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Notat om amternes 2000-indberetning om administration af jordforureningslovens § 52 

 

1. Baggrund 

Siden den 1. januar 1998 har det generelt været forbudt at tilføre jord til råstofgrave og tidligere 
råstofgrave. Grundlaget for forbudet er lov nr. 426 af 10. juni 1997 om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse og lov om råstoffer. Lovændringen blev vedtaget af Folketinget den 30. maj 
1997 med det formål at beskytte grundvands- og drikkevandsinteresser. 
 
Forbudet er nu videreført i §§ 52-53 i lov om forurenet jord (jordforureningsloven), der trådte 
i kraft den 1. januar 2000. Bestemmelsen i § 52 regulerer forbudet mod tilførsel af jord til rå-
stofgrave og mulighederne for at få dispensation fra forbudet. 
 
Amtsrådet kan dispensere fra forbudet hvis der ikke er risiko for forurening af vandindvin-
dingsanlæg eller grundvand der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og 
andre miljømæssige hensyn ikke taler imod (jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3). 
 
Amtsrådet kan desuden dispensere hvis råstofindvinderen eller grundejeren har en kontrakt-
mæssig forpligtelse til at tilføre jord til ejendommen. I givet fald skal aftale være indgået in-
den den 19. december 1996 (jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 1). 
 
Dispensation kan på tilsvarende vis gives hvis råstofindvinderen eller grundejeren har haft sær-
lig grund til at påregne at der kunne tilføres jord til ejendommen, og et forbud mod deponering 
derfor betyder væsentlige økonomiske tab (jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 2). 
 
Miljøhensyn kan dog indebære at amtsrådet ikke giver den ansøgte dispensation selv om af-
slaget forringer eller umuliggør en bestemt, påregnelig anvendelse af ejendommen. 
 
I overensstemmelse med Betænkning over lovforslag nr. L 129 af 18. december 1996 afgivet 
af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 14. maj 1997 foretager amtsrådene en årlig 
indberetning til Miljøstyrelsen om de meddelte dispensationer, således at styrelsen kan følge 
udviklingen på området. Formålet med en sådan indberetning er at sikre at de meddelte di-
spensationer tilgodeser de hensyn der er angivet i lovforslaget. 
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2. Amternes indberetninger 

Den daværende miljø- og energiminister sendte den 11. januar 1999 Miljøstyrelsens notat af 
10. december 1998 om amtsrådenes 1. indberetning til Folketingets Miljø- og Planlægnings-
udvalgs orientering. Indberetninger og notat omfattede perioden fra 1. januar til 30. juni 1998. 
 
Den 24. januar 2000 sendte miljø- og energiministeren Miljøstyrelsens notat af 20. december 
1999 om amtsrådenes 2. indberetning til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalgs oriente-
ring. Indberetninger og notat omfattede perioden fra 1. juli 1998 til 30. juni 1999. 
 
Miljøstyrelsen har den 9. januar 2001 bedt amtsrådene om en indberetning for perioden 1. juli 
1999 til 31. december 2000. Indberetningerne er modtaget i perioden januar – juni 2001, bort-
set fra en enkelt der er modtaget i februar 2002. Indberetningen omfatter det første år efter at 
jordforureningsloven er trådt i kraft den 1. januar 2000. 
 
Amtsrådene er bedt om for hver afgørelse truffet i amtet siden forrige indberetning at oplyse 
om hjemmel, begrundelse, vandindvindingsinteresser eller andre miljømæssige hensyn. Des-
uden er amtsrådene bedt om at oplyse om deponerede mængder jord i råstofgrave siden 1. ja-
nuar 1998, om det årlige deponeringsbehov, om deponeringskapacitet, herunder om alternati-
ve placeringsmuligheder, og om kontrol med overholdelse af vilkår for dispensationer. 
 

