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Klage over undersøgelsespåbud udstedt i henhold til jordforurenings-
lovens § 40 for forurening på ejendommen […], 3550 Slangerup 
 
1. Klagen 
 
Slangerup Kommune har pr. brev af den 28. september 2005 fremsendt 
klage af den 25. august 2005 fra […] ved […]. Klagen er uddybet af Advokat 
[…] i brev af den 12. september 2005. 
 
2. Miljøstyrelsens afgørelse 
 
Miljøstyrelsen ophæver Slangerup Kommunes påbud og hjemviser sagen til 
behandling i Slangerup Kommune, idet undersøgelsespåbuddet ikke er til-
strækkelig præcist, og da Miljøstyrelsen ikke finder, at Slangerup Kommune 
har opfyldt sin forpligtelse til at oplyse sagen i forhold til at konstatere, hvem 
der er rette påbudsadressat. 
 
3. Baggrund for sagen 
 
Slangerup Kommune modtager den 2. august 2005 pr. telefon fra […] an-
meldelse af forurening fra en olietank på ejendommen beliggende […], 3550 
Slangerup. Olietanken blev anvendt til opvarmning af en lade med pavillion-
værksted på ejendommen. Tanken bliver fjernet omkring den 1. juli 2005, 
hvorved forureningen bliver stoppet. Da tanken bliver fjernet er der mellem 
100 og 200 liter olie i tanken. Ejendommen er formelt overtaget den 1. juni 
2005.  
 
[…] oplyser desuden under telefonsamtalen, at han arbejder med oprens-
ning efter forureninger, og at han har udtaget og fået analyseret nogle prø-
ver, som viser, at der er forurenet. Slangerup Kommune beder om at få til-
sendt analyseresultaterne. 
 
[…] sender den 3. august 2005 analyseresultaterne. Én prøve er udtaget 
under det sted, hvor olietanken har dryppet olie. Desuden var der udtaget 
otte andre prøver på grunden. Af den medsendte tegning ser det ud som 
om, at prøverne er udtaget i 15 – 20 cm under terræn. 
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Den 4. august 2005 tog Slangerup Kommune på tilsyn på ejendommen. I 
den forbindelse kunne det konstateres, at der i et område på ca. to gange 
tre meter uden for en nyetableret vognport var gravet i jorden. Der kunne 
konstateres olielugt, men det var ikke muligt at konstatere præcist, hvor 
tanken havde været placeret på grund af bevoksning og gravning i området. 
Omfanget af den skete forurening kunne ikke konstateres.  
 
Den 5. august 2005 varsler Slangerup Kommune et påbud, idet der ikke er 
redegjort for forureningens udbredelse og udslippets størrelse. 
 
[…] meddeler den 11. august 2005 pr. telefon, at han ikke er forurener, idet 
forureningen er sket før han overtog ejendommen. 
 
Den 15. august 2005 uddyber […] dette i et brev til Slangerup Kommune, 
hvori han skriver, at lækagen er opdaget tre uger efter overtagelsen af 
ejendommen, samt at han formoder, at olietanken har været utæt i længere 
tid, da olien er trængt gennem et meget hårdt lerlag.  
 
Slangerup Kommune udsteder den 22. august 2005 undersøgelsespåbud i 
henhold til jordforureningslovens § 40.  
 
Pr. telefax af den 25. august 2005 gør […] overfor Slangerup Kommune 
gældende, at han ikke mener, at virksomheden er ansvarlig for forurenin-
gen, da forureningen bliver opdaget den omkring den 20. juni 2005. Dette 
begrundes med, at ejendommen er overtaget etapevist. Den nordvestlige 
del af hallen er overtaget den 27. maj 2005, boligen den 1. juni 2005 og 60 
% af hallen samt dele af udendørsarealet er overtaget den 20. juni 2005. 
Resten af hallen og udendørsarealet er stadig ikke overtaget den 25. august 
2005. 
 
