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1. INDLEDNING 

1.1 Formål og afgrænsning 
Dette notat har til formål at beskrive roller og ansvar samt de retlige muligheder for en mål-
rettet indsats mod at forebygge, afdække og bekæmpe pesticidpunktkildeforurening af 
grundvandet. Notatet er udarbejdet af Kammeradvokaten i samarbejde med Miljøstyrelsen.   
 
Notatet er udarbejdet som et led i udmøntningen af sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, der 
foreskriver en styrket indsats for at beskytte grundvandet. Et af de konkrete initiativer i stra-
tegien er et styrket samarbejde mellem myndigheder og vandforsyninger om håndtering af 
pesticidpunktkilder. Notatet er således udarbejdet for at understøtte samarbejdet ved at be-
skrive de forskellige aktørers - dvs. statens, regionernes, kommunernes og vandforsyninger-
nes - opgaver og forpligtelser til samt muligheder for at opspore og håndtere pesticidpunkt-
kildeforureninger.  
 
Når notatet anvender betegnelsen ”pesticider”, henvises der alene til pesticider i form af 
plantebeskyttelsesmidler. Ved pesticider forstås således plantebeskyttelsesmidler, som defi-
neret i pesticidforordningen. Notatet omfatter ikke forureninger, som skyldes biocidholdige 
produkter, dvs. midler, der anvendes til at bekæmpe organismer, som skader menneskers 
eller dyrs sundhed, som skader naturlige eller forarbejdede materialer, og som ikke anven-
des som plantebeskyttelsesmidler. Biocidholdige produkter omfatter bl.a. træbeskyttelses-
midler, rotte- eller musegifte, insektgifte og desinfektionsmidler. 
 
Ved en ”punktkilde” forstås en forureningskilde af begrænset arealmæssigt omfang, hvor 
koncentrationen af pesticider er høj. Modsætningen til en punktkilde er en fladekilde, som 
er karakteriseret ved lave koncentrationer på store arealer. 
 

Notatet behandler de retlige muligheder og pligter efter jordforureningsloven, miljøbeskyt-
telsesloven og vandforsyningsloven. Gennemgangen er dog fokuseret på pesticidpunktkil-
der, og notatet indeholder derfor ikke en udtømmende gennemgang af påbudsregler mv. I 
det omfang en pesticidforurening er en følge af en overtrædelse - eller en mulig overtrædel-
se - af lovgivningen, gælder de almindelige regler om tilsyn, håndhævelse og straf i de re-
spektive love. Notatet redegør ikke i detaljer for disse regler, men der henvises for så vidt 
angår håndhævelse og indstilling til straffastsættelse i disse sager til Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 6/2005 om håndhævelse af miljøbeskyttelseslovgivningen.   
 
Undersøgelse og afhjælpning af miljøskader omfattet af miljøansvarsreglerne, herunder lov 
nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (mil-
jøskadeloven), er ikke beskrevet i notatet, da det vurderes, at størstedelen af pesticidpunkt-
kildeforureningerne er forårsaget før reglernes ikrafttræden den 1. juli 2008, og da pesticid-
punktkilder i almindelighed ikke vil rejse spørgsmål i forhold til loven. 
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1.2 Baggrund og opbygning af notatet 
Konstatering af pesticidforurening i grundvandet har erfaringsmæssigt givet anledning til 
tvivl, om hvem – om nogen – der skulle eller kunne iværksætte en indsats overfor forure-
ningen, hvordan det kunne eller skulle ske og efter hvilke regler. Denne tvivl er en følge af, 
at det ofte har været vanskeligt at afgøre, hvordan og hvornår pesticidforureningen er opstå-
et, og at mulighederne for og pligten til at iværksætte en indsats – og vurdere hvem, der i 
givet fald kan eller skal gøre det – netop afhænger af, hvordan og hvornår pesticidforure-
ningen er opstået.  
 
Derudover er det et stort arbejde at gennemføre en systematisk kortlægning af pesticid-
punktkilder. Det skyldes, at der i mange tilfælde ikke vil være egnet historisk kildemateriale 
til at fastlægge, hvor og hvordan pesticiderne har været håndteret, f.eks. kan det være svært 
at afgøre, hvor en gammel vaskeplads har ligget, og i hvilket omfang den er blevet brugt.  
 
Miljøstyrelsen har derfor givet støtte til et projekt, der har set på undersøgelsesmetoder, 
heriblandt også en metode til at identificere mulige pesticidpunktkilder på baggrund af in-
terview med lodsejere. Denne undersøgelse er afrapporteret i Miljøprojekt nr. 1332, 2011, 
om strategier over for forureningstruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder. I Miljø-
styrelsens miljøprojekt om skelnen mellem kilder til pesticidforurening er der bl.a. udviklet 
en teknisk metode, der fastlægger en række indikatorer for, om et fund af pesticider i 
grundvandet stammer fra en flade- eller punktkilde. 
 
Der er dog risiko for, at de lodsejere, der håndterede pesticiderne tidligere, og som derved 
kunne give vigtige oplysninger, ikke længere ejer de pågældende landbrug. Mange pestici-
der vil desuden ikke sorbere kraftigt til jorden og er derved svære at finde i jorden teknisk. 
Simple og billige undersøgelser vil derfor sjældent give brugbare resultater, og der vil ofte 
skulle udføres både historiske undersøgelser og omfattende grundvandsundersøgelser for at 
identificere den eventuelle punktkilde til forureningen. 
 
Når der er grundlag for at konstatere, at en pesticidforurening i grundvandet hidrører fra en 
punktkilde, skal det bl.a. afgøres, efter hvilke regler en eventuel indsats overfor forurenin-
gen kan og/eller skal iværksættes, og af hvem (hvilken aktør). I kort form kan dette beskri-
ves sådan, at hvis forureningen af grundvandet hidrører fra en pesticidpunktkilde, så er det 
med altovervejende sandsynlighed en jordforurening, omfattet af lov om forurenet jord, jf. 
jordforureningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1427 af 14. december 2009 med senere æn-
dringer). Indsatsen i form af undersøgelse og eventuel afværge eller afhjælpning skal derfor 
ske efter reglerne i jordforureningsloven.  
   
Hvis ikke jordforureningsloven finder anvendelse, må en eventuel indsats iværksættes efter 
andre regler, herunder regler i miljøbeskyttelsesloven eller efter omstændighederne i vand-
forsyningsloven. 
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Notatet er disponeret således: 
 

 Et resumé af notatet (afsnit 2) 
 En kort beskrivelse af de centrale love (afsnit 3) 
 Et afsnit om grundvandsbeskyttelse ved forebyggelse af pesticidforureninger (af-

snit 4) 
 En beskrivelse af de enkelte aktørers muligheder og pligter f.s.v.a. opsporing og 

håndtering, når der konstateres en pesticidforurening i grundvandet (afsnit 5-8) 
 En redegørelse for finansieringen af indsatser (afsnit 0) 

 
Under udarbejdelse af notatet er en ændring af dele af lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 
september 2013 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) sendt i høring. Notatet be-
skriver de på tidspunktet for notatets offentliggørelse gældende regler, men der opfordres 
til, at notatets afsnit om almene vandforsyningsanlægs kompetencer i forbindelse med ind-
satsplanlægning og afholdelse af driftsomkostninger til opnåelse af miljømål og servicemål 
mv. holdes op mod den gældende vandforsyningslov før anvendelse. 
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2. RESUMÉ 

2.1 De centrale love 
Notatets afsnit 3 indeholder en kort præsentation af de centrale love, herunder en beskrivel-
se af, hvilke myndigheder der har opgaver i forhold til opsporing og håndtering af grund-
vandsforureninger, der hidrører fra pesticidpunktkilder. Afsnittet beskriver endvidere, hvil-
ke myndigheder der har ansvaret for at føre tilsyn med lovenes overholdelse. Afsnittet be-
skriver desuden samspillet mellem reglerne i jordforureningsloven og miljøbeskyttelseslo-
ven. Det er således et centralt spørgsmål, hvornår jordforureningsloven og miljøbeskyttel-
sesloven finder anvendelse på pesticidpunktkildeforureninger. 
 
Udgangspunktet er, at jordforureningsloven finder anvendelse på forureninger, der hidrører 
fra en jordforurening omfattet af loven. Jordforureningsloven omfatter imidlertid ikke jord 
påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v., da lovens vir-
kemidler og indgrebsmuligheder generelt er uegnede til at løse problemer i forbindelse med 
jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider, hvor forureningskilden er for-
delt mere eller mindre jævnt over et større areal. Undtagelsen skal fortolkes bredt, således at 
spredning af gødning, slam og pesticider i landbrug, skovbrug, gartneri og andre steder er 
undtaget. Punktkilder i landbrug, skovbrug og gartneri m.v., f.eks. forurening fra spild eller 
fra nedgravning af kemikalier, er dog omfattet af jordforureningsloven. 
 
2.2 Forebyggelse 
Notatets afsnit 4 indeholder en kort beskrivelse af mulighederne for at forebygge pesticid-
punktkildeforureninger. Afsnittet beskriver i kort form de regler, som har til formål at fore-
bygge forurening af grundvandet med pesticider, herunder fra punktkilder. Derudover be-
skrives de tiltag, som kan iværksættes for yderligere at beskytte grundvandet i et konkret 
område mod risikoen for pesticidforureninger.  
 
2.3 Hvem har ansvaret, når der konstateres pesticidforureninger i grundvandet? 
Notatets afsnit 5 indeholder en beskrivelse af forløbet, når der konstateres pesticidforure-
ning i grundvandet. I beskrivelsen er der fokus på hvilke forpligtelser, de forskellige aktører 
har i den forbindelse.  
 
Som det fremgår af afsnittet, er det i praksis regionerne og kommunerne, der spiller den 
største rolle i forbindelse med opsporing og håndtering af en pesticidpunktkilde. Som ud-
gangspunkt er det kommunerne, der er myndigheder på grundvands- og vandforsyningsom-
rådet, og det er også den respektive kommune, som en vandforsyning skal underrette, når 
der konstateres pesticidforurening i grundvandet.  
 
Kommunen skal dog også underrette regionen om de oplysninger, som kommunen modta-
ger om grundvandsforureninger, der må antages at hidrøre fra en jordforurening. Regionen 
har pligten til at iværksætte opsporingen af den mulige kilde til forureningen, når der er 
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konstateret grundvandsforurening fra ukendte forureningskilder, medmindre det er usand-
synligt, at forureningen er omfattet af jordforureningsloven. Arbejdet med at opspore kilden 
sker i et samarbejde med den eller de berørte kommuner. 
 
Vandforsyningen kan alene forholde sig til, hvad der sker i egne boringer, mens kommunen 
skal reagere, uanset hvordan de bliver opmærksomme på en forurening i grundvandet, jf. 
nedenfor. 
 
2.4 Aktørernes indsats 
Notatets afsnit 6 og 7 indeholder den nærmere beskrivelse af de forskellige myndigheders 
forpligtelser og muligheder ved opsporing og håndtering af en pesticidforurening fra en 
punktkilde.  
 
Som det fremgår heraf, har miljømyndighederne både efter jordforureningsloven og miljø-
beskyttelsesloven en række forpligtelser og muligheder i forhold til opsporing og håndtering 
af grundvandsforureninger, der hidrører fra pesticidpunktkilder. Afsnittene beskriver dels 
regionernes forpligtelser og muligheder efter jordforureningslovens bestemmelser om den 
offentlige indsats overfor jordforurening samt bestemmelserne i jordforureningsloven og 
miljøbeskyttelsesloven om miljømyndighedernes muligheder for at udstede påbud til foru-
rener om at undersøge og afhjælpe en forurening.  
 
Som det fremgår af afsnit 8 om vandforsyningens mulige indsats, har en vandforsyning ikke 
beføjelser til at pålægge andre parter pligter for så vidt angår opsporing eller håndtering af 
en pesticidpunktkilde. 
 
2.5 Finansiering 
Notatets afsnit 9 beskriver finansieringen af myndighedernes og/eller vandforsyningens 
indsats.  
 
Hovedindholdet af disse regler er, at udgifter i forbindelse med opfyldelse af påbud efter 
jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven skal betales af den relevante påbudsadressat 
(forureneren betaler). For så vidt angår udgifter til selvhjælpshandlinger eller anden offent-
lig indsats, hviler myndighedernes eventuelle krav på at få udgifterne dækket hovedsageligt 
på miljølovgivningens særlige regler om offentligretligt ansvar. Hvis ikke et krav på ud-
giftsdækning hviler på regler om offentligretligt ansvar, kan myndigheden efter omstændig-
hederne kræve udgifterne dækket efter de almindelige erstatningsretlige regler.  
 
Den offentligt finansierede indsats, som regionerne iværksætter efter jordforureningslovens 
kapitel 2-4, er subsidiær i forhold til, at en konkret forurener skal betale for undersøgelser 
og oprydning. Den offentlige indsats skal således ikke iværksættes, hvis der iværksættes en 
indsats overfor forurening af forureneren eller for forurenerens regning. 
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For så vidt angår forebyggelse af pesticidforurening i konkrete vandindvindingsoplande fra 
bl.a. vandforsyningernes side, findes der en række særlige regler om, hvem der skal afholde 
udgifterne hertil, herunder om vandforsyningens muligheder for at indregne de udgifter, 
som afholdes af vandforsyningen, i vandprisen. Der henvises herom til afsnit 0. 
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3. DE CENTRALE LOVE 

3.1 Miljøbeskyttelsesloven 
Miljøbeskyttelsesloven er den grundlæggende lov om forebyggelse og afhjælpning af foru-
rening. Loven indeholder en række bestemmelser, som gør det muligt for tilsynsmyndighe-
den at opspore og håndtere forureninger, herunder forureninger fra pesticidpunktkilder.  
Lovens hovedregel er, at kommunalbestyrelsen (kommunen) er tilsynsmyndighed, jf. miljø-
beskyttelseslovens § 65, stk. 1. Miljø- og fødevareministeren (Miljøstyrelsen)1 overvåger 
miljøtilstanden i omgivelserne og fører tilsyn med visse listevirksomheder, jf. miljøbeskyt-
telseslovens § 66. Tilsyn efter loven og regler fastsat efter loven er på enkelte områder hen-
lagt til andre statslige myndigheder, f.eks. fører NaturErhvervstyrelsen tilsyn med overhol-
delse af reglerne i den såkaldte vaskepladsbekendtgørelse på alle landbrug.  
 
