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Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 26. oktober 2004 om, at der 
ikke kan meddeles påbud efter Jordforureningslovens § 48 overfor en mulig forurening med fyrings-
olie på ejendommen […], matr. nr. […], 3200 Helsinge 
 
 
1. Klagen 
Med brev af 10. december 2004 fremsendte Helsinge Kommune […]s klage af 18. november 2004 til Miljø-
styrelsen. Klagen angår kommunens afgørelse om, at der ikke kan meddeles påbud efter jordforureningslo-
vens § 48 overfor en mulig forurening med fyringsolie på ejendommen beliggende […], 3200 Helsinge. 
 
 
2. Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen stadfæster Helsinge Kommunes afgørelse af 26. oktober 2004. 
Se afsnit 4 for en nærmere redegørelse samt afsnit 5 for en klagevejledning. 
 
3. Sagens baggrund 
I forbindelse med det årlige serviceeftersyn den 17. marts 2003 gjorde montøren […] opmærksomme på, at 
de måske havde en ulovlig AJVA-kugletank. Montørens mistanke skyldtes en AJVA pejlestok. 
Den 27. maj 2003 henstiller Helsinge Kommune, at AJVA-tanken tages ud af brug og sløjfes. 
Herefter stoppes omgående graddagsordningen og levering af yderligere fyringsolie. Grundejer lader oliefy-
ret tvangsforbrænde indtil fyret slukkes den 30. maj 2003. Herefter resterer en målbar mængde på ca. 180 –
200 liter olie, som ikke kan opsuges af oliepumpen. 
 
De fysiske forhold for tankens placeringen på ejendommen gjorde, at kommunen anbefalede grundejer at få 
foretaget en TV-inspektion af tanken, da den ikke lod sig syne på normal vis. 
 
Den 14. september bliver AJVA-tanken renset. Den efterfølgende Tv-inspektion viste tydelige revner i bun-
den af tanken. Kommunen vurderede på baggrund heraf, at der er en stor sandsynlighed for jordforurening. 
 
Den 26. oktober 2005 afgjorde Helsinge Kommune imidlertid: 
 ”Idet vi vurderer, at den nedenfor beskrevne forurening ikke er omfattet af jordforureningslovens § 48, kan vi 
ikke meddele jer påbud om at undersøge og oprense forureningen.” 
 
 
Grundejer mente derimod, at der burde være udstedt et påbud, hvorfor kommunens afgørelse blev påklaget 
den 18. november 2005. 
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Helsinge Kommune har efterfølgende ændret opfattelse af risikoen for forureningen. Dette skyldes det fak-
tum, at grundejer efter TV-inspektionen har pejlet 700 liter vand i tanken, hvilket både Helsinge Kommune og 
grundejer mener indikerer, at revnerne i tanken er opstået i forbindelse med den vanskelige oprensning for-
ud for TV-inspektionen. 
 
 
4. Miljøstyrelsens bemærkninger 
Jordforureningslovens § 48 er myndighedernes påbudsbestemmelse i sager om påbud om undersøgelse og 
genopretning eller afværge af jordforurening forårsaget af villaolietanke. En betingelse for at anvende be-
stemmelsen er imidlertid, at der er konstateret en forurening. Allerede fordi der ikke er konstateret en forure-
ning på ejendommen […], Helsinge, kan bestemmelsen ikke anvendes som hjemmel for et undersøgelses-
påbud.  
 
Miljøstyrelsen bemærker endvidere, at hvis der var en forurening, ville denne principielt være omfattet af 
jordforureningslovens § 48. Miljøstyrelsen Af jordforureningslovens § 49, stk. 2 fremgår imidlertid, at forsik-
ringspligten ikke omfatter dækning af udgifter, hvor forureningen stammer fra installationer, som tankejeren 
vidste eller burde vide ikke opfylder offentlige forskrifter herom indeholdt i olietankbekendtgørelsen.  
Den nedgravede tank på ejendommen er ifølge kommunens arkiv en kugleformet olietank af polyethylen af 
mærket AJVA-Plast A/S. Ifølge tanksattesten er tanken på 2.500 liter og produceret i 1977 med nummer 
6.313. 
Tanken skulle i henhold til bekendtgørelse nr. 829 af 24.10.1999 om indretning, etablering og drift af olietan-
ke, rørsystemer og pipelines § 30 være taget ud af brug senest 20 år efter nedgravningen.  
Det bemærkes, at tanken er installeret af de nuværende grundejere […]. 
 
5. Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens § 83 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklage-
nævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5, her-
under blandt andet § 48. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er ”større eller principiel”. 
 
Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens § 84, stk. 1. 
Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens 
udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, 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 28.11.2005. 
 
En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforu-
reningslovens § 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 afgø-
relsen er meddelt jf. jordforureningslovens § 87, stk. 1. 
 
Kopi sendt til: 
Helsinge Kommune, Att. Uffe Ildvedsen, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ulla Lund 
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