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1. Sagens indbringelse for Miljøstyrelsen 
Advokatvirksomheden […] har fremsendt klage af 11. maj 2004 og 4. 
juni 2004 til Trundholm Kommune vedrørende kommunens valg af 
afværgescenarium i forbindelse med oprensning af forurening fra en 
villaolietank på ejendommen […], 4500 Nykøbing Sjælland. 
 
Klagen er fremsendt på vegne […] og […], ejere af ejendommen […], 
4500 Nykøbing Sj. 
 
Trundholm Kommune har med brev af 10. juni 2004 fremsendt kla-
gen til Miljøstyrelsen bilagt sagens akter. 
 
 
 
2. Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen omgør Trundholm Kommunes afgørelse af 27. maj 
2004. Miljøstyrelsen finder dels, at den oprensningsløsning som kom-
munen har valgt er utilstrækkelig, og dels at der skal udføres supple-
rende undersøgelser som grundlag for beslutning om oprensning. 
 
Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse. 
 
 
 
3.  Baggrund for sagen Mljøministeriet 

Miljøstyrelsen Trundholm Kommune blev den 5. februar 2004 kontaktet angående 
en olieforurening på ejendommen […].  

Strandgade 29 
1401 København K 
Tlf.: +45 32 66 01 00  
Fax: +45 32 66 01 00 

Ejendommen er en ældre bygning, der tidligere har været anvendt som 
skole, og som består af et hovedhus med køkken, opholdsstue og sove-
værelse samt en tilbygning med fyrrum, bad/ toilet og værksted. Af 
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betydning for miljøproblematikken skal nævnes, at gulvene i tilbygnin-
gen er opbygget i beton, hvorimod gulve i hovedhuset udgøres af træ-
gulve udlagt på strøer, men uden traditionelt ”klaplag”, dvs. uden be-
tonafskærmning mod underliggende jord. Gulv i køkken (og entré) er 
dog udført i beton. Situationsplan over ejendommen er vedlagt i bilag. 
 
Ved kommunens besigtigelse den 5. februar 2004 blev det konstateret, 
at forureningen stammede fra en utæt olietank på ca. 1.200 liter. Eje-
ren oplyste, at tanken blev påfyldt i oktober 2003, og at tanken i uge 5 
i 2004 var ca. halvt fyldt. Den 2. februar 2004 var tanken tom, hvoref-
ter tanken samme dag blev påfyldt 1.190 liter olie. Tanken var igen 
tom den 4. februar 2004, og ca. 1.500 liter olie må dermed formodes 
at være sivet ud af tanken. 
 
Trundholm Kommune vurderede, at en nærmere undersøgelse af foru-
reningen var påkrævet og udstedte ved brev af 10. februar 2004 et på-
bud om at foretage undersøgelse af forureningens udbredelse samt 
klarlægge, hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes. Påbudet 
skulle være opfyldt senest den 5. marts 2004. 
 
På foranledning af Oliebranchens Miljøpulje foretog Hedeselskabet  
herefter den 9.-10. februar 2004 undersøgelse af forureningen. Af  
datamaterialet fremgår, at 
 
- der blev udført 6 filtersatte boringer omkring hoved-

hus/tilbygning, 
- der blev udført 6 håndboringer, heraf 3 stk. inde i tilbygningen, 
- i dybdeintervallet 1 - 2 meter under gulv i tilbygningen blev der 

fundet høje koncentrationer af olie (totalkulbrinter op til 7.300 
mg/ kg TS). 

 
Kommunen vurderede på baggrund af Hedeselskabets undersøgelse, at 
forureningen indebar risiko for forurening af grundvandet og udstedte 
derfor ved brev af 12. februar 2004 et påbud om oprensning af forure-
ningen til tankejeren. Påbudet skulle påbegyndes snarest muligt og 
senest den 16. februar 2004. 
 
[…] anmodede herefter ved brev af 18. februar 2004 Oliebranchens 
Miljøpulje om at foretage de fornødne undersøgelser og oprensnings-
arbejder og om at indhente kommunens godkendelse af de udførte 
arbejder. 
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Ved brev af 10. marts 2004 oplyste […], som advokat for grundejerne, 
Trundholm Kommune om, at Hedeselskabet på vegne af […] havde 
påbegyndt oprydningen på ejendommen. Dette var sket, uden der fo-
relå undersøgelse af forureningens udbredelse og afgrænsning og en 
endelig plan for omfanget af oprensningen. 
 
[…] forudsatte endvidere, at Trundholm Kommune ville drage omsorg 
for overholdelsen af jordforureningslovens § 48, således at der ville ske 
retablering af den hidtidige tilstand på ejendommen. Dette måtte efter 
[…]’s opfattelse indebære, at ejendommen ikke efterfølgende blev kort-
lagt på vidensniveau 2. Endvidere tog […] forbehold for på et senere 
tidspunkt at påklage sagen til Miljøstyrelsen. 
 
Ved brev af 22. marts 2004 fremsendte Hedeselskabet notat af 18. 
marts 2004 om vurdering af økonomi på oprensningsscenarier på ejen-
dommen til Trundholm Kommune  
Af notatet af 18. marts 2004 fremgår det, at  
 
- ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsin-

teresser, 
- forureningen i kildeområdet findes ned til ca. 2,5 meter under 

terræn, i jorden er fundet et indhold af totalkulbrinter på op til 
6.400 mg/kg TS, 

- forureningen har spredt sig mod syd langs det terrænnære grund-
vandsspejl ca. 2,0 meter under terræn ind under beboelsen og i et 
område ud mod […], 

- der er truffet fri fase olie på grundvandet, og der udføres p.t. af-
skimning af olie. Der er til d.d. (18-03-2004) afskimmet ca. 80 
liter olie, 

- der er udført poreluftmålinger under gulv i beboelsen, som viser 
overskridelse af afdampningskriteriet, hvorfor der er etableret en 
midlertidig aktiv ventilation under eksisterende gulvkonstruktion, 

- samlet vurderes forureningen at udgøre risiko for indeklima, re-
cipienter samt fremtidig vandindvinding. 

