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Påbud efter jordforurening blev ophævet, allerede fordi
adressaten på påbudstidspunktet havde solgt ejendommen.
Samtykke fra nuværende grundejer var uden betydning

1.1.4 Forurenet jord - 2.3.1 Prøvelse m.v.

I 1972 købte sagsøgeren en ejendom. Driften af en dertil knyttet
vognmandsvirksomhed blev samtidig delvist overtaget af sagsøgeren.
Fra 1978 overgik hele vognmandsvirksomheden til sagsøgeren.
Ejendommen blev solgt pr. 1. januar 1991. Da køberen ikke ønskede
at overtage to nedgravede tanke på ejendommen, blev disse gravet
op i november/december 1990 og en konstateret jordforurening
omkring en 10 m³ tank blev bortgravet af Texaco, der ejede denne
tank. I marts 1991 udstedte kommunen et undersøgelsespåbud efter
dagældende miljøbeskyttelseslovs § 52 (nu § 72) til sælgeren
(sagsøgeren). Da påbuddet ikke blev efterkommet, iværksatte
kommunen selv en række undersøgelser, der påviste forureninger
omkring 6.000 liters tanken. Undersøgelserne blev fulgt op af et påbud
i december 1991 efter olietankbekendtgørelsens § 16, stk. 3-5 om at
foretage afværgepumpninger. Påbuddet blev udstedt til såvel sælger
som Texaco, da det ikke var teknisk muligt at skelne forureninger fra
de to tanke fra hinanden. Påbuddet blev siden stadfæstet af
Miljøstyrelsen med visse skærpelser. Det forelå ubestridt, at der i
sælgers ejertid havde været forskellige uheld med utætheder og
overopfyldninger. Sagsøgeren gjorde under retssagen bl.a. gældende,
at han ikke - uanset en samtykkeerklæring fra nuværende ejer - havde
den fornødne råderet over ejendommen, samt at der ikke var ført bevis
for, at han havde forårsaget forureningen ved culpøs adfærd. Sagsøgte
gjorde omvendt gældende, at der - uanset at adressaten ikke længere
ejede ejendommen - forelå den nødvendige råden over ejendommen,
idet køber havde meddelt samtykke, samt at sagsøgeren var ansvarlig
for den konstaterede forurening. Landsretten udtalte, at allerede fordi
sagsøgeren på tidspunktet for kommunens påbud ikke var ejer af
ejendommen, kunne påbuddet ikke lovligt rettes mod sagsøgeren. At
den nuværende ejer havde meddelt samtykke til de påbudte
foranstaltninger fandtes uden betydning. Herefter ophævedes
påbuddet.

Østre Landsrets dom, afsagt den 29. oktober 1996, 19. afd., sag
B-1741-94

Bjarne Hansen
mod
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen

Østre Landsrets dom
Under denne den 23. juni 1994 anlagte sag har sagsøgeren Bjarne
Hansen, nedlagt påstand om, at den af sagsøgte Miljøministeriet, Mil-
jøstyrelsen, trufne afgørelse af 23. december 1993 i sag nr. M233-0015,
hvorved et af Skovbo kommune den 4. december 1991 nedlagt påbud
stadfæstes, ophæves, med den virkning at det pågældende kommunale
påbud bortfalder.
Sagsøgte Miljøministeriet, Miljøstyrelsen har påstået frifindelse.
Det fremgår af sagen, at sagsøgeren med virkning fra den 1. januar

