler.
Højesteret udtalte,

Virksomheden blev dømt i sagen.
Dommene er resumeret i bilag 8.
5.4.10 Forældelse
Det antages, at der gælder 20 års forældelse i henhold til påbud givet efter MBL. Er forureningen således sket før 1985, vil der formentlig ikke kunnet meddeles oprensningspåbud.
Men forældelse er faktisk ikke nævnt i MBL, men det er en udbredt opfattelse, at der gælder
20 års forældelse. Cheminova-dommen (U92.575) fastslår, at der gælder 20 årige forældelse
i relation til det offentliges adgang til at kræve refusion af afholdte oprydningsomkostninger.
Man skal dog som myndighed være opmærksom på forhold, der kan vurderes som passivitet, hvilket må vurderes i den enkelte sag.
Den almindelige erstatningsretlige forældelsesregel betyder, at et erstatningsansvar forældes
3 år fra skadens indtræden. I tilfælde, hvor skaden er skjult, er det 3 år fra det tidspunkt, hvor
skadelidte var i stand til at gøre sit krav gældende. Men i bemærkningerne til ”Forslag til lov
om forurenet jord” fremgår det;
”… den 5-årige (red. nu 3-årige) forældelsesfrist, der gælder for erstatningsretlige forhold, er
således uden betydning for, om der kan meddeles påbud efter loven”.
Af § 41, stk. 4 fremgår det, at påbud ikke kan meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere
efter ophøret af den produktionsmetode eller anvendelse af de anlæg, der forårsagede eller
kunne forårsage forureningen. I praksis har dette ingen betydning i forhold til forureninger på
benzinstationer fra før 1.1.2001, da disse pt. skal behandles efter MBL.
5.4.11 Rådighed
Et andet forhold man skal undersøge inden der gives påbud er, om påbudsadressaten havde
rådighed over ejendommen d. 10.2.1999 (jf. § 83a i MBL – lavet i forbindelse med fremsættelse af JFL til første behandling). Hvis adressaten ikke havde rådighed over ejendommen på
denne dato, må det anses for tvivlsomt, om der kan meddeles påbud.
Det må anbefales, at ovenstående forhold undersøges, inden der udstedes påbud.
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5.4.12 Hvad skal påbud efter § 69 i MBL indeholde?
Før man overvejer at meddele påbud efter § 69 i MBL, anbefales det, at der udstedes et undersøgelsespåbud efter § 40 i JFL. Formålet med undersøgelsespåbuddet er at skabe klarhed over omfanget af forureningen og at få frembragt forslag til at fjerne forureningen (afværge). I påbuddet efter § 69 i MBL kan der derfor henvises til et afværgeforslag beskrevet i
afrapporteringen af undersøgelsespåbuddet.
At det anbefales, at der først udstede påbud om undersøgelse efter § 40 i JFL, betyder, at
det ikke kan anbefales at udstede påbud efter MBL 69, hvis den forurenende aktivitet er ophørt før 1.1.1992.
Forvarsel af påbud
Det er vigtigt at forvarsle påbuddet, se afsnit 5.2.
1. Begrundelse for påbuddet
Det er vigtigt at begrundelsen for påbuddet fremgår af påbuddet. I den forbindelse skal anføres væsentlige faktiske oplysninger, herunder eventuelt tidspunkt for forureningen, overtrådte
regler m.m. (se ovenfor). Derudover skal det anføres, hvorfor man mener forureneren har
handlet ansvarspådragende eller eventuelt, at man anser virksomheden for at have skærpet
ansvar som følge af Miljøerstatningsloven. Myndigheden kan eventuelt også henvise til, at
forureneren har ansvar i henhold til Olietankbekendtgørelsen. Der kan endvidere henvises til
føromtalte Q8 Silkeborgdommen (Højesteret d. 1. november 1999 i sag I 403/1997)
(U.200.276.H).
Beskrivelse af fund af forurening i afrapporteringen i forbindelse med undersøgelsespåbuddet skal være præcis. Angiv alle steder, hvor der er fundet forurening og henvis evt. til
kortbilag. Fund af forurening i jorden er en overtrædelse af § 19 i MBL, da der ikke foreligger
en tilladelse til udledning af stoffer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund.
Derudover skal forhold, som kan vurderes at være skærpende omstændigheder, anføres.
Det kan f.eks. være:
•
•
•
•
•

misligholdt belægning,
manglende tilsyn med tætte unioner,
manglende respons på afvigelser i beholderregnskabet
er der overhovedet ført beholderregnskab
manglende indberetning af overfyldning, hvilket virksomheden har pligt til jf. MBL § 21
og Olietankbekendtgørelsen.

Eller at virksomheden burde have handlet særligt agtpågivende, hvis de har håndteret stoffer, som man på daværende tidspunkt har eller burde have haft kendskab til kunne udgøre
særlig risiko for forurening, se førnævnte Herlev-sag.
2. Påbudte foranstaltninger
Påbud skal skrives klart og entydigt, så adressaten klart kan se, hvad der skal gøres.
I undersøgelsespåbuddet bør der være fastsat vilkår om, at der skal være op til flere forslag
til at fjerne forureningen eller i det mindste fjerne den del af forureningen, der udgør en trussel mod grundvand, indeklima og arealanvendelsen. Ved valg af oprensningens omfang skal
der tages hensyn til proportionalitetsprincippet.
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I påbuddet anføres der forslag til afværge, som er foreslået i forbindelse med opfyldelse af
undersøgelsespåbuddet, og som vurderes at være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i Forvaltningsloven.
3. Søgsmålsvejledning
Der skal ikke angives klagevejledning vedrørende påklage til Natur- og Miljøklagenævnet,
men derimod en søgsmålsvejledning. I den skal der henvises til de bestemmelser ( § 101) i
MBL, der omhandler sager der anlægges ved domstolene. Bemærk, at fristen for anlæggelse
af sager ved domstolene er 6 måneder mod 12 måneder i sager, der anlægges jf. JFL.
Billedet k an ik k e v ises. Computeren har muligv is ikk e huk ommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligv is blev et besk adiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hv is det røde x stadig v ises, sk al du muligv is slette billedet og indsætte det igen.

§ 101,
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller
beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, jf. kapitel 8, kan ikke indbringes for
domstolene, før Overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.
Stk. 3. Søgsmål om ekspropriation efter denne lov anlægges ved den landsret, under hvilken ejendommen er beliggende.