 
I notatet skitseres 5 mulige løsninger: 
 
1. Sikring af indeklima og kontrol af spredning af olie på grundvan-

det ved udskiftning af eksisterende gulvkonstruktion i børnevæ-
relserne og i opholdsrummet, mens der ikke foretages tiltag over 
for indeklimapåvirkning i værksted/depotrum. Til kontrol af 
spredning langs det terrænnære grundvandsspejl etableres et af-



4 

skærende dræn med pumpebrønde langs […], og fra pumpe-
brøndene afskimmes fri olie. Endvidere bortgraves og udskiftes 
ca. 0,5 meter forurenet jord lige omkring forureningskilden un-
der olietanken.  
Omkostningerne til denne løsning skønnes at udgøre kr. 
800.000,- eksklusiv moms, hvoraf omkostningerne til drift af ak-
tiv ventilation, grundvandsrensning eller grundvandsmonitering i 
2 år udgør kr. 200.000,- eksklusiv moms. 

2. Understøbning og udgravning af 2/3 af tilbygning samt fjernelse 
af jordforurening af haveareal og sikring af boligens indeklima, 
således at tilbygningen understøbes til ca. 2,5 meter under ter-
ræn, ca. 0,5 meter under sekundært grundvandsspejl. Endvidere 
understøbes den del af den nordlige facade på beboelsen, som 
støder op mod tilbygningen. Der afgraves forurenet jord i 2/3 af 
tilbygningen indtil grundvandsniveau, som er lokaliseret i ca. 2,3 
meter under terræn. Til sikring af indeklimaet udskiftes eksiste-
rende gulvkonstruktioner i børneværelserne og i opholdsrummet. 
Toilet/bad og bryggers sikres udefra i tilfælde af indeklimapro-
blemer.  
Omkostningerne til denne løsning skønnes at udgøre kr. 
1.300.000,- eksklusiv moms. Heraf udgør omkostninger til drift 
af aktiv ventilation, grundvandsrensning eller grundvandsmonite-
ring i 2 år kr. 200.000,- eksklusiv moms. 

3. Understøbning og udgravning af hele tilbygningen indtil beboel-
sens samt fjernelse af jordforurening i havearealet og sikring af 
boligens indeklima, således at tilbygningen understøbes i begge 
gavle til ca. 2,5 meter under terræn, ca. 0,5 meter under sekun-
dært grundvandsspejl. Jordforureningen skønnes at være belig-
gende ca. 2 meter under terræn. Ligeledes understøbes den del 
af den nordlige facade på beboelsen, som tilbygningen er bygget 
indtil, og hvor der ikke er kælder. Der afgraves forurenet jord i 
hele tilbygningen indtil grundvandsniveau, som er lokaliseret i 
ca. 2,3 meter under terræn. Til sikring af indeklima udskiftes ek-
sisterende gulvkonstruktioner i børneværelserne og opholds-
rummet. Endvidere etableres nyt bad og fyrrum.  
Omkostningerne til denne løsning anslås til kr. 1.575.000,- eks-
klusiv moms. Heraf udgør omkostninger til drift af aktiv ventila-
tion, grundvandsrensning eller grundvandsmonitering i 2 år kr. 
200.000,- eksklusiv moms. 

4. Nedrivning af al bebyggelse, således at ejendommen nedrives og 
grundejer modtager økonomisk kompensation for husets værdi 
anslået til kr. 1.150.000,-. Der udgraves til ca. 2,3 meter under 
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terræn. I forbindelse med gravearbejdet vil der blive oppumpet 
forurenet grundvand til olieudskiller.  
Omkostningerne til løsningen vurderes til kr. 2.100.000,- eksklu-
siv moms (omkostninger til genhusning er ikke indregnet). 

2. Bevarelse af al bebyggelse og bortgravning af forurening ude og 
inde, således at tilbygningen understøbes i den nordlige gavl og 
langs den østlige langside til ca. 2,5 meter under terræn, ca. 0,5 
meter under sekundært grundvandsspejl. Eksisterende tagkon-
struktion på tilbygningen sikres/understøttes, skillevægge nedta-
ges. Beboelsens yderfundamenter understøbes til ca. 2,5 meter 
under terræn. Indvendige bærende skillevægge tænkes understøt-
tet ved hjælp af nedpressede pæle. Rummene i beboelsen, tilbyg-
ningen og forurenede havearealer udgraves til ca. 2,3 meter un-
der terræn. Efterfølgende etableres nye kloak- og gulvkonstrukti-
oner, bad/toilet, fyrrum og inventar, og installationer opsættes og 
overflader efterbehandles. Der etableres spuns (areal ca. 40 m2) 
mod Brådevej, og der udgraves til ca. 2,3 meter under terræn. I 
forbindelse med gravearbejdet vil der blive oppumpet forurenet 
grundvand til olieudskiller.  
Omkostningerne til denne løsning vurderes til kr. 3.050.000,- 
ekskl. moms (omkostninger til genhusning ikke indregnet). 

 
I notatet vurderes, at en eventuel efterladt restforurening i grundvan-
det ved valg af løsning 2 og 3 kun vil udgøre en begrænset risiko for 
grundvandsressourcen i området. Vurderingen bygger på, at der er tale 
om et meget terrænnært sekundært grundvandsmagasin knyttet til san-
dindslag i moræneler, og at det primære grundvandsmagasin er beskyt-
tet af op til 32 meter moræneler. Den nærmeste grundvandsboring 
tilhører Bråde Vandværk og ligger ca. 1.000 meter opstrøms lokalite-
ten.  
 
Rapporten anbefaler valg af løsning 2, da denne vurderes at give den 
største miljømæssige effekt, idet store dele af vand- og jordforurenin-
gen fjernes i kildeområdet. Det skønnes, at løsning 2 vil fjerne ca. 90 % 
af jordforureningen i umættet zone, og at der fjernes ca. 50 % af 
grundvandsforureningen, således at der efterlades ca. 300 kg olie i fri 
fase på det terrænnære grundvandsspejl. Der foretages foranstaltninger 
til sikring af indeklima i værelser og opholdsstue, hvorimod sikring af 
køkken og bad/toilet ikke vurderes at være nødvendig, da disse rum er 
udstyret med betongulve. 
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Ved valg af løsning 3 fjernes ca. 95 % af den skønnede jordforurening i 
umættet zone, og der fjernes ca. 55 % af grundvandsforureningen. I 
mættet zone efterlades ca. 260 kg olie. 
 