3. Dispensation fra forbudet mod tilførsel af jord til råstofgrave  

Fra 1. juli 1999 til 31. december 2000 har amterne truffet i alt 90 afgørelser efter jordforure-
ningslovens § 52, stk. 2. Der er givet 74 dispensationer og 16 afslag. Ved indberetningen i 
1999 havde amterne i alt truffet 142 afgørelser. (Tabel 1.) 
 
Tabel 1. Afgørelser truffet pr. medio 1998, pr. medio 1999 og pr. ultimo 2000  
Amt Dispensation Afslag Ad Dispensationer i 2000 (1½ år) 
Indberetnings- 
Periode 

 

1/1-30/6-
1998 

(½ år) 

1/7-98-
30/6-99 

(1 år) 

1/7-99-
31/12-00 

(1½ år)

1/1-30/6-
1998 

(½ år)

1/7-98-
30/6-99 

(1 år)

1/7-99-
31/12-00 

(1½ år)

Konkrete projek-
ter/begrænsede 
mængder 

generel / ingen 
oplysninger om 
begrænsninger 

Københavns Amt 6 2 1 2 0 0 1 0
Frederiksborg Amt 4 4 0 1 4 0 0 0
Roskilde Amt 5 0 2 7 1 1 1 1
Vestsjællands Amt 3 5 1 5 4 0 1 0
Storstrøms Amt 3 5 1 3 4 3 1 0
Bornholms Amt 5 1 0 0 0 0 0 0
Fyns Amt 9 5 9 14 4 2 0 9
Sønderjyllands Amt 10 2 2 9 3 0 1 1
Ribe Amt 0 22 2 0 7 1 0 2
Vejle Amt 18 3 2 19 1 2 1 1
Ringkjøbing Amt 14 12 14 13 8 1 9 5
Århus Amt 13 13 6 7 0 6 1 5
Viborg Amt 19 7 1 11 6 0 0 1
Nordjyllands Amt 5 17 33 2 2 0 33 0
I alt 114 98 74 93 44 16 49 25
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Det fremgår af amternes seneste indberetninger at 3
2  af de 74 dispensationer er meddelt til 

modtagelse af jord fra konkrete bygge-/anlægsarbejder eller begrænsede jordpartier. Af de 25 
generelle dispensationer er godt 2

1  givet for maksimalt 5 år. Et amt har givet 28 dispensatio-
ner der er begrænset til jordmængder på op til 5.000 m3 jord. Samme amt oplyser i øvrigt at 
der ikke er givet nogen afslag i perioden og forklarer dette med at mange opgiver at søge når 
de ved telefonisk henvendelse får oplyst at tilladelse ikke kan forventes meddelt. 
 

3.1 Hjemlen for dispensationen  

Lige som i den forrige indberetning har amterne meddelt alle dispensationer – bortset fra én – 
med hjemmel i jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3. I disse sager har amtsrådene således 
vurderet at tilførsel af jord ikke vil udgøre en risiko for forurening af vandindvindingsanlæg 
eller grundvand der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. Én dispensation 
er meddelt i medfør af § 52, stk. 2, nr. 2, da råstofindvinderen eller grundejeren har haft en be-
rettiget forventning om at kunne tilføre jord til ejendommen. 
 

3.2 Vandindvindingsinteresser 

Amterne har som grundlag for deres afgørelser efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3, 
vurderet om der kan dispenseres fra forbudet uden risiko for forurening af vandindvindingsan-
læg eller af grundvand. 
 
I forbindelse med indberetningen er amterne bedt om at oplyse om begrundelsen for den en-
kelte afgørelse og om de vandindvindingsinteresser der er i nærheden af råstofgraven eller den 
tidligere råstofgrav, herunder om området i regionplanen er udlagt til område med særlig 
drikkevandsinteresse (OSD), drikkevandsinteresse (OD) eller begrænset drikkevandsinteresse 
(OBD), om området er indvindingsopland (IO) til et vandværk, eller om der er enkeltvandfor-
syningsboringer (EV) i området. 
 
