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1. Indledning 
 
 
Ifølge lov om forurenet jord skal der søges om tilladelse, hvis anvendelsen af et 
kortlagt areal ønskes ændret til følsom anvendelse, eller hvis der ønskes udført 
et bygge-/anlægsarbejde på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsom-
råde. Tilladelsen søges efter § 8 i loven og kaldes derfor en § 8-tilladelse. 

Denne procedure har til formål at sikre, at forureningsforhold indregnes og 
håndteres ved planlægningen af nyanlæg og ændrede arealanvendelser, således 
at ændringerne ikke medfører miljømæssige eller sundhedsmæssige problemer. 

Ansøgningerne indsendes til myndigheden. Der er stor forskel på mængden af 
ansøgninger, som de forskellige amter modtager, og dermed også på rutinen i 
sagsbehandlingen. Endvidere er der forskel i administrationspraksis i de for-
skellige amter. Disse forhold må ligeledes forventes at blive gældende i de nye 
kommuner, som overtager administrationen af § 8-ansøgninger, når kommunal-
reformen træder i kraft. 

Denne håndbog sammenfatter amternes erfaringer og gode råd i forbindelse 
med udarbejdelse af § 8-tilladelser. Håndbogen er tænkt som en opslagsbog 
med konkrete henvisninger og eksempler til forskellige faser i sagsbehandlin-
gen. 

Håndbogen er rettet mod myndighedernes sagsbehandlere, og forholder sig til 
den myndighedsstruktur, der er gældende frem til 31. december 2006. Håndbo-
gen forventes herefter at blive tilrettet til den ændrede opgavefordeling på om-
rådet. 

Håndbogen er udarbejdet for Amternes Videncenter for Jordforurening af Rik-
ke Holm fra NIRAS, Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S og jurist 
Pouel Pedersen. 
 
Håndbogen er blevet til i et samarbejde med en følgegruppe, som har været til-
knyttet projektet. I følgegruppen har deltaget: 
 
Winnie Remtoft, Gentofte Kommune 
Ane-Marie Westergaard, Vestsjællands AmtLotte Tombak, Københavns Amt 
Pouel Pedersen, Københavns Kommune 
Lotte M. Petersen, Frederiksborg Amt 
Roman Karol Koscianski, Storstrøms Amt 
Helle Larson, Århus Amt 
Ingela Karlsson, Amternes Videncenter for Jordforurening. 
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1.1 Formål 

Håndbogen er et værktøj rettet til myndighedernes sagsbehandling af § 8-
ansøgninger. 

Formålet med håndbogen er at give et samlet overblik over lovgrundlaget og 
sagsforløbet i relation til § 8-ansøgninger. 

1.2 Læsevejledning 

I kapitel 2 er der en overordnet beskrivelse af lovgrundlaget for § 8-tilladelser. 
Lovgrundlaget beskrives mere uddybende i kapitel 9. 

I kapitel 3 gives en oversigtlig indføring i § 8-proceduren fra start til slut.  

Når der ansøges om en § 8-tilladelse, skal det fastlægges, om forureningen på 
den aktuelle lokalitet udgør en risiko i forhold til det påtænkte projekt (byggeri, 
anlægsarbejde, ændret arealanvendelse mv.), og/eller om ændringerne giver an-
ledning til en øget grundvandsforurening. Kapitel 4 beskriver det grundlag, der 
kræves for at udføre en tilfredsstillende risikovurdering. 

Kapitel 5 og kapitel 6 beskriver hhv., hvad en § 8-ansøgning og en § 8-tillad-
else skal indeholde.  

I forbindelse med, at der gives en § 8-tilladelse, kan det være relevant at opstil-
le en række vilkår afhængigt af det planlagte projekt og den aktuelle forure-
ningssituation. Disse vilkår kan blandt andet målrettes en sikring af indeklima-
et i et planlagt byggeri, vilkår til hindring af kontakt med forurenet jord, vilkår 
til jordhåndtering mv. Eksempler på opstilling af vilkår fremgår af kapitel 7. 

I kapitel 8 behandles de opgaver, som følger, efter at der er givet en § 8-tillad-
else såsom projektudførelse, varetagelse af længerevarende vilkår og sags-
afslutning med erklæring om det udførte arbejde og evt. revurdering af 
lokalitetens kortlægningsmæssige status. 

I kapitel 9 gennemgås lovgrundlaget for § 8-tilladelser udførligt. Hovedvægten 
i beskrivelsen er lagt på følgende emner: aktiviteter der er omfattet af § 8, par-
terne i sagen, krav til ansøgning og dokumentation, lovlige vilkår, andre nød-
vendige miljøtilladelser samt klage, tilsyn og håndhævelse. 

I kapitel 10 er der en oversigtsmæssig gennemgang af den del af § 19-sags-
området, som typisk optræder i forbindelse med § 8-sager. Gennemgangen er 
medtaget for at tydeliggøre skellet mellem forhold, der reguleres efter § 8 og 
efter § 19. I kapitlet gives eksempler på vilkår efter § 19.  
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Håndbogen er informationsrig, og behandler talrige emner i relation til jordfor-
urening, herunder lovgivning, undersøgelsesmetoder, risikovurderinger, opstil-
ling af paradigmer, myndighedsbehandling mv. Det er forsøgt at gøre håndbo-
gen lettere at læse ved, at flere af de beskrevne afsnit understøttes med eksem-
pler. Eksemplerne gør imidlertid også, at håndbogen er meget omfangsrig, og 
den er således ikke nødvendigvis tænkt som sammenhængende læsning, men i 
lige så høj grad som et opslagsværk. Især i forbindelse med kapitel 7 og 9 er 
det vigtigt, at læsningen målrettes i forhold til den konkrete forureningssituati-
on og det konkrete projekt. 

Da håndbogen er tænkt som et opslagsværk, har det ikke været muligt at undgå 
visse gentagelser i teksten. 

I de viste eksempler på vilkår er der stedvist nævnt konkrete værdier for prøve-
antal, koncentrationsniveauer mv., ligesom der kan være nævnt specifikke ke-
miske stoffer. Det skal pointeres, at der er tale om eksempler, som ikke kan an-
vendes uden forudgående vurdering af den konkrete sag. Ved udarbejdelse af 
håndbogen er der kun i begrænset omfang anvendt ressourcer på at forklare 
konkrete værdier i eksempler. 

På Sjælland og Lolland/Falster er der lavet en ”Vejledning for håndtering af 
forurenet jord på Sjælland” (Jordplan Sjælland) /9/. I vejledningen er der for-
slag til analyseomfang ved jordhåndtering, og der er vist en inddeling af jord i 
forureningsklasser fra klasse 1 til 4, hvor klasserne fra 1 til 4 angiver et stigen-
de forureningsindhold. Der er taget udgangspunkt i denne vejledning i eksem-
plerne på vilkår, fordi vejledningen giver en samlet beskrivelse af emnet. Det 
skal ikke tages som udtryk for, at AVJ anbefaler denne vejledning frem for an-
dre amters vejledninger eller retningslinier for jordhåndtering. 

I henhold til Lov om forurenet jord /1/ kan lokaliteter kortlægges på vidensni-
veau 1(V1), hvis der har været potentielt forurenende aktiviteter, og på 
vidensniveau (V2), hvis der er konstateret forurening ved undersøgelser eller 
på anden måde konkret viden om forurening. I håndbogen omtales disse 
lokaliteter herefter som lokaliteter kortlagt på V1 eller V2. 

I Lov om forurenet jord, § 6, stk. 1 og 2 defineres, at grundvand inden for et 
område med særlige drikkevandsinteresser og grundvand i et indvindingsop-
land for et alment vandforsyningsanlæg er omfattet af den offentlige indsats. I 
håndbogen omtales det offentlige indsatsområde med hensyn til grundvand 
stedvist som indsatsområde for drikkevand. 
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2. Lovgrundlaget i oversigt 
 
 
Dette kapitel indeholder en kort oversigt over det lovgrundlag, der gælder for § 
8-tilladelsen, dvs. § 8 i jordforureningsloven og øvrige lovregler, der gælder i 
tilknytning til denne bestemmelse. Lovgrundlaget bliver gennemgået udførligt i 
håndbogens kapitel 9 og 10. 

Pligten til at søge tilladelse hos amtet efter § 8 er jordforureningslovens vigtig-
ste instrument til at forebygge, at mennesker og grundvand eksponeres for for-
urening fra jord og grundvand. 

§ 8-pligten udløses, når en ejer eller bruger af et forurenet areal ønsker, at der 
skal ske noget nyt i form af bygge- og anlægsarbejder eller ændringer i anven-
delsen af arealet.  

Forebyggelsen sker ved, at amtet fastsætter vilkår på baggrund af en faglig 
vurdering af bygherrens projekt set i relation til den forurening, der er på area-
let, dvs. en individuel risikovurdering. 

Det er vigtigt at vide, at der gælder en række begrænsninger i § 8-pligten og 
amtets muligheder for at stille forebyggende vilkår. § 8 indeholder følgende 
begrænsninger: 

1. Arealet skal være kortlagt. På andre arealer skal bygherren ikke søge om til-
ladelse, og amtet kan ikke sætte vilkår. 

2. Kun visse projekter kræver § 8-tilladelse. Der skal enten være tale om æn-
dringer til følsomme formål som nævnt i § 6, stk. 2, eller det skal være bygge- 
og anlægsarbejder på arealer, som er indsatsområde for drikkevand, som nævnt 
i § 6, stk.1, eller anvendes til følsomme formål som nævnt i § 6, stk. 2. Fx kan 
indretning af lokaler til kontor eller erhvervsbyggeri på arealer uden de nævnte 
drikkevandsinteresser udføres uden § 8-tilladelse. 

3. Kun de 4 typer vilkår, der er nævnt i § 8, stk. 4, kan lovligt stilles. Det er  

• vilkår, der er nødvendige af hensyn til menneskers sundhed 
• visse vilkår af hensyn til grundvandet 
• vilkår af hensyn til senere offentlig indsats 
• vilkår om afrapportering.  

 
Andre vilkår, fx for at beskytte overfladevand, grundvand uden højt prioritere-
de drikkevandsinteresser, jord eller dyr og planter, kan ikke stilles efter § 8. 
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Desuden gælder der supplerende regler ved siden af § 8. Det betyder, at § 8-
tilladelsen kun fortæller bygherren om en del af de forholdsregler, han skal ta-
ge i relation til jord- og grundvandsforurening, når han vil gennemføre sit pro-
jekt. De vigtigste supplerende regler til § 8 er: 

Miljøbeskyttelseslovens § 21 
Hvis ejere eller brugere konstaterer jordforurening, fx ved undersøgelser, skal 
de straks underrette tilsynsmyndigheden, se miljøbeskyttelseslovens § 21. Det 
giver mulighed for, at arealet kortlægges og bringes ind under § 8. 
 
Jordforureningslovens § 71 
Hvis bygherren eller hans folk under et bygge- eller jordarbejde støder på en 
ikke-kortlagt forurening, skal de standse arbejdet, se jordforureningslovens § 
71. Det giver mulighed for, at amtet kan kortlægge arealet og bringe projektet 
ind under § 8. 

Miljøbeskyttelseslovens § 19 
Hvis et bygge- og anlægsprojekt indebærer, at der omplaceres (genanvendes) 
forurenet jord, skal dette forelægges amtet, som beslutter, om det kræver tilla-
delse fra amtet efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Dette gælder både byggeri-
er, der udføres med tilladelse efter § 8, og dem der ikke skal have § 8-
tilladelse. 

Jordforureningslovens § 50 
Hvis et bygge- og anlægsprojekt indebærer, at der skal flyttes jord væk fra 
grunden, skal flytningen anmeldes til kommunen, se jordforureningslovens § 
50. Dette gælder både jord fra projekter med § 8-tilladelse og jord, som i øvrigt 
flyttes fra kortlagte arealer eller offentlig vej. Desuden jord fra andre arealer, 
hvis jorden er forurenet. 

Affaldsreglerne 
Hvis et bygge- og anlægsprojekt indebærer, at der skal håndteres overskuds-
jord, er jorden omfattet af affaldsreglerne. De findes i miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 6, i affaldsbekendtgørelsen og i den stedlige kommunes affaldsregulativ 
eller regulativ om jord. Forurenet jord skal føres til godkendte modtageanlæg 
eller genanvendelsesprojekter med § 19-tilladelse. 
 
Andre supplerende miljøregler 
Desuden gælder der en række supplerende regler, bl.a. i vandforsyningsloven 
og miljøloven, hvis et bygge- og anlægsprojekt indebærer boringer samt op-
pumpning og afledning af vand. 
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Almindelig forvaltningsret 
Endelig gælder der almindelige skrevne og uskrevne forvaltningsretlige regler, 
som amtet skal respektere ved anvendelsen af § 8 og sagsbehandlingen i for-
bindelse hermed. 

Mere om lovgrundlaget 
Reglerne i § 8, og samspillet med de supplerende regler, er nærmere forklaret i 
denne håndbogs kapitel 9 og 10. Her bliver det beskrevet, hvordan reglerne 
fortolkes i praktisk forekommende situationer, hvilket spillerum der er for en 
lovlig fortolkning, og hvor der er usikkerhed omkring reglernes forståelse. De 
almindelige forvaltningsretlige regler omtales, hvor det er relevant for denne 
type afgørelser. 
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3. § 8-proceduren fra start til slut 
 
 
I dette kapitel gives en oversigt og en overordnet beskrivelse af de forskellige 
faser fra start til slut i behandlingen af § 8-sager. 

Indholdet af de enkelte faser er beskrevet kortfattet for at give et overblik over 
det samlede forløb. Oversigten fungerer også som en guide til hvilke handlin-
ger, oplysninger eller vurderinger, der bør være til stede i de forskellige faser 
af en § 8-procedure. Det gælder såvel fra ansøgerens som fra myndighedens 
side. 

3.1 Faser i sagsbehandlingen  

Den samlede procedure omkring en § 8-procedure kan opdeles i 5 faser jf. fi-
gur 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 
 
Udarbejdelse af  
§ 8-
ansøgningen  
 
 
 
Se afsnit  
3.1.1 

Evt. fase 5 
 
Længere-
varende vilkår 
 
 
 
Se afsnit  
3.1.5 

Fase 4 
 
Sags-
afslutning 
 
 
 
Se afsnit 
3.1.4 

Fase 3 
 
Projekt- 
udførelse
 
 
 
Se afsnit 
3.1.3 
 

Fase 2 
 
Udarbejdelse 
af  
§ 8-tilladelsen
 
 
Se afsnit  
3.1.2 

Figur 3.1  Procesdiagram for faserne i en § 8-procedure. 

3.1.1 Fase 1. Projektbeskrivelse, undersøgelse, ansøgning mv. 
For at der kan gives en § 8-tilladelse, kræver det, at lokaliteten er kortlagt på 
V1 eller V2 i henhold til Lov om forurenet jord /1/. I idealsituationen er der så-
ledes altid tale om en V1 eller V2 kortlagt lokalitet, men i praksis er der mange 
forskellige eksempler på, hvordan opstartsfasen af sagsbehandlingen af en § 8-
tilladelse kan forløbe. Disse tilfælde bliver gennemgået senere i afsnit 3.2. 

Et procesdiagram for fase 1 af en § 8-procedure fremgår af figur 3.2. 
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forureningsunders
ved den historiske
undersøgelsesoplæ
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myndigheden.  
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Supplerende 
undersøgelse 

Ansøgning 
(V2-kortlagt 
suppl. und.) 

iagram for fase 1 i en § 8–procedure. 

vor der søges om en § 8-tilladelse, skal planlægningen af 
dig, så der er tale om et endeligt projekt med en detaljeret 

okaliteten bør være undersøgt i et omfang, så undersøgelsen 
nd for en fyldestgørende risikovurdering af forureningen i 
krete projekt. Den beskrevne situation svarer til det viste ni-
grammet.  

iveau 3 er der udført en række undersøgelsesaktiviteter på 
ansøgningen er indsendt. Først er der udarbejdet en historisk 
eskrivelse af potentielt forurenende aktiviteter, og lokaliteten 
gt på V1. Herefter har bygherrens miljørådgiver udført en 
øgelse af de potentielle forureningskilder, som er udpeget 
 gennemgang. I den optimale situation er miljørådgiverens 
g kommenteret og accepteret af myndigheden, inden under-

således at eventuelle krav fra myndigheden er indarbejdet.  

teret forurening, er lokaliteten herefter kortlagt på V2 af 
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Endelig er konstaterede forureninger i jord, poreluft eller grundvand vurderet i 
forhold til det konkrete projekt, og der er udført eventuelle supplerende under-
søgelser for at opnå en afgrænsning, og et sikkert grundlag, for risikovurdering. 

Herefter er der udarbejdet en § 8-ansøgning til det konkrete projekt. På niveau 
3 vil ansøgningen som regel umiddelbart kunne behandles, eventuelt efter af-
klaring af enkelte spørgsmål. 

I mange tilfælde vil der i grundlaget for en ansøgning dog være et væsentligt 
mere begrænset kendskab til forureningssituationen. Derfor kan det være nød-
vendigt at kræve flere undersøgelser, inden ansøgningsmaterialet er så veldo-
kumenteret, at der kan gives en § 8–tilladelse, eller meddeles afslag. Disse si-
tuationer er vist ved niveau 1 og niveau 2 i procesdiagrammet.  

På niveau 1 er lokaliteten slet ikke undersøgt, men der er potentielle forure-
ningskilder (kortlagt på V1). Der kan være tilfælde, hvor ansøgningen alligevel 
kan behandles, fordi forureningsforholdene håndteres med vilkår i § 8-
tilladelsen, f.eks. hvis der kun er en enkelt olietank, der skal undersøges. Det 
vil forventeligt være vilkår om prøvetagning, kemisk analyse og evt. forure-
ningsfjernelse. Men i mange tilfælde vil det være nødvendigt at kræve, at foru-
reningsforholdene undersøges, inden ansøgningen kan behandles. Niveauet for 
den krævede undersøgelse vil typisk svare til en indledende undersøgelse, dvs. 
en undersøgelse der skal belyse, hvorvidt der på lokaliteten er forurening, der 
kan give anledning til kortlægning på V2. Efter undersøgelsen vil mistanken 
om forurening enten være afkræftet, og en § 8-ansøgning er ikke længere nød-
vendig, eller bekræftet og lokaliteten vil være kortlagt på V2 (svarende til ni-
veau 2 i procesdiagrammet).  