Ved løsning 4 fjernes ca. 99 % af den skønnede jordforurening og ca. 
95 % af grundvandsforureningen. Endelig fjernes ved løsning 5 90-95 
% af den skønnede jordforurening og 90-95 % af grundvandsforure-
ningen. 
 
Til underbygning af notatet af 18. marts 2004 og med henblik på efter-
følgende valg af løsningsmodel udarbejdede Hedeselskabet, på an-
modning fra Trundholm Kommune, notat af 2. april 2004 vedrørende 
foretagne poreluftmålinger.  
 
Af notatet fremgår, at 
 
- der er udført 2 poreluftmålinger (under gulv i badeværelse og 

bryggers) 
- der er konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens afdampnings-

kriterier i størrelsesordenen ca. 2,5 gange for benzen og ca. 7-11 
gange for totalkulbrinter (dette er dog en fejl, idet overskridelsen er 
70 – 110 gange, MST bem.).  

 - gulvene er opbygget af beton. Hedeselskabet vurderer, at af-
dampningen af de miljømæssigt mest problematiske stoffer – 
BTEX og C9-C10 aromater – i relation til indeklimaet vil ligge 
langt under afdampningskriteriet, idet Hedeselskabet forudsætter 
en reduktionsfaktor på 100 for betongulve. For så vidt angår to-
talkulbrinter vurderer Hedeselskabet, at afdampningen (med re-
duktionsfaktor 100) vil ligge på niveau med afdampningskriteriet. 

 
Ved brev af 16. april 2004 meddelte Trundholm Kommune til […] , at 
kommunen havde valgt løsning 3, da denne fandtes at opfylde kom-
munens påbud af 12. februar 2004. Kommunen påpegede, at den ef-
terladte restforurening ikke ville være til risiko for indeklimaet i boli-
gen, miljøet, arealanvendelsen eller drikkevandet. 
 
I brev af 27. april 2004 fastholdt Hedeselskabet sin anbefaling af løs-
ning 2, da dette afværgescenarium ville bibringe den største miljømæs-
sige gevinst set i forhold til proportionalitetsprincippet. Kommunen 
blev i brevet anmodet om en redegørelse for deres valg af løsning 3. 
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Trundholm Kommune svarede ved brev af 4. maj 2004. Det fremgik 
heraf, at kommunens valg af afværgescenarium 3 var motiveret af flere 
faktorer, heraf: 
 
- at praktisk talt alt olieforurening under huset fjernes i den umæt-

tede zone, 
- at fortsat afskimning vil fjerne olie i den mættede zone, hvor olien 

i øvrigt ikke vurderes at medføre indeklimaproblemer, og 
- at løsningsmodellen bidrager til at sikre fremtidige arealanvendel-

se. 
 
Det vurderedes samtidigt, at der var ulemper ved afværgescenarium 2, 

herunder: 
 
- at olien bliver liggende i bryggers og bad, 
- at denne olie i umættet zone eventuelt vil bidrage til indeklima-

problemer, 
- og at fjernelse af denne olie alene vil ske i takt med den naturlige 
nedbrydning. 
 
Ved brev af 11. maj 2004 klagede […] over kommunes påbud af 16. 
april 2004 og fremkom med bemærkninger til valget af løsning 3. 
 
Trundholm Kommune besvarede klagen ved brev af 18. maj 2004 og 
begrundede heri deres valg af afhjælpningsscenarium. 
 
Hedeselskabet udarbejdede et notat af 14. maj 2004 vedrørende un-
dersøgelse af gulvkonstruktion i bryggers og toilet. På baggrund af Mil-
jøstyrelsens JAGG-model blev der i notatet udarbejdet en risikovurde-
ring for bryggers og badeværelse. Af notatet fremgår det, at 
 
- der den 12. maj 2004 blev gennemført 3 stk. gennemboringer af 

eksisterende betongulv i henholdsvis badeværelse og bryggers. 
Ved alle 3 boringer blev konstateret en betontykkelse på 15 cm, 
og betongulvets tilstand blev vurderet som værende god uden 
svind- eller sætningsrevner eller løse fuger. Betongulvet er ca. 15 
år gammelt, 

- poreluftmålingerne og JAGG-beregninger viste et total bidrag til 
indeluften på 0,0165 mg/m3, beregnet på baggrund af et massivt 
betongulv med en tykkelse på 15 cm. og en rumhøjde på 2,1 me-
ter, 
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- det på baggrund af beregningerne konkluderes, at den påviste 
forurening under gulvet i badeværelset ikke udgør en risiko for 
indeklimaet, da bidraget til indeluften ligger ca. en faktor 10 un-
der Miljøstyrelsens afdampningskriterium. (faktor 10 er en be-
tragtelig afrunding, idet bidraget til indeluften kun ligger ca. en 
faktor 6 under afdampningskriteriet, MST bem.).  

 
Ved brev af 27. maj 2004 meddelte kommunen […] på vegne tanke-
jerne, at kommunen på baggrund af Hedeselskabets notat ikke længere 
fandt grundlag for at opretholde valget af løsning 3 og i stedet nu pe-
gede på løsning 2 som det foretrukne afværgescenarium. 
 
I brev af 3. juni 2004 fastholdt […] sin klage over kommunens valg af 
løsningsmodel, og kommunen fremsendte som følge heraf tankejernes 
klage til Miljøstyrelsen den 10. juni 2004. 
 
 
 
4.  Påbudets indhold 
Trundholm Kommunes påbud af 12. februar 2004 har følgende ord-
lyd: 
 
"De påbydes hermed i henhold til § 48 i lov om forurenet jord at fore-
tage oprydning på ejendommen på følgende vilkår: 
 

1. Den konstaterede jordforurening skal fjernes og den hidtidige 
tilstand genoprettes eller der skal foretages tilsvarende afhjæl-
pende foranstaltninger under hensyntagen til proportionalitets-
princippet 

2. En eventuel restforurening vil kunne efterlades, hvis det ved en 
risikovurdering godtgøres, at den efterladte restforurening ikke 
udgør en risiko for mennesker og miljø, herunder arealanven-
delse, indeklimaet i ejendommen, grundvand og nærmeste re-
cipient. 

