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Påbud om fjernelse af olieforurenet jord, Tuenvej 120, Elling 
 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) påbydes hermed at 
fjerne oplag af olieforurenet jord (tidligere jordbehandlingsanlæg) på matr. 
nr. 56,Elling By, Elling, beliggende Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn, jf. 
plan fremsendt af FBE den 29. juni 2012. 
 
Påbuddet skal være efterkommet senest 1. november 2012. 
 
Påbuddet gives efter § 69, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1 og kan ikke 
påklages. 
  
MST Aarhus anmoder om at få tilsendt kopi af rapport fra forundersøgelser, 
samt analyseresultater til dokumentation for at al forurenet jord er fjernet. 
MST Aarhus ønsker endvidere at blive orienteret om, hvornår de afsluttende 
jordprøver udtages, så vi har mulighed for evt. at overvære prøvetagningen. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 10. juli 2012 påbud om fjernelse af den 
olieforurenede jord. 
 
Vi har ikke modtaget bemærkninger til påbudsvarslet.  
 
Baggrund for påbuddet 
Oplaget på ca. 700 m3 olieforurenet jord (tidligere jordbehandlingsanlæg) 
henligger uden godkendelse, efter at Miljøstyrelsen Aarhus den 14. marts 
2011 meddelte afslag på ansøgning om godkendelse. Forholdet skal 
lovliggøres ved at oplaget fjernes. 
 
FBE har den 29. juni 2012 fremsendt plan for fjernelse af jorden. Planen er 
fremsendt på baggrund af påbud meddelt af MST den 8. maj 2012. 
 
Det fremgår af planen, at FBE planlægger at gennemføre forundersøgelse 
samt udarbejder jordhåndteringsplan i juli-august. Arbejdet dokumenteres i 
en rapport. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Afgravning af jord og membran, og efterfølgende bortskaffelse til godkendt 
modtager udføres i august-september. Bortskaffelse sker efter anvisning fra 
Frederikshavn Kommune. 
 
Efter afgravning udtages jordprøver til dokumentation af, at al forurenet jord 
er fjernet. 
 
FBE vurderer, at omkostningerne skønsmæssigt vil være i alt ca. 500.000 
kr. Omkostningerne er baseret på et forprojekt udført i 2001 og er ikke 
omregnet til 2012 priser.  
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Aarhus. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 43 84 
eller aar@mst.dk. 
 
 
 
 
  
 
Med venlig hilsen 

 
   

Anette Marqvardsen 
Kontorchef 
anmar@mst.dk  
Dir.tlf.: 72 54 41 70  

Anders T. Kristensen 
Biolog 
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Dir. tlf.: 72 54 43 84 

  
  
 
 
 
Kopi til: 
Denex A/S glk@denex.dk; 
Frederikshavn Kommune, Miljøkontoret post@frederikshavn.dk 
 
 
       
      