5.4.13 Miljøansvarsforsikring
Flere benzinselskaber har tegnet en såkaldt Miljøansvarsforsikring. Hermed mener nogle
selskaber, at ”slagsmålet” om et eventuelt oprensningspåbud bliver en sag mellem kommunen og forsikringsselskabet. Det kan det også i nogen grad blive, men husk, at uanset om
der foreligger en forsikring eller ej, skal påbud stiles til forureneren og ikke til forsikringsselskabet. Forsikringsselskaberne er kun indirekte involveret.
Umiddelbart er denne forsikring anvendelig for forureninger sket efter 1.1.2001. Forsikringsselskaberne vurderes ikke at ville sikre forureninger før denne dato.
5.5. Aftale om frivillig oprensning
I nogle situationer – specielt i forbindelse med gamle forureninger – vil virksomheden måske
tilbyde at foretage en frivillig oprensning, eventuelt efter anbefaling fra tilsynsmyndigheden,
f.eks. når der ikke foreligger klar hjemmel til påbud.
Her er det vigtigt, at der laves en aftale om oprensningens omfang, og det er tilrådeligt, at en
sådan aftale tinglyses på ejendommen, således at denne også vil være bekendt for en eventuel fremtidig køber af grunden.
Mads Kobberø har nogle supplerende bemærkninger i forbindelse med aftaler om frivillige
oprensninger: Man må sondre mellem de sager, hvor kommunen ikke har hjemmel til at kræve oprensning. I den situation kan kommunen ikke forlange noget og bør heller ikke indgå
”aftaler”. Tværtimod bør kommunen sikre sig, at det skriftligt er gjort selskabet bekendt, at
oprensningen er frivillig, dvs. ikke er påbudt gennemført af kommunen.
Er situationen derimod den, at kommunen har hjemmel til at meddele påbud eller ikke har
taget stilling til, om den mener at have hjemmel, skal kommunen sikre sig, at oprensningen
er ”påbudskonform”, dvs. miljømæssigt er på højde med det, man kunne påbyde, herunder i
relation til oprensningsniveau og oprensningsperiodens udstrækning. Her er der ikke tale om
en ”aftale”, men derimod om at kommunen noterer sig, at selskabet ønsker at rense frivilligt
op, hvorfor kommunen for nuværende ikke finder anledning til at meddele et påbud/tage stilling til, om påbud kan meddeles. Det kan anføres, at såfremt kommunen ikke vurderer, at
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oprensningen gennemføres ”påbudskonformt”, vil kommunen træffe en afgørelse om, hvorvidt påbud kan meddeles, og hvad indholdet af påbuddet i givet fald vil indeholde.
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Bilag 1
Tilsynsskema belægninger

Tilsyn med den fysiske tæthed af belægningen
Dato

Virksomhed

Udført af

Adresse
OBS: Tag billeder!

Grad*
0, 1, 2, eller 3

Bemærkning

Pladsen generelt
Ligger der jord, skidt, blade eller
ukrudt mv. der kan hindre vandet i
at løbe til kloak?
Lunker/sætninger/opskydninger
Omfanget af lunker og sætninger
hvor vandet kan stå.
Fald
Er der fald mod kloak?
OBS: En spand vand kan vise hvor
vandet løber hen og om det tilbageholdes
Belægningens tilstand
Er belægningen nedbrudt eller med
huller?
Fuger
Er der store fuger?
Mangler vedhæftning mellem fuger
og sten?
Afløb
Er afløbet højere end belægningen?
Belastning
Hvilke produkter håndteres på
pladsen?
Aktivitet
Hvilke aktiviteter finder sted?
Vask, transport mv.

Giver ovenstående anledning til en mere detaljeret
undersøgelse?
*Gennemsivning / nedbrydning 0 – Ingen gennemsivning / ingen nedbrydning

Påvirkning / gennemsivning / nedbrydning 1 – væske kun ved uheld / langsom gennemsivning / svag nedbrydning
Påvirkning / gennemsivning / nedbrydning 2 – væske jævnligt / middel gennemsivning / kraftig nedbrydning
Påvirkning / gennemsivning / nedbrydning 3 – næsten altid væske / hurtig gennemsivning / meget kraftig nedbrydning

Bilag 2
Skema til registrering af tanke

Oversigt over tanke på her skrives virksomhed og adresse
Tanknummer (se vedlagte skitse)

Nr.

Tanknummer i byggesagen

Nr.

Nuværende tanknummer hos benzinselskab
Stamdata for tankene

Nr.

Er der tale om en underjordisk tank?

JA/NEJ

Mangler der tankattest for tanken –
vigtigt
Evt. oprindeligt tanknummer

JA/NEJ

Vejledning
for svar

Beskriv

Dato for etablering af tank (tanke før 1.
april 1970 er markeret med cyan farve)

dd.mm.yyyy

Tidligere antal inspektioner

Stk.

Er tanken typegodkendt?

JA/NEJ

Evt. PUFO godkendelsesnummer

Indtast G
nummer

Udvendig beskyttelse i.h.t. oprindelig
typegodkendelse

Beskriv

Tankkonstruktion

Beskriv

Indvendig beskyttelse i.h.t. oprindelig
typegodkendelse

Beskriv

Evt. senere indvendig beskyttelse samt årstal for denne

Beskriv

Er der tale om en ståltank med fuldstændig indvendig belægning - VIGTIG
!
Er den indvendige belægning vurderet
til at være gennemsigtig?

JA/NEJ

Rumindhold

Liter

Evt. diameter på tank

M

Er tanken enkeltvægget?

JA/NEJ

Hvilket produkt er der i tanken?

Beskriv

Mangler der en skitse, der viser tankens endebunde samt udfoldning i.h.t.
bilag 9 med relevante observationer
indtegnet, således at der bl.a. er mulighed for at genfinde fejl / observationer
ved en senere inspektion?

JA/NEJ

Dato for seneste inspektion af tank

dd.mm.yyyy

Beskriv

1

2

3

4

5

6

7

8

Bilag 3
Københavns Amts notat om
tanktilladelser

TEKNISK FORVALTNING
Natur- og Miljøafdelingen

Senest revideret den 10. september 2004
af Anne Mette Nielsen og Tina Jensen

Vejledning til udarbejdelse af tanktilladelse til nedgravede
tankanlæg
Dette notat er udarbejdet for at skabe et fælles grundlag for udarbejdelse af tilladelser til nedgravede kemikalietankanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 19 (lbk.
nr. 753 af 25/08/2001). Notatet kan dog også være relevant i forbindelse med nedgravning af
olietankanlæg, hvis der er behov for at skærpe olietankbekendtgørelsens (bek. nr. 829 af
24/10/1999) generelle krav.
Et nedgravet tankanlæg består af en tank, de tilhørende rørforbindelser og pumper samt påfyldningsplads.
Kemikalietank eller ej?
En kemikalietank er en stationær nedgravet beholder, der anvendes til opbevaring af kemikalier
og i denne sammenhæng skal kemikalier forstås meget bredt. Foruden egentlige kemikalier som
organiske opløsningsmidler, syrer, baser mv. vil også farligt affald i form af spildolie, kemikalieaffald, visse typer spildevand mv. være omfattet.
Som udgangspunkt må nedgravede tanke der anvendes til flydende affald, visse typer spildevand mv. betragtes som kemikalietanke. Det gælder f.eks. hvis indholdet leveres til Kommunekemi, anvendes som kulstofkilde på renseanlæg eller der er meddelt fritagelse for afleveringspligten for farligt affald.
Nedgravede tanke der anvendes til spildevand, som senere udledes til vandløb, søer eller havet,
afledes til jorden mv. er derimod ikke kemikalietanke men samletanke. En samletank er en tæt
beholder, der enten er typegodkendt eller særskilt godkendt til opbevaring af spildevand m.v., jf.
§ 37, stk.1 i spildevandsbekendtgørelsen (bek. nr. 501 af 21/06/1999).
Lovgrundlag
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 2 må tanke, hvis indhold kan forurene grundvand,
jord og undergrund, ikke nedgraves uden tilladelse. Tilladelse til nedgravning af tanke meddeles
af amtet (jf. § 19, stk. 4), med mindre Miljø- og Energiministeren har fastsat andre regler. Der er
ikke fastsat regler for nedgravning af kemikalietanke, som derfor altid skal godkendes af amtet.
Olietanke kan derimod efter forudgående anmeldelse nedgraves efter de generelle regler i olietankbekendtgørelsen (bek. nr. 829 af 24/10/1999). Reglerne indebærer bl.a. (§ 15), at olietanke
ikke må nedgraves indenfor en afstand af 50 m fra almene vandindvindingsboringer og 25 m fra
andre indvindingsboringer. Der er mulighed for at skærpe de generelle krav til nedgravning af
olietanke efter § 23 og for at lempe dem efter § 24.
Amtet er tilsynsmyndighed for nedgravede tankanlæg på a-mærkede listevirksomheder og kommunalt drevne virksomheder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 og 4. Kommunen er tilsynsmyndighed i alle andre tilfælde.
En § 19-tilladelse kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes efter reglerne i
miljøbeskyttelseslovens § 20. Dette gælder også for anlæg, der er etableret før miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget.
Tilladelse/godkendelse efter § 19 eller § 33?