3. Såfremt en restforurening påtænkes efterladt, skal kommunen 
godkende oprensningsniveauet før reetablering må gennemfø-
res. 

 
Påbudet skal derfor være påbegyndt snarest mulig dog senest den 16. 
februar 2004." 
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5. Klagens indhold 
Ved brev af 11. maj 2004 klagede […] over kommunens påbud af 16. 
april 2004 (valg af afværgescenarium 3). Ved et senere brev af 3. juni 
2004 til Trundholm Kommune blev klagen af 11. maj overgivet til 
Miljøstyrelsen. 
 
Brevet af 11. maj 2004 indeholder bl.a. følgende klagepunkter mod 
kommunens (daværende) valg af afværgescenarium 3: 
 
"Til påbudet bemærkes, at det naturligvis er utilfredsstillende for mine 
klienter, at der efterlades en ikke ubetydelig restforurening under hu-
set. Ikke alene medfører dette selvsagt en risiko for, at der på et senere 
tidspunkt på ny måtte opstå indeklimagener, men dette vil givetvis 
tillige føre til, at ejendommen kortlægges som forurenet af Vestsjæl-
lands Amt. 
 
Endvidere forudsætter scenarie 3, at der i minimum 2 år skal køre en 
pumpe med henblik på udluftning. Mine klienter har allerede betydelig 
erfaring med denne pumpe, som forårsager en kraftig støj, og herud-
over - da pumpen udskifter luften mange gange i timen - gør det nær-
mest umuligt at varme de pågældende rum op. Således måtte mine 
klienter i løbet af vinteren konstatere, at der maksimalt kunne opnås en 
temperatur på 7 grader i ejendommens køkken. 
 
Samtidig stiller jeg mig undrende over for, at der alene forudsættes 
udskiftninger af gulvkonstruktioner i børneværelserne og i opholds-
rummet, men ikke i ejendommens øvrige rum, herunder køkkenet. 
 
Endvidere kan det i relation til Hedeselskabets afgrænsning af forure-
ningen, jf. herved det til rapporten vedlagte kortbilag, undre, at forure-
ningen ikke ses afgrænset mod øst, idet jeg herved bemærker, at der 
ikke ses at være foretaget boringer ved den afgrænsning, der fremgår af 
kortet. Dette punkt er det selvsagt også helt væsentligt at få afklaret. 
 
Endelig skal jeg ikke undlade at bemærke, at den økonomiske forskel 
mellem scenarie 3 og scenarie 4, der omfatter en fjernelse af mine kli-
enters hus, og en økonomisk kompensation til mine klienter for husets 
værdi, alene udgør ca. kr. 500.000,00. Dette forskelsbeløb kan efter 
min opfattelse meget hurtigt være udlignet, hvis det måtte vise sig nød-
vendigt at foretage afværgeforanstaltninger, herunder via en allerede 
etableret pumpe, i mere end 2 år. Således har jeg bemærket, at afvær-
geforanstaltningerne angiveligt koster ca. kr. 100.000,00 pr. år. På 
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denne baggrund kunne det efter min opfattelse være hensigtsmæssigt 
at overveje scenarie 4 på ny." 
 
 
 
6. Parternes yderligere bemærkninger 
 
6.1. Bemærkninger fra Trundholm Kommune 
Trundholm Kommune svarede […] ved brev af 18. maj 2004 og frem-
kom i denne sammenhæng med en uddybende begrundelse for valget 
af løsning 3. Det blev bl.a. anført i brevet, at 
 
- der vil ikke være indeklimaproblemer, da der vil blive etableret 

betongulve, der er tætte,  
- ventilationen forventes ifølge Hedeselskabet ikke at skulle iværk-

sættes efter etableringen af betongulve. En eventuel ventilation 
vil blive etableret under gulvene og vil derfor ikke påvirke tempe-
raturen inde i huset, ligesom pumpen vil blive støjisoleret, 

- der er afsat midler til afværgeforanstaltninger i alle rum, der kræ-
ver ventilation, 

- forureningens udbredelse er afgrænset mod øst af prøverne P4 og 
P5 samt B4 og B5, der alle er rene, 

- den olie, der efterlades i den mættede zone, vil med tiden fjernes 
på grund af afskimning. Afskimningen vil fortsætte, indtil det ef-
ter gentagne inspektioner er konstateret, at der ikke kan pumpes 
mere olie op, 

- såfremt der efterlades olie i den umættede zone, vil denne olie 
med tiden nedbrydes af naturlig vej, 

- der vil ikke opstå problemer med arealanvendelsen, da der ikke 
vil være olieforurenet jord uden for husets sokkel. En restforure-
ning under huset vil være bundet til jordens partikler, og  

- det sekundære grundvand vil ikke blive forurenet med olie, da 
dette holdes tilbage af olieafskimningsanlægget. 

 
Ved brev af 27. maj 2004 til […] meddelte Trundholm Kommune, at 
kommunen på baggrund af Hedeselskabets notat af 14. maj 2004 ikke 
længere fandt grundlag for at opretholde valget af løsning 3 og i stedet 
nu pegede på løsning 2 som det foretrukne afværgescenarium. Som 
begrundelse for ændringen af afværgeforanstaltning anførte kommu-
nen, at  
 
-  der, under henvisning til Hedeselskabets notat, ikke var nogen 

indeklimarisiko i huset, 
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- der ved valg af løsning 2 blev fjernet 50 % af olien i den mættede 
zone, mod 55 % ved valg af løsning 3, og  

- løsningen ikke indebar nogen risiko for fremtidig arealanvendel-
se. En mindre restforurening, der ville blive efterladt i den umæt-
tede zone under huset i en dybde af 1 - 1,5 meter, vurderes at 
ville blive nedbrudt naturligt og ville derfor ikke udgøre en risiko 
for matriklens fremtidige anvendelse. 