1972 erhvervede halvdelen af den vognmandsforretning, som sagsøge-
rens fader indtil da havde drevet fra ejendommen Slimmingevej 112,
Slimminge. Af kontrakten vedrørende overdragelsen fremgår, at over-

drageren senest den 1. januar 1978 skulle overdrage den ham tilhørende
resterende halvpart af forretningen til sagsøgeren.
Ved skøde endeligt tinglyst den 18. september 1972 erhvervede

sagsøgeren fra faderen adkomst på ejendommen Slimmingevej 112.
Ejendomsværdien udgjorde 74.000 kr. og overdragelsessummen
150.000 kr., der berigtigedes ved overtagelse af et indestående kredit-
foreningslån på godt 40.000 kr., medens resten likvideredes ved
sagsøgerens kvittering af et tilgodehavende hos overdrageren, gave fra
overdrageren til erhververen samt udstedelse af et gældsbrev fra erhver-
veren til overdrageren. Af skødet vedrørende overdragelsen fremgår
bl.a., at der den 28. maj 1970 på ejendommen var lyst et dokument
angående pligt til at aftage brændstof m.v. fra Texaco A/S for en peri-
ode af 10 år fra den 26. juni 1970.
Den 18. juni 1973 afgav en lokal entreprenør tilbud på belægning af

en vaskeplads på ejendommen med SF-sten. Tilbuddet omfattede bl.a.
opgravning af eksisterende gårdsplads, støbning af 2 stk. slamkamre
med afløb til eksisterende brønd. Af en faktura vedrørende udført ar-
bejde af 25. juli 1973 fremgår bl.a., at der endvidere etableredes 1
benzinudskiller.
Den 19. juni 1975 indgav sagsøgeren til Skovbo kommune anmeldel-

se om olieaffald. Det oplystes, at olieaffaldet udgjorde smøre-olie
1.500-1.800 liter pr. år og gear-olie/ hydraulikolie 300 liter pr. år. Det
anførtes, at smøre-olie, gear-olie og hydraulik-olie opbevaredes sam-
men. I samme blanket til Skovbo kommune ansøgte sagsøgeren om
fritagelse for afleveringspligt for olieaffald. Det anførtes, at olieaffaldet
blev overgivet til en virksomhed i Kastrup, og at spildolien blev opbe-
varet i 200 liters olietromler, indtil den blev afhentet af firmaet, der
suger olien op i en tankvogn.
Med overtagelsen den 1. januar 1991 solgte sagsøgeren ejendommen

Slimmingevej 112. Da køberen ikke ønskede at overtage 2 på ejendom-
men nedgravede olietanke, en 6.000 liters tank og en 10.000 liters tank,
foranstaltede sagsøgeren i samarbejde med Texaco, der var ejer af
10.000 tanken, at de 2 jordtanke blev gravet op i november/december
1990.
Efter det oplyste konstateredes forureningmed olie af jorden omkring

begge tanke. Ved opgravning af forureningen omkring 10.000 liters
tanken, foranstaltet af Texaco A/S, konstateredes, at forureningen
havde bredt sig over skel til Slimmingevej 114. Forureningen blev af-
grænset horisontalt mod nord, syd og vest men ikke mod øst. Vertikalt
blev forureningen ikke afgrænset, idet olien havde bredt sig ned til et
ikke vandførende lag ca. 3 meter under terræn. Der blev i forbindelse
med opgravningen bortkørt ca. 600-650 tons forurenet jord, og der
placeredes en pumpebrønd, således at en mulig senere afværgepump-
ning kunne iværksættes. Der blev ikke foretaget opgravning af forurenet
jord omkring 6.000 liters tanken. Efter det oplyste foranledigede Texaco
udarbejdet en rapport af Newcon A/S vedrørende de udførte afværge-
tiltag.
Den 8. marts 1991 udstedte Skovbo kommune i medfør af Miljøbe-

skyttelseslovens § 52 et påbud til sagsøgeren om, senest den 15. april
1991 at fremsende alle oplysninger om relationen mellem Texaco og
vognmandsforretningen på ejendommen samt oplysninger om alle
uheld eller tekniske problemer, der kan have givet anledning til forure-
ning samt om at tilvejebringe oplysninger om den konstaterede forure-
nings omfang, udbredelse og karakter samt mulighed for afhjælpende
foranstaltninger.
Da påbuddet, der af sagsøgeren blev indbragt forMiljøstyrelsen, ikke