Det diskuteres af og til hvorvidt et nedgravet kemikalietankanlæg skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33. Godkendelse efter § 33 medfører 8-års retsbeskyttelse, mens
der ikke er nogen retsbeskyttelsesperiode efter § 19.
Jørgen Bjerring og Gorm Møller anfører i den kommenterede miljøbeskyttelseslov følgende herom (s. 242 i 1998 udgaven):
“Om forholdet til godkendelsesordningen i lovens kap. 5 gælder det udgangspunkt, at en aktivitet, der er omfattet af § 19, kræver tilladelse efter denne bestemmelse, uanset om den foregår
som en delaktivitet på en listevirksomhed, medmindre aktiviteten er selvstændigt optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder.“
Der synes således ikke at være tvivl om, at nedgravede kemikalietankanlæg skal have en § 19tilladelse frem for en § 33 godkendelse. Der er heller ikke tvivl om, at amtet til enhver tid kan ændre denne tilladelse, hvis der er miljømæssig begrundelse for det.
Plangrundlag
Regionplanen (og evt. kommune- og lokalplaner) indeholder retningslinjer for nedgravede tankanlæg.
I Regionplan 2001 for Københavns Amt skelnes mellem særligt grundvandstruende anlæg og
grundvandstruende anlæg. Det fremgår af regionplanen, at nedgravede tankanlæg betragtes
som grundvandstruende, men det er ikke nærmere defineret, hvad der menes med særligt
grundvandstruende. Erfaringsmæssigt må vandopløselige, tungt nedbrydelige stoffer som f.eks.
klorerede opløsningsmidler, MTBE m.fl. dog betegnes som særligt grundvandstruende.
Regionplan 2001 for Københavns Amt indeholder følgende retningslinier med hensyn til nedgravede tanke (s. 74 - 76 i retningslinierne og s. 135 i redegørelsen):
Drikkevandsområde
Områder med
særlige drikkevandsinteresser
Områder med
drikkevandsinteresser
Områder med begrænsede
drikkevandsinteresser
Kildepladszoner,
beskyttelsesnærzoner,
sårbare områder

Retningslinier i regionplan 2001 med hensyn til nedgravede tanke
Myndigheder, som fører tilsyn med virksomheder, bør
skærpe tilsynet, således at risikoen for grundvandsforurening reduceres.
Ingen retningslinier.
Ingen retningslinier.
Der må som hovedregel ikke give tilladelse til nedgravning af tanke til olie eller kemikalier, der kan true grundvandet.
Ændring eller etablering af grundvandstruende aktiviteter
og installationer på eksisterende virksomheder kan kun
ske på skærpede vilkår.
Myndigheder, som fører tilsyn med virksomheder, bør
skærpe tilsynet, således at risikoen for grundvandsforurening reduceres.

Begrundelsen for, at der som hovedregel ikke må nedgraves tanke i kildepladszoner, beskyttelsesnærzoner og sårbare områder er, at der skal tages hensyn til, at der er en potentiel risiko for
udsivning fra nedgravede tanke. Det beror derfor på en konkret vurdering af det enkelte tankanlæg, herunder vurdering af indhold, sikring og muligheder for overvågning, hvorvidt der kan
gives tilladelse til nedgravning eller ej.

Enhver tilladelse til eller afslag på ansøgning om nedgravning af et tankanlæg afhænger af en
konkret vurdering. Dette betyder f.eks., at der ikke umiddelbart er belæg for at afslå at give tilladelse til nedgravede tankanlæg med henvisning til regionplanen. En konkret vurdering af hvert
enkelt tankanlæg er altid nødvendig, men regionplanens argumenter kan bruges til at understøtte
amtets begrundelse for vilkår eller afslag.
Vurdering
Der vil ofte være behov for en individuel sagkyndig vurdering af kemikalietankanlæg i forhold til
det aktuelle indhold. Dette skyldes, at kemikaliers egenskaber er vidt forskellige og i mange tilfælde kan medføre væsentlige skader på de materialer, der anvendes til tankanlæg. Eksempelvis kan uren acetone, ethanol og isopropanol være stærkt korrosivt overfor stål, mens de rene
stoffer ikke er det. Det vil derfor i de fleste tilfælde være fornuftigt, at konsultere f.eks. FORCE
Technology om materialevalg, korrosionsbeskyttelse, overvågning/kontrol, inspektion mv. Dette
gælder især, hvis ansøger ikke selv har indhentet en specialistudtalelse.
Det kan ikke forventes, at der findes typegodkendt udstyr til opbevaring af kemikalier, herunder
affaldsprodukter og spildevand. De fleste (måske alle) typegodkendelser af tanke og rør gælder
således udelukkende i forhold til rene olieprodukter. Der kan principielt opnås typegodkendelse
også til andre produkter, men det sker formentlig sjældent eller aldrig. Oplysninger om at tank/rør
er typegodkendt bør derfor altid kontrolleres i forhold til det aktuelle tankindhold.
I forbindelse med vurdering af ansøgninger og udarbejdelse af § 19 tilladelser til kemikalietankanlæg af stål/rustfrit stål bør man erfaringsmæssigt bl.a. være opmærksom på følgende forhold:
Tankindhold
o Vandfase i bund eller top af tank med ikke vandblandbare væsker giver risiko for korrosion.
o Luftens vanddamp kan kondensere til en vandfase i tanke med ikke vandblandbare væsker.
o Spildevand og affaldsprodukter er ofte mere korrosive end rent vand / rene produkter.
o Syrer, baser, salte, mikroorganismer og proteinholdigt bundfald giver risiko for korrosion.
o Tynde opløsninger af syrer/baser kan være mere korrosive end koncentrerede opløsninger.
o Eventuel indvendig standard overfladebehandling er ikke nødvendigvis resistent overfor det
aktuelle tankindhold.
Materialevalg
o Rustfrit stål kan være, men er ikke altid mere korrosionsbestandigt end almindeligt stål.
o Der findes mange forskellige kvaliteter af rustfrit stål, ikke alle er lige korrosionsbestandige i
forhold til et givet kemikalie/affaldsprodukt.
Fremstillingsproces
o Det er vanskeligere at fremstille og svejse rustfrit stål end almindeligt stål.
o Svejsesømme skal kontrolleres og det skal kunne dokumenteres.
o Dårlige svejsninger forøger risikoen for korrosion.
o Manglende eller dårlig efterbehandling af svejsesømme øger risikoen for korrosion.
o Korrosion starter ofte ved ujævnheder, svejsesømme, rørbøjninger og -samlinger, ind- og
udløb fra tanke.