 
 
6.2. Bemærkninger fra klager 
Kommunens holdningsskift i brev af 27. maj 2004 gav anledning til, at 
klagen blev fremsendt ved brev af 3. juni 2004. Af dette brev fremgik 
det bl.a.: 
 
"Uanset at teoretiske målinger på nuværende tidspunkt måtte indikere, 
at der ved valg af scenarie 2 ikke kan påpeges en konkret indeklimarisi-
ko og ej heller risiko for det sekundære grundvand, er det ikke desto 
mindre en realitet, at en sådan risiko fortsat består, så længe der findes 
forurening under huset. I den forbindelse synes der i øvrigt at mangle 
undersøgelse af gulvene under køkkenskab, hvor der ikke er fast gulv. 
 
Hertil kommer, at mine klienter i lang tid fremover vil skulle leve med 
aktive afværgepumpninger og øvrige afværgeforanstaltninger, hvilket 
selvsagt medfører en overordentlig stor forringelse af livskvaliteten for 
mine klienter. 
 
… 
 
Som bekendt var ejendommen, før forureningsskaden indtraf, ikke 
kortlagt som forurenet eller på anden måde påvirket af udefra kom-
mende forhold. Ejendommen kunne således på dette tidspunkt betrag-
tes som ren. 
 
Med det nu valgte oprensningsscenarie 2 vil der ubestridt blive efter-
ladt en restforurening under huset, hvilket tillige vil medføre - hvilket 
jeg går ud fra, Kommunen er enig med mig i - at ejendommen vil blive 
kortlagt som forurenet af Vestsjællands Amt.  
 
… 
 
Konsekvensen af Trundholm Kommunes afgørelse i sagen er således, 
at ejendommen vil blive kortlagt på vidensniveau 2 med henvisning til, 
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at der er fare for mennesker og miljø. Jeg anmoder derfor om Trund-
holm Kommunes bemærkninger til, hvordan dette harmonerer med 
det meget klare udgangspunkt i jordforureningslovens § 48 om, at der 
ved påbud efter miljøolietanksforureninger skal ske retablering af den 
hidtidige tilstand." 
 
 
6.3. Supplerende bemærkninger fra Trundholm Kommune 
Ved brev af 10. juni 2004 til […] oplyste Trundholm Kommune, at 
tankejernes klage var videresendt til Miljøstyrelsen, og at kommunen i 
øvrigt fastholdt valget af scenarium 2 på baggrund af de foreliggende 
forhold. I forbindelse hermed understregede kommunen, at forurenin-
gen efter Hedeselskabets vurdering ikke havde skadelig virkning på 
mennesker eller miljø. Desuden oplyste kommunen, at gulvet under 
køkkenskabene ville blive undersøgt i uge 25/ 2004. Da kommunen 
ikke er miljømyndighed i forhold til en eventuel kortlægning – men 
derimod Vestsjællands Amt – afviste kommunen af udtale sig herom. 
 
Ved email af 14. juni 2004 stillede Trundholm Kommune uddybende 
spørgsmål til Hedeselskabet. 
 
 
6.4. Bemærkninger fra Hedeselskabet 
Adspurgt af kommunen oplyste Hedeselskabet i brev af 18. juni 2004, 
at den etablerede udsugning under gulvet på ejendommen er en mid-
lertidig indeklimasikring, der efter Hedeselskabets beregninger vil kun-
ne slukkes efter etableringen af det nye betongulv.  
 
Der er ligeledes opstillet et olieafskimningsanlæg på ejendommen til 
opsamling af fri oliefase i det terrænnære grundvand. Driftstiden på 
anlægget kan ikke fastslås med bestemthed, da den er afhængig af 
grundvandsstanden i det terrænnære grundvand. I afværgescenarium 2 
er det dog Hedeselskabets vurdering, at driftstiden på anlægget vil være 
ca. 1 år efter den aktive oprensning af grunden. Der vil løbende blive 
ført kontrol med anlæggets effektivitet. 
 
 
6.5. Bemærkninger fra […] 
Ved brev af 18. juni 2004 meddelte […], at man afventede Miljøstyrel-
sens afgørelse i sagen, førend oprensningsarbejderne på ejendommen 
ville blive fortsat. Endvidere blev det oplyst, at sagen var blevet overgi-
vet til […]s advokat, advokatfirmaet […]. 
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[…] fremkom med bemærkninger til sagen i brev af 12. august 2004. 
Heraf fremgik det bl.a., at […] var enige i Trundholm Kommunes valg 
af løsning 2. Endvidere blev det anført, at et oprensningspåbud i over-
ensstemmelse med løsning 4 ikke ville være miljø- og sundhedsmæssigt 
begrundet, ligesom det ville være i strid med proportionalitetsprincip-
pet. Slutteligt blev det påpeget, at der primo august 2004 ville være 
afskimmet ca. 275 liter olie, og at der i et drænrør skulle være lokalise-
ret ca. 1.000 liter olie, som ville blive fjernet, når marken, hvori drænet 
lå, var blevet høstet. 
 
[…] anførte endvidere, at der ved risikovurderingen i forbindelse med 
en ændret anvendelse af ejendommen skal foretages en konkret vurde-
ring af, hvorvidt det kan anses for usandsynligt, at der inden for en 
overskuelig fremtid ændres på de eksisterende fysiske forhold. 
 
 
6.6. Supplerende bemærkninger fra Hedeselskabet 
Som følge af at […] i juni 2004 indstillede oprensningsarbejdet på 
ejendommen, etablerede Hedeselskabet en række midlertidige afværge-
foranstaltninger på grunden. I notat af 4. september 2004 redegjorde 
Hedeselskabet for de midlertidige tiltag på ejendommen til sikring af 
arealanvendelse og grundvand. Foranstaltningerne omfattede bl.a. 
tætning af trægulve i opholdsrum og børneværelser, samt genmonte-
ring af centralvarmeanlægget til opvarmning af beboelsen. Endvidere 
blev det oplyst, at afskimning af olie fra sekundært grundvandsmagasin 
og aktiv ventilation under gulve ville være i drift i klageperioden. 
 