blev efterkommet, anmodede Skovbo kommune COWIconsult A/S
om at foretage en supplerende miljøundersøgelse med det formål, at:
“afgrænse forureningen ved 6.000 liters tanken både horisontalt og

vertikalt,
belyse om forureningen på grunden kanmedføre en forureningsmæs-

sig trussel overfor grundvandsressourcen eller den nuværende arealan-
vendelse,
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opstille forslag til eventuelle afværgeforanstaltninger”.
COWIconsult afgav den 28. august 1991 en redegørelse til Skovbo

kommune efter at have foretaget et antal boringer på ejendommen
Slimmingevej 112 og de tilstødende ejendomme.
I boring B1, der er placeret ca. en meter vest for garage/boligbebyg-

gelsen mellem denne og 6.000 liters tanken viste analyseresultater fra
jordprøver et indhold af biologisk nedbrudt gasolie eller dieselolie og
analyseresultater fra vandprøver indhold af toluen og xylener og kulstof
9 og 10 benzener. Det anførtes, at forureningsmønstret i B1 indikerer,
at olien er sivet ned som produkt i nærheden af B1 og er spredt ved
mødet med den kapilære zone i ca. 2 meters dybde.
I boring B2, der er beliggende ca. 5 m. syd for 6.000 liters tanken,

viste analyseresultater fra jordprøver et indhold af biologisk nedbrudt
gasolie eller dieselolie og analyseresultater af vandprøver et indhold
af benzen, toluen, xylener og kulstof 9 og 10 benzener. Der konstatere-
des en olieforurening af jorden fra 0,5 meter under terræn og ned til
ca. 6 meter under terræn. Det vurderedes ud fra den overfladenære
forurening, at der her var tale om to kilder, dels overfladespild dels en
vandtransporteret forurening sandsynligvis stammende fra spildolietan-
ken. Da der ikke kunne konstateres misfarvning af SF-stens belægnin-
gen, og da det underliggende stabil grus blev bedømt uforurenet, måtte
det antages, at overfladespildet var sket før SF-stensbelægningen blev
pålagt.
I tre afgrænsningsboringer B3, B5 og B6 blev der ikke konstateret

jordforurening, men i afgrænsningsboring B3 ca. 3 m. nord for 6.000
liters tanken, konstateredes ved analyse af en vandprøve forurening
med toluen, xylener og kulstof 9 og 10 benzener.
Det anførtes, at de analyserede jord- og vandprøver viste, at forure-

ningen består af nedbrudt dieselolie. Forureningen var derfor sammen-
lignelig med den konstaterede og efterladte forurening ved 10.000 liters
tanken. En fortsat opløsningsproces ville føre oliekomponenter til det
primære grundvandsmagasin. Beregninger viste, at påvirkningen af
Slimminge Vandværk maksimalt ville være et forureningsbidrag på
0,15 mygr. opløst olie pr. liter vand svarende til 1,5% af drikkevands-
kvalitetskravet. Det anbefaledes, at der iværksattes afværgeforanstalt-
ninger for at forhindre fortsat nedsivning af forurening. På baggrund
af forureningens sammensætning og omfang, og da olien var under
nedbrydning, anbefaledes det, at jordforureningen blev efterladt. Det
vurderedes, at oppumpning af vand fra den pumpebrønd, som er placeret
i udgravningen ved 10.000 liters tanken, ville kunne trække grundvand
fra området ved 6.000 liters tanken. Oppumpning af en vandmængde
på 100-200 m³ årligt skønnedes tilstrækkeligt til at reducere nedsivnin-
gen væsentlig. Vandet kan med kommunetilladelse ledes urenset til
kloak.
Den 4. december 1991 meddelte Skovbo kommune sagsøgeren føl-

gende påbud:
“…
Af hensyn til beskyttelsen af grundvandsindvindingsinteresser i

området ved forureningsstedet påbydes det Dem i medfør af § 16, stk.
3, stk. 4 og stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af
21.05.1980
senest d. 15.01.1992 at have påbegyndt oppumpning af olieforurenet

