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Klage over Helsinge Kommunes afgørelse om ikke at udstede påbud om undersøgelse og afværge af 
olieforurening på ejendommen […], Helsinge 
 
Klagen 
Med brev af 17. december 2004 fremsendte Helsinge Kommune […]’s klage 
af 25. november 2004 til Miljøstyrelsen. Klagen angår kommunens afgørelse 
om ikke at ville udstede påbud om undersøgelser og afværge af olieforure-
ning efter jordforureningslovens § 48 til ejerne af ejendommen beliggende 
[…], 3200 Helsinge, matr. nr. […].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen stadfæster Helsinge Kommunes afgørelse af 28. oktober 
2004. 
 
Sagens baggrund 
Med skrivelse af 23. februar 2004 gjorde Helsinge Kommune grundejerne 
[…] opmærksom på, at kommunen i byggesagsmappen havde fundet en 
tankattest for en 2.500 liter kugleformet olietank af polyethylen af mærket 
AJVA-Plast A/S. Tanken har nr. 5941 og er produceret i 1976. Kommunen 
meddelte at tanken er ulovlig, og at den ikke er omfattet af olieleverandører-
nes forsikring i tilfælde af forurening. 
 
I løbet af foråret 2004 tømte grundejerne tanken og fik frigravet toppen og 
renset tanken. 
Tanken blev synet og fotograferet af kommunen den 23. juni 2004. Kommu-
nen observerede en revne i bunden af tanken, og vurderede at denne var 
gennemgående og at olie dermed må være løbet/sivet ud i jorden under 
tanken. Kommunen afgjorde herefter med brev af 28. oktober 2004, at der 
ikke var hjemmel til at udstede et påbud efter jordforureningslovens § 48. 
Denne afgørelse og kommunens håndtering af sagen Amt manglende akt-
indsigt blev påklaget af grundejerne den 25. november 2005. 
 
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 bestemmelsen er 
imidlertid, at der er konstateret en forurening. Allerede fordi der ikke er kon-
stateret en forurening på ejendommen […], Helsinge, kan bestemmelsen 
ikke anvendes som hjemmel for et undersøgelses – og afværgepåbud. 

Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K 
Tlf.: +45 32 66 01 00 
Fax: +45 32 66 04 79 
Telex: 31209 miljoe dk  
CVR-nr.: 25 79 83 76 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af undersøgelsesrapporten fra Falken-
berg fra oktober 2005, at der ikke er en begrundet mistanke om forurening, 
hvorfor der heller ikke vil være hjemmel til et undersøgelsespåbud efter jord-
forureningslovens § 40. 
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Miljøstyrelsen skal bemærke at Kommunen efter det oplyste har sendt kopi 
af alle sagens dokumenter til grundejerne og dermed givet fuld aktindsigt. 
Miljøstyrelsen kan ikke behandle klage over kommunens håndtering af sa-
gen i øvrigt som beskrevet i klagen. 
 
Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens § 83 påklages til 
Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller prin-
cipielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5, herunder blandt 
andet § 48. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er ”større eller princi-
piel”. 
 
Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jord-
forureningslovens § 84, stk. 1. De er som afgørelsens adressat klageberetti-
get. Det er endvidere enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i 
sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af 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 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 15.11.2005. 
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. 
 
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. 
 
Kopi sendt til: 
Helsinge Kommune, Att. Uffe Ildvedsen, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød  
Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg Amt, Kongens Vænge 4, 3400 
Hillerød 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ulla Lund 
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