Niveau 2 i procesdiagrammet svarer til, at der er udført en indledende undersø-
gelse svarende til en kortlægningsundersøgelse på V2. Den indledende under-
søgelse kan være tilstrækkelig til, at ansøgningen kan behandles, og eventuelle 
detaljer i forureningsbeskrivelsen reguleres med vilkår i tilladelsen. Men af-
hængigt af det aktuelle projekt, og forureningssituationen, kan der ligeledes 
være behov for supplerende undersøgelser, inden ansøgningen kan behandles. 

Undersøgelsesprogrammet for den supplerende undersøgelse kan fastsættes ud 
fra det konkrete projekt og den eksisterende viden om forureningsforholdene. 
Derved opnås en undersøgelse, som er målrettet til at afklare forureningssitua-
tionen i forhold til det planlagte projekt og danne baggrund for en grundig risi-
kovurdering efter undersøgelsen. Dette niveau svarer til ovennævnte niveau 3 i 
procesdiagrammet. 
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Det skal pointeres, at det er bygherren og miljørådgiveren, der skal levere 
ansøgningsmaterialet og fremskaffe de nødvendige oplysninger for 
ansøgningen, men myndigheden vil i de fleste tilfælde spille en aktiv rolle i 
forhold til at gøre opmærksom på eventuelle forhold, som bør uddybes i 
ansøgningsmaterialet. Amternes hidtidige erfaringer viser, at det er vigtigt, at 
dialogen mellem bygherre/miljørådgiver og myndighed starter tidligt i forløbet.  

3.1.2 Fase 2. Udarbejdelse af § 8-tilladelsen 
Når myndigheden vurderer, at ansøgningsmaterialet er tilstrækkeligt til en 
sagsbehandling, kan tilladelsen eller afslaget udarbejdes. Tilladelsen, og speci-
elt vilkårsdelen i tilladelsen, udarbejdes herefter ud fra projektbeskrivelsen og 
risikovurderingen. 

Hvis det ikke er sket i forbindelse med vurderingen af ansøgningsmaterialet, 
skal ansøgerens risikovurdering og eventuelle modelberegninger vurderes.  

Myndighedens vurdering kan føre til, at der stilles skærpede krav i vilkår, eller 
i yderste konsekvens kan myndigheden meddele afslag på det ansøgte. Et even-
tuelt afslag bør være begrundet i risikovurderingen i forhold til det konkrete 
projekt. 

3.1.3 Fase 3. Projektudførelse 
Efter meddelelse om tilladelsen iværksætter bygherren udførelsen af selve pro-
jektet. Der vil typisk være tilsyn med projektet ved bygherrens miljørådgiver, 
og ofte er der i denne fase en dialog mellem rådgiver og myndighed. Selv om 
forureningen er velbeskrevet og vilkårene gennemtænkt, kan der vise sig man-
ge uventede forhold under projektets udførelse. For eksempel kan der opdages 
en ”ny” forurening på ejendommen, eller geologien eller forureningssituatio-
nen kan være anderledes end det forventede. 

Der kan således være behov for, at myndigheden tager på tilsyn, og der kan 
være forhold, som skal håndhæves i denne fase. 

3.1.4 Fase 4. Sagsafslutning 
Efter afslutning af projektet udarbejder bygherrens miljørådgiver en rapport til 
myndigheden. Rapporten skal indeholde den dokumentation for projektet og 
udførelsen, der er krævet i tilladelsens vilkår. Hvis der er tale om et byggeri, 
hvor kommunen udsteder ibrugtagningstilladelse, kan det anbefales, at amt og 
kommune er enige om, at rapporten er godkendt af amtet, før kommunen med-
deler ibrugtagningstilladelse. På baggrund af rapporten kan myndigheden tage 
stilling til eventuelle ændringer i lokalitetens kortlægningsmæssige status. 
Myndigheden skal ligeledes udfærdige en erklæring om det udførte arbejde, 
hvis grundejeren anmoder om det, jf. § 11 i jordforureningsloven /1/. 
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3.1.5 Fase 5. Længerevarende vilkår 
Hvis der er fastsat længerevarende vilkår, f.eks. om monitering af indeklima el-
ler vedligeholdelse af en passiv ventilation, fortsætter sagen lige så længe, som 
de længerevarende vilkår tilsiger det. Når der er tale om længerevarende foran-
staltninger, anbefales det, at de tinglyses på lokaliteten. 

3.2 Identifikation af projekttype 

Ud fra lovteksten i § 8 ses, at der skal søges om tilladelse i følgende situatio-
ner, såfremt der er tale om V1 eller V2 kortlagte lokaliteter (uddrag af lovtek-
sten er vist i bilag 1): 

 Hvis arealanvendelse ændres til følsom anvendelse, jf. § 6, stk. 2. 

 Hvis der udføres bygge- og anlægsarbejde på en lokalitet med følsom 
arealanvendelse, jf. § 6, stk. 2. 

 Hvis der udføres bygge- og anlægsarbejde på en lokalitet, der er i of-
fentligt indsatsområde med hensyn til grundvand, jf. § 6, stk. 1. 

Eksempler på konkrete projekter kunne f.eks. være en frivillig oprydning, op-
førelse af en beboelsesejendom, indretning til boliganvendelse i tidligere er-
hvervslokaler eller evt. fjernelse af en fast belægning over et forurenet areal. 

Ud fra de nævnte situationer i lovteksten, som hver især udløser pligt til at an-
søge efter § 8, kan der identificeres en række projekttyper. Projekttyperne er 
vist i nedenstående figur 3.3. 

Ved opstart af § 8-sager kan der skabes et overblik ved at udpege den relevante 
projekttype ud fra figur 3.3 og derefter vurdere, om der er specielle forhold ved 
sagen med hensyn til lokalitetens forureningsstatus, jf. beskrivelsen i afsnit 3.3. 
Herefter kan sagen indplaceres på niveau 1, 2 eller 3 i fase 1 jf. figur 3.2. Ind-
placeringen er opstarten på en vurdering af, om sagens nuværende forurenings-
beskrivelse er tilstrækkelig til, at § 8-sagen kan behandles. Dette emne behand-
les mere indgående i kapitel 4. 

 

 

 

 Anvendelse ændres til 
følsom arealanvendelse, 

Bygge- og anlægsarbejde 
på lokalitet med følsom 

Bygge- og anlægsarbejde 
på lokalitet uden følsom 
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jf. § 8, stk. 1 arealanvendelse,  
jf. § 8, stk. 2 

arealanvendelse,  
jf. § 8, stk. 2 

Inden for et offentligt indsats-
område mht. grundvand,  
jf. § 6, stk. 1. 

Projekttype: Følsom 
arealanvendelse og 
grundvandsinteresser 

Projekttype: Følsom 
arealanvendelse og 
grundvandsinteresser 

Projekttype: Grund-
vandsinteresser 

Uden for et offentligt indsats-
område mht. grundvand,  
jf. § 6, stk. 1. 

Projekttype: Følsom 
arealanvendelse, ingen 
grundvandsinteresser 

Projekttype: Følsom 
arealanvendelse, ingen 
grundvandsinteresser 

I dette tilfælde skal der 
ikke søges om § 8-
tilladelse 

Figur 3.3  Projekttyper i § 8–sager. 

Når myndigheden modtager en ansøgning i henhold til § 8, kan figur 3.3 bru-
ges til at skabe overblik over, hvilken projekttype der er tale om. 

3.3 Afklaring af lokalitetens forureningsstatus 

Som regel vil projektlokalitetens forureningsstatus være, at lokaliteten er kort-
lagt i henhold til Lov om forurenet jord på V1 eller V2, når ansøgningen frem-
sendes. I praksis er der dog undtagelser, hvor der søges, uden at lokaliteten er 
kortlagt: 

 På en ikke kortlagt lokalitet konstateres der forurening f.eks. ved for-
klassificering af jord i forbindelse med et byggeri. (I dette tilfælde star-
tes en kortlægningsprocedure efter Lov om forurenet jord, og samtidig 
en § 8-sag. §-8 tilladelsen kan først gives, når ejendommen er kortlagt, 
dvs. hvis bygherren er indstillet på, at det skal gå hurtigt, gives en me-
get kort høringsfrist af kortlægningen hos grundejer.)  

 På en ikke kortlagt lokalitet søges om en § 8-tilladelse, fordi bygherren 
har en formodning om, at der kan påtræffes forurening i forbindelse 
med et bygge/anlægsprojekt. (I dette tilfælde vil der typisk blive iværk-
sat et undersøgelsesforløb forud for en eventuel kortlægning og et even-
tuelt sagsforløb i henhold til § 8.) 

Herudover kan der være specielle forhold ved lokalitetens forureningsstatus, 
som kan have indflydelse på sagsforløbet: 

 Efter at § 8-tilladelsen er meddelt, konstateres der ny forurening eller 
ændrede forureningsforhold under selve projektudførelsen. (I dette 
tilfælde stoppes arbejdet, mens sagen revurderes af myndigheden. Hvis 
det er muligt, håndteres den ændrede situation med nye vilkår, men det 
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kan være nødvendigt at forlange yderligere undersøgelser, før sagen 
kan revurderes.) 

 Lokaliteten er kortlagt på V2 og prioriteret til offentlig undersøgelse og 
eventuel afværge. (I dette tilfælde kan projektet fordyre eller umuliggø-
re en planlagt afværge.) 

 Lokaliteten er kortlagt på V2 og prioriteret til oprydning efter værdi-
tabsordningen. (I dette tilfælde skal det sikres, at projektet ikke medfø-
rer, at oprydningen under værditabsordningen fordyres, f.eks. ved at 
allerede udført forklassificering skal gentages.) 
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4. Er grundlaget for risikovurderingen i orden? 
 
 
En vigtig del af sagsbehandlingen er at vurdere, om de gennemførte forure-
ningsundersøgelser har en kvalitet og et omfang, så de udgør en fyldestgørende 
forureningsbeskrivelse. Undersøgelsesresultaterne er hele grundlaget for en ri-
sikovurdering. Denne risikovurdering er essentiel, fordi den danner baggrund 
for at stille de relevante vilkår for tilladelsen.  

I dette kapitel er der en kort gennemgang af faser og indhold af forureningsun-
dersøgelser. Emnet er behandlet udførligt i forskellig teknisk faglitteratur, så 
gennemgangen holdes her på et oversigtligt plan. Der kan generelt henvises til 
Miljøstyrelsen (www.mst.dk) og Amternes Videncenter for Jordforurening 
(www.avjinfo.dk) for teknisk materiale inden for fagområdet. 

Hovedvægten i dette kapitel er en gennemgang af de risici, som forureninger 
typisk kan udgøre i § 8-sager, samt en oversigt med de mest almindeligt 
forekommende forureningskomponenter, relevante prøvetagningsmedier og 
typiske risici. 

Når myndighederne modtager en ansøgning om en § 8-tilladelse, hvor der er 
vedlagt resultater fra forureningsundersøgelser, skal man sikre sig, at undersø-
gelsen dækker de områder, det er relevant at risikovurdere i forhold til. Der kan 
være lavet én eller flere undersøgelser samt evt. delvise oprydninger, men man 
skal være opmærksom på, om undersøgelser er lavet med det nuværende pro-
jekt i tankerne, eller om de tidligere aktiviteter har haft andre formål. En indle-
dende undersøgelse tilfredsstiller sjældent de krav, der stilles til en undersøgel-
se i forhold til et konkret bygge-/anlægsprojekt, og identificerer heller ikke en 
risiko tilstrækkeligt detaljeret. 

Det skal vurderes, om de udførte undersøgelser og risikovurderinger er til-
strækkelige til, at ansøgningen kan behandles, eller om der skal udføres supple-
rende undersøgelser inden behandling af ansøgningen. Hvis eventuelle mangler 
ikke er af afgørende betydning for forureningsbeskrivelsen, kan der i stedet 
stilles undersøgelsesvilkår i § 8 tilladelsen. Ovenstående svarer til beskrivelsen 
i fase 1 jf. figur 3.2. 

4.1 Risikovurderinger i § 8-sager 

Risikovurderinger i § 8-sager udføres inden for ét eller flere af de tre nedenstå-
ende områder: 

 Risiko for kontakt med forurenet jord. 

http://www.mst.dk/
http://www.avj-info.dk/
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 Risiko for forureningsafdampning til udeluft eller indeklima. 

 Risiko for øget forurening af grundvandsressourcen. 

De to førstnævnte områder er risikovurdering i forhold til arealanvendelse på 
arealer med følsom arealanvendelse. Det sidstnævnte område er risikovurde-
ring i forhold til en øget forurening af grundvand i indsatsområder for drikke-
vand. 

Når myndigheden skal vurdere, om udførte forureningsundersøgelser er til-
strækkelige, anbefales det, at man starter med at udpege, hvilke af de tre oven-
nævnte områder forureningen bør risikovurderes i forhold til. Denne udpegning 
sker dels ud fra projekttypen (som beskrevet i afsnit 3.2), og dels ud fra de ak-
tuelle forureningskomponenter. F.eks. skal tungmetalforurening på en lokalitet 
med følsom arealanvendelse, men uden grundvandsinteresser, vurderes i for-
hold til risiko for kontakt med forurenet jord, men ikke i forhold til risiko for 
forureningsafdampning til ude-/indeklima eller øget forurening af grundvands-
ressourcen. 

Når de relevante områder for risikovurderingen er udpeget, bør de sammenhol-
des med undersøgelsens formål og omfang samt eventuelle allerede udførte ri-
sikovurderinger. Overordnede krav er beskrevet herunder. 

4.1.1 Risiko for kontakt med forurenet jord 
Der kan være risiko for kontakt med forurenet jord, hvis forureningen over-
skrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier inden for den almindelige anven-
delsesdybde. 

Forureningen skal være undersøgt med et antal jordprøver.  

Ved punktkildeforurening skal alle potentielle forureningskilder være under-
søgt og eventuelt afgrænset. Ved diffuse forureningskilder skal prøvetagningen 
være dækkende i det horisontale plan og i det vertikale plan (inden for den 
normale anvendelsesdybde, jf. afsnit 7.3). 

Risikovurderingen skal dække alle arealer med følsom anvendelse, hvor der er 
mulighed for kontakt med jord, og alle analyseresultater skal indgå i vurderin-
gen. 

4.1.2 Risiko for forureningsafdampning til udeluft eller indeklima 
Der kan være risiko for forureningsafdampning til udeluft eller indeklima, hvis 
der er forurening med letfordampelige forureningskomponenter. 
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I dette afsnit gennemgås på et overordnet plan, hvilke elementer en forure-
ningsundersøgelse bør dække for at kunne danne baggrund for en risikovurde-
ring. Der henvises desuden til Vejledning om oprydning på forurenede 
lokaliteter /3/, hvor der er en gennemgang af indhold og disposition for 

Forureningen skal være undersøgt med et antal prøver i jord, poreluft eller 
grundvand. Prøvetagningen bør så vidt muligt omfatte poreluftprøver, men det 
vil som regel være nødvendigt og relevant, at der også udtages jord- og/eller 
grundvandsprøver.   

Alle potentielle forureningskilder skal være undersøgt, og de bør være afgræn-
set. Hvis der er tale om en diffus forurening, skal prøvetagningen være dæk-
kende på områder med bygninger eller udearealer med følsom anvendelse. 

Ved risiko for afdampning til indeklima bør der udtages prøver under eksiste-
rende gulve (poreluftprøver) eller i kanten af fremtidige byggefelter.   

Forureningsafdampningen til indeklima eller udeluft skal være beregnet, f.eks. 
med Miljøstyrelsens JAGG-program.   

Risikovurderingen skal dække alle bygninger eller arealer med følsom anven-
delse, og alle analyseresultater skal indgå i vurderingen. 

4.1.3 Risiko for øget forurening af grundvandsressourcen  
Der kan være risiko for øget forurening af grundvandsressourcen, hvis projek-
tet medfører, at forureningsspredningen til grundvandet ændres. Det kan f. eks. 
ske, hvis nedsivningen gennem et forurenet jord- eller grundvandsvolumen 
øges, eventuelt på grund af at tætte belægninger fjernes. Det konkrete projekt 
må granskes nøje for at fastlægge, om projektet kan udgøre en risiko for øget 
grundvandsforurening. 

Forureningen skal være undersøgt med et antal prøver i jord eller grundvand alt 
efter, om der er tale om en jord- eller grundvandsforurening.   

Alle potentielle forureningskilder skal være undersøgt, og de bør være afgræn-
set. Hvis der er tale om en diffus forurening, skal prøvetagningen være areal-
dækkende. 

Risikovurderingen skal dække alle forureningskilder, hvorfra forurenings-
spredningen vurderes at kunne blive påvirket af det konkrete projekt. Der skal 
redegøres for ændringer i forureningsspredning ved beregninger f.eks. med 
Miljøstyrelsens JAGG-program.  

4.2 Hvilke generelle elementer skal forureningsbeskrivelsen dække? 
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teter /3/, hvor der er en gennemgang af indhold og disposition for forurenings-
undersøgelser. 

Hvis der er kontakt mellem bygherre og myndighed forud for en forurenings-
undersøgelse, bør myndigheden anbefale, at bygherrens miljørådgiver frem-
sender undersøgelsesoplæg til kommentering og accept ved myndigheden, in-
den undersøgelser udføres, således at eventuelle krav fra myndigheden kan 
indarbejdes.  

4.2.1 Historisk redegørelse 
Baggrunden for alle forureningsundersøgelser bør være en detaljeret historisk 
redegørelse med en beskrivelse af alle aktiviteter, som kan udgøre en risiko for 
forurening af jord og grundvand. Der bør være en udpegning og placering af 
potentielle forureningskilder (potentielt forurenede områder på lokaliteten) og 
af potentielle forureningskomponenter. 

Redegørelsen skal gælde for alle perioder, hvor der gennem tiden har været po-
tentielt forurenende aktiviteter på lokaliteten.  

Det er vigtigt, at den historiske redegørelse er grundig, for at undgå ubehageli-
ge overraskelser i en senere fase. 

Indhold og krav til en historisk redegørelse er yderligere beskrevet i opryd-
ningsvejledningen /3/ og i kortlægningsvejledningen, afsnit 3 /7/. 
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4.2.2 Undersøgelsens formål 
Undersøgelsens formål bør være klart beskrevet, så myndigheden kan afgøre, 
om formålet er dækkende for det ansøgte projekt. Undersøgelsen kan være ori-
enterende, afgrænsende m.v. 