Ved brev af 20. januar 2005 fremkom Hedeselskabet med en række 
supplerende oplysninger over for Miljøstyrelsen. Af brevet fremgår det 
bl.a., at 
 
- der endnu ikke er udarbejdet en beskrivelse af hverken de lokale 

geologiske eller hydrogeologiske  forhold på ejendommen,  
- der ikke er foretaget målinger af redoxparametre i forbindelse 

med vandprøvetagningen på ejendommen, 
- Hedeselskabet har overvejet brugen af andre oprensningsmeto-

der, herunder in-situ metoder, som alternativ til egentlig opgrav-
ning af forureningen. Andre oprensningsmetoder vurderes dog at 
være uforholdsmæssigt dyre, 

- der indtil nu er afskimmet ca. 400 liter olie, 
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- ventilationen under gulv i stue og de 2 børneværelser fortsat er i 
drift, 

- Hedeselskabet har lavet en skønsmæssig vurdering over udgifter-
ne til nedrivning af hele tilbygningen, der med en genopførelses-
pris på 8 - 10.000 kr./ m² vil udgøre ca. kr. 600.000,- eksklusiv 
moms, 

- der endnu ikke er foretaget oprensning ved drænrøret, da dette 
ikke umiddelbart har været teknisk muligt. Hedeselskabet vurde-
rer, at den opsamlede mængde olie i drænrøret snarere udgør 
omkring 100 liter olie. 

 
 
 
7. Miljøstyrelsens bemærkninger 
 
7.1. Det tekniske grundlag -  forureningsforholdene 
Hedeselskabet har med brev af 20. januar 2005 fremsendt supplerende 
teknisk information til Miljøstyrelsen. Endvidere har Hedeselskabet 
den 11. februar 2005 telefonisk over for Miljøstyrelsen redegjort for 
lokale terrænforhold, gulvkoter i tilbygning, samt formodede spred-
ningsveje til den forurenede drænledning.  
 
Med undtagelse af olieafskimning og sikring af indeklima blev aktivite-
terne i projektet generelt indstillet samtidig med, at grundejers klage 
blev indsendt til Miljøstyrelsen, hvorfor der ikke foreligger en samlet 
rapport over undersøgelser mv., men alene notater, breve, datamateria-
le mv.   
 
Forureningen i umættet zone er i kildeområdet forholdsvis velafgræn-
set og størstedelen er beliggende under en tilbygning til hovedhuset og 
på/under gårdsplads/have umiddelbart vest for tilbygningen. Forure-
ning i umættet zone i kildeområdet berører et areal på ca. 70 m2 og 
findes i dybdeintervallet ca. 1 – 2 meter under terræn, hvor der er kon-
stateret total kulbrinter i koncentrationer op til 7.300 mg/kg TS. Pore-
luftmålinger er udført under gulvkonstruktionen i bryggers og 
bad/toilet, samt i hovedhuset.  Hedeselskabet konkluderer på baggrund 
af beregninger med Miljøstyrelsens JAGG-model , at der ikke er risiko 
for uacceptabel påvirkning af indeklima i bryggers og bad/toilet, hvor-
imod der i dele af stuehuset er risiko for uacceptabel påvirkning af in-
deklima. 
 
Forurening i sekundært grundvandsmagasin forekommer dels på 
samme areal (kildeområdet) som for umættet zone og dels skønsmæs-
sigt i et  6 – 8 meter bredt nord-syd orienteret felt, som passerer under 
hovedhuset. I boringer inden for størstedelen af dette areal er påvist 
olie i fri fase på det sekundære grundvandsspejl. Der foreligger ikke 
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undersøgelser i forhold til dybereliggende grundvandsmagasiner og ej 
heller undersøgelse af forureningens udbredelse under og syd for […]. 
  
Tilsvarende foreligger ikke konkret undersøgelse af forureningen under 
hovedhuset. Hedeselskabets vurdering af forureningens udbredelse 
under hovedhuset hviler således på information fra boringer i periferien 
af hovedhuset. 
 
Hedeselskabet vurderer sammenfattende, at forureningen indebærer 
risiko for indeklima, recipienter og fremtidig vandindvinding. 
 
 
7.2. Det tekniske grundlag - afværgeforanstaltningerne 
Der er kun gennemført begrænsede afværgeforanstaltninger i form af 
afskimning af olie i brønd ved tilbygningen og fra faskine, som blev 
etableret syd for stuehuset, samt ved opsamling af olie på vandoverfla-
den af drængrøft syd for […]. Med brev af 20. januar 2005 til Miljøsty-
relsen anslår Hedeselskabet, at der er afskimmet i alt ca. 400 liter fy-
ringsolie. Det er endvidere af Hedeselskabet telefonisk oplyst den 11. 
februar 2005, at afskimningen blev indstillet i uge 6, 2005, da der ikke 
længere fandtes olie i fri fase. Der er ikke iværksat afværgetiltag i for-
hold til opløste oliestoffer i det sekundære grundvandsmagasin, og der 
er ikke sket bortgravning af olieforurenet jord. 
 
For midlertidig sikring af indeklima blev der etableret ventilation under 
gulvkonstruktionen i 2 børneværelser, ligesom der er udlagt membran 
på gulv i opholdsstue i hovedhuset. 
 
 
7.3. Regelgrundlaget 
Jordforureningslovens påbudsbestemmelser, herunder § 48, bygger på 
genopretningsprincippet. Det betyder, at forureningen som udgangs-
punkt skal fjernes svarende til situationen før forureningen indtraf, 
eller i hvert fald al forurening, der kan medføre risiko for miljø eller 
sundhed nu eller i fremtiden, skal fjernes. Det almindelige forvalt-
ningsretlige proportionalitetsprincip kan ikke føre til, at der med risiko 
for miljø eller sundhed efterlades restforureninger, med mindre der er 
et åbenbart misforhold mellem oprydningsomkostningerne og en noget 
fjerntliggende risiko for miljø eller sundhed. 
 