Etablering
o
o

o
o
o

Tank og rør skal normalt beskyttes mod udvendig korrosion.
Salt grundvand kræver ekstra korrosionsbeskyttelse, også selv om det kun forekommer lejlighedsvist i forbindelse med ekstremt højvande (vær specielt opmærksom på kystnære områder og på Amager).
Tanke og rør skal nedlægges i saltfrit sand. Ler kan korrodere stål og sten kan beskadige
tank, rør og evt. udvendig overfladebehandling.
Påfyldningsstudse og eventuelle pumper skal sikres mod spild.
Nye tanke er sædvanligvis tætte, men det er nye samlinger ikke altid. Det færdige anlæg
(tank plus rør) bør tæthedsprøves inden tildækning/ibrugtagning.

Drift
o Trafikbelastning af arealer over tanke og især rør øger risikoen for brud.
o Saltning af arealer over tanken øger risikoen for korrosion.
Anbefalinger
Konsulter Amternes Videncenter for Jordforurenings håndbog om forebyggelse af jord- og
grundvandsforurening ved miljøgodkendelser og tilsyn.
Der bør foretages en uvildig sagkyndig vurdering af tank og rør i forhold til det aktuelle indhold,
især for så vidt angår korrosionsmæssige forhold. Dog giver ren acetone, ethanol og isopropanol
ikke indvendig korrosion i ståltanke.
Tanken bør styrkemæssigt være sammenlignelig med en tilsvarende typegodkendt olietank, dvs.
den bør dimensioneres efter retningslinjerne i Olietankbekendtgørelsens bilag 1.
Der bør foreligge/kræves dokumentation for fremstilling af ikke typegodkendte tanke i form af
svejsecertifikater og kontrol af svejsesømme.
Nedgravning af tanken bør ske efter samme retningslinjer, som anvendes ved nedgravning af
tilsvarende typegodkendte olietanke.
Der bør stilles specifikke vilkår til opbygning af kørearealer over tanke og rør. Amtets vejfolk kan
eventuelt spørges til råds.
Tankanlægget (tank og rør) bør beskyttes mod udvendig og (om nødvendigt) indvendig korrosion, f.eks. ved:
o
o
o
o
o
o
o

Polyesterbelægning
Overfladebehandling (coating)
Dobbeltvægge
Anodisk beskyttelse
Katodisk beskyttelse
Tankgrav
Plasttape eller voksbind (rør)

Der bør være mulighed for overvågning/kontrol for udslip, f.eks.:
o
o
o
o
o
o
o
o

Overfyldningsalarm
Niveaumålere med online overvågning
Permanent virkende vakuum-/tryk-/væskesystem
Vakuumprøvning
Tæthedsprøvning
Ultralydtest
Visuel inspektion
Evt. dræn

På baggrund af hvilket drikkevandsområde tankanlægget placeres i eller er placeret i, hvor
grundvandstruende stoffet er, og hvor stor risikoen for korrosion er, vurderes det, om der skal
stilles almindelige eller skærpede vilkår til tankanlægget. Nedenstående tabel kan være en hjælp
til at vurdere, om der skal stilles almindelige eller skærpede vilkår:
Drikkevandsområde
Områder med
særlige drikkevandsinteresser
Områder med
drikkevandsinteresser
Områder med begrænsede
drikkevandsinteresser
Kildepladszoner,
beskyttelsesnærzoner,
sårbare områder

Vilkår i forhold til drikkevandsområde
Skærpede vilkår, hvis stoffet er særligt grundvandstruende eller hvis der er stor risiko for korrosion. Ellers almindelige vilkår.
Skærpede vilkår, hvis stoffet er særligt grundvandstruende. Ellers almindelige vilkår.
Almindelige vilkår.
Skærpede vilkår.

I nedenstående tabel er der forslag til almindelige og skærpede vilkår:
Anlægs og
driftsaktivitet
Konstruktion

Almindelige vilkår
o
o
o
o

Etablering

o

Enkeltvægget tank og rørledninger.
Mandehul.
Belægningen på påfyldepladsen skal være tæt.
Påfyldestuds skal være mærket med tankens indhold.
Tæthedsprøvning af tankanlægget inden ibrugtagning.

Skærpede vilkår
o
o
o
o

o

o
Materialevalg
Korrosion
Overvågning og
sikring

o
o
o

Katodisk beskyttelse.
Udstyr der sikrer mod overfyldning.
Niveaumåler.

o
o

o

Kontrol

o
o

Sløjfning af anlægget

Indvendig inspektion af tanken hvert 10. år
Tæthedsprøvning af rørledninger hvert 10. år.

o
o
o
o

Dobbeltvægget tank og rørledninger.
Mandehul
Belægningen på påfyldepladsen skal være tæt.
Påfyldestuds skal være
mærket med tankens indhold.
Krav om at ekstern specialist
skal overvåge nedlægning
og etablering af tankanlægget.
Tæthedsprøvning af tankanlægget inden ibrugtagning.
Katodisk beskyttelse med
påtrykt strøm.
Kontinuert overvågning af
tankanlægget, f.eks. gasdetektorer og vacuumsystem
med alarm.
Udstyr der sikrer mod overfyldning.
Niveaumåler.
Tæthedsprøvning af tank og
rørledninger en gang årligt.
Indvendig inspektion af tanken hvert 5. år.
Når tanken tages ud af drift
skal hele anlægget graves
op.