4.2.3 Potentielle forureningskilder 
Alle potentielle forureningskilder bør være undersøgt. Hvis der er konstateret 
forurening, bør det klart fremgå, i hvilken udstrækning forureningen er afgræn-
set ved undersøgelsen. Det vil altid være en fordel for sagsbehandlingen, hvis 
forureningen er afgrænset, men det er ikke altid nødvendigt. Ved at sammen-
holde relevante områder for risikovurderingen med anvendte forureningskom-
ponenter, må det vurderes, om en afgrænsning er nødvendig.  

4.2.4 Analyser og prøvetagningsmedier 
Der bør være analyseret for alle relevante forureningskomponenter. Hvis det 
ikke er muligt at finde konkrete oplysninger om anvendte stoffer, bør undersø-
gelsen dække potentielt anvendte stoffer, vurderet ud fra de beskrevne aktivite-
ter på lokaliteten. Der findes faglitteratur med oversigt over typisk anvendte 
stoffer inden for forskellige brancher. Der kan f. eks. henvises til branchebe-
skrivelser fra Amternes Videncenter for Jordforurening (www.avjinfo.dk) eller 
Miljøstyrelsen (www.mst.dk). Oplysningerne kan anvendes til at vurdere, om 
der er undersøgt for alle relevante stoffer.  

Ud fra de anvendte forureningskomponenter bør det vurderes, om prøvetagnin-
gen er gennemført i det relevante prøvetagningsmedie (jord, grundvand, pore-
luft). I mange tilfælde er valget af prøvetagningsmedie indlysende, som f.eks. 
at en tungmetalforurening i jorden bør undersøges ved analyse af jordprøver. 
Der findes dog også tvivlstilfælde, hvor valget er sværere. 

I nedenstående tabel 4.1 er der en oversigt med de mest almindelige forure-
ningskomponenter samlet i stofgrupper. For hver stofgruppe er relevante prø-
vetagningsmedier vist. I parentes er angivet mindre velegnede prøvetagnings-
medier. Dette uddybes nærmere i de følgende afsnit. Tabel 4.1 angiver desu-
den, hvilke risici stofgruppen typisk medfører inden for de tre ovennævnte 
risikoområder i § 8-sager.  

http://www.avjinfo.dk/
http://www.mst.dk/
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Stofgruppe Relevante prøve-
tagningsmedier 

Typiske risikoområder 

Tungmetaller 
PAH’er 

Jordprøver Kontakt med forurenet jord 

Chlorerede opløs-
ningsmidler 
 

Poreluftprøver 
Indeklimamålinger 
Vandprøver 
(Jordprøver) 

Forureningsafdampning til ude- eller indeklima 
Øget forurening af grundvandsressourcen.  
(Kontakt med forurenet jord) 

Letfordampelige 
oliekomponenter 
 

Poreluftprøver 
Indeklimamålinger 
Vandprøver 
Jordprøver 
 

Forureningsafdampning til ude- eller indeklima 
Øget forurening af grundvandsressourcen. 
(Kontakt med forurenet jord) 

Olieprodukter (tunge-
re) 

Jordprøver 
Vandprøver 
(Poreluftprøver) 

Kontakt med forurenet jord 
Øget forurening af grundvandsressourcen. 
(Forureningsafdampning til ude- eller indeklima) 

Tabel 4.1  Stofgrupper, prøvetagningsmedier og risikoområder. 

Tungmetaller og PAH’er 
Tungmetaller og PAH’er er eksempler på forureningskomponenter med lav 
mobilitet. Stofgrupperne findes hovedsagelig som jordforurening. Det vil som 
regel være tilstrækkeligt at undersøge forurening ved udtagning af jordprøver.  

Forureninger med disse stofgrupper udgør typisk en risiko for kontakt med for-
urenet jord.  

I meget specielle tilfælde kan stofgrupperne udvaskes til grundvandet. Der kan 
således opstå en situation, hvor stofgrupperne vil kunne udgøre en risiko for 
forøget forurening af grundvandsressourcen, men det hører absolut til undta-
gelserne (f.eks. udvaskning af chromVI forurening, eller blyforurening mobili-
seret af forurening med syre). 

Hvis der er tale om en forurening med kviksølv, bør det undersøges, om foru-
reningen giver anledning til uacceptabel afdampning. 

Chlorerede opløsningsmidler 
Chlorerede opløsningsmidler er en stofgruppe med høj mobilitet, som er letfor-
dampelig. Stofgruppen kan typisk give anledning til forurening i samtlige prø-
vetagningsmedier (jord, grundvand og poreluft). Det vil som regel være nød-
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vendigt at udtage prøver fra såvel jord og grundvand som poreluft for at be-
skrive forureningsudbredelsen. Erfaringer fra forureningsundersøgelser viser, 
at der kan være kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler i poreluft 
og grundvand, uden at der er påvist egentlig jordforurening. Derfor er analyse 
af jordprøver som regel ikke tilstrækkeligt til vurdering af forureningsudbre-
delse.  

Forureninger med denne stofgruppe udgør typisk en risiko for afdampning til 
ude- og indeklima. Der vil også typisk være risiko for øget forurening af 
grundvandet, f.eks. hvis projektet indebærer fjernelse af faste belægninger eller 
gennemboring af tætte jordlag, således at nedsivning gennem forureningen 
øges. 

Stofgruppen kan udgøre en risiko for kontakt med forurenet jord, hvis forure-
ningen ligger terrænnært. Det skal bemærkes, at selv koncentrationer under 
Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier kan medføre uacceptabel afdampning til 
indeklimaet. Derfor kan en terrænnær forurening medføre risiko for afdamp-
ning til indeklimaet, selvom forureningen ikke udgør en risiko for kontakt med 
forurenet jord. 

Oliekomponenter 
Olieprodukter består af en række kulbrinter inden for et nærmere defineret ko-
gepunktsinterval (destillationsinterval), og der er overlap i destillationsinterval 
for mange af de forskellige produkter. Dette betyder, at de enkelte olieproduk-
ter indeholder kemiske stoffer, som samlet udviser et bredt spektrum af egen-
skaber, hvad angår mobilitet, flygtighed og vandopløselighed. I nedenstående 
fremlægning er der overordnet skelnet mellem letfordampelige og tungere 
oliekomponenter.  

Letfordampelige oliekomponenter 
Letfordampelige oliekomponenter er den lette fraktion af olieprodukter. Det er 
en stofgruppe med høj mobilitet, og som er letfordampelig, dvs. kogepunkter 
under 200 °C. Olieprodukter som indeholder kulbrinter med kulstofatomer fra 
C5 – C10 som f.eks. benzin, jet fuel, terpentin, petroleum samt stoffer som ben-
zen, toluen, ethylbenzen og xylener (BTEX’er), er letfordampelige. Oliepro-
dukter som indeholder kulbrinter med kulstofatomer fra C10 – C25 (dvs. diesel 
og fyringsolie, men også til dels de samme olieprodukter som nævnt oven 
over), kan agere som letfordampelige oliekomponenter, idet de lette 
olieprodukter vil afdampe, mens de tungere olieprodukter kun i begrænset grad 
vil give anledning til afdampning. Stofgruppen kan typisk give anledning til 
forurening i samtlige prøvetagningsmedier (jord, grundvand og poreluft). En 
forurening med letfordampelige oliekomponenter kan som regel erkendes ved 
udtagning af prøver fra såvel jord og grundvand som poreluft. Relevante 
prøvetagningsmedier kan derfor variere alt efter hvilket projekt, der er tale om 
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vetagningsmedier kan derfor variere alt efter hvilket projekt, der er tale om i § 
8-sager.  

Forureninger med denne stofgruppe udgør typisk en risiko for afdampning til 
ude- og indeklima. Der vil også typisk være risiko for øget forurening af 
grundvandet, f.eks. hvis projektet indebærer fjernelse af faste belægninger eller 
gennemboring af tætte jordlag, således at nedsivning af forureningen øges. 

Stofgruppen kan udgøre en risiko for kontakt med forurenet jord, hvis forure-
ningen ligger terrænnært. Det skal bemærkes, at selv koncentrationer under 
Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier kan medføre uacceptabel afdampning til 
indeklimaet. Derfor kan en terrænnær forurening medføre risiko for afdamp-
ning til indeklimaet, selvom koncentrationen er så lav, at der ikke er risiko for 
kontakt med forurenet jord. 

Tungere oliekomponenter 
Den del af oliekomponenterne, som ikke er letfordampelige (tungere 
olieprodukter bestående hovedsagelig af kulbrinter med kogepunkter over 200 
°C, herunder tung fyringsolie, smøreolie og motorolie og til dels diesel og 
fyringsolie), giver typisk anledning til jordforurening, men de letteste af 
komponenterne er mobile og nedsiver eller udvaskes til grundvandet. Ved 
kraftige forureninger kan der også være forurening i poreluft, f.eks. ved en 
forurening med dieselolie. Det vil altid være relevant at udtage jordprøver, 
mens prøvetagning i grundvand og poreluft må vurderes ud fra det konkrete 
projekt i § 8-sagen.  
Forureninger med denne stofgruppe udgør typisk en risiko for kontakt med for-
urenet jord. 

I specielle tilfælde kan stofgruppen udgøre en risiko for afdampning til udeluft 
eller indeklima. 

Det kan ikke afvises, at mobiliteten af forureninger med tunge oliekomponen-
ter vil kunne øges ved tiltag i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i § 8-
sager. Derfor kan stofgruppen i særlige tilfælde udgøre en risiko for øget foru-
rening af grundvandsressourcen. 
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5. Ansøgningen - hvad skal den indeholde? 
 
 
I dette kapitel gennemgås disposition og indhold af en ansøgning. Der er dels 
en beskrivelse af emner, som ansøgningen skal dække, og dels forslag til ind-
hold af checklister, som kan indgå i paradigma for ansøgninger. 

Det anbefales at udsende en checkliste for ansøgninger til bygherren for at sik-
re, at alle relevante forhold beskrives i ansøgningen. 

Eksisterende paradigmer for ansøgninger kan ses i en paradigmadatabase på 
AVJ’s hjemmeside (www.avjinfo.dk). 

5.1 Baggrundsoplysninger 

Der er en række baggrundsoplysninger for ansøgningen, som indledningsvis 
bør oplyses. Det drejer sig om: 

 Stedfæstelse af den berørte ejendom med adresse, matrikelnummer og 
ejerlav.  

 Angivelse af navn og adresse for de involverede parter (ansøger, grund-
ejer, bygherre, byggetilsyn og miljøteknisk tilsyn). 

 Tidsplan for projektet. 

 Hvis der eksisterer en lokalplan for området, anføres det, om projektet 
er i overensstemmelse eller i modstrid med lokalplanen. 

 Oplysninger om ejendommens nuværende anvendelse og forurenings-
status. 

Det anbefales at udforme en checkliste, således at oplysninger om nuværende 
anvendelse og forureningsstatus registreres ved afkrydsning. Dermed sikres det 
ønskede detaljeringsniveau i besvarelsen. Redegørelse for ejendommens nuvæ-
rende anvendelse skal afdække, om der er følsom eller ikke følsom anvendelse 
på lokaliteten, jf. § 6, stk. 2. Oplysningerne om forureningsstatus skal fastlæg-
ge, om lokaliteten er kortlagt på V1, V2, eller om det er et specielt tilfælde, jf. 
beskrivelsen i afsnit 3.3. 

Det anbefales, at der er følgende valgmuligheder for nuværende arealanvendel-
se og forureningsstatus. 
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Eksisterende arealanvendelse: 
Beboelse  
Børneinstitution 
Offentlig legeplads 
Rekreativt område  
Alment tilgængeligt område 
Kolonihave 
Sommerhus  
Institution, angiv type: 
Erhverv, angiv type: 
Blandet bolig og erhverv, angiv erhvervstype og den procentvise fordeling mellem bolig 
og erhverv 
Andet:  

Forureningsstatus:  
Lokaliteten er kortlagt som muligt forurenet (V1). 
Lokaliteten er kortlagt som forurenet (V2). 
Lokaliteten er ikke kortlagt på V1 eller V2, men der er konstateret forurening. 
Lokaliteten er ikke kortlagt på V1 eller V2, men der er en formodning om forurening  
 

Figur 5.1  Checkliste med eksisterende arealanvendelse og forureningsstatus. 

De to sidstnævnte muligheder for forureningsstatus i figur 5.1 dækker dels de 
tilfælde, hvor der på en ikke kortlagt lokalitet konstateres forurening i forbin-
delse med et bygge/anlægsprojekt f.eks. ved forklassificering af jord, og dels 
de tilfælde, hvor der på en ikke kortlagt lokalitet søges om en § 8-tilladelse, 
fordi bygherren har en formodning om, at der kan påtræffes forurening i for-
bindelse med et bygge/anlægsprojekt. Emnet er nærmere beskrevet i afsnit 3.3. 

5.2 Formål 

Formålet med ansøgningen skal være klart formuleret. Der kan enten være tale 
om, at arealanvendelsen ønskes ændret til følsom anvendelse, eller at der øn-
skes udført et bygge-/anlægsarbejde på en lokalitet med følsom arealanvendel-
se eller på en lokalitet i det offentlige indsatsområde mht. grundvand.  

Det skal også klart fremgå, om de beskrevne tiltag sigter på, at lokaliteten kan 
udgå af kortlægningen, eller om der alene ønskes, at der skal udføres en ind-
sats, sådan at der kan opnås en tilladelse til anlægsarbejde/ændret arealanven-
delse, uden at lokaliteten udgår af kortlægningen.  

Det anbefales at udforme et paradigma, således at oplysninger om formål regi-
streres ved afkrydsning. Det anbefales, at der er nedenstående valgmuligheder: 



 27

Formål med projektet: 
Arealanvendelse ændres til følsom anvendelse i eksisterende bygninger 1 
Arealanvendelse ændres til følsom anvendelse i bygninger, som nyopføres 1, 2 
Byggeri 2 

Anlægsarbejde2 
Fjernelse af en konstateret forurening 2 
Delvis fjernelse af en konstateret forurening 2  
Nedrivning af bygninger med fjernelse af terrændæk (gulve) og fundamenter2 

Andet  

1 Kategori: Ændring til følsom arealanvendelse. 

2 Kategori: Bygge- eller anlægsprojekt. 

Figur 5.2  Checkliste med projektformål. 

Som det fremgår af figur 5.2, kan et anlægsarbejde bestå i, at der gennemføres 
en hel eller delvis oprydning. Et anlægsarbejde kan f. eks. også bestå i en ned-
rivning af bygninger, fordi sagen skal vurderes i forhold til risiko for øget ned-
sivning i de tilfælde, hvor der fjernes terrændæk eller fundamenter i jord.  

5.3 Projektbeskrivelse 

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af det planlagte projekt.  

Erfaringen fra den hidtidige administration viser, at myndigheden bør kræve, at 
der ligger et færdigt projekt, før ansøgningen behandles. 

Projektbeskrivelsen vil afhænge af det konkrete projekt. Det anbefales, at ne-
denstående checkliste med spørgsmål indgår i et paradigma for ansøgningen. 
Ud fra det konkrete projekt kan bygherren udvælge og besvare de relevante de-
le af checklisten. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring til følsom arealanvendelse i eksisterende bygninger: 
Beskrivelse af bygninger, hvor anvendelsen ændres (beliggenhed i forhold til forurening, udform-
ning af terrændæk mv.)  
Er der følsom anvendelse af den nederste etage (kælder, stueetage) ? 
Har der været håndteret/anvendt forurenende stoffer i den eksisterende bygning (renseri, indendørs 
olietank, smøregrave mv.)? 

Bygge- eller anlægsarbejde: 
Hvad skal anlægges/bygges ? 
Hvis der skal udføres grave- eller anlægsarbejde: Beskrivelse af gennemførelse og placering på 
ejendommen (hvilken dybde graves der til? Hvor graves der; vej, have, parkeringsareal e. a.?) 
Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projekter skal beskrives og vises på kort. 
Projektets placering (målfast kort med hele den aktuelle matrikel vedlægges)? 
Bygges der oven på forurenet jord? 
Etableres der grundvandssænkning i bygge/anlægsfasen ? 

Beskrivelse af forureningsforhold efter bygge-/anlægsprojektet: 
Efterlades der forurenet jord? 
Beskrivelse af dokumentation på ren bund eller evt. efterladt forurening 
(beskrives f.eks. ved frivillige oprydninger)  

Hvordan håndteres forureningen undervejs (gravearbejde og jordhåndtering):  
Den anslåede mængde af forurenet jord, som evt. skal håndteres? 
Analyseresultater af evt. forklassificering af jord. 
Ønskes jorden evt. lagt i et mellemdeponi – hvis ja, hvor og hvordan? 
Køres der jord væk fra ejendommen? 
Ønskes der genanvendelse af opgravet jord, hvor? 
Kort beskrivelse af evt. tilførsel af jord. 
Angivelse af jordmodtager. 

Indebærer projektet etablering af afværgeforanstaltninger: 
Beskriv etablering af evt. afværgetiltag. 

Beskriv etablering af evt. foranstaltninger til sikring mod indeklimaproblemer (ventilation, membran 
mv.) 
Figur 5.3  Checkliste med beskrivelse af projekt. 

5.4 Forureningsbeskrivelse og afklaring af risiko 

Ansøgningen skal indeholde forureningsbeskrivelser og relevante risikovurde-
ringer. Rapporter for udførte forureningsundersøgelser og eventuelt geotekni-
ske undersøgelser skal vedlægges ansøgningen.  
Undersøgelsesresultater og baggrund for risikovurderinger skal dokumenteres i 
form af udarbejdede rapporter, således at myndigheden kan vurdere, om grund-
laget er tilstrækkeligt. Der henvises til kapitel 4, hvor der er en nærmere be-
skrivelse af, hvad undersøgelser bør indeholde for at danne baggrund for risi-
kovurderinger. Hvis forureningsbeskrivelsen er mangelfuld, kan det være nød-
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vendigt, at bygherren udfører yderligere undersøgelser, før ansøgningen kan 
behandles.  

Konklusionerne fra forureningsundersøgelser og risikovurderinger bør være re-
fereret i ansøgningen. Bemærk at baggrunden for en risikovurdering skal do-
kumenteres, hvad enten der vurderes at være en risiko eller ej. Hvis forurenin-
gen vurderes at udgøre en risiko, skal der ligeledes redegøres for forurenings-
fjernelse eller forureningsafskærende tiltag. Det anbefales, at nedenstående 
checkliste med spørgsmål indgår i et paradigma for ansøgningen. Checklisten 
kan blandt andet sikre, at bygherren bliver opmærksom og forberedt på nogle 
af de krav til forureningsfjernelse, dokumentation eller monitering, som tilla-
delsen kan være betinget af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forureningsbeskrivelse: 
Dækker den historiske redegørelse alle relevante tidsperioder? 
Er der oplysninger om alle potentielt forurenende aktiviteter? 
Er alle potentielle forureningskilder undersøgt? 
Er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter? 
I hvilke medier er der konstateret forurening, jord/poreluft/grundvand? 
Er konstaterede forureninger afgrænset, horisontalt og vertikalt? 
 