Ved vurderingen af, om der foreligger en miljø- eller sundhedsmæssig 
risiko, skal der tages udgangspunkt i jordforureningslovens formål, 
nemlig beskyttelse af miljø og sundhed, herunder af grundvand og 
fremtidige drikkevandsressourcer. Der skal tages hensyn til grundvand, 
uanset hvor dette er beliggende og hvordan dette udnyttes, samt til 
recipienter. Og der skal tages højde for en eventuel mere følsom areal-
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anvendelse på et senere tidspunkt. Det kan således ikke lægges til 
grund, at de fysiske forhold på ejendommen, det vil sige eksisterende 
befæstelser, bygninger med videre - uanset disses formodede levetid - 
opretholdes uændret. Endvidere skal enhver risiko for indeklima tages i 
betragtning. 
 
Ved fastlæggelsen af oprydningsomfanget i forhold til omkostningerne, 
må det endvidere tages i betragtning, at der ved forsikringsordningen 
efter jordforureningslovens § 49 netop er gjort op med, at den forsik-
ringsdækkede del af udgifterne til undersøgelser og oprydning efter 
Jordforureningslovens § 48 kan beløbe sig til helt op til kr. 2 mio. pr. 
skadestilfælde. Det fremgår også af Miljøstyrelsens vejledning nr. 
11/1998 "Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde", at 
det er forventeligt, at der vil ske betydelig forureningsspredning, speci-
elt under et hus i tilfælde af utætte rørledninger. Det har således været 
forudsigeligt, at der i mange tilfælde af forureninger fra villaolietanke 
vil forekomme olie under bygningsfundamenterne. Omkostningerne til 
oprensning heraf er større end omkostninger til oprensning af forure-
ning, hvortil der er fri adgang. 
 
Endelig skal det fremhæves, at Jordforureningslovens udgangspunkt er, 
at fyringsolie i jorden udgør en risiko for grundvandet. Det fordrer 
derfor særdeles håndfast dokumentation, hvis der skal efterlade rest-
forurening, fordi det ikke indebærer risiko for forurening af grundvan-
det. 
 
 
7.4. Undersøgelses- og oprydningsomfanget 
I notat af 18. marts 2004 har Hedeselskabet sammenfattende vurderet, 
at forureningen udgør en risiko for indeklima, fremtidig vandforsyning 
og for recipienter. Undersøgelserne og de 5 foreslåede afværgeløsnin-
ger er meget fokuserede på indeklimaproblematik og på problematik-
ken omkring fri oliefase på det sekundære grundvandsspejl. 
  
Det er oplyst, at nærmeste indvindingsboring tilhører Bråde Vandværk, 
og at denne er beliggende ca. 1000 meter opstrøms lokaliteten. Hede-
selskabet vurderer i notat af 18. marts 2004, at den restforurening, 
som efterlades i grundvandet (i afværgescenarierne 2 og 3), kun vil 
udgøre en begrænset risiko for grundvandsressourcen i området, idet 
det primære grundvandsmagasin er beskyttet af op til 32 meter moræ-
neler, og da der er tale om restforurening i terrænnært grundvand, der 
er knyttet til sandindslag i moræneler. I scenarium 1 vurderer Hede-
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selskabet, at risikoen for grundvandet vil være større, da kildestyrken 
ikke nedbringes væsentligt.  
 
Med hensyn til spredningsveje fra skadestedet og til den forurenede 
drænledning/grøft har Hedeselskabet telefonisk oplyst den 11. februar 
2005, at spredningen vurderes at være sket via kloaktracé langs den 
nordlige side af […]. Der er sket opsamling af olie via flydespærring 
udlagt i drængrøften. 
 
Imidlertid finder Miljøstyrelsen, at der derudover kan være risiko for, 
at forurenet grundvand - inklusiv fri fase - kan være transporteret mod 
syd, ud under […] og eventuelt ind under de bygninger, som er belig-
gende umiddelbart syd for Brådevej 15. Miljøstyrelsen savner en un-
dersøgelse og vurdering af denne problematik. 
 
Miljøstyrelsen kan i sin vurdering af afværgescenarierne ikke tilslutte 
sig det af […]s advokat anførte om, at der ved risikovurderingen i for-
bindelse med en ændret anvendelse af ejendommen skal foretages en 
konkret vurdering af, hvorvidt det kan anses for usandsynligt, at der 
inden for en overskuelig fremtid ændres på de eksisterende fysiske for-
hold, jf. brev af 12. august 2004. Som anført i afsnit 7.3. kan det såle-
des ikke lægges til grund, at eksisterende befæstelser, bygninger med 
videre - uanset disses formodede levetid - opretholdes uændret. 
 
 
 
8. Miljøstyrelsens afgørelse 
Trundholm Kommune har udøvet et skøn ved valget af afværgeløs-
ning. 
 
Ved denne skønsudøvelse har kommunen lagt til grund, at der med 
afværgescenarium 2 ikke var indeklimarisiko eller grundvandsrisiko, at 
der blev fjernet 50 % af olien i den mættede zone, og at løsningen ikke 
indebar risiko for fremtidig arealanvendelse. En mindre restforurening 
i umættet zone under tilbygningen, i en dybde af 1 – 1,5 meter, vurde-
res at ville blive nedbrudt naturligt og vil derfor ikke udgøre en risiko 
for matriklens fremtidige anvendelse.  
 
Miljøstyrelsen finder imidlertid, at der med valget af afværgescenarium 
2 vil blive efterladt en ukendt mængde olie i umættet zone under gulv-
konstruktionen i bryggers og toilet/bad. Potentialet for naturlig ned-
brydning af denne forurening er ikke nærmere belyst. Det ligger imid-
lertid fast, at der med fluktuationer i det sekundære grundvandsspejl 
kan ske mobilisering af oliestoffer fra umættet zone, og at disse olie-
stoffer kan påvirke grundvandskvaliteten (og eventuelt også indeklima) 
over en længere periode.  
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Poreluftmålinger under gulv i bryggers og bad/toilet har vist høje kon-
centrationer af kulbrinter, som dog efter Hedeselskabets JAGG-
beregning ikke vurderes at udgøre et problem af betydning for inde-
klima (ved beregningen er det forudsat, at betongulvet er armeret). 
Miljøstyrelsen vurderer, at den resulterende påvirkning af indeklima 
kan være større end beregnet af Hedeselskabet, idet flere faktorer kan 
være af væsentlig betydning for kulbrintepåvirkning af indeklima i 
bryggers og bad/toilet. Her tænkes på eventuelle sprækker i fuger langs 
alle vægge/fundamenter samt omkring gulvafløb og rørgennemføringer. 
Miljøstyrelsen anser det endvidere for mindre sandsynligt, at gulvet er 
armeret, hvorfor Hedeselskabets JAGG-beregning kan underestimere 
indeklimapåvirkningen. 
 