VILKÅR
Der fastsættes med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens § 19 følgende vilkår for X-virksomheds
tankanlæg til ………
Bemærk: Der er i det følgende anført en række eksempler på vilkår, som det, alt afhængig
af de aktuelle forhold, kan være relevant at medtage i en tilladelse til et tankanlæg.
Tip: Det kan være lettere at lave tilsynsnotat senere hen, hvis vilkårene skrives i en tabel
(skjul evt. stregerne)
1
Generelt
• · tankanlægget (tanke og rør) skal inspiceres af en sagkyndig efter X år fra ibrugtagnings
datoen. (intervallet mellem inspiceringerne kan vurderes af f.eks. FORCE)
• · amtet kan til enhver tid kræve tankanlægget (tanke og rør) inspiceret af en sagkyndig, hvis
der er tegn på korrosion eller utætheder. Dernæst fastsætter amtet frist for ny inspektion.
Inspektionen skal foretages af et firma, som skal accepteres af amtet
• · tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra tilladelsens datering.
• · tankene må ikke uden tilladelse fra godkendelsesmyndigheden anvendes til opbevaring af
andre væsker end nævnt i den miljøtekniske beskrivelse. Tankene må kun indeholde X og Y
• · enhver ændring af anlægget og ændring i brugen af anlægget kræver en forudgående
accept fra Københavns Amt.
2
Indretning
• · tankanlægget skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm omkring
hele in-stallationen. Sand/grus skal være rent og uden sten og større klumper, der kan
beskadige tanken. (se regler og hvilke materiale af sand/grus der kan benyttes
• · tanke må ikke tildækkes før tilsynsmyndigheden har inspiceret anlægget, eller frafaldet
inspekti-on.
• · tanke og rørsystemer skal efter nedgravning tæthedsprøves inden ibrugtagning.
• · ved nedgravede tanke må der ikke være buske eller træer, hvis rødder kan beskadige tanke
og rør. Der må ikke være kørende trafik på terræn over tankanlægget, der kan forårsage
skader på anlægget.
• · installationschecklisten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden efter installations af
tankanlæg-get, og inden anlægget tages i brug. (findes for vakuum tanke)
• · anvisning/vejledning fra leverandøren for transport, opbevaring og nedgravning af
tank/tankanlæg skal følges.
• · tanke skal være forsynet med mindst 1 mandehul med en diameter på ikke under 500 mm
og mandehullet skal være lukket med dæksel. (se regler i olietankbekendtgørelsen)
• · påfyldningsstudse til tanke skal være forsynet med tydelig mærkat med angivelse af
tankenes indhold.
• · ved koblingerne, ventiler og pumper ved påfyldningsstudsene til tankanlægget skal der

monteres opsamlingsbakker til opsamling af spild ved frakobling af påfyldningsslanger.
Opsamlingsbak-kerne skal være beskyttet mod vejrlig. Opsamlingsbakker skal være
• · tanke skal påmonteres returluftrør, således at fortrængningsluften ved påfyldning kan føres
til tankbil, når det bliver teknisk muligt, eller hvis der komme lovkrav herom. Af samme årsag
skal udluftningsrørene være forsynet med en let tilgængelig afspær
Alarmer
• · til kontrol af utætheder i tankanlægget skal der monteres lugterør med en lugtekurv, som
skal sikre mod tilstopning af lugterøret. (vilkåret kan være relevant ved lugtende kemikalier og
delvist nedgravede tankanlæg)
• · der skal etableres en godkendt tankalarm på udluftningsrørene, for at undgå overfyldning af
tan-kene.
• · tankene skal forsynes med niveaumåler, der giver akustisk alarm eller forsynes med PLCalarm.
• · Vakuum mellem yder- og indertank skal overvåges kontinuerligt, og der skal afgives alarm
hvis vakuumniveauet ikke lever op til leverandørens forskrifter herfor. (for tanke med
dobbeltvæg med vakuum)
• · hver tank skal forsynes med en niveaumåler, der viser aktuel fyldningsgrad i procent og et
set-punkt for maksimal fyldning.
Tanke og rør med dobbeltvæg.
• · alle nedgravede rør og tanke skal være dobbeltvæggede. Rørene etableres med fald mod
inspek-tionsbrønde, som placeres ved rørbøjninger og samlinger. Rørføringer skal inspiceres
via inspek-tionsbrønde 1 gang ugentligt/månedligt/årligt.
• · alle rørtilslutninger til tankene skal udføres, således at rørene er elektrisk isoleret fra
tankene, af hensyn til korrosion. (ikke altid hvis der er tale om brandfarlige væsker pga. statisk
elektricitet, check med f.eks. FORCE)
• · tanken og udvendigt rørsystem (hvis dette er udført af et metal) skal forsynes med effektiv
ud-vendig katodisk beskyttelse med påtrykt strøm.
•
3
Drift
• · der skal ugentlig/hver måned foretages registrering af anvendte, tilførte og opbevarede
mængder i tankene. Resultatet indføres i driftsjournalen
• · en gang om måneden skal virksomheden inspicere overjordiske rørforbindelser og
utætheder skal straks udbedres og skaden oplyses til tilsynsmyndigheden.
• · en medarbejder fra virksomheden skal altid overvåge påfyldningerne.
• · i pumpebrønd skal placeres en lækagealarm, der overvåger brøndens tæthed. Der skal
udføres test af denne alarm 1 gang årligt, hvilket noteres i driftsjournalen.
• · spildbakken skal minimum en gang årligt kontrollers for revner og huller. Dokumentation for
kontrol skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.
• · olie/benzinudskiller skal inspiceres og tømmes i overensstemmelse med kommunens

regulativ.
4
Ophør
• · når/hvis tank/tankanlægget tages ud af brug, skal den/det graves op. Opgravningerne og
fjernelse skal meddelelse amtet med 2 ugers varsel, således at amtet kan inspicere
opgravningen eller fra-falde inspektion.
Alternativt kan tanke/tankanlæg tømmes, rengøres, evt. fyldes med sand og afblændes. Dette
kan dog kun ske efter amtets accept og efter nærmere aftale.
Driftsforstyrrelser og uheld
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 71 skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller fare herfor.
Hvis amtet er tilsynsmyndighed: Københavns Amt kan indenfor normal arbejdstid underrettes på
tlf. 43 22 22 22. Udenfor normal arbejdstid underrettes amtets miljøvagt via alarmcentralen på tlf.
112 eller direkte på tlf. 40 30 33 73.
Hvis beliggenhedskommunen er tilsynsmyndighed: xxxxx Kommune kan underettes på ………….

Bilag 4
Tilsynsskema tankanlæg

Tilsyn med tankanlæg
Noter
Bemærkninger
Sandsynligheden for forureninger fra gamle tanke er
større end ved nye
Indeholder anlægget de keNogle tanke bruges i perioder
mikalier, det er godkendt til? til opbevaring af kemikalier,
som tanken slet ikke er godkendt til.
Er der underjordiske eller ikke Særligt i samlinger under
umiddelbart synlige samlinjorden er der risiko for forureger?
ning
Er der overjordiske samlinEr der tegn på tæring eller
ger?
utætheder ved samlinger?
Er der overfyldningsalarm?
Bør være på alle anlæg, der
opbevarer bruges til opbevaring af kemikalier
Overjordiske tankanlæg
Er de sikret mod påkørsel?
Er overjordisk tankanlæg sik- Nogle tanke er beregnet til
ret mod korrosion?
indendørs brug, men bruges
udendørs – det betyder at de
ikke er beskyttet mod rust.
Har rørføringer og pumper
Rørføringer og pumper m.m.
været skiftet siden tanken
vil ofte have samme alder
blev etableret?
som tanken, men de kan være blevet udskiftet i tidens løb.
Er der synlig tegne på spild
eller utætheder?
Hvornår er tankanlægget
sidst blevet tæthedsprøvet?
Hvornår er tankanlægget
sidst blevet efterset?
Hvornår er tanken sidst blevet
tømt, renset inspiceret indvendigt med godstykkelsesmåler?
Hvornår er der senest foretaget tjek af den katodiske beskyttelse?
Hvornår er tankanlægget
etableret?

