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Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud af 7. januar 2004 til [A] vedrørende afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med en forurening på […] tankstation, beliggende […].
1. Klage til Miljøstyrelsen
Med brev af 11. februar 2004 fra Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S har
Miljøstyrelsen den 12. februar 2004 modtaget klage og sagsakter vedrørende påbud af 7. januar 2004 til [A] om afhjælpende foranstaltninger vedrørende en olieforurening fra […] tankstation, beliggende […].
Påbudet er meddelt af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S, på vegne af
Odense Kommune.
Miljøstyrelsen skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som delvist skyldes, at Miljøstyrelsen har afventet Miljøklagenævnets afgørelse i en tilsvarende sag.
Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S har modtaget klager dels fra [advokat for
B] som repræsenterer [B], ejere af ejendommen […], og dels fra [advokat for
A] som repræsenterer forsikringsselskabet […]. (mandatar for [A]).
./.

Miljøstyrelsen har den 10. februar 2006 fremsendt en sagsfremstilling til
sagens parter.
2. Miljøstyrelsens afgørelse
Miljøstyrelsen ophæver påbud af 7. januar 2004 fra Miljøcenter Fyn/ Trekantområdet I/S som ugyldigt, og hjemviser sagen til behandling i første
instans i Odense Kommune.

./.

I lyset af Miljøklagenævnets afgørelse i en lignende sag, Miljøklagenævnets
afgørelse i J. nr. 41-6 af den 20. april 2006, er det Miljøstyrelsens vurdering,
at Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S ikke har haft hjemmel til at meddele
påbud i nærværende klagesag, da der ikke er tale om en akut uheldssituation.
Samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og Miljøcenter
Fyn/Trekantsområdet I/S af 22. december 1999 bemyndiger miljøcentret til
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at meddele varsler/påbud på miljølovsområdet og at udarbejde forslag til
varsler/påbud på drikkevandsområdet. Aftalen indeholder ingen udtrykkelig
bemyndigelse vedrørende varsler/påbud på jordforureningsområdet. Derimod indeholder delbasisprogrammet for jordforureningsområdet af 9. december 1999 en bemyndigelse til i uheldssituationer at meddele nødvendige
påbud på stedet. I andre tilfælde udarbejder miljøcentret alene forlag til varsler/påbud (som beskrevet i samarbejdsaftalen).
Samarbejdsaftalen af 17. december 2001 indebærer ingen ændringer heri.
Bemyndigelsen heri omfatter efter ordlyden miljølovsområdet og vandforsyningsområdet, men ikke jordforureningsområdet. I øvrigt har Odense Kommune udtalt under en sag for Miljøklagenævnet, at delbasisprogrammet for
jordforureningsområdet af 9. december 1999 ikke er ændret, og at ændringer heri skal vedtages på et repræsentantskabsmøde.
Miljøstyrelsen må således lægge til grund, at den bemyndigelse, der er
meddelt miljøcentret i relation til afgørelseskompetence efter jordforureningsloven, alene omfatter nødvendige påbud på stedet i forbindelse med uheldssituationer.
I den foreliggende sag indtraf olieforureningen i begyndelsen af juli 2002, og
miljøcentret meddelte pr. brev af den 23. juli 2002 varsel om påbud om undersøgelse af olieforureningen. Det påklagede påbud om afhjælpende foranstaltninger blev meddelt den 7. januar 2004.
Da det påklagede påbud ikke er et påbud på stedet i en uheldssituation, har
miljøcentret ikke haft kompetence til at meddele påbuddet.
3. 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 § 41. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er ”større eller principiel”.
Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens § 84, stk. 1. Klageberettiget er de, som afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, Fyns Amt samt Odense Kommune, 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.
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 efterkommes 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
Kontorchef
Sendt pr. e-mail til:
Miljøcenter Fyn/ Trekantområdet I/S,
Odense Kommune,
Fyns Amt,
Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt,
Sendt pr. brev til:
[Advokat for B],
[Advokat for A]