Af tabel 2 fremgår vandindvindingsinteresserne i forbindelse med dispensationer som amterne 
har indberettet pr. medio 1998, pr. medio 1999 og pr. ultimo 2000. 
 
Tabel 2. Vandindvindingsinteresser ved dispensationer 
Antal dispensationer i indberetningsperioden 1998 (½ år) 1999 (1 år) 2000 (1½ år) 
i OSD og i IO 7 5 7 
i OSD og uden for IO 16 12 4 
i OSD (hjemmel nr. 1/nr. 2)1 15 0 1 
I alt i OSD 38 17 12
uden for OSD og i IO 5 0 1 
uden for OSD og uden for IO 71 47 18 
uden for OSD med EV 0 12 9 
uden for OSD1 0 22 34 
I alt uden for OSD 76 81 62
I alt 114 98 74
1 Uoplyst om i/uden for IO eller med/uden EV i nærheden. 
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Af de i 2000 indberettede dispensationer er 62 (eller 84%) givet til råstofgrave uden for OSD, 
heraf 18 uden for indvindingsopland til vandværk og 9 med enkeltvandforsyning i nærheden. 
 
Amterne har i 4 tilfælde givet dispensation til at tilføre jord til råstofgrave beliggende i OSD, 
men uden for indvindingsoplande. 
 
Et enkelt amt har i 7 tilfælde givet dispensationer til råstofgrave beliggende i OSD og inden 
for et indvindingsopland. Begrundelserne for disse dispensationer er tilførsel af en begrænset 
mængde landbrugsjord eller anden jord som amtet vurderer er ren bortset fra en enkelt dispen-
sation til at udlægge pyritholdig blødbundsjord i en sø. Amtets vurdering af de geologiske og 
hydrogeologiske forhold i disse sager fremgår ikke af amtets indberetning. 
 
Hensynet til vandindvindingsinteresserne synes umiddelbart at være tillagt samme betydning 
som det har været tilfældet i forbindelse med de dispensationer der blev indberettet i 1999. De 
fleste dispensationer gives til råstofgrave som hverken ligger i OSD eller inden for et indvin-
dingsopland til et vandværk. Andelen af dispensationer til råstofgrave i OSD er uændret i for-
hold til 1999. 
 
Ved en sammenligning af indberetningerne bemærkes i øvrigt at oplysningsniveauet og peri-
odernes længde ikke er ens. I 2000-indberetningen er det i 34 tilfælde blot oplyst at råstofgra-
ven ligger inden for OD/OBD uden at det udtrykkeligt er angivet at det ikke er et indvin-
dingsopland eller i nærheden af enkeltvandforsyning. 
 

3.3 Vilkår for dispensationer  

Amterne kan fastsætte vilkår for udnyttelse af meddelte dispensationer. I henhold til jordforu-
reningslovens § 52, stk. 3, kan det være vilkår om håndtering af jorden og om dokumentation 
for at der er tale om uforurenet jord. 
 
Miljøstyrelsen har ikke bedt amterne om at indsende specielle oplysninger om de vilkår som 
måtte blive fastsat for udnyttelse af dispensationer. Styrelsen har i forbindelse med klagesager 
og afgørelser modtaget til orientering set eksempler på vilkår fra 11 amter. 
 
I Miljøstyrelsens notat af 10. december 1998 om amternes indberetning i 1998 er kort omtalt 
nogle typiske vilkårselementer. 
 

4. Afslag på ansøgninger om dispensation fra forbudet 

Siden forrige indberetning har amterne meddelt 16 afslag og alle i medfør af jordforurenings-
lovens § 52, stk. 2, nr. 3. Amterne har således vurderet at tilførsel af jord vil indebære en risi-
ko for forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand der forventes at indgå i den frem-
tidige drikkevandsforsyning. 
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Af tabel 3 fremgår vandindvindingsinteresserne i forbindelse med afslag som amterne har 
indberettet pr. medio 1998, pr. medio 1999 og pr. ultimo 2000. 
 