Bilag 5
Miljøstyrelsens forslag til vilkår til tanke

16. december 2008

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder
Som det fremgår af § 3, stk. 3 i olietankbekendtgørelsen, skal der fremover stilles krav til
olietanke direkte i en miljøgodkendelse, når en myndighed meddeler godkendelse til en
listevirksomhed, der etablerer en eller flere olietanke.

TANKE STØRRE END 200.000 l:
Hvis tanken er større end 200.000 l, skal der som minimum stilles følgende vilkår (vilkår nr. 12-16
er dog kun et forslag, tilsynsmyndigheden kan godkende andre former for overvågning):
1. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal tidspunktet og fremgangsmåden
for sløjfningen meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger, før arbejdet påbegyndes. Meddelelse om de trufne foranstaltninger skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter
sløjfningen. (§ 24, stk. 1 og 2)
2. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene
vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 27, stk. 1, nr. 1)
3. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 27, stk. 1,
nr. 3)
4. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 27, stk. 1, nr. 4)
5. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 27, stk. 1, nr.
5)
6. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være
afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§
27, stk. 1, nr. 6)
7. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 27, stk. 3,
nr. 6)
8. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 27, stk. 3, nr. 1)
9. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 27, stk. 3, nr. 2)
10. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 27, stk. 3, nr. 4)
11. Virksomheden skal kontrollere, at anlægget er tæt. (§ 34, stk. 1)
12. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. (§ 34, stk. 2)
13. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr
med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med
påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdnings-

regnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differensen mellem de to
regnskaber beregnes. (§ 34, stk. 3)
14. Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres et regnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mængder
eller forventet forbrug. Beholdningen opgøres på baggrund af pejling eller anden måling, og
skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang
om ugen. ( § 34, stk. 4)
15. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen
skal findes. (§ 34, stk. 5)
16. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. (§ 34, stk. 6)
17. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen
er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
(§ 36, stk. 1)
18. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild,
der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§
36, stk. 2)
19. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller
overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. (§ 37)
20. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal
udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. (§ 38, stk. 2)
21. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. (§ 39)
22. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. (§ 40)

TANKE PÅ MELLEM 6.000 og 200.000 l
Hvis tanken er på 6.000 l – 200.000 l skal der som minimum stilles følgende vilkår (vilkår nr. 1822 er dog kun et forslag, tilsynsmyndigheden kan godkende andre former for overvågning):
1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest for anlæggets tæthed til tilsynsmyndigheden
umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger,
der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift
af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 25, stk. 3)
2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. (§ 26, stk. 1)
3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene
vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 27, stk. 1. nr.1)
4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 27, stk. 1,
nr. 3)
5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 27, stk. 1, nr. 4)
6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 27, stk. 1, nr.
5)
7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være
afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§
27, stk. 1, nr. 6)
8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. (§ 27, stk.
1, nr. 7)
9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 27, stk. 3,
nr. 6)
10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 27, stk. 3, nr. 1)
11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 27, stk. 3, nr. 2)
12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. (§ 27, stk. 3, nr. 3)
13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 27, stk. 3, nr. 4)
14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 27, stk. 3, nr. 5)
15. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget
fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er
sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. (§ 29, stk. 1 og 2)
16. Virksomheden skal kontrollere, at anlægget er tæt. (§ 34, stk. 1)

17. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. (§ 34, stk. 2)
18. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr
med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med
påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differensen mellem de to
regnskaber beregnes. (§ 34, stk. 3)
19. Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres et regnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mængder
eller forventet forbrug. Beholdningen opgøres på baggrund af pejling eller anden måling, og
skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang
om ugen. (§ 34, stk. 4)
20. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen
skal findes. (§ 34, stk. 5)
21. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. (§ 34, stk. 6)
22. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen
er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
(§ 36, stk. 1)
23. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild,
der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§
36, stk. 2)
24. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller
overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. (§ 37)
25. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal
udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. (§ 38, stk. 2)
26. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. (§ 39)
27. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. (§ 40)
28. Virksomheden skal sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig
med følgende intervaller: ( § 42, stk. 1)
1) Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig organisk
belægning: mindst hvert 10. år.

2) Tanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1: mindst hvert
5. år.
Hvis tankens eller rørsystemets tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere end angivet i nr. 1 og 2.
30. På anlæg, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm, skal der ikke udføres tæthedsprøvning. (§ 42, stk. 2)
31. På tanke, der er udrustet med et dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal der ikke udføres tæthedsprøvning eller inspektion. (§ 40, stk. 3)
32. Rørsystemer, som ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. I forbindelse med dobbeltvæggede, overvågede tanke skal rørsystemer, der ikke indgår i overvågningen, tæthedsprøves
mindst hvert 10. år. (§ 42, stk. 4)
33. Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. (§ 42, stk. 6)
34. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinierne i bilag 9 i
bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 42, stk. 7)

TANKE MINDRE END 6.000 l
Hvis tanken er under 6.000 l, skal der som minimum stilles følgende vilkår:
1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter
etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11
i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 25, stk. 3)
2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. (§ 26, stk. 1
og 2)
3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene
vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 27, stk. 1, nr. 1)
4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 27, stk. 1,
nr. 3)
5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 27, stk. 1, nr. 4)
6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 27, stk. 1, nr.
5)
7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være
afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§
27, stk. 1, nr. 6)
8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. (§ 27, stk.
1, nr. 7)
9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 27, stk. 3,
nr. 6)
10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 27, stk. 3, nr. 1)
11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 27, stk. 3, nr. 2)
12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. (§ 27, stk. 3, nr. 3)
13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 27, stk. 3, nr. 4)
14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 27, stk. 3, nr. 5)
15. Overjordisk tanke må flyttes uanset bestemmelsen i § 26, stk. 1, såfremt tanken er forsynet
med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted,
tankrumfang og –type, fabrikationsnummer og –år. (§ 33, stk. 1)
16. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget
fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er
sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. (§ 29, stk. 1 og 2)

17. Hvis et anlæg under 6.000 l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en
indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: (§ 31, stk. 1)
1) Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstrenget.
2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr.
724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
3) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil.
4) Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt
fastmonteret.
5) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med
henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standardudluftningshætte.
18. Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: (§ 32, stk.
1)
1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter,
eksempelvis husspildevand og ajle.
2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for
at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter.
3) Tanke, der er sløjfet.
19. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen
er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
(§ 36, stk. 1)
20. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild,
der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§
36, stk. 2)
21. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller
overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. (§ 37)
22. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal
udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. (§ 38, stk. 2)
23. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. (§ 39)
24. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. (§ 40)

Bilag 6
Tilsynsskema til olieudskillere

TILSYNSSKEMA
VIRKSOMHED
Navn
Adresse
Matr. nr.
CVR. nr.
UDSKILLER
Type
Gennemstrømningskapacitet (l/s)
Volumen (liter)
Fabrikat/model
Etablerings år
Prøvetagningsbrønd
Alarm
Flydelukke
SPILDEVAND
Proces
Spildevandstilladelse
SANDFANG
Volumen (liter)