3.2 Jordforureningsloven 
Jordforureningslovens anvendelsesområde i forhold til pesticidpunktkilder er fastlagt i lo-
vens § 2. Lovens anvendelsesområde er belyst både i forarbejderne til den oprindelige jord-
forureningslov og i de senere ændringer af lovens § 2. 

” § 2. Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig 
virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Kapitel 4 b omfatter 
endvidere grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening. 
[…] 
Stk. 3. Loven omfatter ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gød-
ning og pesticider m.v.” 

 
Af bemærkninger til §§ 1 og 2 i den oprindelige jordforureningslov, jf. lovforslag nr. 183 af 
10. februar 1999 (Forslag til Lov om forurenet jord), fremgår følgende: 
 

”Ved jordforurening forstås en menneskeskabt handling eller aktivitet, hvor jorden 
tilføres stof eller stofblanding, som på grund af dets egenskaber og mængde over tid 
kan være til fare for mennesker og miljø, begrænse anvendelsen af miljøet eller føre 
til, at det naturlige baggrundsniveau øges […] 
Bestemmelsen indebærer, at kortlægningen også skal omfatte fladeforureninger, det 
vil sige forureninger fra diffuse kilder, for eksempel fra trafikken eller fra skorstene. 
Loven omfatter dog ifølge § 2, stk. 2, ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning 
af slam, gødning og pesticider m.v. Årsagen til denne undtagelse er, at lovens virke-
midler og indgrebsmuligheder generelt er uegnede til at løse problemer i forbindelse 
med jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider, hvor der typisk er ta-
le om en grundvandsproblematisk fladeforurening, hvor forureningskilden er fordelt 

                                                   
 
1  Jf. § 4, nr. 36 og 37, i bekendtgørelse nr. 1254 af 28. oktober 2013 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om 

miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen.  
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mere eller mindre jævnt over et større areal. Disse problemer søges i stedet løst gen-
nem regeringens Vandmiljøplan II. 
Undtagelsen skal fortolkes bredt, således at spredning af gødning, slam og pesticider 
i landbrug, skovbrug, gartneri og andre steder er undtaget. Punktkilder i landbrug, 
skovbrug og gartneri m.v., f.eks. forurening fra spild eller fra nedgravning af kemika-
lier, er omfattet af loven. Der kan være tvivlstilfælde ved intensiv planteproduktion el-
ler sprøjtning på et forholdsvist lille areal, f.eks. et bed eller et væksthus, hvor 
»spredning« af gødning og pesticider har karakter af en punktkilde. Ligeledes kan 
der være tilfælde, hvor et areal gennem årene har fået tilført ekstraordinært store 
slammængder. I sådanne tilfælde er det op til amtsrådets konkrete vurdering, om det 
pågældende areal skal omfattes af loven. Eventuel forureningskortlægning af sådanne 
jordbrugsarealer med punktkildelignende forurening vil primært have til formål at 
regulere jordflytninger, jf. lovforslagets § 50, og at regulere eventuel arealanvendel-
sesændring til bolig- og institutionsformål, jf. lovforslagets § 8.” 

 
Udgangspunktet er - som det fremgår - at jordforureningsloven omfatter forureninger af det 
omgivende miljø, der hidrører fra en jordforurening. Det betyder, at en forurening af f.eks. 
grundvand, som hidrører fra en jordforurening, er omfattet af loven.  
   
Undtagelsen i jordforureningslovens § 2, stk. 3, indebærer imidlertid, at jordforureningslo-
ven ikke omfatter jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pestici-
der. Undtagelsen skal fortolkes bredt, således at al spredning af slam, gødning og pesticider 
i landbrug, skovbrug, gartneri og andre steder er undtaget, men kun i forhold til den jord-
brugsmæssige anvendelse. Som beskrevet i forarbejderne til jordforureningsloven er bag-
grunden for undtagelsen, at lovens virkemidler og indgrebsmuligheder generelt blev anset 
som uegnede til at løse problemer i forbindelse med jordbrugsmæssig spredning af slam, 
gødning og pesticider, hvor det problematiske i forhold til grundvandet er, at der opstår en 
fladeforurening, hvor forureningskilden er fordelt mere eller mindre jævnt over et større 
areal. Hensigten med undtagelsen er således, at sådanne fladeforureninger skal løses efter 
andre regler end jordforureningsloven, herunder ved at regulere anvendelsen af pesticider 
og ved godkendelsen af disse. 
 
En pesticidforurening, som skyldes jordbrugsmæssig spredning af pesticider, er altså ikke 
omfattet af jordforureningsloven. Hvis der derimod er tale om forurening af jord med pesti-
cider eller rester heraf i form af en punktkildeforurening - f.eks. en vaskeplads eller oplag-
ring - i et landbrug, skovbrug, gartneri e.l., er denne jordforurening omfattet af loven. 
 
Sondringen mellem fladekildeforureninger, som hidrører fra jordbrugsmæssig spredning 
(f.eks. i form af lave koncentrationer på store arealer), og punktkildeforureninger, f.eks. fra 
spild af pesticider ved omhældning eller bortskaffelse, bliver dermed afgørende for, om 
jordforureningsloven finder anvendelse.  
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Høje koncentrationer i jorden på mindre arealer kan give anledning til tvivl, og som beskre-
vet i forarbejderne ovenfor kan der kan være tvivlstilfælde, eksempelvis ved intensiv plan-
teproduktion eller sprøjtning på et forholdsvist lille areal, f.eks. et bed eller et væksthus.  
 
Det vil i sådanne tvivlstilfælde være op til regionerne at vurdere, om det pågældende areal 
er omfattet af loven. Ved vurderingen kan regionerne f.eks. lægge vægt på, om kilden til 
forureningen er koncentreret til et afgrænset område, og hvilken aktivitet forureningen 
stammer fra. Oplysninger om forureningen og det pågældende areal, herunder hvilke stoffer 
der er tale om, de pågældende stoffers (typiske) anvendelse og historiske oplysninger om 
arealanvendelsen m.v., kan desuden indgå i regionernes vurdering.  
 
Andre afgrænsningsvanskeligheder kan opstå i forhold til de flade- eller linjeforureninger, 
der er forårsaget af anden anvendelse (spredning) af pesticider end den egentlige jord-
brugsmæssige anvendelse. Disse forureninger er f.eks. konstateret langs jernbaner, under 
gårdspladser eller andre befæstede arealer. Disse forureninger er ikke omfattet af undtagel-
sen i § 2, stk. 3, men har på den anden side en væsentlig anden karakter end de jordforure-
ninger, der i øvrigt er omfattet af loven. Der er imidlertid ikke tale om punktkildeforure-
ning, og de særlige problemstillinger, der knytter sig til håndteringen af disse forureninger, 
er ikke beskrevet i dette notat.  

 
Jordforureningsloven indeholder to regelsæt, som er af afgørende betydning for myndighe-
dernes opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder: Lovens kapitel 2-4 indeholder regler 
om den offentlige indsats over for jordforureninger, herunder om kortlægningen af arealer 
med jordforurening og den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats samt om værditabs-
ordningen, der supplerer den prioriterede offentlige indsats efter kapitel 3. Lovens kapitel 5 
indeholder en række påbudsbestemmelser, der giver hjemmel til at kræve, at forureneren 
foretager undersøgelser og forestår oprensning af jordforureninger. Disse regler er detaljeret 
beskrevet i de nedenstående afsnit 5 - 0. 
  
I forhold til roller og ansvar bemærkes, at regionsrådet (Regionen) er ansvarlig for at gen-
nemføre den offentlige indsats efter loven. Kommunalbestyrelsen (kommunen) og miljø- og 
fødevareministeren (Miljøstyrelsen) er påbudsmyndighed efter kapitel 5 i forhold til de 
virksomheder m.v., som kommuner henholdsvis Miljøstyrelsen fører tilsyn med efter miljø-
beskyttelsesloven.  
 
Som udgangspunkt omfatter jordforureningsloven alene forureninger, der hidrører fra en 
jordforurening. Ved en ændring af lovens § 2, stk. 1, med lov nr. 446 af 23. maj 2012 (im-
plementering af direktivet om industrielle emissioner m.v.), fik bestemmelsen et nyt 2. pkt., 
hvorefter ”Kapitel 4 b omfatter endvidere grundvandsforureninger, der ikke kan henføres 
til en jordforurening”. I bemærkninger til denne bestemmelse i lovforslag nr. 88 af 22. fe-
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bruar 2012 (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendel-
se m.v. af husdyrbrug, lov om jordforurening og forskellige andre love) er anført:  

 

”Det foreslås, at jordforureningslovens anvendelsesområde udvides, så det kommer 
til at fremgå at også forurening af grundvandet, som ikke skyldes jordforureninger, er 
omfattet. Udvidelsen skal dog kun gælde for det foreslåede kapitel 4 b.  
[…] Et tilfælde, der efter forslaget vil være omfattet af kapitel 4 b, men ikke af resten 
af jordforureningsloven, vil eksempelvis være forurening fra en boring, der går direk-
te ned til grundvandet. Hvis der løber forurening fra virksomheden ned i boringen og 
direkte i grundvandet, vil forurening af grundvandet ikke være sket på baggrund af en 
jordforurening og vil derfor ikke være omfattet af den gældende formulering af § 2.” 

 
Hvis der f.eks. i forbindelse med en boring i grundvandet skabes en pesticidpunktkildeforu-
rening af grundvandet, kan denne forurening således væres omfattet af jordforureningslo-
ven. 
 
3.3 Hvornår anvendes henholdsvis jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven 

ved en indsats overfor forureninger fra pesticidpunktkilder? 
Jordforureningsloven indeholder regler om påbud til forureneren om undersøgelse og af-
hjælpning af jordforureninger og regler om den offentlige kortlægnings-, undersøgelses og 
afværgeindsats i forhold til de jordforureninger, hvor der ikke er et forureneransvar.  
Reglerne om den offentlige kortlægningsindsats finder anvendelse for alle jordforureninger, 
der ikke fjernes i umiddelbar fortsættelse af, at forureningen konstateres. Reglerne om den 
offentlige undersøgelsesindsats finder således anvendelse i forhold til alle jordforureninger, 
forudsat at jordforureningen er omfattet af loven.  
 
Påbud om undersøgelse af en jordforurening kan meddeles, uanset hvornår en mulig forure-
ning er sket, dog ikke, hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg 
er ophørt før den 1. januar 1992, jf. jordforureningslovens § 40. Påbud om at fjerne en kon-
stateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand kan meddeles, hvis forureningen i 
det væsentligste er sket efter 1. januar 2001, jf. jordforureningslovens § 41, stk. 1.  
 
Miljøbeskyttelsesloven indeholder forebyggende regler om beskyttelsen af miljøet, herun-
der generelle forbud mod forurening af jord, grundvand og overfladevand, generelle be-
stemmelser om godkendelse af særligt forurenende virksomheder og om adgangen til at 
meddele påbud til virksomheder og anlæg om indretning og drift med henblik på at undgå 
forurening og om affald.  
 
Miljøbeskyttelsesloven indeholder endvidere regler om påbud til forureneren om undersø-
gelse og afhjælpning af de skete forureninger, der ikke er jordforureninger (eller en følge af 
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jordforureninger, se ovenfor), og loven giver bl.a. mulighed for at meddele påbud om op-
rydning af de jordforureninger, som ikke er dækket af jordforureningsloven. 
 
Selv om der ikke - som i jordforureningslovens § 2, stk. 3 - gælder en direkte undtagelse fra 
miljøbeskyttelseslovens påbudsregler for forureninger som følge af jordbrugsmæssig spred-
ning af slam, gødning, pesticider m.v., vil det kun under ekstraordinære omstændigheder 
være muligt at meddele påbud efter miljøbeskyttelsesloven, hvis en pesticidforurening af 
grundvandet må tilskrives almindelig jordbrugsmæssig anvendelse. Det skyldes bl.a., at 
miljøbeskyttelsesloven kræver, at forureningen skyldes et ulovligt forhold, og et sådant kan 
efter omstændighederne være vanskeligt at påvise.  
 
Forholdet mellem miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, når der er overvejelser 
om påbud, er illustreret i bilag 1. Samspillet mellem påbudsreglerne i henholdsvis jordforu-
reningsloven og miljøbeskyttelsesloven er nærmere beskrevet i afsnit 5 - 0.  
 
3.4 Vandforsyningsloven 
Vandforsyningslovens primære formål er at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af vandres-
sourcerne ved indvinding og forsyning af vand samt beskyttelse af disse ressourcer. Til brug 
herfor indeholder loven bl.a. bestemmelser om planlægning af vandforsyning i kommunen, 
planlægning om drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder samt regler om tilladelse til ind-
vinding af vand og kvaliteten heraf. 
 
Kommunalbestyrelsen (kommunen) fører tilsyn med, at vandforsyningsloven og de regler, 
der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, jf. vandforsyningslovens § 65. 
Vandforsyningsloven indeholder ingen regler, som hjemler påbud eller lignende til forure-
nere eller andre, om at opspore eller håndtere en pesticidpunktkilde, men det betyder ikke, 
at vandforsyningen ikke har nogen handlemuligheder eller ikke kan spille en væsentlig rol-
le. Der henvises herom til afsnit 8 nedenfor. 
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4. FOREBYGGELSE AF FORURENING FRA PESTICIDPUNKTKILDER 

4.1 Generel beskyttelse af grundvandet mod forureninger som følge af anvendelse 
og anden håndtering af pesticider 

Markedsføring af pesticider i form af plantebeskyttelsesmidler i EU er reguleret af pesticid-
forordningen2, som indebærer, at aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler skal godkendes i 
EU regi, mens plantebeskyttelsesmidler skal godkendes af den enkelte medlemsstat, før de 
bringes på markedet i den pågældende medlemsstat. Pesticidforordningens regler er i Dan-
mark suppleret af regler i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 14. juni 2014 
(kemikalieloven) og bekendtgørelse nr. 151 af 18. februar 2014 om bekæmpelsesmidler 
(bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen). 
 