Afklaring af risiko: 
Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen? 
Er der risiko for forureningsafdampning til ude- eller indeklima på ejendommen? 
Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen? 
 
Forureningsfjernende eller forureningsafskærende tiltag: 
Hvilke tiltag skal der udføres på baggrund af risikovurdering for at sikre den kommende 
arealanvendelse? (evt. anlægs- og/eller byggetekniske foranstaltninger) 
Hvilke tiltag skal der udføres på baggrund af risikovurdering for at modvirke, at forure-
ning af grundvandsressourcen øges? 
Forslag til dokumentationsanalyser for forureningsfjernelse skal vedlægges. 
Forslag til dokumentationsanalyser for virkningen af forureningsafskærende tiltag skal 
vedlægges. 
Skal der foretages monitering efter afslutning af projektet? Hvis ja, vedlægges en be-
skrivelse heraf. 

 

Figur 5.4 Checkliste, forureningsbeskrivelse, afklaring af risiko og tiltag 
over for forurening.  

 
Hvis der ønskes udført afværgepumpninger eller in situ afværgeløsninger, hvor 
nedbringelsen af forureningen først opnås efter en periode, skal disse løsninger 
være etableret, og der skal være opnået og dokumenteret tilstrækkelige og tro-
værdige resultater. 
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6. Tilladelsens opbygning 
 
 
I dette kapitel beskrives, hvilke elementer der skal indgå i en § 8-tilladelse. 
Kapitlet indeholder de juridisk-administrative krav. De tekniske forslag til ud-
formning af vilkårene, som er afgørelsens indholdsmæssige kerne, er beskrevet 
i kapitel 7. 
 
Hvad skal ligge klart, før tilladelsen kan skrives? 
Når tilladelsen skrives og afgives, er amtets sagsbehandling principielt slut, og 
man skal som sagsbehandler ’samle sagen op’ og dokumentere, at amtet har 
udført den nødvendige og relevante sagsbehandling. 
 
Følgende forhold skal være afklaret via den forudgående sagsbehandling: 
 
• projektet – se ovenfor afsnit 5.1-5.3 
• tilstrækkelige undersøgelser – se afsnit 4.2 
• risikovurdering – se afsnit 4.1 
• oplæg til foranstaltninger/vilkår – se afsnit 5.4. 
 
Projektet 
Projektet skal ligge fast, og der skal have været taget stilling til  de tekniske og 
økonomiske muligheder for afværgeløsninger fra bygherrens side. Hvis byg-
herren laver yderligere ændringer, risikerer man, at afgørelsen skal skrives om 
helt eller delvis.  
 
Undersøgelserne 
Hvis det opdages, at der mangler belysning af noget vigtigt, fx et forhold som 
skal danne grundlag for et vilkår, må afgørelsen udsættes, indtil det er bragt i 
orden. 
 
Risikovurderingen 
De risikovurderinger, der er fremlagt fra ansøgernes side, er oplæg, der ikke 
må lægges uprøvet til grund. Amtet skal forholde sig kritisk til beregningsfor-
udsætningerne og i relevant omfang foretage kontrolberegninger. Det er afgø-
rende, at amtet kan stå inde for de risikovurderinger, der lægges til grund for 
tilladelse og vilkår. 
 
Oplæg til foranstaltninger og vilkår 
Det er amtet, der fastsætter tilladelsens vilkår. Udgangspunktet er ofte et oplæg 
fra ansøgeren til afværgeforanstaltninger, monitering og andre vilkår. Herved 
markerer ansøgeren, hvilke løsninger der passer ham bedst. Hvis amtet finder, 
at afværgeniveauet er i orden, accepteres ansøgernes udspil som vilkår i afgø-
relsen. Det vil være i pagt med proportionalitetsprincippet, som siger at amtet 
er forpligtet til at fastsætte den løsning af flere mulige, der alt andet lige er 
mindst byrdefuld for bygherren. 
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Hvis der ikke har været oplæg til vilkår fra bygherren, bør amtet partshøre 
(forvarsle) bygherren over et udkast til tilladelse med vilkår, før der træffes en-
delig afgørelse. 
 
 
6.1 Tilladelsens enkelte elementer 

I dette afsnit gennemgås følgende faste elementer i en § 8-tilladelse: 
 
1. Hvem har søgt, og hvem har fået afgørelsen? 
2. Tilladelse eller afslag? 
3. Vilkårene 
4. Evt. oplysninger om relevante, gældende regler 
5. Evt. oplysninger om andre tilladelser, der skal indhentes 
6. Ansøgningen 
7. Projektet 
8. Oplysninger om forureningen 
9. Foreslåede foranstaltninger i anledning af forureningen 
10. Amtets vurdering – lovgrundlag og evt. begrundelse 
11. Klage og søgsmål 
12. Hvem har fået kopi? 
 
Listen og gennemgangen af de enkelte elementer skal betragtes som en check-
liste. Rækkefølgen af elementerne er ikke afgørende. Det er her foreslået at ta-
ge vilkårene som noget af det første. Andre vil foretrække at lade dem komme 
som noget af det sidste. Gennemgangen skal ikke opfattes som en ny fælles 
standard for en § 8-tilladelse. 
 
Forvaltningsretligt er det vigtigste ved afgørelsen, at man tydeligt kan se: 
 
• hvad afgørelsen går ud på, dvs. hvilke vilkår der er stillet som betingelse 

for tilladelsen, 
• hvordan amtet er nået frem til afgørelsen, dvs. hvilke oplysninger og for-

udsætninger amtet har lagt vægt på, og 
• hvilke retsregler amtet har anvendt. 
 
 
6.1.1 Hvem har søgt, og hvem har fået afgørelsen? 
Afgørelsen stiles til grundejeren. Hvis ansøgeren er en bruger (lejer), stiles den 
til brugeren, da det er ejer eller bruger, der efter § 8, stk. 1 og 2, har pligt til at 
søge om § 8-tilladelse. 
 
Det bør desuden fremgå af tilladelsen, hvem der på vegne af grundejeren eller 
brugeren har søgt om tilladelsen, hvis det er en anden end grundejeren eller 
brugeren, fx et rådgivningsfirma eller entreprenørfirma. 
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6.1.2 Tilladelse eller afslag? 
Det anbefales, at det allerede af overskriften eller straks i brevet fremgår, at det 
er en tilladelse, der er givet.  
 
Hvis det undtagelsesvis er et afslag, skal amtet begrunde afslaget. 
 
6.1.3 Vilkårene 
Vilkårene skal indeholde de krav, som amtet har stillet som betingelse for, at 
netop denne tilladelse kan gives.  
 
Håndbogen indeholder i afsnit 7 en lang række eksempler på vilkår for typisk 
forekommende situationer. Men i den enkelte sag er det helt afgørende, at man 
overvejer valget og formuleringen af hvert enkelt vilkår ud fra, om det passer 
til netop dette projekt. 
 
De vilkår, man fastsætter som amtets vilkår, må gerne være identiske med nog-
le, som ansøgeren har foreslået. Men det er vigtigt, at tilladelsen indeholder en 
samlet liste med samtlige de vilkår, som skal være gældende. 
 
Det er praktisk, men ikke nødvendigt, at vilkårene nummereres. 
 
Vilkårene må ikke indeholde krav, som amtet ikke har hjemmel til at stille efter 
§ 8. I afsnit 9.4 er der redegjort nærmere for, hvilke typer vilkår der lovligt kan 
stilles. 
 
6.1.4 Eventuelle oplysninger om relevante, gældende regler 
Vilkårene skal ikke indeholde krav, som følger direkte af gældende regler i lo-
ve, bekendtgørelser og regulativer. Det kan fx være krav ifølge reglerne om 
jordflytning. Hvis man gerne vil nævne sådanne krav, anbefales det at anføre 
dem som oplysninger umiddelbart efter vilkårene. Det er dog ikke nogen fejl, 
hvis man kalder dem vilkår. 
 
6.1.5 Eventuelle oplysninger om andre tilladelser der skal indhentes 
Alle nødvendige tilladelser til projektet efter den egentlige miljølovgivning bør 
nævnes som oplysninger. Ud over jordforureningsloven er det tilladelser efter 
miljøbeskyttelsesloven, herunder affaldsreglerne og vandforsyningsloven, her-
under borebekendtgørelsen. Se kapitel 10 om disse andre tilladelser. 
 
Tilladelser som man næppe kan forlange, at § 8-myndigheden nævner, er tilla-
delser, dispensationer m.v. efter planloven, naturbeskyttelseslovgivningen, rå-
stofloven, vandløbsloven og skovloven, uanset at mange af disse er amtets 
kompetence. 
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For at undgå at ansøgeren tror, at han har sikret sig alle relevante tilladelser, 
kan man skrive et generelt forbehold om, at andre tilladelser må indhentes sær-
skilt. 
 
Hvis amtet kan se, at en anden tilladelse skal gives samtidig til det samme pro-
jekt, fx en tilladelse efter miljølovens § 19, er det op til amtet, om det vil syn-
kronisere tilladelserne og evt. give dem i samme dokument. Se herom nedenfor 
under afsnit 6.3. 
 
6.1.6 Ansøgningen 
Det er vigtigt at give en oversigt, hvor det klart fremgår, hvilket materiale an-
søgeren har leveret til sagen. Dvs. den oprindelige ansøgning og de rapporter, 
notater og andet materiale, som indtil nu er kommet fra ansøgeren, og som ind-
går i grundlaget for afgørelsen. 
 
6.1.7 Projektet 
Anfør kort hvad projektet går ud på. Det er vigtigt at anføre anvendelsen af are-
al og bygninger, da det har direkte betydning for, om projektet falder under § 8, 
og for hvilke vilkår der kan stilles. En grov angivelse af, hvordan arealet er 
disponeret, størrelsen af bygningerne, om der er kælder, og hvor meget jord der 
skal håndteres, kan også være relevant.  
 
Hvis byggeriet er en del af et større byggeri, der omfatter nabogrunde, eller 
hvis der er tale om en etape af et byggeri, bør det fremgå. 
 
6.1.8 Oplysninger om forureningen 
Giv et overblik over resultaterne af de forureningsundersøgelser, der er udført, 
herunder evt. også oplysninger om geologi og grundvandsforhold. 
 
Særlig skal de resultater, der skal overvejes i forbindelsen med vilkårsfastsæt-
telsen, fremdrages. 
 
Det kan ikke anbefales at kun nævne de rapporter, der er indgået i sagen. Hvis 
man gør det, kan tilladelsen reelt ikke læses, så man umiddelbart kan se bag-
grunden for de vilkår, der er fastsat. Herved mistes en del af den begrundelse 
for vilkårene, som amtet efter forvaltningsretten skal give (se herom nærmere i 
afsnit 6.1.10). 
 
6.1.9 Risikoberegninger og foreslåede afværgeforanstaltninger og vil-

kår 
I dette afsnit refereres ansøgerens oplæg til foranstaltninger til at fjerne eller 
afskære forureningen og de tilhørende risikoberegninger. Desuden eventuelt 
moniteringsprogram. 
 
6.1.10 Amtets vurdering – lovgrundlag og eventuel begrundelse 
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I dette afsnit skal amtet forholde sig til det ansøgte projekt og – indirekte eller 
specifikt – give sin begrundelse for krav, der eventuelt går ansøgeren imod. 
 
Begrundelsespligten fremgår ikke direkte af forvaltningslovens bestemmelser, 
men må anses at følge af uskrevne regler eller god forvaltningsskik. Hvis amtet 
følger nedenstående retningslinier, må begrundelseskravene anses for tilstræk-
keligt tilgodeset. 
 
Grundlæggende indgår der efter forvaltningsretten følgende elementer i en fyl-
destgørende begrundelse for en afgørelse, der ikke fuldt ud giver ansøgeren 
medhold (se forvaltningslovens §§ 22 og 24):  
1) en kort redegørelse for de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsent-

lig betydning for afgørelsen (opfyldes af afsnittene 6.1.6.- 6.1.9.) 
2) henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet (se 

herom, især punktet om lovgrundlaget nedenfor i dette afsnit) 
3) de hovedhensyn, der har været bestemmende for den vurdering, amtet har 

anlagt (se herom især punktet nedenfor om forureningsbillede og risikosi-
tuation) 

 
Lovgrundlaget 
Det er vigtigt, at amtet altid redegør for afgørelsens hjemmel. Som der er rede-
gjort for i afsnit 9.1 og 9.4, er det langtfra altid, der er krav om § 8-tilladelse, 
og det er heller ikke altid, det er lovligt at stille et i øvrigt fornuftigt vilkår.  
 
Hvis hjemmelsgrundlaget er oplagt, kan det gøres kort. Det bør som minimum 
nævnes, at arealet er kortlagt, og hvilken aktivitet der udløser § 8-pligten. Det 
skal også fremgå, om tilladelsen gives i henhold til § 8, stk. 1, eller stk. 2, eller 
dem begge.  
 
Skriv fx: ”Arealet er kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til jordforurenings-
loven (lov 371/1999 med senere ændringer). Det fremsendte projekt skal derfor 
have tilladelse fra amtet efter lovens § 8, stk. 1 og 2, da anvendelsen af arealet 
ændres, og der bygges til boligformål.”  
 
Hvis tilladelsespligten skyldes, at arealet ligger i et indsatsområde for grund-
vand, skal der være en reference til det planmateriale (Regionplanen), hvoraf 
det fremgår, at det er et OSD eller indvindingsopland. 
 
Hvis det ikke umiddelbart fremgår, at der er tilladelsespligt, skal der gives en 
forklaring på amtets fortolkning af loven. F.eks. hvad amtet har lagt vægt på, 
siden man har anset et areal for ’alment tilgængeligt’, eller hvorfor man har be-
tragtet anvendelsen som ’bolig’ og ikke ’erhverv’. 
 
 
 
Forureningsbillede og risikosituation 
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Hvis amtet har en anden opfattelse af forureningsbilledet end rådgive-
ren/bygherren, eller hvis man ikke har kunnet tiltræde den fremlagte 
risikovurdering, må amtet redegøre for dette. Hvis der har været en dialog om 
disse spørgsmål på møder, pr. mail eller brev, skal dette refereres som 
dokumentation. 
 
Hvis der ikke foreligger noget oplæg fra ansøgeren, så vurderingen af forure-
ningen og forureningsrisikoen alene er foretaget af amtet, er det her, der skal 
redegøres for disse vurderinger. 
 
Specifik begrundelse 
Amtets vurdering af forurening og risiko vil normalt være tilstrækkeligt som 
begrundelse for de vilkår, amtet har fastsat i den anledning. Er der fastsat vil-
kår, som afviger fra ansøgerens oplæg til vilkår, bør de begrundes specifikt. 
 
6.1.11 Klage og søgsmål 
Det forvaltningsretlige krav om klagevejledning kan fx opfyldes ved følgende 
standardformulering: 
 
”Afgørelsen kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. Hvis afgø-
relsen ønskes indbragt for domstolene, skal en retssag være anlagt inden 12 
måneder, efter at afgørelsen er meddelt, jf. jordforureningslovens § 87.” 
 
6.1.12 Hvem har fået kopi? 
Alle parter, der ud over adressaten har været inddraget i sagen, bør have kopi. 
Desuden den stedlige kommune. Nogle amter underretter tillige fast embeds-
læge og/eller arbejdstilsyn, uanset om de har været konkret inddraget. Der er 
specielle underretningsregler i relation til arbejdstilsynet i lovens § 66, stk. 5, 
og § 71, stk. 2. 
 

6.2 Delafgørelser og udsat afgørelse 

6.2.1 Udsat afgørelse 
De afværgeforanstaltninger, amtet forskriver i vilkårene, skal helst kunne udfø-
res før byggeriet eller i de første faser af byggeriet, så man kan konstatere ved 
tilsyn og målinger, om forureningen er fjernet i det krævede omfang, og om 
bestemte foranstaltninger er udført. Det gælder afgravning, etablering af dræn, 
udlægning af membran o. lign. 
 
Hvis bygherren lægger op til mere komplicerede afværgeforanstaltninger, hvor 
resultatet er forbundet med en vis usikkerhed, fx en in situ oprensning af flyg-
tige stoffer i grundvandet, bør amtet udsætte tilladelsen, indtil afværgeindsat-
sen har vist den ønskede nedbringelse af forureningen, og der foreligger til-
fredsstillende dokumentation herfor. 
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6.2.2 Delafgørelser 
Hvis afværgeforanstaltningen i sig selv forudsætter en § 8-tilladelse som følge 
af den nuværende arealanvendelse eller grundvandsinteresserne, kan amtet give 
en delafgørelse, hvor der kun gives tilladelse til afværgeprojektet, og ikke til 
det efterfølgende byggeri. Det bør i den første tilladelse understreges, at tilla-
delse til selve byggeprojektet ikke kan forventes givet, før den forudsatte foru-
reningsfjernelse er gennemført og tilfredsstillende dokumenteret. 
 
Ved byggerier der foregår i etaper, bør § 8-tilladelsen gives i tilsvarende eta-
per. Selv om der foreligger faste tidsplaner for et større byggeri, kan der ske 
ændringer og udsættelser, så det er klogest kun at give tilladelse til de dele af 
byggeriet, hvor der foreligger et tilstrækkelig konkret projekt.  
 
Det hænder, at bygherren ikke har færdiggjort projektet for disponeringen af 
friarealer, P-arealer osv., så det står åbent, hvordan og i hvilket omfang over-
skudsjorden ønskes anvendt på grunden. Men han ønsker så en deltilladelse til 
at opføre selve bygningerne. Eftersom disponeringen af overskudsjorden både 
miljømæssigt og økonomisk er en integreret del af projektet, kan amtet afslå at 
give deltilladelse og udsætte afgørelsen, til der foreligger en fuldstændig pro-
jektbeskrivelse. 
 
 
6.3 § 19-afgørelse samtidig med § 8-tilladelse 
 
I afsnit 10.1 er der redegjort for, at det til nogle bygge- og anlægsprojekter kan 
være nødvendigt at give en tilladelse til omplacering af forurenet jord i henhold 
til miljøbeskyttelseslovens § 19 ud over tilladelsen efter jordforureningslovens 
§ 8. 
 