Slangerup Kommune forespørger den 29. august 2005 pr. telefon, om 
B[…]s brev af den 25. august 2005 skal betragtes som en klage, hvilket han 
bekræfter. I telefonnotatet fra kommunen angives, at baggrunden for, at 
Slangerup Kommune anser virksomheden som forurener i sagen er, ejen-
dommen er overdraget med overtagelsesdag den 1. juni 2005 og det for-
hold, at tanken blev fjernet før anmeldelsen til kommunen. […] oplyser, at 
man var nødt til at fjerne tanken for at stoppe forureningen – hvilket efter 
Slangerup Kommunes opfattelse bekræfter, at der var tale om en igangvæ-
rende forurening. 
 
Advokat […] kommenterer i brev af den 12. september 2005 på vegne af 
[…] klagen jf. nedenfor under punkt 6.  
 
Den 16. september 2005 er Slangerup Kommune igen på tilsyn på ejen-
dommen. I den forbindelse oplyser […], at olietanken bliver tømt efter, at det 
bliver opdaget, at tanken var utæt. Der bliver pumpet mellem 100 og 200 
liter olie op af tanken. På billeder fra tilsynet ses, at der er olie på ydersiden 
af tanken ved påfyldningsstudsen. Det kan ikke udelukkes, at der er sket 
spild i forbindelse med tømning og flytning af olietanken. 
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Slangerup Kommune konkluderer efter tilsynet, at håndteringen af tanken 
har gjort det svært at rekonstruere de faktiske forhold. Håndtering af tanken 
og udtagningen af jordprøverne er sket lemfældigt, og minimum to opgrav-
ninger i det forurenede areal betyder, at forureningen er opblandet, og at de 
oprindelige forhold ikke er til stede. 
 
I øvrigt bemærkes i tilsynsrapporten i forhold til de udtagne prøver, at […] er 
et entreprenør og kloakfirma. […] er usikker omkring retningslinierne ved 
udtagelse af prøver til analyse. Desuden er der ikke udarbejdet en geotek-
nisk beskrivelse, som kan bruges til en nærmere bedømmelse af jordbunds-
forholdene. Slangerup Kommune finder derfor, at prøverne alene kan be-
tragtes som vejledende. 
 
4. Påbudets indhold 
 
Slangerup Kommune påbyder […] at gennemføre en undersøgelse med 
henblik på at klargøre omfanget og virkningerne af den anmeldte forurening. 
 
5. Klagens indhold 
 
[…] gør i brev af den 25. august 2005 til Slangerup Kommune gældende, at 
forureningen ikke er […] ansvar, idet ejendommen er overtaget etapevis jf. 
ovenfor. 
 
6. Parternes yderligere bemærkninger 
 
Advokat […] gør i brev af den 12. september 2005 på vegne af […] gælden-
de, at resultaterne af analyserne af prøverne udtaget af […] er tilstrækkeligt 
til at vurdere, hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at afværge forure-
ningen, og i det omfang der mangler yderligere oplysninger, må det præci-
seres, hvad det er, der mangler. 
 
Desuden gør Advokat […] gældende, at bevisbyrden for, at […] er forure-
ner, påhviler Slangerup Kommune. 
 
Endvidere gør Advokat […] gældende, at der er mulighed for at udstede 
påbud til flere forurenere i henhold til jordforureningslovens § 43, og dette 
burde Slangerup Kommune have gjort.  
 
Endelig er det Advokat […]s opfattelse, at kommunen ikke har løftet denne 
bevisbyrde, da olietanken blev fjernet samme dag, som […] overtog den del 
af ejendommen, hvor olietanken var beliggende eller i hvert fald senest tre 
uger efter, at […] formelt overtog ejendommen. Det er således Advokat 
[…]s opfattelse, at […] ikke er forurener, eller i hvert fald kun kan være an-
svarlig for en minimal del af den eventuelle samlede forurening. I den for-
bindelse bemærkes det, at det er uvist, hvor længe olietanken har været 
placeret på stedet. 
 
7. Regelgrundlag 
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Klageadgang 
Spørgsmålet om klageadgang efter jordforureningsloven reguleres af lovens 
§ 77, som har følgende ordlyd: 
 
”Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser efter loven eller regler 
udstedt i medfør af denne lov kan påklages til miljø- og energiministeren, 
medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser”. 
 