EU-reglernes vurderingsprincipper er nærmere beskrevet og specificeret ift. danske forhold 
i Miljøstyrelsens ”Rammer for vurdering af plantebeskyttelsesmidler”, som ansøgninger om 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i Danmark vurderes efter. For hvert enkelt plante-
beskyttelsesmiddel laves en konkret risikovurdering for de anvendelser, der søges godken-
delse til, og der fastsættes vilkår for dets anvendelse bl.a. for at sikre, at anvendelse af pesti-
cidet ikke giver anledning til grundvandsforurening. Der godkendes ikke midler med en 
uacceptabel risiko for mennesker eller miljø, herunder grundvand. 
 
Anvendelse af pesticider er reguleret af art. 55 om korrekt anvendelse af pesticider i pesti-
cidforordningen og af de regler, der implementerer direktivet om bæredygtig anvendelse af 
pesticider3 dvs. regler i kemikalieloven, bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, bekendtgørel-
se nr. 1069 af 23. november 2011 om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer, 
bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til 
udbringning af plantebeskyttelsesmidler (vaskepladsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 
245 af 28. februar 2013 om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner, bekendt-
gørelse nr. 825 af 26. juni 2013 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af og af ansatte 
hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler, bekendtgørelse nr. 1507 af 12. december 2013 
om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse og bekendtgørelse nr. 1536 af 13. de-
cember 2013 om syn af sprøjteudstyr. 
Af de nævnte regler er særligt den i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedte vaskeplads-
bekendtgørelse af betydning for forebyggelse af punktkildeforureninger. Bekendtgørelsen 
har til formål at begrænse forurening af jord, grundvand og overfladevand med plantebeskyttel-
sesmidler som følge af påfyldning og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der anvendes 
erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelsen indeholder be-
stemmelser om indretning og placering af vaskepladser og opsamlingsbeholdere, krav om tilste-

                                                   
 
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttel-

sesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF. 
3  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en 

bæredygtig anvendelse af pesticider. 
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deværelsen og brug af udstyr til påfyldning og rensning af udbringningsmateriellet samt krav til 
håndteringen af plantebeskyttelsesmidler. 
 
Som en generel beskyttelse af boringer, hvor der indvindes grundvand til almene vandfor-
syningsanlæg, mod bl.a. pesticidforurening, er der med miljøbeskyttelseslovens § 21 b ind-
ført en generel 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer. Efter bestemmel-
sen må anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige 
formål ikke foretages inden for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til 
almene vandforsyningsanlæg.  
 
4.2 Beskyttelse af grundvandet mod forurening som følge af håndtering af pestici-

der i konkrete områder 
  

4.2.1 Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5 
Kommunalbestyrelsen (kommunen) og miljø- og fødevareministeren (Miljøstyrelsen) kan 
forebygge pesticidpunktkildeforureninger og forurening af grundvandet som følge heraf ved 
hjælp af vilkår med fokus på forebyggelse af pesticidforurening i afgørelser efter miljøbe-
skyttelseslovens kapitel 3-5, herunder godkendelser af virksomheder.  
 
I afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5 kan der f.eks. - efter omstændigheder-
ne og når der foreligger et konkret grundlag herfor - fastsættes vilkår, der er mere vidtgåen-
de end bestemmelserne i vaskepladsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 2. Vilkårene 
kan f.eks. angå vaskepladsens placering, herunder at vaskepladser skal placeres udenfor et 
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), eller være krav om overdækning eller afledning 
til dobbeltbundede kar. 
 
For andre virksomheder end listevirksomheder gælder ikke særlige krav om miljøgodken-
delse, men virksomhederne kan i stedet reguleres med påbud efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 42.  
 

4.2.2 Vandforsyningsloven - aftaler om en bestemt ekstensiv dyrkning eller overta-
gelse af arealer 

Ifølge vandforsyningslovens § 13 har kommunen pligt til at vedtage en indsatsplan for hvert 
af de udpegede indsatsområder. Indsatsområderne udpeges af miljø- og fødevareministeren 
efter vandforsyningslovens § 11a, stk. 1, nr. 5.  
Det følger desuden af vandforsyningslovens § 13 a, at kommunen eller ejeren af et alment 
vandforsyningsanlæg4 kan vælge at vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunen 
eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at udpegning efter vandforsyningslovens § 11 
a er utilstrækkelige til at sikre anlæggets interesser. En sådan indsatsplan skal udarbejdes på 

                                                   
 
4  Ifølge vandforsyningslovens § 3, stk. 3, omfatter begrebet "alment vandforsyningsanlæg" alle anlæg, som forsyner eller 

har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme.  
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samme grundlag som en indsatsplan efter vandforsyningslovens § 13, dvs. der skal udarbej-
des en kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de på-
gældende vandressourcer, og skal have samme indhold som en indsatsplan efter vandforsy-
ningslovens § 13. Hvis kommunen gør indsigelse mod indsatsplanen, kan ejeren af et al-
ment vandforsyningsanlæg ikke vedtage denne, jf. vandforsyningslovens § 13 b, stk. 2. 
 
En indsatsplan kan bl.a. indeholde en plan for indsatser mod risici for pesticidforureninger 
og i den forbindelse fastsætte retningslinjer for regulering af vaskepladser, hvorefter der 
f.eks. i afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5 eller husdyrbrugsloven fastsættes 
vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i vaskepladsbekendtgørelsen, for vaske-
pladser i planområdet jf. afsnit 4.2.1 ovenfor. 
 
En indsatsplan giver mulighed for at indgå aftaler om dyrkningspraksis eller overtagelse af 
arealer efter vandforsyningslovens § 13 d, hvoraf fremgår, at en kommune eller ejeren af et 
alment vandforsyningsanlæg for at gennemføre en indsatsplan vedtaget efter § 13 eller § 13 
a kan indgå aftale med ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom  
 

1) om dyrkningspraksis (f.eks. ekstensiv drift af visse landbrugsarealer) eller andre re-
striktioner i arealanvendelsen eller  

2) indgå aftale om salg af hele eller dele af ejendommen til kommunen eller vandfor-
syningsanlægget.  

 
Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 

"§ 13 d. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan 
for at gennemføre en indsatsplan vedtaget efter § 13 eller § 13 a indgå aftale med 
ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningsprak-
sis eller andre restriktioner i arealanvendelsen eller indgå aftale om salg af hele eller 
dele af ejendommen til kommunen eller vandforsyningsanlægget. Efter høring af eje-
ren af et alment vandforsyningsanlæg kan det i en aftale indgået af kommunalbesty-
relsen bestemmes, at vandforsyningsanlægget helt eller delvis skal betale det beløb, 
der ifølge aftalen tilkommer ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over 
ejendommen under forudsætning af, at anlægget har fordel af aftalen. 
Stk. 2. Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal, inden der indgås aftale efter stk. 
1, meddele indholdet af den påtænkte aftale til kommunalbestyrelsen. Kommunalbe-
styrelsen påser, at aftalen ikke strider mod vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for 
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, eller indsatsplaner ved-
taget efter § 13 eller vil vanskeliggøre gennemførelsen af disse planer. Fremsætter 
kommunalbestyrelsen inden for en frist af to uger indsigelse mod aftalen, kan denne 
ikke indgås. 
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 Stk. 3. Aftaler efter stk. 1 kan tinglyses med prioritet forud for alle rettigheder i ejen-
dommen. § 64 i lov om offentlige veje finder anvendelse med hensyn til udbetalingen 
af det aftalte beløb." 

 
De pågældende arealer vil ofte være beliggende på landbrugsejendomme, det vil sige ejen-
domme undergivet landbrugspligt og dermed omfattet af landbrugslovens regler. For sådan-
ne ejendomme følger det af landbrugslovens § 11, at jorden skal anvendes jordbrugsmæs-
sigt.  Det vil således kunne være i strid med landbrugslovens § 11 at indgå en frivillig aftale 
om helt at undlade at udnytte jorden jordbrugsmæssigt. Reglen er derimod ikke til hinder 
for ekstensive eller hobbyprægede driftsformer, f.eks. græsning, eller at jorderne i en perio-
de henligger helt eller delvist ubenyttede, f.eks. ved aftaler om braklægning, ekstensivering, 
naturpleje mm., som der kan ydes tilskud til. 
 
De nærmer regler om vandforsyningens og kommunens adgang til at erhverve landbrugs-
ejendomme er beskrevet i bilag 2. 
 

4.2.3 Rådighedsbegrænsninger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26 a 
Hvis kommunen eller det almene vandforsyningsanlæg ikke kan opnå en frivillig aftale med 
ejeren af en ejendom efter vandforsyningslovens § 13 d, jf. afsnittet umiddelbart ovenfor, 
har kommunen med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 26 a mulighed for at gennemføre 
tvungne rådighedsindskrænkninger og andre foranstaltninger, som er nødvendige for at 
sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med pesticider.  
 
Kommunen kan således med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 26 a bl.a. pålægge ejeren 
af en ejendom i et område omfattet af en indsatsplan de rådighedsindskrænkninger eller 
andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikke-
vandsinteresser mod forurening med bl.a. pesticider.  
 
Det er kun kommunen, der kan meddele pålæg efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a. Almene 
vandforsyningsanlæg, som ikke kan få opfyldt indsatsplanen ved frivillige foranstaltninger, 
må rette henvendelse til kommunen med henblik på, at kommunen kan tage stilling til, om 
betingelserne for at pålægge rådighedsindskrænkninger mv. er opfyldt. Kommunen kan 
også pålægge en grundejer foranstaltninger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26 a for at 
opfylde mål i en indsatsplan, som en vandforsyning har udarbejdet i medfør af vandforsy-
ningslovens § 13 a. 
 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 3, skal der i forbindelse med gennemførelse af 
pålæg efter stk. 1 anvendes den samme procedure, som i øvrigt anvendes ved ekspropriation 
efter miljøbeskyttelsesloven, dvs. proceduren i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49.   
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4.2.4 Boringsnære beskyttelsesområder - påbud og forbud, jf. miljøbeskyttelseslo-
vens § 24  

Kommunen har mulighed for at fastlægge et såkaldt boringsnært beskyttelsesområde rundt 
om en vandforsyningsboring for at undgå fare for forurening af vandindvindingen. Områ-
derne fastlægges i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2007 om 
boringsnære beskyttelsesområder samt Naturstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 
2011. Om beregning af områdernes størrelse henvises der til Naturstyrelsens ”Præciseret 
vejledning om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO” af 2. 
juli 2013. 
 
Beskyttelsen i det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO'et)  etableres  ved, at kommunen 
giver påbud eller nedlægger forbud på konkrete ejendomme for at undgå fare for forurening 
af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Det er ikke 
nødvendigvis en forudsætning, at der foreligger en indsatsplan for området, ligesom be-
stemmelsen også kan anvendes overfor andre stoffer end pesticider og nitrat. Ligesom ved 
pålæg efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a er det, for så vidt angår fremtidige vandindvin-
dingsanlæg, en forudsætning, at der er en konkret (eksisterende eller planlagt) indvinding, 
som ønskes beskyttet. 
 
Bestemmelsen er ikke begrænset til almene vandforsyningsanlæg og kan derfor anvendes 
med henblik på at beskytte ethvert vandindvindingsanlæg - også ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg.  
 
For så vidt angår betaling af erstatning for et påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslo-
vens § 24 henvises til afsnit 0.   
  



 

 
 
 
 
 
 

Side 20/48 

J.nr.: 7508146  

5. KONSTATERING OG INDLEDENDE VURDERING AF PESTICIDFORU-
RENING AF GRUNDVANDET 

5.1 Indledning 
Som det fremgår af afsnittene ovenfor, afhænger roller og ansvar for myndighederne og de 
konkrete indsatsmuligheder af, hvilke regler der finder anvendelse. Dette udgør et problem i 
forhold til håndteringen af pesticidpunktkilder, da det ved konstateringen af en grundvands-
forurening på forhånd kan være vanskeligt at fastslå, om den stammer fra en pesticidpunkt-
kilde. Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for de forskellige aktører i forbindelse 
med konstateringen og den indledende vurdering af en pesticidforurening. 
 
Afsnittet er opdelt i vandforsyningens forpligtelser (afsnit 5.2), kommunens forpligtelser 
(5.3), Miljø- og fødevareministerens forpligtelser (5.4) og regionens forpligtelser (5.5). 
 
5.2 Vandforsyningens forpligtelser 
Ifølge vandforsyningslovens § 60 fører kommunalbestyrelsen (kommunen) tilsyn med kva-
liteten af vandet i vandforsyningssystemer, herunder overvågningsboringer i indvindingsop-
landet. De nærmere regler om kommunens tilsyn fremgår af bekendtgørelse nr. 292 af 26. 
marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 15, at ejeren af et alment vandforsyningsanlæg eller eje-
ren af et vandforsyningssystem straks skal underrette kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn 
med kvaliteten af vandet i vandforsyningssystemer efter vandforsyningsloven, hvis resulta-
ter af undersøgelser viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte 
krav. Det samme gælder for vandforsyningens eventuelle undersøgelsesboringer. Dette 
gælder for undersøgelser, som ejeren udfører eller lader udføre af egen drift, eller på bag-
grund af vilkår fastsat i anlæggets indvindingstilladelse eller lignende. 
 