grundvand, f.eks. fra den på ejendommen eksisterende brønd etableret
i forbindelse med de tidligere gennemførte afværgeforanstaltninger,
at etablere en afløbsledning fra pumpen til den offentlige spildevands-

ledning. Afløbsledningen skal udføres som en tæt ledning af materialer,
som kan tåle påvirkningen fra olien, og skal forsynesmed en aftapnings-
hane, så der kan udtages prøver af det oppumpede grundvand,
senest 5 dage efter starten på oppumpningen at lade udtage en prøve

af det oppumpede grundvand, og lade prøven analysere for indhold af
oliekomponenter. Resultatet af analysen skal fremsendes til Skovbo
kommune,

hvert år i tidsrummet mellem d. 01.04. og d. 15.04., første gang i
1992, at lade udtage en prøve af det oppumpede grundvand og lade
prøven analysere for indhold af oliekomponenter. Resultatet af analysen
skal fremsendes til Skovbo kommune,
at fortsætte oppumpning og overvågning indtil Skovbo kommune

bestemmer, at oppumpningen og overvågningen kan standses.
Såfremt De måtte have et ønske om at foretage opgravning af den i

jorden resterende olieforurening, vil Skovbo kommune ikke have ind-
vendinger imod dette. Uanset om De ønsker at foretage opgravning af
den i jorden resterende olieforurening, skal afværgepumpningen etab-
leres, startes og vedligeholdes som ovenfor beskrevet, idet den konsta-
terede grundvandsforurening ikke kan fjernes ved bortgravning. Det
må dog forventes, at oppumpning af olieforurenet grundvand skal pågå
i et betydeligt kortere tidsrum, hvis der foretages bortgravning.
Da det ikke er teknisk muligt at skelne, om olieforureningen i det

højtliggende grundvand stammer fra området omkring 10 m tanken
eller fra området omkring 6 m tanken, er påbud om oppumpning af
olieforurenet grundvand ligeledes sendt til Texaco A/S, Bredgade 23,
1260 København K.
…”
Sagsøgeren påklagede påbuddet til sagsøgte, som den 23. december

1993 stadfæstede dette, dog således at oppumpningen af olieforurenet
vand suppleres med afgravning af olieforurenet jord ved den tidligere
6.000 liters tank.
I afgørelsen anføres det bl.a., at sagsøgeren over for styrelsen havde

oplyst, at der i 1979 havde været et uheld i forbindelse med påfyldning
af en lastbil, at der i 1979 var et andet uheld, idet et mandedæksel var
utæt, at De forenede Oliedistributører for 3-5 år siden overfyldte tanken
gennem udluftningen, og at Texaco for 3-4 år siden konstaterede, at
jordstanderen var utæt i sugeledningen, hvorfor en ny blev monteret,
men at der ikke af Skovbo kommune blev stillet krav om, at der blev
afgravet jord.
I afgørelsen anføres endvidere bl.a.:
“…
Påbudet af 4.12.1991 er også givet til Bjarne Hansen, der på tidspunk-

tet for forureningssagens start i november-december 1990 endnu var
ejer af ejendommen, og hvor tankene, efter aftale med den nye ejer,
der skulle overtage ejendommen pr. 01.01.1991 skulle fjernes. Bjarne
Hansen har således overdraget en ejendom hvor forureningsspørgsmålet
ikke var løst. Det er såledesMiljøstyrelsens opfattelse at påbudet, trods
Miljøklagenævnets afgørelse kan fastholdes overfor Bjarne Hansen
…”
Efter anmodning fra Roskilde Amtskommune har Kemp&Lauritzen