Miljøstyrelsen finder sammenfattende, at oprensning i henhold til af-
værgescenarium 2 er utilstrækkeligt. Den efterladte restforurening un-
der bryggers og bad/toilet udgør ikke en så fjerntliggende risiko for 
miljø eller sundhed, at den anslåede prisforskel på kr. 275.000,- eks-
klusiv moms kan tilsige, at afværgescenarium 2 vælges frem for scena-
rium 3.  
 
Som tidligere anført, er forureningen i jord og grundvand under ho-
vedhuset ikke undersøgt. Af samme årsag er forureningens udbredelse 
og styrke ikke nærmere fastlagt, ligesom mængden af olie under ho-
vedhuset er ukendt. Miljøstyrelsen savner således et grundlag for afvej-
ning af miljøsituationen i forhold til omkostningerne forbundet med en 
eventuel oprensning under hovedhuset.  
 
Med hensyn til grundvandsproblematikken finder Miljøstyrelsen, at 
kortlægning og vurdering af forurening i det sekundære grundvands-
magasin er utilstrækkelig. Her tænkes primært på risiko forbundet med 
eventuel forekomst af fri fase på grundvandsspejlet under bygninger 
beliggende syd for […].  
 
 
Med baggrund i ovenstående ændrer Miljøstyrelsen Trundholm 
Kommunes påbud af 27. maj 2004 om undersøgelse og oprydning på 
ejendommen […], Nykøbing Sj. til følgende påbud:  
 
I medfør af Jordforureningslovens § 48 stk. 1 påbydes […] og […], 
som ejere af matr., beliggende […], 4500 Nykøbing Sjælland, at lade 
foretage følgende: 
 



19 

1. undersøge udbredelse, koncentration og mængde af forurening 
nedstrøms kildeområdet (under hovedhus, i periferien af ho-
vedhuset og syd for hovedhuset) herunder udføre mindst 4 bo-
ringer (indendørs og udendørs) til ca. 3 meter under terræn med 
tilhørende udtagning af 5 - 10 prøver til analyse for indhold af 
oliestoffer ved GC-FID, samt udtage og analysere fornyet pore-
luftprøve ved PL1 og PL2 for vurdering af indeklimarisiko 

2. undersøgelse og vurdering af risici forbundet med forurening i 
sekundære grundvandsmagasin, herunder udførelse af mindst 3 
filtersatte boringer til ca. 3 – 5 meters dybde  (dvs. dybder sva-
rende til mindst 1 m under grundvandsspejl) syd for Brådevej 
samt udtagning af ca. 3 – 6 stk. jordprøver og ca. 3 stk.  vand-
prøver, som analyseres for indhold af oliestoffer og BTEX ved 
GC-FID. Endvidere foretages grundvandspejling med henblik på 
udarbejdelse af potentialekort for sekundære grundvandsmaga-
sin. Hvis det skønnes nødvendigt for en vurdering af evt. inde-
klimarisiko i ejendomme syd for […], udføres 3 – 6 poreluftmå-
linger/indeklimamålinger 

3. udarbejdelse af reviderede afværgescenarier på baggrund af på-
budets punkt 1 og 2. Det bemærkes, at der i de reviderede afvær-
gescenarier skal indgå overvejelser om monitering og om, hvor-
vidt supplerende undersøgelser eventuelt er nødvendige. Det skal 
endvidere bemærkes, at afværgescenarium 1 og 2  af 18. marts 
2004 anses for utilstrækkelige. 

 
For tilrettelæggelse og udførelse af undersøgelser og afværgeforanstalt-
ninger henvises til Miljøstyrelsens vejledninger (1998) nr. 6, 7, 11 og 
13. 
 
Påbudet skal gennemføres således, at forslag og budget for undersøgel-
ser skal være Trundholm Kommune i hænde senest 3 uger efter dato 
for denne afgørelse. Rapport vedrørende undersøgelser, samt revidere-
de afværgescenarier inklusiv økonomioverslag, skal være Trundholm 
Kommune i hænde senest 6 uger efter dato for kommunens godken-
delse af forslag til undersøgelse.  
 
Når resultat af undersøgelserne foreligger, skal Trundholm Kommune 
træffe afgørelse om, hvilke afværgeforanstaltninger der er nødvendige 
for genopretning af miljøforholdene, samt om yderligere undersøgelser 
eventuelt er påkrævede. 
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Klage over kommunens afgørelse kan indbringes for Miljøstyrelsen. 
 
 
 
9. Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens § 83 påklages 
til Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed for større eller principiel-
le afgørelser efter Jordforureningslovens  kapitel 5 og § 73, stk. 2, truf-
fet af miljøministeren eller af en styrelse efter bemyndigelse. Miljøkla-
genævnet afgør selv spørgsmål vedrørende nævnets kompetence. 
 
Klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens § 84, 
stk. 1. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver, der har en in-
dividuel og væsentlig interesse i sagens udfald, embedslægeinstitutio-
nen, 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 klagefri-
sten 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. 
 
I medfør af jordforureningslovens § 87, stk. 1, skal søgsmål til prøvelse 
af afgørelser efter jordforureningsloven eller de regler, der fastsættes 
efter loven, være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er med-
delt. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helge Andreasen  / Palle Boeck 
 
 
Kopi til: 
 
Trundholm Kommune, Teknisk Afdeling, Nyvej 22, 4573 Højby, att. 
Mette Højby 
 
Vestsjællands Amt, afd. for Forurenede Grunde, Alléen 15, 4180 Sorø   
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Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 
Sorø 
 
Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K 
 
[…] 