Ejeren af det almene vandforsyningsanlæg eller ejeren af et vandforsyningssystem skal sik-
re, at det undersøgende laboratorium underretter kommunen og ejeren om overskridelse af 
de mikrobiologiske kvalitetskrav snarest muligt og senest samme arbejdsdag, hvor over-
skridelserne er konstateret af det undersøgende laboratorium. De mikrobiologiske kvalitets-
krav fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 d.  
 
Ejeren af et vandforsyningsanlæg skal ligeledes underrette kommunen, hvis der i vandet 
konstateres andre kemiske eller mikrobiologiske forureninger. 
 
Hvis en vandforsyning konstaterer, at pesticidniveauet i en vandprøve ikke er i overens-
stemmelse med de fastsatte krav, er vandforsyningen således forpligtet til at underrette 
kommunen, som derefter skal underrette regionen, jf. nærmere nedenfor.  
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5.3 Kommunens forpligtelser  
Det er kommunen, der har det overordnede tilsynsansvar efter både miljøbeskyttelsesloven, 
jordforureningsloven og vandforsyningsloven. Kommunerne spiller derfor en central og 
koordinerende rolle ved konstatering og opsporing af forureningskilder, som giver anled-
ning til pesticidforurening af grundvandet.  
 
Det er regionen, der i samarbejde med kommunen forestår opsporing af forureningskilder, 
når der er konstateret en forurening af grundvandet, medmindre det er usandsynligt, at foru-
reningskilden er omfattet af jordforureningsloven, jf. jordforureningslovens § 66, som er 
beskrevet nedenfor under afsnit 5.5.  
 
Hvis forureningskilden kan være omfattet af jordforureningsloven, må kommunen således 
samarbejde med regionen om opsporingen. Det er også kommunen, der som led i sine myn-
dighedsopgaver efter bl.a. jordforureningsloven (herunder påbud efter kapitel 5) skal søge 
en jordforurening, der er anledning til forurening af grundvandet, fjernet og tilstanden gen-
oprettet. For så vidt angår forureninger, der er omfattet af miljøbeskyttelsesloven, er kom-
munen også tilsynsmyndighed, se dog afsnit 5.4. nedenfor. Der skal derfor være et tæt sam-
arbejde mellem region og kommune på dette punkt. 
 
Se endvidere afsnit 6 der bl.a. beskriver mulighederne for at meddele påbud om undersøgel-
se og afhjælpning. 
 
5.4 Miljø- og fødevareministerens forpligtelser 
Det er Miljøstyrelsen, som træffer afgørelse om påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslo-
ven til de listevirksomheder, som Miljøstyrelsen fører tilsyn med. For så vidt angår forure-
ninger omfattet af jordforureningsloven, fremgår det af jordforureningslovens § 39, stk. 2, 
at det er miljø- og fødevareministeren (Miljøstyrelsen), der træffer afgørelse om påbud efter 
reglerne i jordforureningsloven vedrørende forureninger, der stammer fra virksomheder, 
som ministeren efter miljøbeskyttelsesloven fører tilsyn med eller førte tilsyn med på tids-
punktet for virksomhedens ophør. 
 
Hvis kommunen kan konstatere eller godtgøre, at det er overvejende sandsynligt, at en pe-
sticidpunktkildeforurening af grundvandet hidrører fra en virksomhed, som Miljøstyrelsen 
fører tilsyn med, er det derfor bl.a. Miljøstyrelsens opgave at forestå den videre indsats 
overfor pesticidpunktkilden, dvs. vurdere om der skal udstedes påbud og i givet fald udstede 
påbud om undersøgelse og evt. afhjælpning.  Hvis kommunen eller regionen har en mistan-
ke om, at en pesticidforurening stammer fra en punktkilde på eller fra en virksomhed, som 
Miljøstyrelsen fører tilsyn med, må kommunen eller regionen derfor anmode Miljøstyrelsen 
om at undersøge forholdene på virksomheden nærmere. 
 
Miljø- og fødevareministeren overvåger desuden miljøtilstanden i omgivelserne og fører 
tilsyn med visse listevirksomheder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 66. Overvågningen af mil-
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jøtilstanden varetages af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For så vidt angår vand følger 
forpligtelsen til at overvåge tilstanden af lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 
om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.   
 
Hvis Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen via denne almindelige overvågning af vand bliver 
bekendt med en grundvandsforurening, skal de relevante myndigheder orienteres.  
 
5.5 Regionens forpligtelser 
Regionerne er ansvarlige for den offentlige indsats, der efter jordforureningsloven bl.a. har 
drikkevand som et af sine primære indsatsområder. Den offentlige indsats består af under-
søgelser og afværgeforanstaltninger, jf. jordforureningslovens kapitel 3, på baggrund af de 
kortlagte arealer (beskrevet i afsnit 0). Som det fremgår af jordforureningslovens § 3 sker 
kortlægningen i samarbejde med kommunerne, hvilket i praksis betyder at kommunerne 
underretter regionerne, som herefter beslutter, om der er grundlag for kortlægning.     
 
For så vidt angår opgaven med opsporing af kilden til en konstateret forurening af grund-
vandet fremgår det af jordforureningslovens § 66, stk. 2, at det er regionen, der forestår 
opsporing af forureningskilden i samarbejde med den eller de berørte kommuner.  
 
Bestemmelsen har følgende ordlyd:  
 

"§ 66. (…) 
Stk. 2. Regionsrådet forestår opsporing af forureningskilder i samarbejde med kom-
munalbestyrelsen, når der er konstateret en forurening af grundvandet. 
(…) 
Stk. 6. Regionsrådet skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en forure-
ning er konstateret." 

 
Det fremgår af de specielle bemærkninger til § 66 i forslaget til jordforureningsloven, jf. 
lovforslag nr. 183 af 10. februar 1999 (Forslag til Lov om forurenet jord), at baggrunden for 
bestemmelsen er, at det i praksis var uklart, hvem der var forpligtet til at tage initiativ til at 
opspore kilden til en konstateret forurening af grundvandet:  
 

"Når der er konstateret en forurening af grundvandet, og kilden ikke umiddelbart 
kendes, har det i praksis været uklart, hvem der var forpligtet til at tage initiativ til at 
opspore kilden. Amtsrådene har efter affaldsdepotloven en vis forpligtelse hertil, og 
opgaven ligger endvidere naturligt indenfor amtsrådenes pligter som grundvands-
myndighed. 
 
Kommunerne er på den anden side forpligtet til generelt at føre tilsyn med overtræ-
delser af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med jordforurening, når der er tale om 
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forurening fra andet end a-mærkede listevirksomheder og råstofgrave, som amterne 
har tilsyn med. 
 
Pligten til at tage initiativ til opsporing af forureningskilder, når der er konstateret en 
forurening af grundvandet, fastslås nu med bestemmelsen i § 66, stk. 2, til at påhvile 
amtsrådet. Det ligger i naturlig forlængelse af amtsrådenes opgaver i forbindelse 
med kortlægningen og den offentlige indsats. Arbejdet med at opspore forurenings-
kilder sker i samarbejde med kommunalbestyrelserne. Har amtsrådet mistanke om, at 
forureningen stammer fra en virksomhed, som kommunalbestyrelsen fører eller førte 
tilsyn med, må amtsrådet anmode kommunalbestyrelsen om at undersøge forholdene, 
jf. også bestemmelsen i § 61." 
 

Som led i strukturreformen blev amtsrådet ændret til regionsrådet ved lov nr. 568 af 24. juni 
2005 om ændring af lov om forurenet jord. Det fremgår af forarbejderne til ændringsloven 
(L 90 FT 2004-2005), at pligten til at forestå opsporing af forureningskilder blev overført til 
regionen, da regionen fremover ville have opgaven vedrørende kortlægning og den offentli-
ge undersøgelses- og oprydningsindsats. 
 
Når en vandforsyning eller en kommune har konstateret en pesticidforurening af grundvan-
det, skal regionen således underrettes, og det er herefter regionen, der i samarbejde med 
kommunen, skal opspore forureningskilden.  
 
Pligten gælder, medmindre det er usandsynligt, at forureningskilden er omfattet af jordforu-
reningsloven. Hvis det på forhånd er usandsynligt, at forureningen af grundvand stammer 
fra en jordforurening omfattet af jordforureningsloven - f.eks. fordi det er åbenbart, at der er 
tale om en fladekildeforurening - er regionen således ikke forpligtet til at forfølge sagen.   
 
Regionen må anmode miljømyndigheden om at undersøge forholdene nærmere, hvis regio-
nen har mistanke om, at forureningen stammer fra en virksomhed, som den pågældende 
myndighed fører tilsyn med. Regionens ansvar rækker i den situation ikke videre end til 
opsporingen af forureningskilden og kortlægning. Hvis regionen konstaterer, at en pesticid-
forurening af grundvandet hidrører fra en aktivitet, som stadig forurener, eller at en forure-
ner stadig kan gøres ansvarlig for en sket forurening, er det herefter miljømyndighedens 
ansvar at sikre undersøgelse og forebyggelse af fortsat forurening henholdsvis afhjælpning 
af forureningen.  
 
5.6 Vandforsyningens bidrag 
Oplysninger fra vandforsyningsboringer – herunder eventuelle overvågningsboringer – kan 
bidrage til at belyse forekomst, udbredelse og karakter af en pesticidforurening. 
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6. MILJØMYNDIGHEDENS INDSATS (PÅBUD OG SELVHJÆLPSHAND-
LINGER) 

6.1  PÅBUD EFTER JORDFORURENINGSLOVEN 
6.1.1 Jordforureningsloven: Oplysnings- og undersøgelsespåbud 

Hvis det allerede på det foreliggende grundlag findes overvejende sandsynligt, at en pesti-
cidforurening i grundvandet stammer fra en jordforurening, der - uanset lovens § 2, stk. 3 - 
er omfattet af jordforureningslovens almindelige regler, må de videre undersøgelser tage 
udgangspunkt i reglerne i jordforureningsloven. 
 
Til brug for opsporing af forureningskilder, herunder en formodet pesticidpunktkilde, inde-
holder jordforureningslovens § 40 hjemmel til at meddele oplysnings- og undersøgelsespå-
bud til (mulige) forurenere. Miljømyndigheden kan dog kun anvende jordforureningslovens 
§ 40 for så vidt angår undersøgelse af selve kilden til forurening. Miljøbeskyttelseslovens § 
72 skal anvendes, hvis der ønskes en undersøgelse af f.eks. en virksomheds igangværende 
aktivitet. 
 
Jordforureningslovens § 40 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 afhjæl-
pende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Foru-
reneren kan herunder påbydes at 
1)  foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lignende med henblik 

på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening 
samt forureningens art og omfang og 

2)  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 op-
hørt før den 1. januar 1992. Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvor-
dan en mulig forurening er sket, jf. dog § 41, stk. 3, nr. 2." 

 
Det fremgår af forarbejderne til jordforureningsloven (L 183 FT 1998-99), at det er hensig-
ten, at jordforureningslovens § 40 skal have et indhold, som svarer til miljøbeskyttelseslo-
vens § 72, jf. afsnittet umiddelbart ovenfor. Bestemmelsen adskiller sig imidlertid fra miljø-
beskyttelseslovens § 72 på flere punkter: 
 
6.1.1.1 Kredsen af mulige adressater 
Påbud kan både meddeles til virksomheder og privatpersoner, men hvor påbudsgrundlaget 
er ubetinget i forhold til erhvervsvirksomheder, kræves det, at der kan påvises ansvarspå-
dragende adfærd, for at der kan meddeles påbud til ”andre”, herunder privatpersoner. 
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Vedrørende kredsen af mulige adressater henviser jordforureningslovens § 40 således til 
definitionen af begrebet "forurener" i § 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt. og nr. 2, hvoraf det fremgår, 
at som forurener anses den, der er i erhvervsmæssig eller offentligt øjemed driver eller drev 
den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen kommer, 
men som forurener anses også andre, der har forårsaget en forurening, hvis forureningen 
skyldes vedkommendes uforsvarlige adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere 
ansvarsregler ifølge anden lovgivning.  
 
For så vidt angår fysiske eller juridiske personer, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øje-
med driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra foru-
reningen kommer, er påbudshjemlen ubetinget. For denne kreds er ansvarspådragende ad-
færd ikke en forudsætning.  
 
Det fremgår af de specielle bemærkninger til § 41 i lovforslag nr. 183 af 10. februar 1999, 
at bestemmelsen alene omfatter forureninger, der stammer fra fast ejendom eller anlæg, 
hvorfra en offentlig eller privat virksomhed har haft sine aktiviteter. Forureningen skal være 
forårsaget af den pågældende virksomhed, og der skal påvises årsagsforbindelse mellem 
driften af virksomheden og forureningen. Det fremgår desuden, at begrebet erhvervsmæssig 
skal forstås således, at fysiske og juridiske personers ikke-erhvervsmæssige aktiviteter ikke 
er omfattet af bestemmelsen og dermed det ubetingede ansvar. Disse aktiviteter vil i stedet 
være omfattet af bestemmelsen i stk. 3, nr. 2.  
 
For så vidt angår ”andre” kan miljømyndigheden kun meddele påbud, hvis adressaten har 
forårsaget en forurening ved ansvarspådragende adfærd. Myndigheden kan altså kun med-
dele f.eks. en parcelhusejer påbud, hvis den pågældende må antages at have handlet uagt-
somt. Vedrørende denne kreds af mulige adressater vil påbud derfor kun kunne meddeles 
efter jordforureningslovens § 40, når kilden til pesticidforureningen er konstateret, da det i 
praksis ikke vil være muligt før at vurdere, om adressaten har handlet uagtsomt.  
 
Det afhænger af en konkret vurdering, om der i det enkelte tilfælde foreligger uagtsomhed. 
Det må dog kunne udelukkes, at en parcelhusejer har handlet ansvarspådragende, hvis ved-
kommende har overholdt de relevante regler og anvisninger for anvendelse af det pågæl-
dende pesticid. Hvis parcelhusejeren derimod har anvendt pesticidet i strid med anvisnin-
gerne, kan der efter omstændighederne foreligge uagtsomhed.  
 