Det kan gøres enten ved at give de to tilladelser hver for sig eller samlet i sam-
me dokument. 
 
Hvis man giver dem hver for sig, skal man sørge for at gøre dem gensidigt be-
tingede, og de skal helst også synkroniseres tidsmæssigt. I § 8-tilladelsen må 
der gøres opmærksom på, at jordhåndteringen ikke er endeligt godkendt ved 
denne tilladelse, men også skal respektere den § 19-tilladelse, som amtet giver 
– helst samtidig. I § 19-tilladelsen skal man henvise til, at jorden stammer fra § 
8-projektet, og er undersøgt og bliver klassificeret i forbindelse dermed, hvor-
for § 19-afgørelsen er betinget af, at § 8-tilladelsen i øvrigt følges. De to skri-
velser vil indeholde en del afsnit om faktiske forhold, som er og bør være iden-
tiske. 
 
Hvis man giver de to tilladelser i samme brev, kan man lade afsnittene om sa-
gens faktiske oplysninger være fælles. Men når det kommer til vilkårsfastsæt-
telsen og begrundelsen herfor, skal man klart markere, hvad der er § 8-
tilladelse, og hvad der hører under § 19-tilladelsen. Man skal også huske, at 
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reglerne om klage og søgsmål er forskellige, så der skal gives to forskellige 
klagevejledninger. Desuden medfører § 19-tilladelsen, at der skal ske underret-
ning af de klageberettigede efter miljøloven ved kopi eller offentlig annonce-
ring. 
 
 



7. Vilkår  
 

I dette kapitel beskrives de vilkår, der kan indgå i en § 8-tilladelse. Beskrivel-
sen dækker en række forskellige vilkår, som kan medtages eller udelades, alt 
efter den konkrete forureningssituation og det konkrete projekt. 

 
Underafsnit med beskrivelse af vilkår: 
7.1Vilkår til sikring af indeklima 

7.1.1 Fjernelse af jordforurening 
7.1.2 Undersøgelse/oprensning af grundvandsforurening 
7.1.3 Byggetekniske foranstaltninger 

7.2 Vilkår til sikring af udeluft 
7.3 Vilkår til hindring af kontakt med forurenet jord 
7.4 Vilkår til jordhåndtering 
7.5 Vilkår om dokumentation for rene materialer 
7.6 Vilkår til sikring af grundvand 
7.7 Vilkår til sikring af mulighed for senere offentlig indsats 
7.8 Vilkår med krav til dokumentationsrapport 
7.9 Opsamlingsvilkår 

 

 

 

 

 

 

Situation b: 
I en parcelhushave gennemføres en afgravning af 
tungmetalforurenet jord. De relevante vilkår står i ne-
dennævnte underafsnit: 
7.3 Vilkår til hindring af kontakt med forurenet jord
7.4 Vilkår til jordhåndtering 
7.5 Vilkår om dokumentation for rene materialer 
7.6 Vilkår med krav til dokumentationsrapport 
7.9 Opsamlingsvilkår 
 

 

 

 

 

Situation a: 
På en lokalitet, der er forurenet med organiske op-
løsningsmidler, ændres anvendelsen af en tidligere 
erhvervsbygning til følsom anvendelse. Indeklimaet 
sikres med byggetekniske foranstaltninger. Det er et 
etagebyggeri, og alle udendørs arealer er asfalterede
De relevante vilkår står i nedennævnte underafsnit:
7.1 Vilkår til sikring af indeklima 

7.1.3 Byggetekniske foranstaltninger 
7.6 Vilkår med krav til dokumentationsrapport 
7.9 Opsamlingsvilkår 
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Figur 7.1 Underafsnit med beskrivelse af vilkår, og to eksempler på udvæl-
gelse af relevante vilkår. 

For at finde ud af, hvilke vilkår der er relevante for den aktuelle sag, kan der 
udpeges overordnede emner ud fra oversigten i figur 7.1, som henviser til de 
aktuelle underafsnit, hvor vilkår er beskrevet. 

Figur 7.1 viser desuden to eksempler på udvælgelse af relevante vilkår. Situa-
tion a viser en ansøgning, hvor arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse 
i en eksisterende bygning, og i situation b ønsker bygherren at fjerne en ter-
rænnær forurening i et haveareal.  
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Situation b kunne være en frivillig oprydning, som udføres, for at lokaliteten 
kan udgå af kortlægningen i henhold til jordforureningsloven.  

Eksemplerne på vilkår i denne håndbog er dels udvalgt fra forskellige amters 
paradigmer for vilkår i § 8-tilladelser (anno 2005), og er dels nyformuleret som 
eksempler på forslag til vilkår. 

I de fleste tilfælde er det ikke muligt at angive et fast krav eller formulering, 
som man altid kan anvende. Fagområdet er så komplekst, at der muligvis skal 
omformuleres dele eller hele vilkår til hver enkelt tilladelse. Det vil heller ikke 
være formålstjenligt at angive faste krav og formuleringer for vilkår. De vilkår 
der stilles, skal afspejle den nyeste viden, f.eks. om afhjælpende foranstaltnin-
ger eller stoffers farlighed. Ny viden betyder også, at myndigheders 
administrationspraksis ændres med tiden. Derfor ændres krav og udformning af 
vilkår også gennem tiden.  

Der skal gøres opmærksom på, at denne håndbog dækker de mest almindelige 
situationer. Der kan forekomme situationer, hvor vilkårene i denne håndbog 
ikke dækker den § 8-ansøgning, myndigheden skal behandle. 

Det er ikke muligt præcist at angive, hvor vidtgående krav myndigheden kan 
stille. Vilkårene i denne håndbog hviler for store dele på den administrations-
praksis, der finder sted i amterne. Der har endnu ikke været ført en sag ved 
domstolene på baggrund af en vilkårsfastsættelse. 

I de viste eksempler på vilkår er der stedvis nævnt konkrete værdier for prøve-
antal, koncentrationsniveauer mv. Ligesom der kan være nævnt specifikke ke-
miske stoffer. Det skal pointeres, at der er tale om eksempler, som ikke kan an-
vendes uden forudgående vurdering af den konkrete sag. Ved udarbejdelse af 
håndbogen er der kun i begrænset omfang anvendt ressourcer på at forklare 
konkrete værdier i eksempler. 

På Sjælland og Lolland/Falster er der lavet en ”Vejledning for håndtering af 
forurenet jord på Sjælland” (Jordplan Sjælland) /9/. I vejledningen er der for-
slag til analyseomfang ved jordhåndtering, og der er vist en inddeling af jord i 
forureningsklasser fra klasse 1 til 4, hvor klasserne fra 1 til 4 angiver et stigen-
de forureningsindhold. Der er taget udgangspunkt i denne vejledning i eksem-
plerne på vilkår, fordi vejledningen giver en samlet beskrivelse af emnet. Det 
skal ikke tages som udtryk for, at AVJ anbefaler denne vejledning frem for an-
dre amters vejledninger eller retningslinier for jordhåndtering. 

I nogle tilfælde vil det være formålstjenligt at udstede en tilladelse i delafgørel-
ser, se afsnit 6.3.2. Hvis der for eksempel skal udføres en grundvandsoprens-
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ning, før det kan vurderes, om der kan gives tilladelse til opførelse af en bebo-
else på en lokalitet, vil man typisk give en tilladelse til oprensningen og først 
derefter give en tilladelse til selve byggeprojektet.  

Udførelseskrav eller tilstandskrav 
Med hensyn til udformning af vilkår er det vigtigt at skelne mellem, om vilkår 
stilles som udførelseskrav eller som tilstandskrav. Udførelseskrav findes f.eks. 
i afsnittet om hindring af kontakt med forurenet jord, hvor der står, at der skal 
udlægges markeringsnet og derover være min. 50 cm ren jord. Det tilsvarende 
tilstandskrav ville være, at der ikke må være mulighed for kontakt med forure-
net jord. Ved et tilstandskrav er det altså bygherrens ansvar, at foranstaltnin-
gerne forhindrer kontakt med forurenet jord, men bygherren skal selv finde de 
relevante foranstaltninger. 

I det nævnte eksempel er det overskueligt at stille et udførelseskrav, men der 
kan let findes områder, hvor udførelseskrav er betænkelige, fordi det kræver et 
højt vidensniveau at fastlægge detaljerede krav. Eksempler herpå er vilkår om 
membraner i gulve eller ventilationsanlæg i kapillarbrydende lag under gulve 
til hindring af forureningsindtrængning i bygninger, hvor det er langt sværere 
at fastlægge præcise specifikationer. Det er afgørende, at myndigheden ikke 
med det sidstnævnte vilkår tager ansvaret for, at membran eller ventilation er 
en tilstrækkelig løsning, men at det er bygherrens ansvar. Derfor bør myndig-
heden kun stille dette vilkår, hvis bygherrens miljørådgiver angiver, at det er 
tilstrækkeligt til at hindre forureningsindtrængning. Herved er det muligt for 
amtet at forlange yderligere handling fra bygherrens side, hvis det viser sig, at 
bygherrens løsning ikke opfylder kravet. Det tilsvarende tilstandsbaserede vil-
kår kunne være, at uacceptabel forureningsafdampning til indeklimaet skal 
hindres, og at effekten af tiltagene skal dokumenteres ved monitering.   

Der kan altså ikke gives standardiserede krav til indhold eller udformning af 
vilkår. Men der er to vigtige holdepunkter, som en myndighed kan anvende 
ved udvælgelse og formulering af vilkår: 

 Formålet med vilkår er at fastsætte krav til arbejdets planlægning, udfø-
relse og til tilstanden på lokaliteten efter arbejdet. Derfor bør alle krav 
som udgangspunkt være beskrevet i vilkår. 

 I vilkår er der tale om krav, der skal imødekommes. Derfor bør formu-
leringen være klar og uden mulighed for fortolkning eller misforståel-
ser. 
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7.1 Vilkår til sikring af indeklima 

Vilkår til sikring af indeklima skal anvendes i de tilfælde, hvor der er en foru-
rening med letfordampelige komponenter, som vurderes at kunne udgøre en ri-
siko for indeklimaet.  

Afdampningen fra jord- og grundvandsforurening må ikke overstige Miljøsty-
relsens afdampningskriterier. Afdampningskriterierne er defineret som det ac-
ceptable bidrag fra afdampning fra jord- eller grundvandsforureninger til luf-
tens indhold af forureningskomponenter. Kriteriet gælder på lokaliteter med 
følsom anvendelse i indeklima og i udeluft. Der kan både være tale om at sikre 
indeklimaet i nye bebyggelser med følsom anvendelse eller i eksisterende byg-
ninger, hvor der i fremtiden ønskes en følsom anvendelse.  

Myndigheden bør tage stilling til, om man vil acceptere, at der bliver bygget 
boliger oven på en forurening, hvor det er nødvendigt at udføre byggetekniske 
foranstaltninger. Argumentet for ikke at ville acceptere det kan være, at ingen 
kender foranstaltningernes effektive levetid. 

Overordnet set er der to forskellige metoder til sikring af indeklima, som kan 
bruges sammen eller hver for sig: 

 Fjernelse/oprensning af forurening i jord eller grundvand. 

 Sikring mod forureningsindtrængning til indeklimaet ved byggetekni-
ske foranstaltninger. 

Ved første metode fjernes en risiko for indeklimaet ved at fjerne forureningen 
helt eller delvist. Det kan være en jordforurening, poreluftforurening eller en 
grundvandsforurening, som oprenses.  

I næsten alle tilfælde sker fjernelse af jordforurening ved afgravning, og da det 
er særdeles dyrt og vanskeligt at fjerne jordforurening under bestående bygnin-
ger, anvendes metoden mest i forbindelse med opførelse af nye bygninger.  

Forurening med letfordampelige forureningskomponenter kan under de rette 
omstændigheder dog også fjernes ved forskellige in-situ metoder, f.eks. ved 
mekanisk stripning af forureningskomponenter eller ved kemisk eller biologisk 
nedbrydning af forureningskomponenter.  

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at foretage oprensning af en forure-
ning i grundvandet. Oprensning af grundvandsforurening kan ligeledes foregå 
ved mekanisk stripning eller kemisk/biologisk nedbrydning.  
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Poreluftforureninger vil som regel optræde i nærheden af et kildeområde med 
forurening i jord eller grundvand, og derfor vil afværgeforanstaltninger være 
rettet både mod forureningskilden og mod forurening i poreluften. Der kan dog 
forekomme tilfælde, hvor forureningskilden ligger i større afstand, evt. uden 
for projektlokaliteten. Men det vil stadig være nødvendigt at fjerne forure-
ningskilden for at opnå en varig oprensning af poreluftforureningen. Hvis foru-
reningskilden ikke fjernes, risikerer man, at poreluftforureningen genopstår. 
Det tilsvarende er ligeledes gældende for en grundvandsforurening, hvor kilde-
område skal oprenses for at opnå en varig fjernelse af en forureningsfane i 
grundvandet. 

Som et alternativ eller tillæg til fjernelse/oprensning af forurening vil det i en 
række tilfælde være muligt at sikre indeklimaet ved byggetekniske tiltag, hvor 
forureningsindtrængning til indeklimaet hindres. 

Det kan f.eks. forekomme, at det ikke kan lade sig gøre at grave hele forure-
ningen væk. I disse tilfælde vil der skulle bruges vilkår både til fjernelse af 
forureningen og til sikring ved byggetekniske foranstaltninger. 

I nedenstående afsnit 7.1.1 – 7.1.3 beskrives vilkår til fjernelse af jordforure-
ning, vilkår til oprensning af grundvandsforurening og vilkår til sikring af in-
deklima ved byggetekniske tiltag. Der er ikke et selvstændigt afsnit om op-
rensning af poreluftforurening, fordi poreluftforurening som regel findes sam-
men med enten jordforurening eller grundvandsforurening. Hvis der opstår et 
tilfælde, hvor poreluftforurening skal oprenses særskilt, kan der stilles vilkår 
svarende til afsnit 7.1.2. 

7.1.1 Fjernelse af jordforurening under nybygninger 
Før der stilles vilkår om, at jord under fremtidige bygninger skal fjernes, bør 
det overvejes sammen med bygherren, om bygningerne eventuelt kan placeres, 
så der ikke bygges oven på forureninger med letfordampelige forureningskom-
ponenter. 

Vilkår om fjernelse af jordforurening under nybygninger skal anvendes, hvis 
myndigheden vil kræve fjernelse/oprensning af jordforurening, før der må 
bygges på områder. Vilkårene er kun relevante ved jordforureninger med let-
fordampelige forureningskomponenter. I figur 7.2 er der vist en oversigt for 
emner, som reguleres. 
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Hvis der er jordforurening med letfordampelige forureningskomponenter på en lokalitet, hvor 
der opføres en nybygning, kan der stilles vilkår om, at jordforureningen under bygningens 
grundplan fjernes/oprenses. Disse vilkår handler om:  
- Grænseværdier for forureningsindhold i jord under bygninger. 
- Dokumentation for at grænseværdier er overholdt. 
- Grænseværdier for afdampning fra dybtliggende forurening. 
- Dokumentation for at afdampningskriterier er overholdt. 
- Lempeligere krav ved bygninger med kælder uden følsom anvendelse. 
  
 
Figur 7.2 Fjernelse af jordforurening under nybygninger. 
 
Hvis indeklimaet i en nybygning skal sikres ved fjernelse/oprensning af jord-
forurening, kan der stilles et vilkår med grænseværdier for det maksimalt tilla-
delige indhold af fordampelige forureningskomponenter i jorden under byg-
ningen. Grænseværdierne skal sikre, at koncentrationer i poreluft under ter-
rændæk (gulv) maksimalt er f. eks. 100 gange Miljøstyrelsens 
Afdampningskriterier. Ifølge /3/ reduceres forureningskoncentrationer under 
gulv mindst 100 gange ved indtrængning gennem betongulv, hvis 
forudsætningerne med hensyn til gulvkonstruktionen (jf. 
oprydningsvejledningen /3/) er opfyldt. Under disse forudsætninger vil 
grænseværdierne sikre, at afdampningskriteriet er overholdt i indeklimaet. 
Grænseværdierne gælder typisk til en vis dybde under bygningen. I eksempel 1 
er der valgt en dybde på 3 m. Hvis der er dybereliggende forurening, dvs. i ek-
semplet mere end 3 m u.t., reguleres omfanget af denne ved at fastsætte græn-
seværdier for den maksimalt tilladelige poreluftkoncentration under gulv, som 
afdampning fra forureningen må give anledning til. Denne værdi findes ved at 
måle poreluftkoncentrationen i bund og sider af den færdige udgravning og 
derefter beregne den resulterende poreluftskoncentration under gulv f.eks. ved 
hjælp af Miljøstyrelsens JAGG-program. Beregningsforudsætningerne for pro-
grammet er beskrevet i /3, 4/. Hvis afdampningen overstiger grænseværdierne, 
er der krav om, at afgravningsdybden øges, indtil kravene kan overholdes.  

Ved vurdering af forureningsforholdene bør man være opmærksom på, at foru-
reningssituationen kan forværres, efter der er etableret en bygning hen over et 
forurenet areal, idet der kan ske en opkoncentrering af forurening i poreluften 
under gulvkonstruktionen.   

I det viste eksempel stilles kravene dels til forurening fra 0 – 3 m under gulv og 
dels til dybereliggende forurening uden at tage stilling til forureningens aktuel-
le beliggenhed. 
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Hvis der er kælder under hele den planlagte bygning, som ikke skal anvendes 
til følsomme formål, kan det overvejes at sættes lempeligere grænseværdier for 
de maksimalt tilladelige koncentrationer i poreluften under gulv. I praksis kan 
det dog være svært at fastlægge, om der er følsom anvendelse eller ej af kæl-
derrum. Det er ligeledes bekymrende, hvis anvendelsen af kælderrum kan ænd-
res til mere følsom anvendelse med tiden. Derfor bør anvendelsen nøje vurde-
res. Som udgangspunkt regnes kældre under enfamiliehuse altid for rum med 
følsom anvendelse, mens parkeringskældre under etagebyggeri uden tvivl er 
rum med ikke følsom anvendelse. 

Begrundelsen for at hæve grænseværdierne er, at forureningsafdampningen 
sker til kælderrum, hvor forureningskomponenterne opblandes i luftvolumenet, 
og til en vis grad bortventileres ved luftudskiftning (udluftning). Men forure-
ning i kælderluften spredes også til resten af bygningen. Denne spredning af-
hænger af bygningskonstruktionen, f.eks. etageadskillelse, åbne eller lukkede 
trappeskakter mv. Derfor er det vanskeligt at kvantificere den forventede re-
duktion af forureningskoncentrationer. 