Tabel 3. Vandindvindingsinteresser ved afslag 
Antal afslag i indberetningsperioden 1998 (½ år) 1999 (1 år) 2000 (1½ år) 
i OSD og i IO 43 20 4 
i OSD og uden for IO 28 3 2 
i OSD med EV 0 3 3 
i OSD1 0 8 2 
I alt i OSD 71 34 11
uden for OSD og i IO 8 2 3 
uden for OSD og uden for IO 12 2 0 
uden for OSD med EV 0 3 2 
uden for OSD1 0 3 0 
I alt uden for OSD 20 10 5
Uoplyst (hjemmel nr. 1/nr. 2)2 2 0 0
I alt 93 44 16
1 Uoplyst om i/uden for IO eller med/uden EV i nærheden 
2 Uoplyst om i/uden for OSD 
 
Af de i 2000 indberettede afslag er der meddelt 11 afslag på ansøgning om tilførsel af jord til 
råstofgrave inden for OSD, svarende til knap 4

3  af alle meddelte afslag. Af disse ligger rå-
stofgraven i 4 tilfælde inden for indvindingsopland til vandværk og i 3 er der enkeltvandfor-
syningsboring i nærheden. 
 
I 5 sager er der meddelt afslag til råstofgrave uden for OSD, hvoraf 3 ligger inden for et ind-
vindingsopland og 2 med enkeltvandforsyningsboringer i nærheden. 
 
En nærmere sammenligning af de hensyn til vandindvindingsinteresser som har begrundet af-
slag indberettet i 1998, 1999 og 2000, er vanskelig på grund af varierende detaljeringsgrad i 
indberetningerne. Dog gælder for alle perioder at 4

3  af afslagene er meddelt når råstofgraven 
ligger i OSD, og at råstofgraven i mere end 2

1  af disse tilfælde også ligger inden for et ind-
vindingsopland til et vandværk eller i nærheden af en enkeltvandforsyningsboring. For knap 

3
2  af samtlige afslag (153) gælder at råstofgraven ligger inden for et indvindingsopland til et 
vandværk eller i nærheden af en enkeltvandforsyningsboring. 
 

5. Behovet for placering af jord i amtet og kapaciteten hertil  

Jord tilført råstofgrave 
Amterne har skønnet at råstofgrave med dispensation til at modtage (uforurenet) jord i 1998  
har modtaget ca. 1.587.000 m3 jord i 1998, 1.781.000 m3 i 1999 og 2.403.000 m3 i år 2000. 
 
Deponering af ren jord i råstofgrave med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og/eller 
§ 33 er ikke medregnet i ovenstående mængder. Efter det oplyste har 45 råstofgrave fordelt på 
ni amter en sådan tilladelse. Restkapaciteten i disse råstofgrave er for syv amters vedkom-
mende skønnet til i alt ca. 10.500.000 m3. I de resterende to amter er kapaciteten ukendt. 
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Aktive råstofgrave har i henhold til tilladelser til råstofindvinding indberettet til Danmarks 
Statistik at der i alt er tilført ca. 1.774.000 m3 jord til aktive råstofgrave i 1998, 2.231.000 m3 i 
1999 og 2.503.000 m3 i år 2000. For de fleste amters vedkommende er der endog store for-
skelle på oplysningerne fra amterne til Miljøstyrelsen og oplysningerne fra råstofindvinderne 
til Danmarks Statistik. På landsplan er tallene dog af nogenlunde samme størrelsesorden, og 
Danmarks Statistiks tal for udviklingen fra 1998 til 2000 kan derfor med forbehold kan tages 
som udtryk for udviklingen i deponerede mængder jord i råstofgrave – aktive såvel som tidli-
gere råstofgrave. 
 