6.1.1.2 Betingelser 
Det fremgår direkte af ordlyden i jordforureningslovens § 40 om en "eventuel" og "mulig" 
forurening, at det ikke er et krav, at en jordforurening er konstateret. Ifølge de specielle 
bemærkninger til bestemmelsen i forarbejderne (lovforslag nr. 183 af 10. februar 1999), kan 
undersøgelsespåbud i overensstemmelse med praksis vedrørende miljøbeskyttelseslovens § 
72 meddeles, når myndighederne har en begrundet mistanke om, at der er en forurening, der 
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skal undersøges, og at den mulige forurening med overvejende sandsynlighed kan hidrøre 
fra den mulige forureners virksomhed eller anlæg.  
 
Før myndigheden kan meddele undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens § 40 til en 
virksomhed, som mistænkes for at være årsag til en pesticidforurening af grundvandet, skal 
myndigheden således gennem egne undersøgelser have godtgjort dels en begrundet mistan-
ke om, at den konstaterede pesticidforurening skyldes en pesticidpunktkilde og ikke jord-
brugsmæssig spredning, dels at der er overvejende sandsynlighed for, at jordforureningen 
kan hidrøre fra den mulige forureners virksomhed eller anlæg. Det afhænger af en konkret 
vurdering, om disse betingelser er opfyldt. 
  
Hvis miljømyndigheden ikke finder, at der er begrundet mistanke om, at der foreligger en 
jordforurening omfattet af jordforureningsloven, må myndigheden i stedet anvende andre 
regler, herunder påbudshjemmelen i miljøbeskyttelseslovens § 72, hvis det er muligt. 
   
6.1.1.3 Proportionalitetsprincippet 
Miljømyndigheden bør overveje, om undersøgelsespåbud kan meddeles i flere faser, hvor 
første undersøgelsespåbud har til formål at slå fast, om der er en pesticidforurening. Ud fra 
resultatet af denne undersøgelse, kan miljømyndigheden herefter vurdere, om der er grund-
lag for at meddele et nyt undersøgelsespåbud, som skal have til formål at afgrænse forure-
ningen mere præcist og således danne grundlag for at vurdere omkostningerne for et efter-
følgende projekt- eller afhjælpningspåbud efter jordforureningslovens §§ 40 og 41.  
 
Miljømyndigheden skal desuden være opmærksom på, at der skal være forholdsmæssighed 
mellem omfanget af og udgiften til den påbudte undersøgelse og omfanget og arten af den 
forurening og forureningsfare, der konkret tilsigtes undersøgt. Overvejelser om proportiona-
litet kan særligt være relevant ved linjeforureninger (f.eks. sprøjtning langs togskinner), 
hvor kun den øverste del af et meget stort areal er forurenet, og hvor den miljømæssige ge-
vinst ved undersøgelse og efterfølgende afhjælpning kan være begrænset.  
 
6.1.1.4 Tidmæssige begrænsninger 
Det følger af jordforureningslovens § 40, stk. 2, at 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 den 1. januar 1992 (hvor miljøbeskyttelseslovens § 72 
trådte i kraft). Hvis det på forhånd kan udelukkes, at forureningen er sket efter 1. januar 
1992, kan jordforureningslovens § 40, stk. 2, således ikke anvendes.  
 
6.1.1.5 Flere forurenere mv.  
Hvis en forurening kan henføres til flere forurenere, kan påbud meddeles dem alle, jf. jord-
forureningslovens § 43. Påbud kan desuden som udgangspunkt meddeles, uanset om foru-
reneren har rådighed over den forurenede ejendom, jf. jordforureningslovens § 44, stk. 1, 1. 
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pkt. Påbud meddelt efter kapitel 5 i jordforureningsloven skal tinglyses på ejendommen, jf. 
jordforureningslovens § 46. 
 
6.1.1.6 Selvinkriminering 
Det følger af reglen i tvangsindgrebslovens § 10 om retten til ikke at inkriminere sig selv 
mv., at myndigheden er afskåret fra at kræve oplysninger i tilfælde, hvor myndigheden har 
en konkret mistanke om et strafbart forhold. I sådanne tilfælde er der derfor indsat en række 
særlige regler i miljølovgivningen, hvorefter myndigheden selv kan udføre nødvendige un-
dersøgelser på virksomhedens regning til brug for forureningsbekæmpelse eller forebyggel-
se af fare for mennesker eller miljø. Reglerne findes bl.a. i jordforureningslovens §§ 73 a og 
73 b, som i øvrigt svarer til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens §§ 70 a og 70 b.  
 
Der henvises i øvrigt til Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2001, om påbud i jordforure-
ningssager. 
 

6.1.2 Jordforureningsloven: Påbud om klarlægning (projektpåbud) og påbud om 
genopretning eller andre afhjælpende foranstaltninger 

6.1.2.1 Grundlæggende betingelser 
Når myndighederne har opsporet en pesticidpunktkilde - evt. ved hjælp af et undersøgelses-
påbud efter jordforureningslovens § 40 - kan miljømyndigheden meddele et påbud om, at 
adressaten skal komme med et projektforslag til, hvordan forureningen kan afhjælpes og 
tilstanden kan genoprettes (projektpåbud), jf. miljøbeskyttelseslovens § 40, stk. 1, nr. 2.  
 
Når dette er klarlagt, kan miljømyndigheden overveje, om der er grundlag for at meddele et 
påbud efter reglerne i jordforureningslovens §§ 41 og 42, som vedrører oprydninger eller 
andre afhjælpende foranstaltninger.  
 
Bestemmelserne har følgende ordlyd:  
 

"§ 41. For forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere, kan miljømyndig-
heden, jf. § 39, meddele forureneren påbud om at fjerne en konstateret forurening og 
genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltnin-
ger. 
Stk. 2. Påbud kan meddeles, uanset hvordan forureningen er sket, jf. dog stk. 3, nr. 2. 
Påbud kan ikke meddeles, hvor forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige 
uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Påbud kan heller ikke meddeles, hvor 
forureningen er opstået på grund af brand eller hærværk, som ikke skyldes forurene-
rens uforsvarlige adfærd eller en adfærd, hvorefter forureneren er omfattet af stren-
gere ansvarsregler ifølge anden lovgivning. 
Stk. 3. Som forurener anses: 
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1) Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed 
eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen kommer. Forureningen 
eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode. 
2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig 
adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lov-
givning. 
Stk. 4. Påbud kan ikke meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af den 
produktionsmetode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede eller kunne forår-
sage forureningen. 
Stk. 5. For anlæg for deponering af affald skal de 30 år i stk. 4 regnes fra ophøret af 
anlæggets efterbehandlingsperiode." 
 
"§ 42. Hvis en forurening, der er sket før den 1. januar 2001, fortsætter efter denne 
dato, finder bestemmelserne i § 41 og § 43 kun anvendelse, såfremt miljømyndighe-
den godtgør, at den væsentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001." 

 
Med hjemmel i jordforureningslovens § 41 kan miljømyndigheden således påbyde en foru-
rener at fjerne en konstateret pesticidpunktkilde og genoprette den hidtidige tilstand eller 
foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger (kaldet ”afhjælpningspåbud”).  
 
6.1.2.2 Kredsen af mulige adressater 
Kredsen af mulige adressater fremgår af § 41, stk. 3, og er sammenfaldende med den kreds, 
som kan meddeles undersøgelsespåbud efter § 40, jf. afsnit 6.1.1, ovenfor.  
 
6.1.2.3 Årsagssammenhæng 
Påbud kan meddeles til forureneren, og det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der findes foru-
rening på den grund, hvor virksomheden er beliggende.  
 
Det er bl.a. nødvendigt i forhold til forurenere, der er ansvarlige efter § 41, stk. 3, nr. 1, at 
miljømyndigheden kan påvise årsagsforbindelse mellem driften af den pågældende virk-
somhed eller anlæg og den pesticidpunktkilde, som skal håndteres. Om der er grundlag for 
et påbud beror på en samlet vurdering af sagens omstændigheder. I den samlede vurdering 
kan indgå, om miljømyndigheden har kendskab til, at der er en meget høj koncentration af 
pesticider på den ejendom, hvor virksomheden er beliggende, og hvor der ikke i øvrigt er 
kendte større kilder til pesticidforurening i området. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at myn-
dighedernes egne undersøgelser sandsynliggør, at en pesticidforurening kommer fra en 
konkret ejendom. Der skal også på den pågældende ejendom ligge en virksomhed (et land-
brug mv.), som aktuelt kan give eller kan have givet anledning til lige netop forurening med 
pesticider, og som dermed kan være adressat for påbuddet.  
 
Der skal være en årsagssammenhæng mellem den forurening, som virksomheden kan give 
anledning til, og den pesticidforurening, som ønskes undersøgt. Hvis anvendelse af pestici-
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der f.eks. ikke er et sædvanligt led i driften af den pågældende virksomhed, må miljømyn-
digheden konkret kunne påvise, at virksomheden anvender pesticider eller på anden måde 
kan være årsag til forureningen. Det kan f.eks. være i relation til ukrudtsbekæmpelse e.l. 
 
I forhold til § 41, stk. 3, nr. 2, skal der påvises en årsagssammenhæng mellem den uforsvar-
lige adfærd og forureningen.  
 
6.1.2.4 Proportionalitetsprincippet 
I forbindelse med meddelelse af et påbud om afhjælpning af en pesticidpunktkilde skal mil-
jømyndigheden være opmærksom på, at der skal være forholdsmæssighed mellem omfanget 
og udgiften til den påbudte afhjælpning, omfanget og arten af den forurening og forure-
ningsfare, der konkret tilsigtes fjernet. Hvis afhjælpning af forureningen og/eller risikoen 
for yderligere forurening kan foretages lige godt ved flere metoder, skal den billigste vælges 
i påbuddet.  
 
6.1.2.5 Tidsmæssige begrænsninger 
Det fremgår direkte af jordforureningslovens § 41, at bestemmelsen kun finder anvendelse 
for forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere. Det fremgår desuden af § 42, at 
hvis en forurening, der er sket før den 1. januar 2001, fortsætter efter denne dato, finder 
bestemmelserne i §§ 41 og 43 kun anvendelse, hvis miljømyndigheden godtgør, at den væ-
sentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001. Det følger direkte af de speci-
elle bemærkninger til § 42 i forarbejderne (lovforslag nr. 183 af 10. februar 1999), at det er 
miljømyndigheden, der ud fra en samlet afvejning af samtlige foreliggende oplysninger skal 
godtgøre, dels hvem der er forurener, dels hvorvidt forureningen er sket før eller efter lo-
vens ikrafttræden.  
 
Det afhænger af de konkrete forhold vedrørende en pesticidpunktkilde, om forureningen 
kan betragtes for sket på en gang, f.eks. ved et spilduheld, eller om der er tale om en løben-
de forurening over en periode, som over tid er resulteret i en punktkildeforurening, f.eks. 
løbende forurening som følge af pesticidhåndtering på en vaskeplads. Det kan ikke udeluk-
kes, at en pesticidforurening af grundvandet konstateret hos en vandforsyning kan skyldes 
en pesticidpunktkilde, hvor forureningen er sket inden den 1. januar 2001, men hvor forure-
ningen først nu har fundet vej til grundvandet.   
 
Miljømyndigheden må derfor - evt. ved hjælp af undersøgelsespåbud efter jordforurenings-
lovens § 40 - opnå tilstrækkeligt grundlag for at påvise, hvordan og hvornår den pågælden-
de pesticidpunktkilde er opstået, før der kan meddeles genopretningspåbud efter jordforure-
ningslovens § 41.  
 
For så vidt angår erhvervsvirksomheder mv. fremgår det desuden af § 41, stk. 3, nr. 1, 2. 
pkt., at det er en betingelse, at forureningen eller en del heraf er sket i virksomhedens drifts-
periode. I forarbejderne (lovforslag nr. 183 af 10. februar 1999) er det understreget, at på-
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bud kan meddeles til den, der driver eller ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2000 drev 
den virksomhed, eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen kommer, jf. 
stk. 3, nr. 1.  
 
Miljømyndigheden skal være opmærksom på forældelsesfristen i § 41, stk. 4, hvorefter på-
bud kan ikke meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af den produktions-
metode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede eller kunne forårsage forureningen. 
For anlæg for deponering af affald skal de 30 år regnes fra ophøret af anlæggets efterbe-
handlingsperiode, jf. stk. 5 Fristen er absolut og regnes ikke fra tidspunktet for, hvornår 
miljømyndigheden rent faktisk konstaterer forureningen, f.eks. fordi skadevirkningerne for 
en vandindvinding først viser sig langt senere, efter jordforureningen er opstået. Der gælder 
ingen regler om suspension af den 30-årige frist.   
 
Reglen betyder dog ikke, at det er uden betydning, hvornår forureningen konstateres. I 
overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler, kan miljømyndigheden 
således på baggrund af passivitets- og indrettelsessynspunkter blive afskåret fra at meddele 
påbud.  
 
Når miljømyndigheden får kendskab til en pesticidpunktkilde, der kunne påbydes undersøgt 
og afhjulpet, skal miljømyndigheden derfor reagere inden for rimelig tid. Om miljømyndig-
heden er afskåret fra at meddele påbud, afhænger af en konkret vurdering af sagens samlede 
omstændigheder. Afgørende for vurderingen er ikke alene, hvornår forureningen konstate-
res. 
 
6.1.2.6 Flere forurenere mv.  
Hvis dele af en forurening kan henføres hver for sig til flere forurenere, kan påbud medde-
les dem alle, jf. jordforureningslovens § 43. Påbud kan desuden som udgangspunkt medde-
les, uanset om forureneren har rådighed over den forurenede ejendom, jf. jordforurenings-
lovens § 44, stk. 1, 1. pkt. Påbud meddelt efter kapitel 5 i jordforureningsloven skal tingly-
ses på ejendommen, jf. jordforureningslovens § 46. 
 