I eksempel 1 kræves jordforurening afgravet, indtil grænseværdierne kan over-
holdes. I princippet kunne samme vilkårsudformning anvendes ved anden form 
for oprensning af jordforureningen, f.eks. ovennævnte in-situ metoder.  

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 1 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 4, nr. 
1, se afsnit 9.4.1. 

Eksempel nr. 1: Indeklimasikring – fjernelse af jordforurening 
• Fra 0,0 til 3,0 meter under det planlagte gulvniveau må jorden ikke in-

deholde flygtige stoffer over de følgende værdier for jord i forhold til 
afdampning. Dvs. jorden må ikke indeholde mere end 25 mg/kg benzin 
(C5-C10), 50 mg/kg let olie (C10-C25), 25 mg/kg terpentin/petroleum 
(C7-C16), 0,1 mg/kg benzen, 0,6 mg/kg BTEX’er, 0,1 mg/kg chlorerede 
opløsningsmidler og 500 mg/kg tung olie (C25-C35). Herudover må jor-
dens samlede indhold af totalkulbrinter ikke være mere end 500 mg/kg.   
 

 Det skal dokumenteres, at der indtil 3,0 meter under det planlagte gulv i 
stueetagen ikke efterlades forureninger ud over det ovenfor fastsatte ni-
veau. Prøverne udtages i et net (jævnt fordelt) eller ved synlige hotspots 
fra udgravningernes bund og sider.  

 
 Hvis der eventuelt efterlades forurening dybere end 3 meter under gulv 

i stueetagen, må afdampning fra forureningen ikke medføre en over-
skridelse i poreluften under det planlagte gulv på mere end 100 gange 
Miljøstyrelsens afdampningskriterier. Dette skal dokumenteres med ud-
førelse af poreluftsmålinger både i bunden og i siderne af udgravnin-



gen. Prøverne udtages i et net (jævnt fordelt) eller ved synlige hotspots 
fra udgravningers bund og sider.  

 
 Hvis ovennævnte krav ikke er overholdt, skal der graves yderligere, 

indtil kravene til poreluft er overholdt. 

7.1.2 Oprensning af grundvandsforurening 
Vilkår om oprensning af grundvandsforurening skal anvendes, hvis afdamp-
ning af letfordampelige forureningskomponenter fra en grundvandsforurening 
udgør en risiko for indeklima i en bygning med følsom anvendelse. Vilkårene 
er kun relevante ved grundvandsforureninger med letfordampelige forure-
ningskomponenter. I figur 7.3 er der vist en oversigt for emner, som reguleres. 

 

 

 

 

Hvis der er grundvandsforurening med letfordampelige forureningskomponenter på en lokali-
tet, hvor der opføres en nybygning – eller ændres arealanvendelse til følsom anvendelse, kan 
der stilles vilkår om, at grundvandsforureningen oprenses. Disse vilkår handler om:  
- Udarbejdelse af projekt for afværgeforanstaltninger, inkl. beskrivelse af indkøring, drift og
   monitering.  
- Amtets godkendelse af forslag til oprensning, mv. 
- Gennemførelse af afværgeforanstaltninger 

Figur 7.3 Vilkår til oprensning af grundvandsforurening. 

Hvis grundvandsforureningen ikke er grundigt belyst på det tidspunkt, hvor an-
søgningen fremsendes, bør der udføres en undersøgelse af forureningens styrke 
og afgrænsning, inden behandlingen af ansøgningen fortsættes. Undersøgelsen 
skal have et tilstrækkeligt omfang, så den kan danne grundlag for en risikovur-
dering i forhold til forureningsafdampning til indeklima og udeluft (se afsnit 
7.2 angående vilkår til sikring af udeluft).  

Hvis risikovurderingen viser, at forureningsafdampningen overskrider grænse-
værdier for den maksimalt tilladelige poreluftkoncentration under gulv i byg-
ninger, kan der stilles vilkår om oprensning af grundvandsforureningen som 
vist i eksempel 2. Poreluftkoncentrationen kan beregnes ud fra grundvands-
koncentrationen f.eks. ved hjælp af Miljøstyrelsens JAGG-program. Bereg-
ningsforudsætningerne for programmet er beskrevet i /3, 4/. 

For at sikre at amtet/regionen er orienteret, og kan godkende omfanget af akti-
viteter og de udførte vurderinger, stilles der krav om, at oplæg skal godkendes 
på forhånd, se eksempel 2. Der er tale om forslag til afværgetiltag (oprens-
ning), indkøring af afværgeanlæg samt drift og monitering af afværgeanlæg. 
Desuden skal undersøgelsesrapport og risikovurdering fremsendes til godken-
delse. 
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Amtet kan først fastsætte specifikke vilkår for afværgetiltag, når der foreligger 
et godkendt afværgeforslag. Udformning af vilkår vil afhænge af den aktuelle 
forureningssituation og de valgte afværgetiltag. Derfor er der i nedenstående 
eksempel 2 alene vist et generelt vilkår om, at der vil blive fastsat krav, når af-
værgemetoden er fastlagt. 

Det anbefales, at der kræves dokumentation for, at grundvandsforureningen er 
fjernet, inden myndigheden giver § 8-tilladelse til det ansøgte byggeprojekt. I 
praksis giver myndigheden en tilladelse efter § 8 i delafgørelser, se afsnit 6.3.2. 
Først gives tilladelse til oprensning af forurening. Derefter gives tilladelse til 
selve projektet, hvis der er opnået en tilfredsstillende oprensning. 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 2 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 4, nr. 
1, se afsnit 9.4.1. 

Eksempel nr. 2: Indeklimasikring - oprensning af grundvandsforurening 
 Der skal udformes/designes de nødvendige tiltag over for grundvands-

forurening på arealet. Forslag til afværgeanlæg, indkøring, drift og mo-
nitering sendes til myndigheden til godkendelse. Der vil herefter i et 
særskilt brev som tillæg til denne tilladelse meddeles de fornødne vilkår 
i relation til projektet for grundvandsoprensning. 

 Hvis grundvandsoprensningen gennemføres, vil amtet herefter meddele 
tilladelse til det ansøgte projekt. 

Da der er mange former for afværgetiltag, er det ikke muligt i denne håndbog 
at komme ind på specifikke krav til forskellige afværgetiltag. 

7.1.3 Byggetekniske foranstaltninger 
Vilkår om byggetekniske foranstaltninger kan anvendes i situationer, hvor in-
deklimaet i bestående eller nye bygninger med følsom anvendelse skal sikres 
mod afdampning og indtrængning af letfordampelige forureningskomponenter. 
I figur 7.4 er der vist en oversigt for emner, som reguleres. 



 

Hvis indeklimaet i en bygning med følsom arealanvendelse skal sikres, kan der stilles vilkår 
om hindring af forureningsindtrængning med byggetekniske foranstaltninger. Disse vilkår 
handler om:  
- Krav om specifikke byggetekniske foranstaltninger. 
- Dokumentation for tiltagenes effekt. 
- Vedligeholdelse og monitering. 
- Tinglysning af længerevarende vilkår. 

Figur 7.4 Vilkår til sikring af indeklima med byggetekniske foranstaltninger. 

Sikring af indeklima sker i mange tilfælde ved bestemte byggetekniske tiltag, 
som skal hindre, at forurening på dampform i jordens poreluft trænger ind i 
bygninger. Det er typisk krav om en tæt gulvkonstruktion af en vis tykkelse 
evt. med diffusionstæt membran og/eller forskellige former for udluftning eller 
ventilation af jordlagene lige under gulv, eller ved ventilation af kælderetage.  

Udførelse af byggetekniske foranstaltninger kræver, at der er tilknyttet en mil-
jørådgiver med erfaring inden for området. Den byggetekniske rådgiver skal 
dimensionere de byggetekniske tiltag og gennemføre risikovurderinger for at 
dokumentere, at de foreslåede tiltag er tilstrækkelige. Derfor skal vilkår om 
byggetekniske tiltag typisk formuleres ud fra de angivne specifikationer i an-
søgningen eller andet materiale fra bygherrens miljørådgiver. 

I nedenstående vilkår er der eksempler på de to hovedtyper af byggetekniske 
tiltag, som typisk anvendes i dag. Det er dels krav om etablering af tæt gulv-
konstruktion evt. med diffusionstæt membran og dels krav om etablering af 
ventilation/udluftning under gulv. Hovedtyperne er nærmere beskrevet herun-
der, men i øvrigt henvises til Afværgekatalog – tidlig indsats over for indekli-
mapåvirkning /12/. 

Krav til gulvkonstruktion og evt. membran skal sikre, at gulvkonstruktionen 
danner en effektiv fysisk barriere for luftindtrængning fra jorden op i bygnin-
gen. Ved svage forureninger kan krav til gulvkonstruktionen være tilstrække-
ligt til, at Miljøstyrelsens afdampningskriterier kan overholdes.  

Ved højere forureningskoncentrationer kan der etableres mulighed for at udluf-
te/ventilere jordlaget lige under gulvkonstruktionen (det kapillarbrydende lag). 
Ved krav om udluftning/ventilation sikres, at der ikke kan ske en trykopbyg-
ning i jordens poreluft under gulvkonstruktionen, som vil kunne drive en luft-
strømning ind i bygningen, og ydermere etableres der mulighed for at bortven-
tilere forurening under gulvkonstruktionen ved gennemluftning af jordlaget.  

Der skelnes mellem passiv og aktiv ventilation.  

Ved passiv ventilation skabes luftstrømningen af trykforskelle, vindpåvirk-
ning eller termisk opdrift. Ventilationen er primært betinget af meteorologiske 
forhold (lavtrykspassage, kraftig blæst). Endvidere kan termisk opdrift drive 
ventilationen, f.eks. ved rørføring indvendig i bygninger. Gennemluftningen af 
jordlagene vil ved passiv ventilation variere med de meteorologiske forhold, og 
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der opnås typisk en mere uensartet gennemluftning af jordlagene end ved aktiv 
ventilation.  

Ved aktiv ventilation drives luftstrømningen af mekaniske pumper, som sikrer 
en mere konstant og evt. kraftigere luftudskiftning. Anlæg etableres typisk som 
et passivt ventilationsanlæg, men med mulighed for at ændre det til et aktivt 
ventilationsanlæg, hvis ventilationen ved det passive anlæg ikke er tilstrække-
lig til, at Miljøstyrelsens afdampningskriterier kan overholdes. Muligheden for 
udvidelse er nærmere beskrevet i afsnit 9.4.1.  

Hvis afdampningskriterierne kan overholdes ved passiv ventilation, er der en 
række fordele ved passiv ventilation frem for aktiv ventilation. Den passive 
ventilation kræver mindre tilsyn og vedligeholdelse end den aktive ventilation, 
og driftsudgifterne er væsentligt lavere. Begge systemer fordrer dog kun meget 
begrænset tilsyn og vedligeholdelse  

Dokumentation for tiltagenes effekt udføres ofte som en monitering af forure-
ningsindhold i poreluften under gulv, og der udføres eventuelt også målinger i 
bygningens indeklima. Hvis det byggetekniske tiltag alene består af en fysisk 
barriere (tæt gulvkonstruktion) eller ventilation af kælderetage, er det nødven-
digt at måle i bygningens indeklima, eventuelt kombineret med målinger i po-
reluft under gulv. Hvis det byggetekniske tiltag desuden omfatter en form for 
ventilation af det kapillarbrydende lag under gulv, kan moniteringen gennem-
føres ud fra målinger i poreluft under gulv. I dette tilfælde kan afdampningen 
til indeklimaet beregnes ud fra Miljøstyrelsens JAGG-program, og evt. eftervi-
ses med målinger i bygningens indeklima.  

Det er en fordel, at der stilles vilkår om etablering af permanente målepunkter i 
konstruktionen til udtagning af dokumentationsprøver på anlægget eller under 
gulv. På denne måde sikres, at adgang til prøveudtagning er tænkt ind i an-
lægsudformningen. 

I mange tilfælde er der tale om en monitering, der gentages med en vis hyppig-
hed i bygningens levealder. Som regel foreslår miljørådgiveren et moniterings-
program, som beskriver prøvetagningen med hensyn til antal og placering af 
målepunkter, moniteringshyppighed og analyseparametre. Der vil typisk være 
en hyppig monitering i startfasen, med mulighed for en revurdering af hyppig-
heden efter en vis periode. Hvis det viser sig, at tiltaget har den ønskede effekt, 
vil det som regel nedsætte prøvetagningshyppigheden.  

Viser det sig derimod, at der mod forventning er problemer med at overholde 
Miljøstyrelsens afdampningskriterier, kan effekten af tiltagene eksempelvis 
styrkes ved at ændre fra passiv til aktiv ventilation. I disse tilfælde kræves der 
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en ny plan for drift og vedligeholdelse samt et nyt moniteringsprogram. Mulig-
heden for udvidelse er nærmere beskrevet i afsnit 9.4.1: Hjemmel til senere 
supplerende foranstaltninger.    

Ved aktive ventilationsanlæg kan der stilles vilkår om, at luftstrømningen i 
ventilationsanlægget dokumenteres for at sikre, at anlægget er korrekt dimen-
sioneret. 

Der skal stilles krav om, at ventilationsanlæg tilses jævnligt og vedligeholdes. 
Krav til tilsyn og vedligeholdelse afhænger af, hvilken anlægstype der er tale 
om, og disse krav bør være beskrevet i miljørådgiverens specifikationer for an-
lægget. 

Det anbefales, at alle vilkår om monitering samt tilsyn og vedligeholdelse af 
byggetekniske tiltag tinglyses på ejendommen. Tinglysningen gennemføres for 
at sikre, at oplysningerne bevares og videregives i forbindelse med fremtidige 
ejendomshandler.  

Herunder er der vist et eksempel på udformning af vilkår med krav til bygge-
tekniske foranstaltninger. Der er krav til gulvkonstruktionen og krav til pas-
siv/aktivt ventilationsanlæg samt krav til dokumentation for funktionen af det 
aktive anlæg. Desuden er der krav om etablering af permanente målepunkter til 
monitering af forureningskoncentrationer under gulv. Der er to forskellige for-
slag til formulering af krav om moniteringsomfang. 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 3 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 4, nr. 
1, se afsnit 9.4.1. 

Eksempel nr. 3: Indeklimasikring – Byggetekniske foranstaltninger 
 Til sikring af indeklimaet i bygningen mod et uacceptabelt bidrag fra 

underliggende jord- og grundvandsforurening skal der udlægges beton-
gulv på min. xx mm, og etableres passiv ventilation i et drænlag under 
gulv i bygningen. 

 Betongulvet skal være udført i henhold til det gældende bygningsreg-
lement. 

 Den passive ventilation skal etableres i drænlaget under betongulvet, 
således at det er muligt at ændre den passive ventilation til aktiv venti-
lation. 

 Luftdrænene skal vedligeholdes, bl.a. ved at ventilationshætterne fri-
holdes for blade og andet, som kan forhindre det naturlige luftskifte. 
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 Ved passiv/aktiv ventilation skal der, til dokumentation af at indeklima-
foranstaltningerne er tilstrækkelige, efterfølgende gennemføres monite-
ring af forureningskoncentration i poreluften under gulv. Til udtagning 
af luftprøver skal der etableres xx antal faste prøvetagningssteder i 
drænlaget. (Prøvetagningssted etableres f.eks. gennem fundament eller 
via poreluftslange gennem drænrør). Prøvetagningsstedet placeres ek-
sempelvis mellem to drænrør og ved højeste påviste koncentrationer. 

 Moniteringen skal udføres efter følgende tidsplan: Når bygningen er 
færdig (før ibrugtagning), efter 3 mdr., derefter hvert halve år. Luftprø-
verne skal udtages på kulrør og analyseres for y-stoffer på akkrediteret 
laboratorium. Moniteringshyppigheden revurderes m.h.p. en afslutning, 
når 3 på hinanden følgende målinger viser et indhold af y-stoffer, der er 
en faktor X under afdampningskriterierne (fastsættes f.eks. på baggrund 
af en JAGG-beregning og aktuelle betontykkelse, der ikke viser risiko). 

Alternativt kan myndigheden vælge at lade bygherrens miljørådgiver fore-
slå et moniteringsprogram ved det følgende vilkår: 

 Der skal senest 1 måned fra dette brevs datering indsendes en beskri-
velse af, hvorledes indeklimavilkårene vil blive overholdt. Forslaget 
skal dokumentere, at der er kapacitet i drænene til at sikre et tilstrække-
ligt luftskifte under gulv. Beskrivelsen skal desuden indeholde forslag 
til måleprogram til dokumentation for, at indeklimaet ikke belastes af 
forureningen på grunden. 

 Såfremt koncentrationen under gulv overstiger afdampningskriteriet 
med en faktor xx, skal der foretages en beregning af risikoen over for 
indeklimaet i stueetagen f.eks. vha. Miljøstyrelsens JAGG-program. 
Viser beregningen en risiko over for indeklimaet, skal der igangsættes 
aktiv ventilation. Inden ibrugtagning skal det dokumenteres, at det pas-
sive dræn kan gøres aktivt, og at den aktive ventilation er tilstrækkeligt 
effektiv. Dette dokumenteres ved … (forskelligt alt efter anlægstypen. 
Ved drænrør i det kapillarbrydende lag kan dette gøres ved differens-
trykmålinger) 

 Hvis der skal igangsættes aktiv ventilation, vil der blive udarbejdet et 
tillæg til jordforureningslovens § 8-tilladelse indeholdende dokumenta-
tionskrav, moniteringsprogram og stopkriterier.  

 De ovennævnte afværgeforanstaltninger og moniteringsprogram tingly-
ses på ejendommen. 



7.2 Vilkår til sikring af udeluft 

Vilkår til sikring af udeluft skal anvendes, hvis der er risiko for, at afdampning 
fra en forurening med letfordampelige forureningskomponenter kan medføre 
en uacceptabel påvirkning af udeluften på en lokalitet med følsom anvendelse, 
se figur 7.5. 
 

 

 

Hvis der er forurening med letfordampelige forureningskomponenter på et areal med følsom 
anvendelse, skal der stilles vilkår, som sikrer, at afdampningen til udeluften ikke overstiger 
det acceptable niveau. Disse vilkår handler om:  
- Dokumentation for at Miljøstyrelsens afdampningskriterium er overholdt. 
- Evt. krav til oprensning/fjernelse af forurening. 
Figur 7.5 Sikring af udeluft. 