Gravimetrisk
Andet

Ja
Ja
Ja

Helstøbt

Ringe

Koalescens

Nej
Funktionstestet sidste gang:
Funktionstestet sidste gang:

Vaskehal
Påfyldningsplads
Højtryksspuling
Andet:
Ja
Nej

Nej
Nej
Salgsplads

TØMNING AF UDSKILLER OG SANDFANG
Tømningsfrekvens
Antal pr. år: ____________ Sidste gang den
Bundsuges
Ja
Nej
Sidste gang den
Inspektion
Tømmes af firma
TÆTHEDSPRØVNING
Seneste
Dato:
Firma
Inspiceret forud
Prøvningsmetode
Konditionering før
prøvning
Prøvningsperioden
Afpropning
Resultat
Øvrige bemærkninger:

Synlige utætheder:
Ja
Nej
Utætheder udbedret før prøvning Ja
Nej
DS 455
anden metode __________
ja
Hvor lang tid? ________________
nej
10 min.
1 time
2 timer
andet ________________
Indvending i olieudskiller
Andet
Tæt
Utæt

Bilag 7
Påbudsmuligheder ved jordforurening

Påbudsmuligheder ved jordforurening
Forurening konstateret på ejendomme som anvendes til erhvervsmæssige eller offentlige formål. (ej a-mærket virksomheder)
Københavns Amt informeres.
Er forureneren flyttet.

ja

nej

Havde forureneren rådighed
over ejendommen efter jordlovens fremsættelse den
10.02.1999.

Er den forurenede aktivitet
ophørt før 01.01.1992.

ja

nej
Ingen påbudsmuligheder. Forureningen overgår til offentlig eller
frivillig oprydning.
Kommunen vurderer, om der er
grundlaget for kortlægning på V2,
efter jordlovens § 5 er opfyldt,
sendes sagen til Kbhs Amt, med
en anmodning om en registrering
på vidensniveau 2.
Amtet vurderer sagen og foretager
den endelige registrering af ejendommen samt giver meddelelse til
Kort og matrikelstyrelsen.

ja
Undersøgelsespåbud til forureneren efter jordlovens § 40.(objektivt
ansvar). Tinglys forvarsel (partshøring) eller påbud.
Tålepåbud efter jordlovens § 44
stk. 2 og 3 til den der har rådighed
over ejendommen. Påbud er bindende for senere erhverver. Skal
ikke tinglyses.

Genopretningspåbud efter miljølovens § 69 jf. § 19 eller olietankbekendtgørelsens § 22. Ansvarsgrundlag, culpa eller efter miljøerstatningsloven.
Tålepåbud efter miljølovens § 83 a
stk. 2 og stk. 3 til den der har rådighed over ejendommen. Påbud er
bindende for senere erhverver.
Skal ikke tinglyses.

nej

Undersøgelsespåbud til forureneren
efter jordlovens §
40. (objektivt ansvar). Tinglys forvarsel (partshøring)
eller påbud.

Er forureningen sket før
den 01.01.2001 og fortsat efter denne dato.

Er forureningen sket efter
01.01.2001.

nej

ja
Påbud om afhjælpende
foranstaltninger efter
jordlovens § 41. (objektivt ansvar).Tinglys forvarsel (partshøring) eller
påbud.
Påbud er bindende for
senere erhverver.

ja

ja

nej

Er den væsentligste
forurening sket efter den
01.01.2001.

nej
Genopretningspåbud efter miljølovens § 69 jf. § 19 eller olietankbekendtgørelses § 22.
Ansvarsgrundlag, culpa eller efter miljøerstatningsloven.
Tinglys forvarsel (partshøring) eller påbud.
Påbud er bindende for senere erhverver.
Ved efterladt forurening, skal ovenstående pkt. følges

Bilag 8
Forvaltningsretlige regler

Forvaltningsretlige regler
En afgørelse truffet af forvaltningsmyndigheden kan risikere at blive kendt ugyldig, såfremt de forvaltningsretlige regler ikke er fulgt.
Det betyder, at Forvaltningsloven med tilhørende forvaltningsretlige regler skal være overholdt. I
det efterfølgende vil disse regler kort blive præsenteret, men det må på det kraftigste opfordres til,
at man som sagsbehandler sætter sig grundigt ind i forhold, der har betydning for god forvaltningsskik.
Forvaltningsretlige regler omfatter Forvaltningsloven, Offentlighedsloven (og lov om aktindsigt i
miljøoplysninger) samt særlovsbestemmelser (Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven).
Forvaltningsloven (lov nr. 347 af 06.06.1985) gælder for behandling af sager, hvori der er eller vil
blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Loven er altså gældende for sager, når miljømyndighederne udsteder påbud. Forvaltningsloven vil ikke blive gennemgået nærmere her, men
Forvaltningslovens elementer bør inddrages i forbindelse med sagsbehandlingen.






Inhabilitet
Reglen skal bl.a. sikre at borgeren kan føle tillid til afgørelser foretaget af det offentlige.
Vejledning og repræsentation
Forvaltningsmyndigheden skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer,
der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Bestemmelsen giver endvidere en part i en sag ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre.
Aktindsigt
I henhold til Forvaltningsloven kan den der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet
afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Men i henhold til Offentlighedsloven (Lov nr. 572 af 19.12.1985) kan alle mulige
”ikke-parter” (eks. Journalister) få aktindsigt. Der er kun enkelte undtagelser, der fritager
visse typer dokumenter for aktindsigt, eks. nogle interne arbejdsdokumenter. Derudover
omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lign, for så vidt det er at væsentlig økonomisk
betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår.
Dog skal man være opmærksom på, at på miljøområdet er der udvidet ret til aktindsigt, jf.
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (lov nr. 292 af 27.04.1994).
Men det kan anbefales, at man som myndighed kontakter virksomheden, til hvem et påbud
er meddelt, forud for udlevering af sagens akter mht. aktindsigt for at få afklaret om der er
akter i sagen som kan være undtaget for retten til aktindsigt.





Partshøring
Hvis en oplysning kan være til ugunst for en part må der ikke træffes afgørelse i sagen før
parten er gjort bekendt med oplysningen. Det fremgår ikke af loven hvem der er part. Men
ifølge teori og praksis fremgår det, overført til jordforureningsområdet, at det primært er den
som påbudet rettes til, der er part. Her ud over vil andre, der vil eller kan blive miljømæssigt
berørt af forureningen, kunne være part, dvs. særligt naboen i forhold til en forurening, der
kan sprede sig til nabogrunden.
Begrundelse
En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.



Klagevejledning
Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles
skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og
oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder eventuel tidsfrist. Normalt
vil påbud påklages til Miljøstyrelsen og herefter til Miljøklagenævnet, hvis parten er utilfreds
med afgørelsen fra Miljøklagenævnet.
Alle afgørelser, der er truffet med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven
kan tillige indbringes for domstolene. Der skal derfor altid give søgsmålsvejledning. Søgsmålsfristen indenfor MBL er 6 måneder, mens den indenfor JFL er 12 måneder.
Parallelt med disse klagemuligheder er der endvidere mulighed for at parterne kan klage til
Tilsynsrådet og Folketingets ombudsmand.