6.1.3 Selvhjælpshandlinger 
Hvis et påbud ikke er efterkommet efter udløbet af den fastsatte frist, kan tilsynsmyndighe-
den lade påbudte foranstaltninger udføre på påbudsadressatens regning, jf. jordforurenings-
lovens § 68, stk. 1.  
 
Det følger desuden af jordforureningslovens § 68, stk. 2, at tilsynsmyndigheden skal foreta-
ge det nødvendige uden påbud, hvis der er overhængende alvorlig fare for sundheden og i 
tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller 
forureningens udbredelse. Bestemmelsen må altså antages at have et meget begrænset an-
vendelsesområde og vil formentlig sjældent være anvendelig i tilfælde, hvor en pesticid-
punktkildeforurening over tid har fundet vej til grundvandet. 
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6.2  PÅBUD EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN 
 

6.2.1 Miljøbeskyttelsesloven: Oplysnings- og undersøgelsespåbud  
Som beskrevet i afsnit 5 ovenfor, er det regionen, der i samarbejde med kommunen ved 
anvendelse af reglerne i jordforureningsloven skal opspore en kilde til en konstateret foru-
rening af grundvandet, medmindre det er usandsynligt, at forureningskilden er omfattet af 
jordforureningsloven. Hvis det på forhånd er usandsynligt, at forureningen af grundvand 
stammer fra en jordforurening omfattet af jordforureningsloven, kan kommunen efter om-
stændighederne opspore forureningskilden ved anvendelse af de generelle bestemmelser i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Til brug for bl.a. opsporing af forureningskilder indeholder miljøbeskyttelseslovens § 72 
hjemmel til at meddele oplysnings- og undersøgelsespåbud. 
 
Bestemmelsen har følgende ordlyd:  

 
"§ 72. Den, der er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til forurening, 
skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller ministeren give alle oplysninger, 
herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vur-
deringen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foran-
staltninger. Oplysninger skal også gives efter anmodning fra andre myndigheder, der 
har fået tillagt opgaver eller beføjelser efter loven eller regler udstedt i medfør af lo-
ven. Myndighederne nævnt i 1. og 2. pkt. kan herunder påbyde den ansvarlige for 
egen regning at 

 1)  foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer, der udsendes til om-
givelserne, samt af støj og rystelser, 

 2) foretage prøveudtagning og analyser af materialer og produkter, der anvendes 
eller behandles, samt af eventuelle affaldsstoffer, 

 3)  klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening og 
 4) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges." 
 
Bestemmelsen betyder ikke, at kommunen alene på baggrund af en konstateret pesticidforu-
rening af grundvandet hos en vandforsyning kan meddele påbud til alle eller en række af de 
omkringliggende virksomheder, der kan eller kunne have givet give anledning til pesticid-
forurening.  
 
Kommunen må i alle tilfælde først undersøge sagen nærmere, og først når en række betin-
gelser er opfyldt, kan miljømyndigheden meddele påbud efter § 72. 
  
6.2.1.1 Betingelser 
Det er for det første en betingelse for meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 
72, at miljømyndigheden på baggrund af egne undersøgelser kan sandsynliggøre, at adressa-
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tens virksomhed kan give eller kan have givet anledning til væsentlig pesticidforurening af 
grundvandet5.  
 
Et påbud kan f.eks. meddeles, når miljømyndigheden har en rimelig begrundet mistanke 
om, at den konstaterede forurening af grundvandet kommer fra lige netop den virksomhed 
eller de virksomheder, som påbuddet eller påbuddene rettes mod. Først når miljømyndighe-
den gennem resultaterne fra myndighedernes egne undersøgelser kan sandsynliggøre dette, 
kan miljømyndigheden med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 72 pålægge den ansvarlige 
for egen regning at afgive oplysninger og/eller klarlægge årsagen til forureningen (opspore 
forureningskilden).  
 
Om der er grundlag for et påbud beror på en samlet vurdering af sagens omstændigheder. I 
den samlede vurdering kan indgå, om miljømyndigheden har kendskab til, at der er en me-
get høj koncentration af pesticider på den ejendom, hvor virksomheden er beliggende, og 
hvor der ikke i øvrigt er kendte større kilder til pesticidforurening i området. Det er dog ikke 
tilstrækkeligt, at myndighedernes egne undersøgelser sandsynliggør, at en pesticidforure-
ning kommer fra en konkret ejendom. Der skal også på den pågældende ejendom ligge en 
virksomhed (et landbrug mv.), som aktuelt kan give eller kan have givet anledning til lige 
netop forurening med pesticider, og som dermed kan være adressat for påbuddet.  
 
Der skal være en årsagssammenhæng mellem den forurening, som virksomheden kan give 
anledning til, og den pesticidforurening, som ønskes undersøgt. Hvis anvendelse af pestici-
der f.eks. ikke er et sædvanligt led i driften af den pågældende virksomhed, må miljømyn-
digheden konkret kunne påvise, at virksomheden anvender pesticider eller på anden måde 
kan være årsag til forureningen. Det kan f.eks. være i relation til ukrudtsbekæmpelse e.l. 
 
6.2.1.2 Proportionalitetsprincippet 
Miljømyndigheden skal være opmærksom på, at påbuddet skal være nødvendigt for at oply-
se sagen, at påbuddet ikke må gå videre, end formålet tilsiger, og at der skal være et rimeligt 
forhold mellem det tilsigtede formål - den miljømæssige skade ved en konstateret pesticid-
forurening af grundvandet - og omfanget og karakteren af de udgiftskrævende undersøgel-
ser, som miljømyndigheden påbyder forureneren at udføre. 
 
Miljømyndigheden skal derfor f.eks. være opmærksom på, at der skal være forholdsmæs-
sighed mellem omfanget og udgiften til den påbudte undersøgelse og omfanget og arten af 
den forurening og forureningsfare, der konkret tilsigtes undersøgt. Overvejelser om propor-
tionalitet kan særligt være relevant ved linjeforureninger (f.eks. sprøjtning langs togskin-
ner), hvor kun den øverste del af et meget stort areal er forurenet, og hvor den miljømæssige 
gevinst ved undersøgelse og efterfølgende oprydning kan være begrænset. 

                                                   
 
5  Jf. f.eks. NMK 10-00065 samt NMK 10-00460, NMK 10-00444 og NMK 10-00310 
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6.2.1.3 Kredsen af mulige adressater 
Kredsen af mulige adressater for et undersøgelsespåbud er erhvervsvirksomheder, hvorimod 
private - f.eks. parcelhusejere - ikke kan meddeles påbud, jf. bl.a. Østre Landsrets dom refe-
reret i UfR 1999, side 14446. Hvis kommunen har mistanke om, at en pesticidforurening af 
grundvandet stammer fra en ejendom, hvor der slet ikke drives erhvervsvirksomhed, er mil-
jøbeskyttelseslovens § 72 ikke anvendelig. 
 
Påbud kan meddeles til en forurener af en ejendom, selvom denne ikke har rådighed over 
den ejendom, hvor forureningen findes, hvis den pågældende havde rådighed over ejen-
dommen den 10. februar 1999 eller senere, jf. miljøbeskyttelseslovens § 83 a. I modsat fald 
er rådighed over ejendommen en betingelse. 
 
6.2.1.4 Tidsmæssige begrænsninger 
Bestemmelsen kan som udgangspunkt anvendes uanset tidspunktet for forureningen, dvs. 
også selvom forureningen er ophørt på tidspunktet for påbuddets udstedelse. For så vidt 
angår udgiftskrævende undersøgelser fremgår det dog af Højesterets dom gengivet i UfR 
1999, side 1600, at det er en betingelse, at der er overvejende sandsynlighed for, at forure-
ningen ikke er ophørt før 1991-lovens ikrafttræden den 1. januar 1992, da der ifølge flertal-
let i Højesteret først med 1991-loven blev indført hjemmel til at pålægge virksomheder at 
foretage udgiftskrævende undersøgelser7. 
 
For så vidt angår pesticidpunktkilder må det som beskrevet ovenfor i sig selv være en betin-
gelse for at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, at miljømyndigheden kan 
sandsynliggøre, at pesticidpunktkildeforureningen af grundvandet hidrører fra en virksom-
hed eller aktivitet omfattet af loven. Derudover er det et krav, at miljømyndigheden skal 
sandsynliggøre, at der ikke er tale om en forurening, som er afsluttet før 1. januar 1992.  
 
Henset til karakteren af pesticidforureninger vil den tidsmæssige betingelse ikke ofte give 
anledning til udfordringer i praksis.  
 
6.2.1.5 Ikke krav om uagtsomhed  
Det fremgår hverken af ordlyden eller forarbejderne, at et ansvarsgrundlag i form af udvist 
uagtsomhed er en betingelse for meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72. 
Idet bestemmelsen ifølge forarbejderne (lovforslag nr. 74 af 23. januar 1991) indebærer, at 
myndighederne har en generel adgang til at pålægge virksomheder at foretage eller lade 
foretage udgiftskrævende undersøgelser af egen forurening (egenkontrol), kan der ikke ind-
fortolkes et krav om ansvarsgrundlag i form af uagtsomhed eller forsæt.  
 

                                                   
 
6  Samme retsanvendelse ses i MAD2001, side 200 Ø.  
7  Denne retsopfattelse er efterfølgende lagt til grund i U 2001, side 1709 H. 
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6.2.1.6 Selvinkriminering 
Det følger af reglen i tvangsindgrebsloven § 10 om retten til ikke at inkriminere sig selv 
mv., at myndigheden er afskåret fra at kræve oplysninger efter miljøbeskyttelseslovens § 72 
i tilfælde, hvor myndigheden har en konkret mistanke om, at der er begået et strafbart for-
hold i forbindelse med den pågældende forurening. I sådanne tilfælde er der derfor indsat en 
række særlige regler i miljølovgivningen, hvorefter myndigheden selv kan udføre nødven-
dige undersøgelser på virksomhedens regning til brug for forureningsbekæmpelse eller fo-
rebyggelse af fare for mennesker eller miljø. Sådanne bestemmelser findes bl.a. i miljøbe-
skyttelseslovens §§ 70 a og 70 b.  
 
Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning til miljøbeskyttelsesloven 
(Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2005). 
 

6.2.2 Miljøbeskyttelsesloven: Påbud om undersøgelser (herunder projektpåbud), på-
bud om genopretning (eller andre afhjælpende foranstaltninger) og selvhjælp 

Når myndighederne har opsporet en forureningskilde - evt. ved hjælp af et undersøgelses-
påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72 - kan miljømyndigheden meddele et påbud om, at 
adressaten skal komme med et projektforslag til, hvordan forureningen kan undersøges eller 
afhjælpes, og tilstanden kan genoprettes (projektpåbud), jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, 
stk. 1, nr. 4. Når dette er klarlagt, kan miljømyndigheden overveje, om der er grundlag for 
at meddele et genopretningspåbud, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69.  
 
Hvis miljømyndigheden har konstateret et ulovligt forhold, har miljømyndigheden ifølge 
miljøbeskyttelseslovens § 68 pligt til at foranledige det ulovlige forhold lovliggjort, med-
mindre forholdet har underordnet betydning. Denne pligt kan ikke række udover mulighe-
derne for at meddele påbud efter loven, og miljømyndigheden har således ikke en handle-
pligt, som ligger udover bemyndigelserne i loven.  
 
Da det er en betingelse for at meddele genopretningspåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 
69, at der foreligger et ulovligt forhold, er det ikke tilstrækkeligt, at miljømyndigheden har 
konstateret, at en pesticidforurening kommer fra aktiviteter på en konkret ejendom. Det må 
først udelukkes, at forureningen skyldes en lovlig spredning af pesticider eller andre for-
hold, som ikke kan betragtes som værende ulovlige.  
 
Hvis pesticidforureningen er forvoldt, fordi forureneren har handlet i strid med f.eks. gene-
relt regulerende regler eller konkrete afgørelser, vil der være tale om et ulovligt forhold, og 
miljøbeskyttelseslovens § 69 om genopretningspåbud finder anvendelse. 
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Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 

"§ 69. I de i § 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forhol-
det ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan til-
synsmyndigheden 
1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, 
2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand, 
3) påbyde producenten eller importøren at tilbagetage et ulovligt produkt eller en 
ulovlig vare fra markedet og 
4) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte 
frist er udløbet. 
Stk. 2. Såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer, at en virksomhed ikke overholder de 
miljøkrav, som den er indgået på eller har fået pålagt i medfør af en aftale efter § 10, 
skal tilsynsmyndigheden indberette dette til miljøministeren samt sende kopi af indbe-
retningen til den eller de for aftalens gennemførelse ansvarlige. 
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden admi-
nistrativ myndighed." 
 

6.2.2.1 Kredsen af mulige adressater 
Hvis en pesticidpunktkilde skyldes et ulovligt forhold, kan miljømyndigheden med hjemmel 
i miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 2, påbyde den ansvarlige at genoprette den hidti-
dige tilstand, dvs. at fjerne pesticidpunktkilden. Påbud kan meddeles til en forurener af en 
ejendom, selvom denne ikke har rådighed over den ejendom, hvor forureningen findes, hvis 
den pågældende havde rådighed over ejendommen den 10. februar 1999 eller senere, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 83 a. 
 
Bestemmelsen svarer til jordforureningslovens § 44. Bestemmelsen gælder alle påbudsbe-
stemmelserne i miljøbeskyttelsesloven. 
 
6.2.2.2 Tidsmæssige begrænsninger 
Miljøbeskyttelseslovens § 69 kan som udgangspunkt anvendes uanset tidspunktet for foru-
reningen, dvs. også selvom forureningen er ophørt på tidspunktet for påbuddets udstedelse. 
For så vidt angår udgiftskrævende påbud må det dog som følge af Højesterets dom gengivet 
i UfR 1999, side 1600, om undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, antages, 
at det er en betingelse, at der er overvejende sandsynlighed for, at forureningen ikke er op-
hørt før 1991-lovens ikrafttræden den 1. januar 1992.  
 