Danmarks Statistik har opgjort at de aktive råstofgrave i 1997 har modtaget 2.827.000 m3. I 
forhold til 1997 er der således modtaget ca. 1.000.000 m3 eller ca. 3

1  mindre i 1998, men i 
1999 og 2000 nærmer jordmængden sig niveauet fra 1997. Tallenes udvikling fra 1997 til 
2000 viser at der især i Frederiksborg, Roskilde, Vestsjælland og Århus amter er sket betyde-
lige fald. Råstofgravene i disse fire amter tegnede sig i 1997 for knap 2

1  (47%) af den depo-
nerede jord. I 2000 er tallet faldet til 28%. Der er sket betydelige stigninger på Fyn og i Nord-
jylland. Disse to amter er gået fra sammen at tegne sig for 8% i 1997 til 21% i 2000. 
 
Tallenes udvikling fra 1997 til 2000 viser at tendensen samlet set er at den deponerede jord-
mængde i råstofgrave nærmer sig samme niveau som før forbudet trådte i kraft. 
 
Behov for placering af jord 
Amterne blev bedt om at oplyse hvor store mængder jord der er behov for at placere inden for 
amtet pr. år. 
 
Otte amter har ingen bud på det årlige behov for placering af jord i amtet. Bornholms Amt 
skønner at behovet er ringe, og de øvrige fem amter skønner – bl.a. på grundlag af den oply-
ste/skønnede deponering i 2000 – at der er et samlet behov for placering af ca. 1,6 mio. m3 
jord årligt. Til sammenligning er der i disse fem amter ifølge amternes indberetninger depone-
ret knap 1,2 mio. m3 jord i råstofgrave i 2000. 
 
Dette indikerer at omkring 4

1  af behovet for deponering af jord dækkes af alternative place-
ringssteder, herunder i råstofgrave med tilladelse til at modtage jord efter miljøbeskyttelseslo-
vens § 19 eller § 33. 
 
Der er ikke indgået aftaler amterne imellem om deponering af jord, og amterne har generelt 
ingen oplysninger om eventuel import/eksport af jord mellem amterne. Roskilde Amt skønner 
dog at godt 2

1  af den tilførte jordmængde er importeret fra andre amter. 
 
Kapacitet i råstofgrave 
Amterne blev bedt om at oplyse hvor meget plads der er til at modtage ren jord i amtet, og 
hvor længe pladsen forventes at kunne dække amtets behov for placering af ren jord. 
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Syv jyske amter har ingen opgørelser eller andre oplysninger om restkapaciteten. Et af disse 
amter skønner dog at der i råstofgrave med dispensation er kapacitet nok til at behovet for de-
ponering af jord kan dækkes. Bornholms Amt oplyser tilsvarende at kapaciteten er rigelig. 
 
De øvrige seks amter, som har oplyst om restkapaciteten i råstofgrave, har plads nok i fra ca. 
2 år til 30 år. 
 
Der synes på denne baggrund ikke at være aktuelle kapacitetsproblemer. Dog har 2

1  af am-
terne ikke oplysninger om den faktiske restkapacitet til jord i råstofgrave. Udnyttelse af kapa-
citeten i nogle råstofgrave kan også betyde et øget transportbehov. Det er dog ikke muligt at 
vurdere hvordan transportbehovet ville have udviklet sig uden regulering af jordtilførslen til 
råstofgrave. 
 
Alternative placeringsmuligheder 
Amterne er dernæst bedt om at oplyse om der er oprettet placeringsmuligheder for ren jord 
uden for råstofgravene i amtet, og i givet fald oplyse hvem der har oprettet dem. 
 
Københavns Kommune har oplyst at der i løbet af 2001 forventes oprettet et modtageanlæg 
med en kapacitet på 2.830.000 m3, heraf ca. 600.000 m3 til ren jord. 
 