Tavshedspligt m.v.
Ifølge Forvaltningsloven har den, der virker inden for den offentlige tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c – 152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig. Se endvidere § 27 i loven.

Foruden ovenstående bestemmelser gælder følgende principper:
Officialprincippet
Ansvaret for sagens oplysning påhviler myndigheden.
Legalitetsprincippet
1. Forvaltningen er bundet af ”loven” (regelhierarkiet):
a. Lovene (inkl. Grundloven)
b. Bekendtgørelser (udstedt med hjemmel i lov)
c. Cirkulærer
d. Vejledninger o.l. fortolkninger/afgørelser fra overordnede myndigheder
e. Retspraksis
2. Kravet om, at enhver afgørelse skal have hjemmel i loven
Forvaltningsretlige grundsætninger/-principper
Foruden de lovfastsatte bestemmelser gælder de forvaltningsretlige grundsætninger/-principper,
som man som myndighed forudsættes at følge ved forvaltningsretlige afgørelser.
1.
2.
3.
4.

Magtfordrejning
Lighedsprincippet
Forbud mod skøn under regel
Proportionalitetsprincippet

Magtfordrejning – typeeksempler





Private, politiske og religiøse hensyn
Hensyntagen ril myndighedens økonomiske interesser
Sammenblanding med lovlige hensyn fra andre områder
Hensyntagen til erstatningsrisiko for myndigheden

Lighedsprincippet





Lige forhold skal behandles lige
Forskelsbehandling af ensartede forhold skal være begrundet i saglige og lovlige hensyn
Praksisændringer OK – hvis sagligt begrundede og ikke vilkårlige
Praksis for en kommune ikke (nødvendigvis) bindende for en anden

Forbud mod skøn under regel




Myndighedens egen praksis/ ”egne regler”
Må ikke få karakter af ufravigelige regler
Pligt til altid at foretage et konkret skøn i den enkelte sag

Proportionalitetsprincippet


Indgreb ikke videregående end formålet tilsiger



Pligt til afvejning mellem de økonomiske konsekvenser af et indgreb eller vilkår og den miljømæssige effekt heraf.

Bilag 9
Resumé af udvalgte domme

Tinglev-dommen (Højesteret d. 23. januar 2002 i sag I 164/2001) (U.2002.780.H)
Om kommunens påbud til benzinforhandler om oprensning mv. efter forureningsskade er gyldigt.
F forhandlede benzin fra en ejendom, som han selv ejede. Tankanlæg med benzinstander m.v.
tilhørte olieselskabet O, som havde opstillet anlægget og udlånt det til ham. I forbindelse med udførelsen af reparation af en benzintank, der var blevet beskadiget af en bilist, begik serviceselskabet S, med hvem O havde en fast serviceaftale, en fejl ved ikke at foranledige foretaget en tæthedsprøvning. Efter at der var konstateret benzinudslip fra et rør i jorden ved tanken, meddelte
kommunen K et påbud til F om oprensnings- og/eller afværgeforanstaltninger i medfør af miljøbeskyttelsesloven. F indbragte sagen for landsretten, der gav F medhold i, at påbuddet var ugyldigt,
og pålagde K at friholde F for omkostningerne i forbindelse med efterkommelsen af påbuddet.
Højesteret udtalte, at drift af en benzinstation er en erhvervsmæssig aktivitet, som indebærer en sådan forureningsrisiko, at der til beskyttelse af almenheden mod miljøskade skal
udvises særlig omhu ved driften af anlægget.
Uanset om F måtte have handlet uansvarligt, hæftede han derfor ikke blot for fejl, der måtte være
begået af O, men også for den fejl, der var begået af S. K blev derfor frifundet.(1)
Q8 Silkeborg-dommen (Højesteret d. 1. november 1999 i sag I 403/1997) (U.2000.276.H)
Olieselskab erstatningsansvarlig for udgifter til bortgravning af forurenet jord, undersøgelse og afværgeforanstaltninger.
Resumé
I 1962 indgik olieselskabet O en overenskomst med en forhandler om udlån og opstilling af et
tankanlæg, som O skulle levere produkterne til. I forbindelse med, at en chauffør fra O I 1989 påfyldte dieselolie, hvorved der blev spildt ca. 100 l olie, iværksatte kommunen K en forureningsundersøgelse af ejendommen. Undersøgelsesrapporten, der var udarbejdet af et privat firma, konkluderede, at der var opstået forurening af jorden, der skyldtes overfyldning, utætheder og spild i øvrigt ved O’s påfyldning af tankene. Efter pålæg fra K lod O foretage bortgravning af forurenet jord
og iværksatte undersøgelser og afværgeforanstaltninger m.v. Med henvisning til, at forureningen
ikke var sket i forbindelse med O’s påfyldninger og heller ikke i øvrigt var forårsaget af noget forhold hos O, og til, at K ikke havde haft hjemmel i den dagældende miljøbeskyttelseslov til at pålægge O at afholde udgifterne, anlagde O sag mod K med påstand om betaling af udgifterne.
Højesteret udtalte, at det allerede fra begyndelsen af 1960’erne må antages at have stået
olie- og benzinselskaberne klart, at der af hensyn til faren for forurening måtte udvises omhu vedrørende såvel vedligeholdelse af tankanlæg som påfyldning af tankene.
At olieselskaberne ikke dengang måtte have haft fuldt overblik over de skader, en forurening som
den foreliggende kunne forvolde på længere sigt, kunne ikke formindske selskabernes erstatningspligt. Da O ikke havde ønsket at medvirke til de undersøgelser, der resulterede i undersøgelsesrapporten, og heller ikke i øvrigt havde forsøgt at påvise årsager til forureningen måtte anses
for at have handlet uforsvarligt gennem hele perioden fra 1962-1989, blev K frifundet. Da det ikke
kunne anses for undskyldeligt, at et anbringende, der blev fremsat umiddelbart inden domsforhandlingen, ikke var blevet fremsat tidligere, tillod Højesteret ikke anbringendets fremsættelse, jf.
retsplejelovens § 383 (1).

Statoil-Blaavandshuk Kommune (Vestre Landsret 30.01.2004 sag B-2353-00)
Resumé
Benzinselskab S anlagde sag mod B kommune med påstand om, at B skulle betale ca. 3,25 mio.
kr. til S svarende til de udgifter, som S havde haft for at opfylde påbud fra B om afværgeforanstaltninger i anledning af konstaterede udsivninger fra et benzinanlæg. S mente, at påbuddene var
ulovlige, fordi S ikke forud for påbuddene havde fået forvarslinger. B påstod frifindelse og nedlagde
påstand om selvstændig dom for godt 260.000 kr. svarende til B's udgifter til bl.a. en ekstern rådgiver.
B blev frifundet for S's krav, idet der ikke var grundlag for at anse B's valg af afværgeforanstaltning
for uproportional, og påbuddet var ikke ugyldigt, selv om S ikke havde været hørt forud for påbuddet. Landsrettens flertal frifandt S for at betale erstatning til B, idet flertallet ikke fandt, at benzinstationen havde været drevet på en måde, som kunne føre til erstatningsansvar.
”Herlev” sagen; UfR 2001.1709/2 H