Hvis der er forurening med letfordampelige komponenter i jorden under ude-
arealer, stilles der vilkår med krav om dokumentation for, at afdampningen ik-
ke overstiger Miljøstyrelsens afdampningskriterier. Dokumentationen foretages 
typisk ved at måle poreluftkoncentrationer i jorden og derefter beregne af-
dampning til udeluft ved hjælp af Miljøstyrelsens JAGG-program. 

Det ses relativt sjældent, at bidraget fra en forurening overskrider Miljøstyrel-
sens afdampningskriterium i udeluft, men det bør dokumenteres, at kriteriet er 
overholdt. Nedenstående eksempel viser krav om denne dokumentation. Hvis 
kriteriet ikke er overholdt, vil krav til forureningsfjernelse være de samme som 
i afsnit 7.1.1 eller 7.1.2, hvor der kræves oprensning af forurening, indtil krite-
rierne kan overholdes. 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 4 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 4, nr. 
1, se afsnit 9.4.1. 

7.2.1 Eksempel nr. 4: Krav til sikring af udeluft 
 Det skal via poreluftsmålinger og risikoberegninger dokumenteres, at 

der ikke findes efterladt forurening i jord og grundvand, der kan medfø-
re overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterier for udeluft. 
Der skal tages én poreluftsprøve pr. xx m2 friareal. 

 Analyseresultater og beregninger for udeluft tilsendes amtet, før bygge-
ri påbegyndes. Amtet vil på baggrund heraf tage stilling til, hvorvidt 
der skal foretages (yderligere) afværgeforanstaltninger for at undgå 
overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterier. 
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7.3 Vilkår til hindring af kontakt med forurenet jord 

Vilkår om hindring af kontakt med forurenet jord skal anvendes, hvis der er ri-
siko for hudkontakt med eller indtagelse af forurenet jord på et areal med føl-
som anvendelse. Vilkårene er ikke knyttet til bestemte forureningstyper, men 
til forureningens beliggenhed i forhold til terræn. Dette vilkår er dog ofte selv-
stændigt knyttet til lavmobile forureningskomponenter som tungmetaller eller 
PAH’er. Vilkåret gælder dog også i forhold til flygtige forureningskomponen-
ter, men her er det ofte ledsaget af vilkår vedrørende f.eks. sikring af indeklima 
eller udeluft. I figur 7.6 er der vist en oversigt for emner, som reguleres. 
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Hvis der er terrænnær jordforurening på et areal med følsom anvendelse, skal der stilles vil-
kår, som sikrer, at brugere af arealet ikke kommer i kontakt med den forurenede jord. Disse 
vilkår handler om:  
- Udlægning af rene jordlag (dæklag) i en vis tykkelse oven på forurenet jord 
- Dokumentation for at dæklag er rene. 
- Adskillelse af forurenede og overliggende uforurenede jordlag med signal-
net/markeringsnet. 
- Afdækning af jordoverflader med beplantning eller med tæt belægning. 
- Kontrolmålinger, vedligeholdelse og tinglysning af vilkår. 
- Fjernelse af hotspots 
igur 7.6 Hindring af kontakt med forurenet jord. 

ontakt med forurenet jord hindres typisk ved at sørge for, at de øverste jord-
ag fra terræn ned til en vis dybde er rene, eller ved krav om tæt befæstelse. 

ed fastsættelse af tykkelse af rene jordlag (dæklag) tages hensyn til, at jorden 
nden for den almindelige anvendelsesdybde skal være ren. Anvendelsesdyb-
en er den dybde, hvor der arbejdes med jorden ved den pågældende arealan-
endelse. 

 praksis fastlægges arealanvendelsesdybden af hvert enkelt amt efter en kon-
ret vurdering. De fleste amter har dog faste retningslinier for anvendelsesdyb-
er ved forskellige arealanvendelser, men der er en vis variation i de vurderede 
nvendelsesdybder amterne imellem. 

et skal bemærkes, at amtsrådsforeningen i januar 2001 udsendte en anmod-
ing til amterne om at anvende en vejledende norm for afgravning på 50 cm på 
realer med følsom arealanvendelse. Anmodningen var begrundet i at opnå en 
ere robust oprydning end Miljøstyrelsens daværende anbefaling på 30 cm’s 

fgravning /11/.  

 forslag til Lov om ændring af lov om forurenet jord fra den 22. december 
005 er det angivet, at der på lettere forurenede områder bør udskiftes 50 cm 

 3
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jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, hvis arealet anvendes til bolig, 
børneinstitution eller offentlig legeplads, eller hvis anvendelsen ændres til dis-
se arealanvendelser. Hvis lovforslaget vedtages, må det forventes at have en af-
smittende effekt på dæklagsdybder i § 8-sager, og at der i fremtiden vil være 
øget brug af 50 cm som dæklagsdybde i § 8-sager. 

Nedenstående beskrivelser angiver eksempler på anvendelsesdybder ved for-
skellige anvendelser:  

•  I områder med dyrkning af grønsager (i haver) er den almindelige an-
vendelsesdybde vurderet til ca. 0,50 m u.t., mens den i nogle tilfælde 
vurderes at være mindre i haveområder uden dyrkning (f.eks. blomster-
bede, områder med træer/buske og græsplæner).   

• På områder af legepladser med et stort slid på jordoverfladen bør det sik-
res, at der er rene dæklag i en vis dybde (f.eks. 0,50 m u.t. ved gynger og 
lignende). Ved sandkasser bør der stilles krav om, at de etableres med 
fast bund, jf. beskrivelsen i /6/ og /7/. 

• På bakker og volde kan der være et stort slid, fordi anlæggene indbyder 
til leg (kælkebakke, cykelbane mv.). Det kan derfor være nødvendigt, at 
der er op til 1,0 m ren jord for at sikre opretholdelse af et tilstrækkeligt 
dæklag. Men der findes også alternative måder til at sikre dæklaget; 
blandt andet ved anvendelse af armeringsnet eller beplantning med bund-
dækkende buske, så færdsel minimeres. 

 
• Hvis enkelte store træer ønskes bevaret, skal der bortgraves så meget jord 

som muligt (minimum 15 cm) inden for træets drypzone. Myndigheden 
bør vurdere, om det kan tillades ud fra den konkrete risikovurdering og 
træernes antal og placering på lokaliteten. 

• Hvis der ikke vurderes at være en egentlig anvendelsesdybde, men an-
vendelsen alene drejer sig om aktiviteter på jordoverfladen, kan kontak-
ten hindres ved at etablere en form for tæt belægning. Det kan være as-
falt, beton- eller flisebelægning. Der stilles typisk ikke krav i relation til 
forureningsgraden af det underliggende materiale. Der er dog eksempler 
på, at der kræves udlægning af rent stabillag og adskillelse til underlig-
gende lag med signalnet. 

• I rekreative områder er der ofte ingen anvendelsesdybde, idet der er tale 
om aktiviteter, som foregår over jordoverfladen, og her er det alene kon-
takten med jordoverfladen, der skal hindres. Dybden af rene dæklag fast-
sættes typisk til 0,30 – 0,50 m u.t., alt efter den konkrete brug. 
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Som regel kræves det, at overgang mellem forurenet jord og tilført ren jord 
skal markeres med signalnet/markeringsnet. Signalnet sikrer, at der ved senere 
jordarbejder er en tydelig markering af skiftet fra ren til forurenet jord, således 
at sammenblanding kan undgås. I eksisterende paradigmer findes dog eksem-
pler på, at signalnet undlades, for eksempel hvis der er tale om et mindre an-
lægsarbejde, (som f. eks. et ledningsarbejde), hvor der efterfølgende befæstes. 

Da der er tale om afskærende foranstaltninger, som skal holdes intakte for at 
opretholde den forureningsafskærmende effekt, vil der altid være vilkår om 
vedligeholdelse af tiltagene, og det anbefales, at vilkårene tinglyses på ejen-
dommen. Tinglysningen skal sikre, at oplysningerne om vedligeholdelsesplig-
ten ikke går tabt, for eksempel ved en fremtidig ejendomshandel. 

Når der tilføres jord til en lokalitet, skal det dokumenteres, at jorden er ren. Se 
også afsnit 7.4 om dokumentation for rene materialer. Som regel er der også 
vilkår om dokumentation for, at dæklagene er udlagt i den krævede tykkelse.  

Herunder er der vist to eksempler på udformning af vilkår til hindring af kon-
takt med forurenet jord. I eksempel 5 skelnes alene mellem arealer uden varig 
befæstelse og arealer med varig befæstelse. Hvis eksempel 5 anvendes, bør det 
medtages i sin helhed. I eksempel 6 skelnes desuden mellem forskellige grader 
af følsom arealanvendelse, og her er vilkåret udformet således, at de dele, som 
ikke er relevante for den aktuelle sag, skal slettes. Tekst i kursiv er ”hjælpe-
tekst”, som slettes, inden vilkåret anvendes. De omtalte jordklasser i eksempel 
6 er defineret i ”Jordplan Sjælland”/9/. Klasserne fra 1 til 4 angiver et stigende 
forureningsindhold. 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 5 og 6 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 
4, nr. 1, se afsnit 9.4.1. 

7.3.1 Eksempel nr. 5: Krav til hindring af kontakt med forurenet jord 
 På alle arealer uden varig befæstelse skal der være mindst 50 cm ren 

jord, og der skal være en fysisk adskillelse til underliggende forurenet 
jord i form af geotekstil el. lign. Tilført jord skal udlægges og være do-
kumenteret ren i overensstemmelse med amtets retningslinier i det ved-
lagte bilag. Laget af ren jord og adskillelsen mod den forurenede jord 
skal vedligeholdes, så dette vilkår altid er opfyldt. Vilkåret vil blive 
tinglyst på ejendommen. 

 Arealer med varig befæstelse skal vedligeholdes, så befæstelsen altid er 
intakt. Sandkasser skal have fast bund og vedligeholdes tilsvarende. 
Dette vilkår vil blive tinglyst på ejendommen. 
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 Den påkrævede afdækningsdybde på udearealerne skal dokumenteres. 
De angivne afdækningsdybder er efter kompaktering eller sætning. Af-
dækningsdybden skal kontrolleres ved nivellement før og efter udlæg-
ning af de rene materialer. Alternativt skal der udføres kontrolgravnin-
ger efter udlægningen. Dokumentationen udføres i begge tilfælde i 
”net” på max. 10x10 meter (afhængig af grundens størrelse). Foto med 
målestok skal vedlægges dokumentationen. 

7.3.2 Eksempel nr. 6: Krav til hindring af kontakt med forurenet jord 
Til fremtidig sikring mod kontakt med den efterladte jord med immobil forure-
ning skal vilkår A som udgangspunkt overholdes. I nogle sager, hvor der byg-
ges etageboliger eller lignende med små private haver/terrasser og store fælles 
arealer, er vilkår B og C anvendt til fællesarealerne som et kompromis.  
 
 A: På ubefæstede arealer skal de øverste 50 cm materialer være doku-

menteret rene.  
 
 B: På ubefæstede arealer over klasse 2 jord skal der udlægges signalnet 

og minimum 30 cm rene materialer. 
 
 C: På ubefæstede arealer over klasse 3 og 4 jord skal der udlægges sig-

nalnet og minimum 50 cm rene materialer, alternativt nederst 20 cm 
klasse 2 jord og øverst 30 cm rene materialer. 

 
 Såfremt der ikke pålægges jord, skal de eksisterende lag overholde 

ovennævnte krav til lagtykkelser. 
 
 Der skal sås græs, plantes eller lignende for at opretholde tykkelsen af 

de rene dæklag.  
 
 På alle arealer, hvor rene materialer lægges på forurenet jord, skal der 

adskilles med markeringsnet af hensyn til senere anlægsarbejder. 
 
 Den øverste meter jord på bakker og små volde med stort slid skal være 

dokumenteret ren for at sikre opretholdelse af et tilstrækkeligt dæklag. 
Hvis opretholdelse af det rene dæklag ønskes sikret på anden vis, skal 
forslag sendes til accept hos amtet. 

 
 Der kan befæstes med fliser, asfalt eller tilsvarende. I dette tilfælde stil-

les ikke krav til forureningsgraden af det underliggende materiale. 
 
 Omkring større træer, som ønskes bibeholdt, skal der bortgraves så me-

get jord som muligt (minimum 15 cm) inden for træets drypzone. Der 



skal sendes en situationsplan med placering af disse træer til amtet, og 
amtet skal acceptere, at træerne bibeholdes, inden arbejdet udføres. 

 
 De angivne afdækningsdybder er efter kompaktering eller sætning. Af-

dækningsdybden skal kontrolleres ved nivellement før og efter udlæg-
ning af de rene materialer. Alternativt skal der udføres nogle kontrol-
gravninger efter udlægningen. Dokumentationen udføres i begge tilfæl-
de i ”net” på max. 10x10 meter (afhængig af grundens størrelse). Foto 
med målestok skal vedlægges dokumentationen. 

 
 Ved mindre anlægsarbejder, hvor der for eksempel udføres et lednings-

arbejde henover en forurenet grund, og hvor der efterfølgende befæstes, 
kan det accepteres, at der ikke udlægges markeringsnet. 

7.4 Vilkår til jordhåndtering 

Vilkår til jordhåndtering skal anvendes i projekter, hvor der arbejdes i forure-
net jord. I disse projekter vil det altid være relevant at stille vilkår, som beskri-
ver, hvordan arbejdet skal udføres, og hvordan jorden skal håndteres. I figur 
7.7 er der vist en oversigt for emner, som reguleres. 
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Hvis der skal arbejdes i forurenet jord, skal der stilles vilkår, som sikrer en korrekt jord
håndtering. Disse vilkår handler om:  
- Miljøtilsyn med arbejdet. 
- Adskillelse af jordmængder, så forskellige forureningsklasser og forureningskompo-
nen- 
  ter ikke sammenblandes under håndteringen. 
- Dokumentationsprøver i bund og sider af udgravninger. 

Udt i b i l f j d
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igur 7.7 Jordhåndtering. 

t typisk eksempel på et projekt med jordhåndtering er en frivillig oprydning,   
m kan kræve en § 8-tilladelse, jf. beskrivelsen i afsnit 3.2. 

e overordnede begrundelser for at regulere jordarbejde og jordhåndtering på 
rurenede lokaliteter er: 

 At undgå yderligere jordforurening pga. sammenblanding af jord ved 
arbejdet, (f.eks. af ren og forurenet jord).  

 At registrere ændringer i forureningsforhold på lokaliteten som følge af 
arbejdet.  

 At styre bortskaffelse af forurenet jord til rensning eller deponering. 
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Der er tale om arbejde, som bør varetages af miljørådgivere med speciel erfa-
ring på jordforureningsområdet (miljøtilsyn), uanset om bygherren er en of-
fentlig myndighed eller en privatperson. Derfor kræves i vilkår, at der skal væ-
re miljøtilsyn med arbejdet som angivet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 6, 
1998 /3/. Der kan ligeledes henvises til anbefalinger i Miljøstyrelsens Vejled-
ning nr. 8, 2000 /7/ om, at tilsynet bør udføres af en kvalificeret miljørådgiver. 

For i videst muligt omfang at undgå sammenblanding af ren og forurenet jord, 
stilles der vilkår om, at kildeområder (hotspots) med forurening inden for gra-
vedybden skal afgraves, før den øvrige afgravning påbegyndes. 

Generelt bør det tilstræbes, at der ikke sker sammenblanding af jord med for-
skelligt forureningsniveau eller med forskellige forureningstyper, men i praksis 
kan en vis sammenblanding ikke undgås. Bygherren vil dog naturligt søge at 
undgå en sammenblanding, idet det kan forøge omkostningerne til bortskaffel-
se af jorden betydeligt. 

I de ovenstående afsnit er der tale om jord, som under alle omstændigheder 
skal afgraves pga. det igangværende projekt. Men der kan være situationer, 
hvor myndigheden på baggrund af risikovurderingen bør kræve, at kildeområ-
der med forurening afgraves af hensyn til den senere arealanvendelse. I disse 
tilfælde stilles vilkår om afgravning, selv om det rækker ud over den krævede 
gravedybde (til fundamenter, kældre mv.) i projektet. Det vil typisk være et 
kildeområde under en projekteret nybygning, se afsnit 7.1.1, men reglerne for 
jordhåndtering er stadig gældende.  

Den videre bortskaffelse af forurenede jordmængder til rensning eller deponi er 
omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen.  

Efter affaldsbekendtgørelsen er det kommunerne, der skal anvise håndteringen 
af den forurenede jord. Den ansvarlige for håndtering af den forurenede jord 
har tilsvarende pligt til at rette sig efter anvisningen. Ifølge jordforureningslo-
ven gælder der tillige en anmeldepligt for opgravning og flytning af forurenet 
jord. Anmeldelsen skal sendes til kommunen, før jorden flyttes væk fra ejen-
dommen /9/. De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 
2000 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskort-
lagte arealer /8/. Det skal bemærkes, at reglerne for anmeldelse og flytning af 
forurenet jord forventeligt ændres ifølge forslag til Lov om ændring af lov om 
forurenet jord af 22. december 2005. 

Reglerne om anmeldelse og bortskaffelse af jord er således reguleret i affalds-
bekendtgørelsen og i jordforureningsloven, og derfor stilles der typisk ikke vil-
kår om anmeldelse og bortskaffelse af jorden i en § 8-tilladelse. 
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Det er som regel relevant at stille vilkår om, at oprensningsniveau-
et/forureningsniveauet i den færdige udgravning dokumenteres. Der er to prin-
cipielt forskellige situationer: 

 Hvis der forventes efterladt restforurening, skal forureningsniveauet 
dokumenteres. Der kan være fastsat vilkår for det maksimalt tilladelige 
indhold af forureningskomponenter i restforureningen. I disse tilfælde 
skal der afgraves, indtil de fastsatte grænser er overholdt, se vilkår i ek-
sempel nr. 7. 

 Hvis der forventeligt opnås en total afgravning af forureningen, skal op-
rensningen dokumenteres. Som regel vil grundejeren eller bygherren 
være interesseret i, at oprensningen resulterer i en revurdering af lokali-
tetens kortlægning efter jordforureningsloven, således at det oprensede 
område eller evt. hele lokaliteten udgår af kortlægningen   

Dokumentationen foretages ved udtagning af et antal jordprøver i udgravnin-
gens bund og sider. Prøverne kan udtages som blandeprøver, hvis der forventes 
ensartet forureningsudbredelse og immobile stoffer, men i øvrige områder 
(hotspots) eller ved flygtige forureningskomponenter skal der udtages punkt-
prøver. Ved fastsættelse af prøveantallet kan Miljøstyrelsens Vejledning for 
prøvetagning af jord /5/ følges, eller prøveantallet kan fastsættes efter en kon-
kret vurdering. I vilkårene er der eksempler på en lavere prøvetæthed i meget 
store udgravninger. Hvis der er forurenet fyldjord på en lokalitet, og det intakte 
lag er uforurenet, kan afgravning til intakte lag foretages ud fra en visuel be-
dømmelse, og en lavere prøvetæthed til dokumentation af ren bund kan accep-
teres.  