6.2.2.3 Tilsynsmyndighedens mulighed for at foretage selvhjælpshandlinger  
 
I de i miljøbeskyttelsesloven § 68 nævnte situationer - dvs. når der konstateres et ulovligt 
forhold - skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige 
forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyt-
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telseslovens § 69, stk. 1, nr. 2 og 4, påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige til-
stand og lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte 
frist er udløbet. 
 
Det følger endvidere af miljøbeskyttelseslovens § 70, at miljømyndigheden har pligt og ret 
til uden forudgående påbud at gribe ind, hvis der er overhængende alvorlig fare for sundhe-
den, eller hvor øjeblikkelig indgriben er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller 
forureningens udbredelse. I sådanne tilfælde skal miljømyndigheden foretage det nødvendi-
ge uden påbud og for den ansvarliges regning. Bestemmelsen må antages at have et meget 
begrænset anvendelsesområde og vil formentlig sjældent være anvendelig i tilfælde, hvor en 
pesticidpunktkildeforurening over tid har fundet vej til grundvandet, da der sjældent i denne 
forbindelse vil være et akut behov for handling.  
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7. REGIONENS INDSATS (KORTLÆGNING OG OFFENTLIG INDSATS) 

7.1 Kortlægning af forurenede arealer, jf. jordforureningslovens §§ 3 og 7 
Når der konstateres en jordforurening, er udgangspunktet, at den pågældende miljømyndig-
hed ved hjælp af beføjelserne i jordforureningsloven i videst mulige omfang skal afdække 
mulighederne for at fastholde en forurener, som den der skal tage hånd om forureningen jf. 
lovens § 1, stk. 1, nr. 5). Hvis ikke det er muligt for miljømyndigheden at imødegå en jord-
forurening ved påbud efter miljøbeskyttelsesloven eller jordforureningsloven, overgår foru-
reningen til regionen, der står for kortlægning og efterfølgende indgår i forureningen i regi-
onens prioritering.  
 
Forureninger under den offentlige indsats varetages af regionen. Selvom miljømyndigheden 
har meddelt afhjælpningspåbud efter jordforureningslovens § 41 til håndtering af en opspo-
ret pesticidpunktkilde, kan regionen vælge at kortlægge arealet samtidig, hvis det anses for 
at være hensigtsmæssigt at få arealet kortlagt straks i stedet for at afvente udfaldet af miljø-
myndighedens og forurenerens bestræbelser. 
 
Kortlægningen tjener flere formål. Dels skal kortlægningen tjene som beslutningsgrundlag 
for regionsrådenes prioritering af den offentlige indsats, og dels skal kortlægningen fore-
bygge sundhedsmæssige problemer ved den nuværende arealanvendelse. Derudover skal 
det sikres, at der ikke sker uhensigtsmæssig bortskaffelse af forurenet jord. Alle jordforure-
ninger kan kortlægges, uanset hvornår de er indtrådt, og det er regionerne, der står for kort-
lægning i samarbejde med kommunerne.  
 
Kortlægning af forurenede arealer sker på enten vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. 
 
Kortlægning frem til vidensniveau 1 (jordforureningslovens § 4) foretages for arealer, hvor 
der er tilvejebragt faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, 
som kan have været kilde til jordforurening på arealet. Kortlægning på vidensniveau 1 kræ-
ver ikke, at der er konstateret en forurening, men at regionen har kendskab til, at der på et 
areal eller nærliggende arealer har været aktiviteter, som kan have været kilde til jordforu-
rening på arealet.  
 
Hvis en vandforsyning konstaterer en pesticidforurening af vandet, kan regionen altså gen-
nemgå oplysninger om aktiviteter på arealerne i oplandet og kortlægge arealer, som ikke 
allerede er kortlagt på vidensniveau 1, hvis der tilvejebringes faktisk viden om, at der har 
været aktiviteter på arealerne, som kan have været kilde til jordforurening på arealet.  
 
Ifølge jordforureningslovens § 6 fastlægger regionen, hvilke arealer der er en del af den 
offentlige indsats. Regionernes indsats sker af hensyn til grundvand, overfladevand, interna-
tionale naturbeskyttelsesområder eller menneskers sundhed jf. § 6, stk. 1.  
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7.2 Afværge som led i den offentlige indsats  
Når et areal er kortlagt, kan regionen iværksætte en række foranstaltninger under den of-
fentlige indsats, jf. jordforureningslovens kapitel 3 om den offentlige undersøgelses- og 
afværgeindsats. Det følger af § 17, at regionen skal udføre undersøgelsesprojekter og udar-
bejde projekter til afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger og udføre dem. Ifølge § 
18 udarbejder regionsrådet en oversigt over den offentlige indsats.  
 
Som allerede nævnt er den offentlige indsats subsidiær i forhold til at meddele påbud til 
forureneren.  
 
For så vidt angår pesticidpunktkilder, som er blevet opsporet, fordi en vandforsyning har 
konstateret en pesticidforurening af grundvandet, vil de efter omstændighederne være om-
fattet af § 6, stk. 1, nr. 1 eller 2, og dermed være omfattet af den offentlige indsats. Arealet, 
hvor pesticidpunktkilden er beliggende, indgår herefter og prioriteres efter hensynet til 
menneskers sundhed og vandforsyningsinteresser i regionens projekter. 
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8. VANDFORSYNINGENS INDSATS 

Vandforsyningen har ikke lovgivningsmæssige beføjelser til at pålægge andre parter pligter 
for så vidt angår opsporing af kilden til en konstateret pesticidforurening af grundvandet hos 
vandforsyningen.  Vandforsyningen har heller ikke beføjelser til at pålægge andre parter at 
håndtere (fjerne eller afhjælpe) en konstateret eller formodet pesticidpunktkilde.  
 
Vandforsyningen kan i stedet tage kontakt til regionen eller kommunen og anmode dem om 
at gøre brug af de beføjelser, som disse myndigheder er tillagt i lovgivningen. 
 
Det står desuden vandforsyningen frit for inden for reguleringen på vandforsyningsområdet, 
herunder evt. efter tilladelse fra kommunen, at foretage undersøgelser, udtage prøver, etab-
lere prøveboringer mv. med henblik på at afsøge mulighederne for at flytte en vandindvin-
dingsboring til et andet sted for at imødegå forureningen fra pesticidpunktkilden. Derudover 
kan vandforsyningen etablere varslingsboringer og afværgeboringer til planlægning og gen-
nemførelse af beskyttelse af en indvindingsboring.  
 
Samtidig har vandforsyningen mulighed for at indregne udgifter til kortlægning, overvåg-
ning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan 
forventes at indvinde fra, i det omfang en overvågning og beskyttelse ud over den offentlige 
kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsy-
ningen, jf. vandforsyningslovens § 52 a, stk. 1, nr. 10. Der henvises til afsnit 9.2.5 nedenfor. 
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9. FINANSIERING 

9.1 Forureneren betaler-princippet 
Den danske miljøbeskyttelseslovgivning hviler overordnet på et princip om, at det er foru-
reneren og ikke myndigheden, der skal betale for forebyggelse, undersøgelser ved mistanke 
om forurening og genopretning mv. Både miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven 
indeholder principbestemmelser om forureneren betaler-princippet:  
 
 Af miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 3 og 4 fremgår det, at den, der har forårsaget foru-

rening af luft, vand, jord eller undergrund eller skabt risiko for, at en sådan forurening 
kan opstå, skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at søge følgerne af forurenin-
gen effektivt forebygget eller afværget. Derudover skal den hidtidige tilstand søges 
genoprettet. Det er således det principielle udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven, at det 
er forureneren selv, der skal effektivt forebygge og afværge følgerne af en forurening og 
søge den hidtidige tilstand genoprettet, herunder afholde udgifterne i den forbindelse. 

 
 Af jordforureningslovens § 1, stk. 2, nr. 5, fremgår det, at det med loven særligt tilsigtes 

at fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal foretage de nødvendige 
foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige 
tilstand. 

 
De pågældende bestemmelser fastslår et princip, som har fundet konkret udtryk i lovenes 
forbuds og påbudsbestemmelser. Bestemmelserne og princippet om "forureneren betaler" 
medfører ikke i sig selv en pligt for forureneren til at betale. 
 
9.2 Udgifter i forbindelse med forebyggelse 

9.2.1 Vandforsyningslovens § 13 d 
Som udgangspunkt betales det beløb, som følger af den indgåede aftale, af den pågældende 
aftalepart, det vil sige enten kommunen eller vandforsyningen.  
 
Det fremgår dog direkte af bestemmelsen, at det i en aftale indgået af kommunen - efter 
høring af vandforsyningen - kan bestemmes, at det beløb, der ifølge aftalen tilkommer eje-
ren af eller indehaveren af andre rettigheder over ejendommen under forudsætning af, at 
anlægget har fordel af aftalen.  
 
Hvis vandforsyningen er medlem af et vandforsyningssamarbejde, jf. vandforsyningslovens 
§ 52 b, afhænger det, som det fremgår af forarbejderne (lovforslag nr. 56 af 16. april 1998), 
af det konkrete samarbejdes indhold, om den pågældende vandforsyning kan lade regningen 
gå videre til samarbejdet.  
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9.2.2 Miljøbeskyttelseslovens § 21 b 
For så vidt angår den generelle beskyttelseszonen på 25 meter, jf. miljøbeskyttelseslovens    
§ 21 b, fremgår det af miljøbeskyttelseslovens § 64 c, at almene vandforsyningsanlæg udbe-
taler en årlig godtgørelse på 429 kr. (440 kr. i 2014-niveau) pr. boring til den grundejer, 
som omfattes af § 21 b.  
 

9.2.3 Miljøbeskyttelseslovens § 26 a 
Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 64 a, at erstatning efter § 26 a betales af kommu-
nalbestyrelsen, eller, hvis kommunalbestyrelsen har givet samtykke hertil, helt eller delvis 
af det eller de vandforsyningsanlæg, der har fordel af beslutningen. Såfremt der opstår tvist 
om fordelingen af erstatningsbetalingen, afgøres spørgsmålet af taksationsyndighederne 
ligesom spørgsmålet om erstatnings størrelse, jf. § 61. 
 

9.2.4 Miljøbeskyttelseslovens § 24 
Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 63, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales 
erstatning i anledning af et forbud eller påbud efter § 24, afgøres af taksationsmyndigheder-
ne, jf. § 61, efter anmodning fra den, til hvem forbuddet eller påbuddet er rettet. Det be-
mærkes ligeledes, at forbud eller påbud vedrørende lovligt bestående forhold, herunder lov-
lig anvendelse og oplagring af gødningsstoffer i landbrug, gartneri og skovbrug, dog kun 
kan gives mod fuldstændig erstatning, medmindre andet følger af andre retsregler.  
 
Den grundejer, der måtte have lidt et tab som følge påbud eller forbud i et boringsnært be-
skyttelsesområde, kan således søge om erstatning, jf. reglerne i miljøbeskyttelseslovens      
§ 61 og §§ 63-64.  
 

9.2.5 Mulighed for at indregne udgifterne i vandprisen 
Når et vandforsyningsanlæg har afholdt udgifter til beskyttelse af vandressourcer, kan ud-
gifterne i et vist omfang indregnes i vandprisen og dermed overvæltes på kunderne.  
 
Ifølge vandforsyningslovens § 52 a, stk. 1, nr. 10, kan der i vandprisen under overholdelse 
af prisloftreguleringen indregnes nødvendige udgifter til bl.a. beskyttelse af vandressourcer, 
som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en 
sådan supplerende beskyttelse ud over den offentlige beskyttelse er nødvendig eller hen-
sigtsmæssig for vandindvindingsanlægget.  
For at en udgift til beskyttelse af en vandressource kan indregnes i vandprisen er det en be-
tingelse, at den supplerende beskyttelse ud over den offentlige beskyttelse er nødvendig 
eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget. Gennem godkendelserne af taksterne skal 
kommunerne påse at § 52 overholdes, og at vandforsyningen ikke afholder uforholdsmæs-
sigt store udgifter til en beskyttelse, der overstiger det hensigtsmæssige for anlægget. 
 
Hvis vandforsyningen har afholdt udgifter til en nødvendig eller hensigtsmæssig beskyttelse 
af vandressourcer og/eller haft udgifter til dækning af økonomisk godtgørelse for en 25-
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meters beskyttelseszone, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21 b, kan udgifterne indregnes i 
vandprisen.  Hvis vandforsyningen er omfattet af vandsektorloven, er der dog den begræns-
ning i adgangen til at indregne udgifterne i vandprisen, at det individuelt fastsatte prisloft 
skal overholdes, jf. nærmere nedenfor.  
 
Alene vandselskaber omfattet af vandsektorloven modtager et prisloft, det vil sige alle 
kommunalt ejede vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber samt almene vand-
værker, der sælger mere end 200.000 kubikmeter vand om året eller spildevandsselskaber, 
der behandler eller transporterer minimum 200.000 kubikmeter spildevand årligt fra mindst 
10 ejendomme, jf. vandsektorlovens § 2. Prisloftet sætter et samlet loft over, hvad der må 
indregnes i prisen for det enkelte vandselskab for det enkelte år.  
 
Udgifterne til beskyttelse af vandressourcer kan indgå i et vist omfang som tillæg til prislof-
tet, jf. bekendtgørelse om prisloftreguleringen m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørel-
sen) og bekendtgørelse nr. 1048 af 29. oktober 2012 om driftsomkostninger til gennemfø-
relse af miljømål og servicemål. Det følger af prisbekendtgørelsens §§ 4 og 5, at prisloftet 
fastsættes med udgangspunktet for prisloftet for det foregående år og korrigeres bl.a. for 
forventede ændringer i driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål. 
 
Bestemmelsens nærmere anvendelsesområde fremgår af bekendtgørelse nr. 1048 af 29. 
oktober 2012 om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, som fast-
sætter regler om, på hvilke betingelser vandselskabers driftsomkostninger til gennemførelse 
af miljømål eller servicemål kan indregnes i selskabernes prislofter, jf. bekendtgørelsens     
§ 1. 
 