Miljøstyrelsen fungerer herefter som klagemyndighed for de kommunale 
afgørelser, idet ministerens beføjelser efter § 77 er delegeret til Miljøstyrel-
sen, jf. bekendtgørelse nr. 1066 af 17. december 1999. 
 
Blandt de afgørelser, der kan påklages efter § 77, hører påbud om under-
søgelser og oprydninger efter §§ 40-45 og 48. Dette gælder også afgørelser 
om, at myndigheden ikke finder grundlag for at anvende lovens indgrebsbe-
stemmelser. Denne anskuelse svarer i øvrigt til miljøbeskyttelsesloven og 
Miljøstyrelsens praksis i sager efter jordforureningsloven.  
 
Hjemmel 
Jordforureningslovens § 40 giver hjemmel til, at miljømyndighederne kan 
påbyde en forurener at iværksætte forureningsundersøgelser. Bestemmel-
sen har følgende ordlyd: 
 
§ 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 foretage prøveudtagning, 
analyser og målinger af stoffer og lign. Med henblik på at klarlægge årsa-
gerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens 
art og omfang og 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 inden den 1. januar 1992. Påbud efter stk. 1 kan end-
videre meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog § 41, 
stk. 3, nr. 2”. 
 
Proportionalitet i undersøgelsespåbud – egnethedskravet 
Det følger af såvel ordlyd som af det almindelige forvaltningsretlige propor-
tionalitetsprincip, at miljømyndigheden ikke kan påbyde undersøgelser, der 
ikke forventes at være nødvendige for at tage stilling til afhjælpende foran-
staltninger1. Dette indebærer, at miljømyndigheden ofte vil opdele undersø-
gelsespåbud således, at der først påbydes en indledende undersøgelse, 
hvorefter miljømyndigheden tager stilling til, hvilke yderligere undersøgelser 
der er behov for. 
 

                                                 
1 Jf. Bet 1995/1, s. 47 og A, s. 4345 
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Der er hverken i loven eller i forarbejderne indført et loft for de samlede ud-
gifter til undersøgelser. Af forarbejderne fremgår, at en indledende under-
søgelse kan udføres for ca. 25.000 kr., men at udsving kan forekomme. 
 
8. Miljøstyrelsens bemærkninger 
 
Miljøstyrelsen finder ikke, at påbuddet opfylder de almindelige forvaltnings-
retlige krav til afgørelsers klarhed og bestemthed, idet Slangerup Kommune 
hverken har beskrevet, hvilke undersøgelser, der skal udføres eller har bedt 
om et oplæg til undersøgelser, som kommunen skal godkende inden under-
søgelserne påbegyndes. 
 
[…] har undladt at anmelde forureningen og ydermere har […] gravet i om-
rådet med forureningen efter, at forureningen er konstateret, hvilket kan 
betyde, at forureningen er opblandet med ren jord, og således har fået et 
større omfang end oprindeligt. 
 
Det er dog oplyst i sagen, at der var olie i tanken på tidspunktet, hvor […] 
overtog ejendommen, og der er således sket forurening imens […] har ejet 
og drevet anlægget. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at ejer og driftsforhol-
dene bør klarlægges nærmere, således, at det er muligt at godtgøre, hvem 
der kan betragtes som forurener, idet det eventuelt vil være muligt at udste-
de et påbud også til den tidligere ejer af ejendommen. 
 
9. Klagevejledning 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens § 83 påklages til 
Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller 
principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5, herunder blandt 
andet § 40. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er ”større eller princi-
piel”. 
 
Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. 
jordforureningslovens § 84, stk. 1. Klageberettiget er afgørelsens adressat. 
Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i 
sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstituti-
onen, amtsrådet samt den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, 
jf. jordforureningslovens § 84, stk. 2, jf. § 82. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag, jf. jordforureningslovens § 85, stk. 1, jf. § 81, stk. 1 og 2.  
Klagefristen udløber i denne sag således den 21. februar 2005. 
 
En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer 
afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens § 85, stk. 2. Dette betyder, at 
såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet skal påbuddet ikke efter-
kommes førend Miljøklagenævnet har afgjort sagen. 
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Et søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt 
inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens § 
87, stk. 1. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Palle Boeck 
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