Tre amter oplyser at der kommunalt eller privat er oprettet alternative placeringsmuligheder 
til ren jord. Herudover oplyser fire amter at der er etableret placeringsmulighed eller oprettet 
jorddeponi på/ved lossepladser og fyldpladser. Amterne nævner endvidere at jord anvendes i 
bygge- og anlægsarbejder, til afdækning, landskabsmodellering, havneopfyld og terrænregu-
lering på landbrugsejendomme. 
 
Den daværende miljø- og energiminister pegede i den statslige udmelding til regionplanrevi-
sion 2001 på at der kan være behov for at amterne udpeger alternative placeringssteder for 
overskudsjord, hvis der opstår problemer på grund af forbudet mod placering i råstofgrave. 
 
Amterne har ifølge indberetningerne ikke taget egentlige initiativer til oprettelse af alternative 
placeringsmuligheder for ren jord. Et enkelt amt oplyser dog at amtet har udpeget nogle om-
råder som interesseområder for jorddeponering. Dette er fulgt op med et udkast til strategi for 
en placering af ren overskudsjord. Strategien drøftes med kommunerne i amtet. 
 
Der er som nævnt ovenfor 45 råstofgrave i ni amter som har tilladelse efter miljøbeskyttelses-
lovens § 19 eller § 33 til at modtage jord. Den samlede kapacitet skønnes at være godt 10 mio. 
m3. For 1 af gravene er det specifikt nævnt at tilladelsen gælder forurenet jord. Hertil kommer 
lossepladser med plads til mere end 1,7 mio. m3. Ét amt nævner at de pågældende steder – på 
trods af tilladelser – kun i begrænset omfang bruges til jorddeponering. 
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6. Kontrol og tilsyn  

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, og jordforureningslovens § 66, stk. 3, fører 
amtsrådene tilsyn med deponeringer i råstofgrave og tidligere råstofgrave. Amterne er derfor i 
forbindelse med indberetningen blevet bedt om at oplyse om gennemført kontrol og tilsyn, 
herunder om hvordan tilsyn/kontrol er gennemført og om resultatet af tilsyn og kontrol. 
 
Amterne fører varierende grader af tilsyn og kontrol. Nogle fører regelmæssigt tilsyn, gen-
nemfører kontrolbesøg eller besigtiger råstofgrave med dispensation. Enkelte amter omfatter 
også de grave som ikke har fået dispensation. Flere amter gennemfører en stor del af tilsyns-
besøgene ved tilsyn efter råstofloven. Ved tilsyns- og kontrolbesøg udtager otte amter jord-
prøver til analyse. Fem af disse amter tager kun prøver ved mistanke om forurening. I øvrigt 
spørges chauffører om jordens oprindelse, oplysnings- og følgesedler og anden dokumentati-
on kontrolleres og der foretages visuel kontrol af den tilførte jord. Seks amter udtager ikke 
jordprøver. Et enkelt amt udtager vandprøver fra boringer nær enkelte af grusgravene. 
 
Tre amter vurderer og godkender jordpartierne inden deponering. Disse amter meddeler kun 
dispensation til givne jordpartier, og i det ene amt skal hvert parti jord anmeldes 14 dage in-
den deponering ønskes. Er der tvivl om hvorvidt jorden er ren, forlanges jorden analyseret. 
Det ene af disse amter fører ikke kontrol og tilsyn efter jorden er tilført råstofgravene. 
 
De fleste af amterne nævner at der i forbindelse med tilsyn og kontrol er konstateret enkelte 
overskridelser af grænseværdier og/eller af vilkårene for dispensationer. I ni amter har sådan-
ne overskridelser ført til indskærpelser og/eller fjernelse af de pågældende jordpartier. I tre til-
fælde er der fjernet jord fra råstofgrave uden dispensation, og i et enkelt tilfælde har amtet 
indgivet en politianmeldelse, som har ført til bødestraf. Et par amter nævner at tilsynet ikke 
har givet anledning til bemærkninger. 
 