Vand og Miljø A/S foretaget en supplerende forureningsundersøgelse
af ejendommen Slimmingevej 112. Undersøgelsens formål var at fore-
tage en afgrænsning af forureningen ved 6.000 liters tanken mod øst
og vest - herved ville det blive afklaret om der er tale om en sammen-
hængende forurening mellem de to tankanlæg - og om muligt at loka-
lisere “hot-spot” og den formodede kilde til forureningen, såfremt der
er tale om en sammenhængende forurening. Ved undersøgelsen blev
der foretaget syv yderligere boringer, heraf to øst for 6.000 liters tanken,
der ikke viste forurening, samt fire boringer placeret mellem de to ud-
gravninger, der alle indikerede en olieforurening. Der påvistes diselolie
i alle disse fire prøver. Der kunne ikke påvises smøreolie eller spildolie
i prøverne. I en boring placeret sydvest for de tidligere udførte boringer
kunne der ikke påvises olieprodukter. I undersøgelsen konkluderes:
“Sammenholdes resultaterne fra denne og den tidligere udførte un-

dersøgelse kan det konkluderes, at der er tale om en sammenhængende
forureningmellem de to udgravninger. I samtlige forurenede jordprøver
er der tale om en nedbrudt dieselolie. Det er ikke muligt at fastlægge
om der er en eller flere kilder til forureningen”.
Sagsøgeren har bl.a. forklaret, at hans fader erhvervede grunden med

tilhørende bygninger i 1943. Faderen havde 5-6 dieseldrevne lastbiler.
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Da sagsøgeren erhvervede ejendommen i 1972 havde han ingenmistan-
ke om, at området skulle være olieforurenet. Sagsøgeren er ikke klar
over, hvornår 6.000 liters tanken blev nedgravet. Indtil 1970, hvor
10.000 liters tanken blev nedgravet, blev 6.000 liters tanken anvendt
til dieselolie. Derefter og indtil 1975 blev tanken anvendt til opbevaring
af spildolie. 6.000 liters tanken var uhensigtsmæssigt placeret tæt ved
bygningerne, således at det ikke var muligt at køre ind i garagen under
optankning. I 1973 fjernedes standeren til 6.000 liters tanken i forbin-
delse med udlægningen af SF-sten på området.
Sagsøgeren har bekræftet de i miljøstyrelsens skrivelse refererede

oplysninger om uheld. I 1979 indtraf et uheld i forbindelse med optank-
ning af en lastbil, hvor ca. 300 liter dieselolie løb ud på jorden. Olien
løb i kloakken og renseanlægget. Falck kom til stede og lavede fly-
despærringer i Slimminge å. Kloakledningerne blev på kommunens
foranstaltning gennemspulet og kommunen påbød, at der etableredes
fast belægning på påfyldningspladsen. Utætheden ved mandehullet,
der var i toppen af 10.000 liters tanken, medførte ikke olieudslip. Han
var ikke hjemme, da overfyldningen skete, men hans fader fortalte
derom. Udluftningsrørene stod ved hækken ind mod Slimmingevej
114.
I efteråret 1990 og med overtagelse den 1. januar 1991 solgte

sagsøgeren ejendommen, Slimmingevej 112. Inden salget orienterede
sagsøgeren køberen om den tidligere vognmandsforretning og de 2
tanke. Køberen ønskede tankene fjernet. Sagsøgeren rettede derfor
henvendelse til kommunen, der ville besigtige opgravningerne inden
tilkastning. Endvidere rettede han henvendelse til Texaco. Opgravnin-
gen, der fandt sted i november/december 1990 skete ved en fremmed
entrepenør, og Texaco havde givet udtryk for, at “de bare skulle grave
væk” så længe kommunen ønskede det. Medens opgravningen pågik
var der hele tiden en medarbejder fra kommunens Teknisk Forvaltning
til stede. Han lugtede til jorden fra udgravningen for at tage stilling til,
hvor meget der skulle bortgraves. Jorden ved 10.000 liters tanken lug-
tede af olie. Der blev ikke talt om forurening ved 6.000 liters tankens
udgravning, og teknisk forvaltnings medarbejder gav sagsøgeren tilla-
delse til at kaste udgravningen til. Der var 20 til 30 meter mellem de
2 tanke. Sagsøgeren blev først bekendt med, at der skulle være forure-
ning ved 6.000 liters tanken i forbindelse med COWIconsults første
boringer i sommeren 1991.
Sagsøgeren har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at

