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Afgørelse om ikke at meddele påbud vedr. lugt af olie i forbindelse med sløjfning 

af boring på matrikel 48, Kirke Skensved.  

 

Afgørelse 

Solrød kommune sender hermed afgørelse om ikke, at meddele påbud om hverken 

yderligere undersøgelses- eller afværgeforanstaltninger vedrørende svag olielugt fra 

boring DGU nr 206.380 på matrikel 48, Kirke Skensved jordforurening. Afgørelsen om 

ikke, at meddele undersøgelsespåbud vil blive truffet med hjemmel i 

Jordforureningslovens § 40, og afgørelsen om ikke meddele påbud om 

afværgeforanstaltninger vil blive meddelt med hjemmel i Jordforureningslovens § 41 og 

Miljøbeskyttelseslovens § 69. 

Baggrund 

Se vedlagte notat. 

Solrød Kommunes vurdering 

Solrød Kommune vurderer baggrund af redegørelsen i vedlagte notat, at olielugten 

sandsynligvis ikke stammer fra den nedgravede olietank på ejendommen.  

 

Varsling af afgørelse 

I perioden fra den 20. december til dags dato har afgørelsen været varslet ved Region 

Sjælland. Region Sjælland har meddelt, at de ikke har bemærkninger til varsling af 

påbuddet, men kommenterer at deres umiddelbare vurdering er, at der på baggrund af 

de gjorte observationer – dvs. alene en svag olielugt i vandet under sløjfning af boring – 

ikke er tilstrækkeligt grundlag til at kunne begrunde en kortlægning af ejendommen. 

Region Sjælland er enig i Solrød Kommunes vurdering af, at olietanken ikke er en oplagt 

kilde til den konstaterede olielugt i vandet i boringen da boringen er placeret opstrøms i 

forhold til olietanken, jf. grundvandets hydrauliske gradientforhold som indikerer en 

strømningsretning der er nordøstlig. 
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Hjemmel  

Som det fremgår af vedlagte notat, er det kommunens vurdering, at såfremt den svage 

olielugt i boringen vil stamme fra den nedgravede olietanke på ejendommen vil det 

være sket før tanken blev sløjfet i 1983.  

 

Lov om forurenet jord § 40 - undersøgelsespåbud 

I 1961 blev der nedgravet en 2.500 liter olietank på ejendommen. I 1983 bliver tanken 

bundsuget og sløjfet. 

 

Kommunen mener derfor ikke, at der er hjemmel til meddelelse af et 

undersøgelsespåbud i jordforureningslovens § 40 stk. 2, da det formodes at 

forureningen er sket før 1. januar 1992.   

 

For så vidt angår § 40 er det imidlertid en betingelse, at forureningen kan henføres til 

forurenerens uforsvarlige adfærd, jf. jordforureningslovens § 40, stk. 2, jf. § 41, stk. 3, nr. 

2. Kommunen er imidlertid ikke i besiddelse af oplysninger, der sætter kommunen i 

stand til at godtgøre, at ejeren på daværende tidspunkt har udvist en uforsvarlig adfærd.  

 

Lov om forurenet jord § 41 - afværgepåbud 

Hvad angår muligheden for at påbyde forureneren at foretage afværgeforanstaltninger 

er der ikke hjemmel hertil i jordforureningslovens § 41, allerede fordi forureningen efter 

kommunens opfattelse er sket før 1. januar 2001. Samme resultat, at der ikke er hjemmel  

til et afværgepåbud i Jordforureningslovens § 41, følger endvidere at, at påbudskriteriet 

om, at der foreligger uagtsomhed som anført ovenfor, efter kommunens opfattelse ikke 

er opfyldt i den konkrete sag.  

 

Lov om miljøbeskyttelse § 69 - uagtsomhed 

For forureninger sket før 1. januar 2001 er der hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 69 til 

meddelelse af påbud, men således at retspraksis har fastslået, at det er en 

påbudsbetingelse i henhold til denne bestemmelse, at forureneren har udvist 

uagtsomhed. Som det allerede er anført i relation til jordforureningslovens § 40, mener 

kommunen sig ikke i stand til at godtgøre, at forureneren har udvist uagtsomhed.  

 

Derfor mener kommunen heller ikke, at der er påbudshjemmel i miljøbeskyttelseslovens 

§ 69. 

Klageadgang  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens 

adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt 

klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør 

jordforureningslovens1 § 82 og § 83.  

                                                      
1 Bekendtgørelse af lov nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord 
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Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Natur- og Miljøklagenævnet via 

Klageportalen. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på 

www.naevnet.dk Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til Solrød Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 

for Solrød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger 

om gebyrets størrelse og hvordan du betaler finder du også på Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 

for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Solrød Kommune. 

Solrød Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være 

modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. den 

23. februar 2022. 

 

En eventuel klage vil som udgangspunkt have opsættende virkning med mindre 

klagenævnet bestemmer andet, jævnfør jordforureningslovens § 79 stk.1 og stk. 2. 

 

Venlig hilsen 

 

Mikkel Glargaard 

Miljømedarbejder / Geolog 

http://www.naevnet.dk/