Det fremgår således af amternes indberetninger at amterne gennemfører tilsyn og kontrol med 
at vilkår for dispensationer overholdes og med ulovlige deponeringer. Det fremgår også at der 
i den forbindelse hidtil er konstateret relativt få overskridelser som bl.a. har resulteret i fjer-
nelse af jord. 
 

7. Klagesagerne 

Siden forbudet trådte i kraft den 1. januar 1998 og frem til den 31. december 2001, har Miljø-
styrelsen afsluttet 52 klagesager hvoraf hovedparten er klager over afgørelser fra 1998. 13 sa-
ger er afvist af formelle grunde, 3 er blevet hjemvist til amtet til fornyet behandling og i 3 til-
fælde er klagen bortfaldet. Miljøstyrelsen har i 5 sager ophævet en dispensation. I de øvrige 
28 sager er amtets afgørelse stadfæstet i form af 21 afslag og 7 tilladelser, hvoraf 5 er meddelt 
efter stk. 2, nr. 1, og de resterende 2 efter stk. 2, nr. 3. 
 
7 klagesager er fortsat under behandling i Miljøstyrelsen pr. 1. januar 2002. 
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8. Konklusion 

På baggrund af amternes indberetninger og øvrige oplysninger synes amternes administration 
af forbudet mod tilførsel af jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave at være i overens-
stemmelse med intentionerne og formålet med reguleringen. Amternes afgørelser er således 
truffet med udstrakt hensyntagen til grundvands- og drikkevandsinteresser i nærheden af de 
pågældende råstofgrave. De indkomne klagesager giver samme indtryk.  
 
Miljøstyrelsen har dog i en række klagesager fundet anledning til at bemærke at amtsrådets 
vurdering af de konkrete forhold, herunder geologiske og hydrogeologiske forhold i området, 
bør fremgå udtrykkeligt af amtets afgørelser efter stk. 2, nr. 3, idet dispensationsadgangen er 
betinget af at der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand der 
er egnet til drikkevandsproduktion. 
 
Der er relativt stor usikkerhed forbundet med opgørelse af den mængde jord der er deponeret i 
råstofgrave med dispensation efter 1. januar 1998. Med forsigtighed kan Danmarks Statistiks 
tal, som ikke omfatter deponering i tidligere råstofgrave, benyttes. Disse tal tyder på at den 
deponerede jordmængde i råstofgrave – efter et betydeligt fald fra 1997 til 1998 – er steget til 
et niveau der nærmer sig niveauet før forbudets ikrafttræden pr. 1. januar 1998. 
 
Amterne har generelt ikke taget initiativer til alternative placeringsmuligheder uden for rå-
stofgravene. Jord som ikke tilføres råstofgrave, placeres og anvendes mange forskellige steder 
som fx i jorddeponier, i bygge- og anlægsarbejder, til afdækning og som terrænregulering på 
landbrugsejendomme. 
 
Samlet set lader det til at der umiddelbart er tilstrækkelig kapacitet til at placere jord i råstof-
grave. Yderligere skønnes der at være en betydelig restkapacitet i råstofgrave med tilladelse 
til at modtage jord efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33. 
 
Bortset fra et enkelt amt har amterne ifølge indberetningerne ikke taget skridt til planlægning 
af den fremtidige placering og anvendelse af især uforurenet jord. Forbudet mod deponering i 
råstofgrave kan således måske føre til øget transport af jord. 
 
Amternes tilsyn og kontrol har afsløret enkelte overskridelser af fastsatte grænseværdier og 
vilkår som i nogle tilfælde har ført til krav om fjernelse af det pågældende parti jord. Omfan-
get af amternes tilsyn og kontrol varierer en del, men alle amterne fører tilsyn. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag at der ikke er behov for at udnytte hjem-
len i lov om forurenet jord til at opstille ensartede kontrolsystemer. Miljøstyrelsen vil fortsat 
følge udviklingen på området. 
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