der ved opgravningen af tankene i november/december 1990 kun
konstateredes forurening i forbindelse med 10.000 liters tanken.
Sagsøgers råderet over ejendommen ophørte d.1/1 1991, og det forhold,
at sagsøgeren som sælger over for køberen har påtaget sig at fjerne
tankene, er i denne sammenhæng uden betydning, ligesom det ikke
kan tillægges betydning, at køberen både i forhold til Skovbo kommune
og sagsøgte har afgivet samtykkeerklæring. Efter såvel COWIconsults
som Kemp Lauritzens undersøgelse er der tale om en forurening med
dieselolie. 6.000 liters tanken har efter sagsøgerens forklaring ikke
været anvendt til dieselolie efter 1970, en forklaring, der bekræftes af,
at forureningen må være sket inden belægningen med SF-sten i 1973.
Det er således ikke sagsøger, der har forårsaget forureningen, og
sagsøgte har ej heller godtgjort, at der af sagsøger skulle være udvist
ansvarspådragende forhold. Undersøgelserne viser, at belastningen af
grundvandet er meget begrænset, og sagsøgte har i de foretagne under-
søgelser ikke haft grundlag for at udvide Skovbo kommunes påbud
som sket.
Sagsøgte har gjort gældende, at sagen om forureningen fra de 2

olietanke ikke var afsluttet efter opgravningen af 6.000 liters tanken
og tilladelsen til at kaste opgravningen til. Skovbo kommune fulgte
sagen op med påbuddet af 8. marts 1991. Inden kommunens og
sagsøgtes påbud var der indhentet samtykke fra køberen af ejendom-
men. Det er derfor med rette, at der er meddelt påbud til sagsøgeren,
uanset at denne har solgt ejendommen med overtagelsesdag den 1. ja-

nuar 1991. Uanset at der er nogen uklarhedmed hensyn til spørgsmålet
om, hvordan forureningen er sket, må det lægges til grund, at det er
sagsøgeren, der gennem sin drift af vognmandsvirksomheden og an-
vendelsen af de 2 tanke er ansvarlig for forureningen. Det er efter
olietankbekendtgørelsens § 14, stk. 1 - 3 og § 16, stk. 3 - 4, ikke en
betingelse for at meddele et påbud, at det godtgøres, at forureningen
er forårsaget ved culpøs adfærd. Forureningen er i dette tilfælde af en
sådan karakter, at sagsøger må godtgøre, at der ikke af ham er udvist
culpøst forhold. Iøvrigt er det efter det oplyste om forskellige uheld
godtgjort, at der af sagsøgeren er udvist ansvarspådragende forhold.

Landsretten skal udtale:
Allerede fordi sagsøgeren BjarneHansen på tidspunktet for meddelelsen
af Skovbo kommunes påbud af 4. december 1991 ikke var ejer af
ejendommen Slimmingevej 112, findes kommmunens påbud, som
stadfæstet og udvidet af sagsøgte den 23. december 1993, ikke lovligt
at kunne rettes mod sagsøgeren. At den nuværende ejer over for miljø-
myndighederne har meddelt samtykke til gennemførelse af de påbudte
foranstaltninger findes uden betydning.

Thi kendes for ret:
Den af sagsøgte Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, den 23. december
1993 trufne afgørelse i sag nr. M233-0015, hvorved et af Skovbo
kommune den 4. december 1991 nedlagt påbud blev stadfæstet, ophæ-
ves.
I sagsomkostninger betaler sagsøgte inden 14 dage til sagsøgeren

Bjarne Hansen 16.000 kr.
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