For så vidt angår miljømål fremgår det af § 4, at det er en betingelse for, at driftsomkostnin-
ger til miljømål kan indregnes i vandselskabets prisloft, at målet er besluttet af enten staten 
eller kommunalbestyrelsen. 
 
Efter § 5 kan miljømål være fastsat i lovgivningen, i et påbud efter lovgivningen eller i en 
kommunal sektorplan eller foreligge i form af en skriftlig aftale mellem vandselskabet og 
hhv. staten eller kommunalbestyrelsen. Aftaler om et boringsnært beskyttelsesområde 
(BNBO) og dyrkningsaftaler er eksempler på aktiviteter, der tjener til at opnå et mål om 
grundvandsbeskyttelse. 
 
9.3 Udgifter i forbindelse med forurenerens indsats 
For så vidt angår forurenerens pligt til at betale for de forskellige foranstaltninger, som han 
måtte blive pålagt at lade udføre, følger det af påbudshjemlerne i miljøbeskyttelsesloven og 
jordforureningsloven, jf. afsnit 6 ovenfor, at hvis der er hjemmel til at meddele et påbud, er 
det herefter påbudsadressaten, der skal afholde udgifterne til opfyldelse af påbuddet. Det 
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gælder som hovedregel for alle påbud, herunder undersøgelsespåbud, også selvom undersø-
gelserne måtte vise, at der ikke var en forurening. 
 

9.3.1 Jordforureningslovens § 76, stk. 4 
For så vidt angår undersøgelsespåbud i jordforureningssager gælder dog en særlig regel om 
godtgørelse for udgifter til opfyldelse af undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens   § 
40. 
 
Reglen findes i jordforureningslovens § 76, stk. 4, og har følgende ordlyd: 

 
"§ 76. (…) 
Stk. 4. Hvis det af en påbudt undersøgelse, jf. § 40, fremgår, at der ikke er konstateret 
forurening på det undersøgte areal, eller at forureningen ikke helt eller delvist kan 
henføres til påbudsadressaten, skal den miljømyndighed, der har påbudt undersøgel-
sen, dække de udgifter, som påbudsadressaten har afholdt til opfyldelse af påbuddet." 

 
Det følger af bestemmelsen, at en påbudsadressat kan få godtgørelse for udgifterne i forbin-
delse med et undersøgelsespåbud meddelt med hjemmel i jordforureningslovens § 40, hvis 
undersøgelsen viser, at der enten ikke er en forurening på det pågældende areal, eller hvis 
forureningen ikke kan henføres til påbudsadressaten.  
 
Det bemærkes, at det følger af praksis fra Miljøklagenævnet, jf. MAD 2009.2924 og MAD 
2009.1938, at en kommunes afslag på refusion af undersøgelsesudgifter ikke kan påklages 
til Natur- og Miljøklagenævnet efter jordforureningslovens § 77, idet der ikke er tale om en 
afgørelse. Adressaten kan dog som sædvanligt indbringe spørgsmålet for domstolene.  
 
9.4 Udgifter til miljømyndighedens selvhjælpshandlinger eller offentlig indsats  

9.4.1 Miljøbeskyttelsesloven 
Udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven er, at myndigheden har krav på at få udgifter 
til selvhjælpshandlinger dækket af den ansvarlige (”for den ansvarliges regning”). Dette 
udgangspunkt gælder for selvhjælpshandlinger med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens      
§§ 70, 70 a og 70 b. Hvis et påbud, jf. § 69, stk. 1, nr. 1 og 2, ikke er efterkommet inden for 
en fastsat frist, kan myndigheden lade den påbudte foranstaltning udføre for påbudsadressa-
tens regning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 4.   
 
Vedrørende inddrivelse af krav på udgiftsdækning for selvhjælpshandlinger foretaget med 
hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, følger det af gældsinddrivelseslovens § 11, jf. lovens 
bilag nr. 14, at udgifter til foranstaltninger og arbejder, som det offentlige har foretaget på 
den forpligtedes vegne eller for den forpligtedes regning, kan inddrives ved udpantning. 
Udpantningsretten indebærer, at det ikke er en forudsætning for at foretage udlæg, at myn-
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digheden har opnået dom for sit krav. Udpantningsretten omfatter både udgifter, som myn-
digheden har afholdt efter § 70, § 69, stk. 1, nr. 4, § 70 a og § 70 b8. 
 
Udgifter, som myndigheden har krav på at få dækket efter miljøbeskyttelseslovens § 70,     
§ 69, stk. 1, nr. 4, § 70 a eller § 70 b, kan myndigheden således foretage udlæg for, uden at 
myndigheden har opnået dom for kravet (§ 111 a er ikke relevant for så vidt angår pesticid-
punktkilder). 
 

9.4.2 Jordforureningsloven 
9.4.2.1 Jordforureningslovens § 73 
Jordforureningsloven indeholder en særlig bestemmelse om, at miljømyndighederne kan 
kræve udgifter afholdt i forbindelse med bl.a. selvhjælpshandlinger og offentlig indsats 
dækket af den, der kunne være adressat for et påbud vedrørende den pågældende ejendom. 
 
Bestemmelsen har følgende ordlyd:  
 

"§ 73. Miljøministeren, regionsrådet eller kommunalbestyrelsen kan kræve udgifter, 
der i medfør af denne lov er afholdt til undersøgelser, oprydninger, andre afværge-
foranstaltninger, opkøb eller erstatninger for ekspropriation vedrørende en ejendom, 
dækket af den eller dem, der er eller kunne være adressat for et påbud vedrørende 
den pågældende ejendom. 
Stk. 2. Miljøministerens, regionsrådets eller kommunalbestyrelsens afgørelse efter 
stk. 1 om at kræve afholdte udgifter dækket kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. Dog kan miljøministerens, regionsrådets eller kommunalbestyrelsens af-
gørelse om, hvem kravet kan rettes mod, påklages, når der ikke forudgående er med-
delt påbud. 
Stk. 3. Når en oprydning, som det offentlige i medfør af denne lov har afholdt udgiften 
til, er gennemført, indtræder miljømyndighederne i de krav, som ejeren måtte have 
over for forureneren eller tidligere ejere i anledning af forureningen, i det omfang 
ejerens krav mod forureneren eller tidligere ejere er reduceret som følge af opryd-
ningen."  

 
Af forarbejderne til § 73 (lovforslag nr. 183 af 10. februar 1999) fremgår følgende om be-
stemmelsens anvendelsesområde:  
 

"Efter lovforslagets § 73, stk. 1 kan miljømyndighederne kræve visse afholdte udgifter 
dækket. Udgifterne kan kræves betalt af den eller dem, der er eller kunne være adres-

                                                   
 
8  Inden gældinddrivelseslovens vedtagelse indeholdt miljøbeskyttelsesloven § 70, stk. 3, en særlig bestemmelse om ud-

pantningsret, som blev ophævet som følge af vedtagelsen af gældsinddrivelsesloven, jf. lov nr. 1336 af 19. december 
2008. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Side 45/48 

J.nr.: 7508146  

sat for et påbud (dvs. den forurener, der kan få påbud efter kapitel 5 og grundejeren, 
der kan få påbud efter kapitel 2). Baggrunden for at det offentlige har afholdt udgifter 
kan være, at myndigheden har foretaget en offentlig finansieret undersøgelses- og op-
rydningsindsats efter lovforslagets kapitel 3 eller foretaget selvhjælpshandling, her-
under pligtmæssig selvhjælpshandling efter lovforslagets § 68. 
 
 (…) 
 
 Med lovforslaget sker den udvidelse, der følger af de skærpede påbudsregler i kapitel 
5 og kapitel 2. Grundlaget for forurenerens godtgørelsespligt er således ikke den al-
mindelige erstatningsret, men en følge af de offentligretlige regler i lovens kapitel 5 
og kapitel 2.(…)" (min understregning) 

 
I alle tilfælde, hvor der kunne være meddelt et påbud efter jordforureningsloven, hviler for-
urenernes godtgørelsespligt altså på offentligretlige regler og ikke på de almindelige erstat-
ningsregler, uanset om der forinden handlingen rent faktisk var meddelt et påbud eller ej.  
 
For så vidt angår inddrivelse af udgifter til selvhjælpshandlinger anbefalede Jordforure-
ningsudvalget, at de gældende regler i miljøbeskyttelsesloven om udpantningsret for myn-
dighedernes udgifter til selvhjælpshandlinger blev videreført i jordforureningsloven, jf. be-
tænkning nr. 2/1996, side 139 og 277. Udvalget anbefalede desuden, at udpantningsretten 
også skulle gælde for oprensninger, der sker i henhold til en indsatsplan, dog kun i det om-
fang forureningen ville kunne mødes med et påbud.  
 
Af de almindelige bemærkninger til jordforureningsloven fremgår det, at udvalgets anbefa-
linger ikke blev fulgt på dette punkt, jf. afsnit 3.3.4 i forarbejderne (lovforslag nr. 183 af 10. 
februar 1999):  
 

"Af hensyn til at give borgerne en øget retssikkerhed overfor myndighedernes krav i 
jordforureningssager følges udvalgets anbefalinger imidlertid ikke. Myndighedernes 
udgifter tillægges således ikke længere udpantningsret, hvilket indebærer, at myndig-
hederne ved manglende betaling må gøres deres krav gældende ved anlæg af en rets-
sag. … Lovforslaget indebærer således en ophævelse af den nugældende udpant-
ningsret i de nævnte sager."  

 
Ved manglende betaling af krav på udgifter afholdt i forbindelse med en jordforurening skal 
myndigheden derfor gøre kravet gældende ved anlæg af en retssag. 
 
Det bemærkes, at miljøerstatningsloven indebærer objektivt ansvar for de skader, der er 
omfattet af loven, og dermed for disse skader udvider myndighedens adgang til at kræve 
udgifterne dækket, jf. nærmere i afsnit 9.6 nedenfor. 
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9.5 Forældelse 
Hverken jordforureningsloven eller miljøbeskyttelsesloven indeholder særlige bestemmel-
ser om forældelse af myndighedernes krav på udgiftsdækning og erstatning mv. i forbindel-
se med selvhjælpshandlinger og offentlig indsats. Kravene forældes derfor efter de alminde-
lige regler om forældelse i forældelsesloven.  
 
Reglerne om forældelse er komplicerede og omtales derfor kun i hovedtræk i det følgende.  
 
For det første gælder den almindelige 3-årige forældelsesfrist for både erstatningskrav og 
krav på grund af offentligretligt ansvar, jf. forældelseslovens § 3.  
 
For erstatningsansvar regnes fristen fra kundskabstidspunktet, det vil sige hvor myndighe-
den vidste eller burde vide, at denne kunne have et erstatningskrav, jf. § 3, stk. 2. Hvis f.eks. 
jordforurening på en ejendom først opdages 5 år efter, at forurening af jorden er sket, foræl-
des et sådant krav mod skadevolderen 3 år efter opdagelsen af forureningen.  
 
For krav på grund af offentligretligt ansvar må fristen regnes fra det tidspunkt, hvor myn-
digheden rent faktisk pådrager sig udgifter til selvhjælpshandlinger, jf. forældelseslovens    
§ 2, stk. 1. 
 
For krav på erstatning for skader forvoldt ved forurening af miljøet gælder der sideløbende 
med den 3-årige forældelsesfrist en absolut forældelsesfrist på 30 år, jf. forældelseslovens   
§ 3, stk. 3, nr. 1. Den absolutte frist regnes fra handlingstidspunktet, eller i tilfælde, hvor 
den skadevoldende handling strækker sig over en periode, fra det tidspunkt, hvor den ska-
devoldende handling ophører. Hvis skaden er forårsaget af en handling eller påvirkning, der 
strækker sig over en længere periode, f.eks. i forbindelse med forurening af jord ved spild 
eller lækage, løber fristen fra handlingens eller påvirkningens ophør.  
 
For krav, der støttes på regler om offentligretligt ansvar, f.eks. miljøbeskyttelseslovens § 69, 
stk. 1, nr. 4 og jordforureningslovens § 73, er den absolutte frist 10 år efter begyndelsestids-
punktet i henhold til § 2, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4. Forældelsesfristen regnes 
som udgangspunkt fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få 
fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Hvis der er indrømmet skyldneren lø-
bedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældel-
sesfristen dog først fra betalingsfristens udløb, jf. stk. 2. 
 
9.6 Miljøerstatningsloven 
Hvis en miljømyndighed eller andre har haft udgifter på grund af overtrædelser af miljølov-
givningen, kan myndigheden overveje at anlægge en civil sag om dækning af udgifterne.  
 



 

 
 
 
 
 
 

Side 47/48 

J.nr.: 7508146  

Det kan f.eks. være aktuelt, hvis regionen har haft udgifter til afhjælpning af en jordforure-
ning, eller hvis en vandforsyning har fået grundvandet ødelagt af en jordforurening, jf. 
landsrettens dom i U 1992.575 H. 
 
Reglerne herom findes i miljøerstatningsloven (lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning 
for miljøskader). Loven trådte i kraft den 1. juli 1994. 
 
Hvis en skade er forvoldt før miljøerstatningslovens ikrafttræden den 1. juli 1994 eller ikke 
er omfattet af loven, gælder de almindelige erstatningsretlige regler.  
 
Hvis skaden er forvoldt efter miljøerstatningslovens ikrafttræden den 1. juli 1994, gælder 
miljøerstatningslovens regler, hvis skadevolderen er optaget på lovens bilag. Miljøerstat-
ningsloven indebærer objektivt ansvar for de skader, der er omfattet af loven.  
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10. BILAGSFORTEGNELSE 

Bilag 1: Flowdiagram for behandling af sager om punktkildeforurening 
 
Bilag 2: Vandforsyningers og kommuners adgang til at erhverve landbrugsejendomme 
 
 
 
 
 

 