De relevante analyseparametre bør vurderes konkret i den aktuelle sag og fast-
sættes ud fra de tidligere forureningsfund på lokaliteten. 

Hvis der er forurening med letfordampelige forureningskomponenter, bør do-
kumentationen for oprensningsniveau/forureningsniveau sikres ved målinger i 
jordens poreluft i stedet for ved jordprøver. Jordprøver bør kun accepteres, hvis 
det ikke har kunnet lade sig gøre at udtage poreluftprøver (lavpermeable jord-
lag eller højtliggende grundvand kan umuliggøre udtagning af poreluftprøver). 
I givet fald bør indhold i jorden omregnes til poreluftkoncentrationer. 

Med hensyn til udtagning og opbevaring af jordprøver kræves det, at Miljøsty-
relsens vejledning for prøvetagning af jord /5/ følges, og at analyser udføres på 
et laboratorium, som er akkrediteret til de pågældende analyser. De beskrevne 
krav er almindelig praksis på jordforureningsområdet. 
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Herunder er vist et eksempel på udformning af vilkår til jordhåndtering. Der er 
krav til maksimalt tilladelige forureningskoncentrationer i efterladt restforure-
ning i udgravninger, og der er vist vilkår for dokumentation af restforurening, 
hvis der er tale om forurening med letfordampelige forureningskomponenter. 
Tekst i kursiv er hjælpetekst, som slettes i den endelige tilladelse. 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 7 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 4, nr. 
1, se afsnit 9.4.1. 

7.4.1 Eksempel nr. 7: Krav til jordhåndtering 
 Alt jordarbejde, herunder opgravning af forurenet jord, klassificering 

m.v. samt efterfølgende udlægning af ren jord, skal udføres under mil-
jøteknisk tilsyn jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998. Tilsynet samt 
al form for prøvetagning og beregning skal foretages af et kvalificeret 
firma, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2000. 

 Alle analyser skal udføres på et laboratorium, som er akkrediteret til at 
udføre de pågældende analyser. Udtagning og opbevaring af jordprøver 
skal følge Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 13. 1998, ”Prøvetagning og 
analyse af jord”. 

 Kildeområder (hotspots) med forurening fjernes, (f.eks. olieforurenet 
jord ved optagne olietanke). For at undgå sammenblanding af ren og 
forurenet jord skal disse arbejder udføres før start af de øvrige anlægs-
arbejder, herunder opgravning til fundamenter og ledningstracéer. 

 Forurenet jord fjernes, idet der må efterlades op til (f.eks. lette olie-
komponenter: 50 mg/kg TS, eller tunge oliekomponenter, dvs. 50 % af 
kulbrinteindholdet ligger over C25: 100 mg/kg TS). 

 Efter endt gravearbejde skal det dokumenteres, om der er efterladt rest-
forurening ved udtagning af mindst en jordprøve til kemisk analyse for 
hver 7 x 2 m af udgravningens sider og mindst en jordprøve til kemisk 
analyse for hver 7 x 7 m af bunden af udgravningen, jf. Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 13, 1998. Prøverne analyseres for y-stoffer til dokumen-
tation for, at der ikke efterlades jord, hvor forureningsindholdet over-
skrider de fastsatte grænser for restforurening. 

 Hvis der er flygtige komponenter: Til dokumentation af restforurening 
med flygtige komponenter udtages poreluftsprøver på kulrør, der analy-
seres for y-stoffer. I tilfælde hvor udtagning af poreluftprøver ikke kan 
lade sig gøre, kan dokumentation ved jordprøver accepteres. Jordprøver 
skal udtages på en måde, så tabet af flygtige stoffer reduceres mest mu-



ligt. Senest 2 uger før gravearbejdet igangsættes, skal der fremsendes 
forslag til prøvetagningsprocedure til godkendelse ved amtet. 

7.5  Vilkår om dokumentation for rene materialer 

Hvis der tilføres ny jord til lokaliteten i forbindelse med et bygge- og anlægs-
arbejde, f.eks. for at opfylde krav om hindring af kontakt med forurenet jord, 
skal der stilles vilkår om dokumentation for, at jorden er ren. I figur 7.8 er vist 
en oversigt over krav til dokumentationen. 

 

 

 

Hvis der sker jordudskiftning i forbindelse med et projekt, skal der altid være vilkår, som 
sikrer, at den tilførte jord er uforurenet. Disse vilkår handler om: 
- Dokumentation ud fra jordens oprindelsessted (uforurenet jord). 
- Dokumentation ved analyse af prøver fra jordpartiet. 
- Krav til antal jordprøver og analyseparametre. 

Figur 7.8 Vilkår om dokumentation for rene materialer. 

Dokumentation for at tilført jord er ren, opnås enten ud fra oplysninger om jor-
dens oprindelse (dvs. at jorden stammer fra en uforurenet lokalitet), eller ud fra 
kemiske analyser af et antal prøver fra jorden.  

De specifikke krav til dokumentation kan fastsættes i hver enkelt sag efter en 
konkret vurdering, men de fleste amter udarbejder vejledninger, eller har inter-
ne retningslinier for krav til dokumentationen. I vejledningerne er der forslag 
til analyseomfang ved slutdisponering af forurenet jord. Jorden bortskaffes til 
genanvendelse eller deponering, eventuelt efter en behandling på et jordrens-
ningsanlæg. I en aktuel sag, hvor jord, der stammer fra et område med risiko 
for forurening, foreslås anvendt som ren dækjord, vil analyseantallet kunne 
fastsættes ud fra amtets vejledning. På Sjælland og Lolland/Falster er der lavet 
en ”Vejledning for håndtering af forurenet jord på Sjælland” (Jordplan Sjæl-
land) /9/. Der er taget udgangspunkt i denne vejledning i eksemplerne på vil-
kår. Det skal ikke tages som udtryk for, at AVJ anbefaler denne vejledning 
frem for andre normer. 

Der er stor variation i det krævede dokumentationsniveau for jord fra lokalite-
ter, der forventes at være uforurenede. Kravene spænder fra krav om dokumen-
tation ved analyser, selv om jorden ikke stammer fra byområde, vejindustri el-
ler losseplads, til at jord, der stammer fra områder, hvor der ikke forventes for-
urening, kan anvendes uden analyser. 

Erfaringerne viser, at de terrænnære jordlag/fyldlag i større byområder generelt 
er forurenet med tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og stedvis olieprodukter 
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pga. diffus forureningspåvirkning, som trafikbelastning eller tilførsel af fyld-
jord. Modsat forventes jorden at være ren i landområder, medmindre der har 
været potentielt forurenende aktiviteter på lokaliteten. Derfor er det naturligt, 
at der vil være forskel på graden af dokumentation for, at tilført jord er ren i 
forskellige dele af landet. 

Herunder er der vist to eksempler på vilkår om dokumentation for rene materi-
aler. Eksempel 8 viser formuleringerne i et tilfælde, hvor der kræves dokumen-
tation i form af jordprøver, hvad enten jorden stammer fra et formodet uforure-
net område (grusgrave undtaget) eller fra et område med risiko for forurening. 
Det skal bemærkes, at krav til prøveantal er eksempler, som stammer fra Jord-
plan Sjælland /9/. 

Anbefalingen i eksempel 8 om, at ren renset jord ikke må anvendes inden for 
legearealer, dyrkningsbede og lignende, beror på forsigtighedsprincippet. 

I eksempel 8 er der angivet et omfang for antallet af dokumentationsprøver, og 
der er sat et minimum for analyseparametre på bly, benz(a)pyren og olie. Der 
er andre eksempler fra eksisterende vilkår, hvor der som minimum forlanges 
følgende analyser: 6 standard-tungmetaller (bly, chrom, kobber, zink, nikkel og 
cadmium) ved ICP, total PAH og benz(a)pyren ved GC-MS samt olieindhold 
ved GC-FID. 

I eksempel 9 er der ingen udmelding om de forventede krav til dokumentation 
for, at jorden er ren. Antallet af kontrolanalyser og analyseparametre fastlæg-
ges ud fra historiske oplysninger om jordens oprindelsessted ud fra en konkret 
vurdering eller ud fra interne retningslinier. Hvis eksempel 9 anvendes, bør 
man være opmærksom på, at overfladejord fra større byområder generelt kan 
være forureningsbelastet alene pga. beliggenheden, uanset at der ikke har været 
potentielt forurenende arealanvendelser. 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 8 og 9 findes i jordforureningsloven § 8, stk 
4, nr. 1, se afsnit 9.4.1.  

7.5.1 Eksempel nr. 8: Dokumentation for, at tilført jord er ren 
 Al tilført jord skal være dokumenteret ren, f.eks. ved oplysning om op-

rindelsessted eller ved udførelse af analyse på jorden. Jorden skal være 
godkendt som uforurenet inden indbygning på grunden.  

 For jord hvor der foreligger dokumentation for, at jorden ikke kommer 
fra områder, hvor der tidligere har været industri eller losseplads, eller 
at jorden ikke kommer fra vejarealer eller byområder, skal der udføres 
følgende dokumentation. Såfremt de tilførte jordmængder er mindre 
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end 2000 tons, analyseres 1 prøve per 300 tons, dog mindst 3 prøver. 
Der skal analyseres for bly, benz(a)pyren og olie. Vurdering af om 
jordkvalitetskriterierne er overholdt, foretages efter Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 6/1998 (Oprydningsvejledningen). Såfremt de tilførte jord-
mængder er større end 2000 tons, vurderes prøvetagningsfrekvensen 
konkret. 

 For jord som stammer fra byområde, vejareal eller fra et område, hvor 
der vides at have foregået en forurenende aktivitet, skal der udføres føl-
gende dokumentation. Såfremt jordmængderne er mindre end 2000 
tons, analyseres en prøve per 30 tons for de første 900 tons, herefter 1 
per 100 tons. Analyseprogrammet fastlægges ud fra de historiske op-
lysninger, men skal som minimum indeholde bly, benz(a)pyren og olie. 
Forslag til analyseprogram skal fremsendes til accept hos amtet. Vurde-
ring af om jordkvalitetskriterierne er overholdt, foretages efter Miljø-
styrelsens vejledning nr. 6/1998 (Oprydningsvejledning). Såfremt 
jordmængderne er større end 2000 tons, vurderes prøvetagningsfre-
kvensen konkret. 

 For jord der kommer fra et jordbehandlingsanlæg, skal der analyseres 
minimum 1 prøve pr. 60 tons af de første 900 tons, herefter 1 prøve pr. 
200 tons. Det forudsættes, at der er foretaget en væsentlig homogenise-
ring af jorden ved behandlingen. Analyseprogrammet skal fastlægges 
ud fra de historiske oplysninger, men skal som minimum indeholde de 
ovenfor angivne analyseparametre. Det anbefales, at ren renset jord kun 
anvendes under græsarealer og i bede, men ikke inden for legearealer 
og i dyrkningsbede og lignende. 

 For jord fra grusgrave kræves der ikke dokumentation i form af analy-
ser. Dog kræves dokumentation for jordens oprindelse i form af veje-
sedler eller lignende fra leverandøren. 

7.5.2 Eksempel nr. 9: Dokumentation for at tilført jord er ren 
 Tilført jord skal være dokumenteret ren ved oplysninger om oprindel-

sessted samt hvilke aktiviteter, der er foregået på oprindelsesstedet (hi-
storik). Ovennævnte oplysninger danner baggrund for en vurdering af 
omfanget af kontrolanalyser af jorden for relevante stoffer. 

 Ovennævnte oplysninger skal fremsendes til amtet, evt. med forslag til 
analyseparametre. Herefter vil amtet meddele evt. krav til antal af kon-
trolprøver og analyseparametre. Jorden skal være godkendt som uforu-
renet inden indbygning på grunden. 



 
7.6 Vilkår til sikring af grundvand 

Hvis der udføres bygge- eller anlægsarbejde på en lokalitet med forurening, 
som udgør en risiko for grundvandet eller på et sted med kraftig forurening, 
skal der stilles vilkår til sikring af grundvandet. Projektlokaliteten skal dog lig-
ge i et område med højt prioriterede drikkevandsinteresser, dvs. inden for det 
offentlige indsatsområde med hensyn til grundvand. Desuden kan der kun stil-
les krav, hvis projektet medfører en forøget risiko for forureningen af grund-
vandet. I figur 7.9 er vist en oversigt over krav til sikring af grundvandet. 

 

 

 

Når projektlokaliteten ligger i et område med højt prioriterede drikkevandsinteresser, og 
hvis projektet vurderes at medføre en forøget risiko for forurening af grundvandet, skal der 
stilles vilkår til sikring af grundvandet. Disse vilkår handler om: 
- Tiltag, som hindrer en forøget risiko for forurening af grundvandet. 
- Bevarelse af eksisterende moniteringsboringer. 

Figur 7.9 Sikring af grundvand. 

Der kan alene stilles vilkår af hensyn til sikring af grundvandet, hvis arbejdet 
medfører en forøget risiko for spredning af forurening til/i grundvandet. Der-
med er råderummet for disse vilkår begrænset. Det typiske eksempel på situa-
tioner, hvor der kan være tale om en forøget risiko, er ved fjernelse af tætte be-
lægninger over en forurening. I disse situationer forøges nedsivningen gennem 
forureningen, og dermed forøges udvaskning og risiko for forurening af grund-
vandet. 

Grundvandsforureningen skal være undersøgt i en sådan grad, at der kan udfø-
res en risikovurdering for grundvandet. Rapporter for undersøgelse og risiko-
vurdering skal tilsendes amtet til godkendelse som en del af ansøgningsmateri-
alet. 

Undersøgelse og risikovurdering skal udføres, for at myndigheden kan vurdere, 
om det planlagte projekt vil medføre en forøget risiko for forurening af grund-
vandet. 

Hvis der er forøget risiko for grundvandet, skal der udarbejdes et forslag til af-
værgeforanstaltninger af hensyn til grundvandet, som amtet skal godkende in-
den iværksættelse. Amtet kan stille krav om en efterfølgende overvågning af 
afværgeforanstaltningens effektivitet. Disse krav vil typisk kunne stilles som 
vilkår i en § 8-tilladelse. 
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I nedenstående eksempel nr. 10 er der vilkår med undersøgelse af, om forure-
ningsspredningen øges ved fjernelse af tætte belægninger, og beskrivelse af af-
skærende tiltag, hvis forureningsspredningen øges.  

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 10 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 4, 
nr. 2, se afsnit 9.4.2. 

7.6.1 Eksempel nr. 10: Sikring af grundvand 
 Der må ikke fjernes tætte belægninger (asfalt, betongulv og lign.), uden 

at det først er undersøgt, om forureningen vil blive udvasket til grund-
vandet. Dette skal dokumenteres over for amtet, inden belægninger og 
bygninger fjernes.  

 Hvis der er risiko for udvaskning af forureningen, skal der udarbejdes 
et forslag til imødegåelse af denne forureningsspredning, som amtet 
skal godkende inden iværksættelse. Amtet kan stille krav om en efter-
følgende overvågning af en eventuel spredning.  

7.7 Vilkår til sikring af mulighed for senere offentlig indsats 

Hvis det planlagte projekt kan umuliggøre eller i væsentlig grad fordyre en se-
nere offentlig indsats, skal der stilles vilkår, således at muligheden for senere 
indsats bevares. I figur 7.10 er vist en oversigt over de relevante emner. 
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Hvis et projekt vurderes at umuliggøre eller i væsentlig grad fordyre en senere offentlig 
indsats, skal der stilles vilkår til sikring af mulighed for en senere offentlig indsats. De ty-
piske eksempler er: 
- Bebyggelse hen over en forurening, hvor amtet har planlagt afværgeforanstaltninger. 
- Sikring af eksisterende grundvandsboringer eller afværgeforanstaltninger. 

Figur 7.10 Sikring af mulighed for senere offentlig indsats. 
 
Det typiske eksempel på et projekt, som hindrer eller fordyrer en senere offent-
ligt indsats, er opførelse af bygninger hen over en forurening. Problemet kan 
enten løses ved, at bygninger flyttes, eller ved at bygherren udfører afværge-
foranstaltninger, inden bygninger opføres. Myndigheden og bygherren vil som 
regel afklare problemet inden tilladelsen gives, og derfor er der intet vilkår i 
selve tilladelsen.  
Hvis der udføres et projekt på en lokalitet, hvor amtet har grundvandsboringer 
eller afværgeanlæg, kan der være behov for at stille vilkår om, at anlæggene 
bevares, og at adgangen til anlæggene ikke hindres. Den primære sikring af 
bevaring og adgang til myndigheders anlæg på tredje mands grund bør dog ske 
via en tinglysning af anlæg og adgangsret på disse lokaliteter. I nedenstående 



eksempel 11 er der vilkår om bevaring og adgang til eksisterende boringer eller 
afværgeforanstaltninger. Teksten i kursiv rettes til efter den aktuelle situation. 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 5 og 6 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 
4, nr. 3, se afsnit 9.4.3. 

7.7.1 Eksempel nr. 11: Sikring af mulighed for senere offentlig indsats 
 Eksisterende grundvandsboringer/afværgeforanstaltninger (specifice-

res) på grunden skal bibeholdes, og må ikke beskadiges. Under og efter 
afslutning af byggeriet skal der være uhindret adgang til de tekniske an-
læg for tilsyn, prøvetagning mv. (Der bør vedlægges kort over anlæg-
genes placering eller tinglysning).  

7.8 Vilkår med krav til dokumentationsrapport 

Ifølge Lov om forurenet jord, § 8 stk. 4, lin. 4 kan der stilles vilkår om doku-
mentation for det udførte arbejde. I figur 7.11 er vist en oversigt over krav til 
dokumentationen. 

 

 

 

I de fleste § 8-tilladelser skal der være vilkår, som sikrer, at det udførte projekt dokumente-
res i form af en dokumentationsrapport. Disse vilkår handler om: 
- Specifikke krav til indhold af rapporten. 
- Tidsfrist for aflevering af rapporten. 

Figur 7.11 Dokumentationsrapport. 

Dokumentationen består i en rapport, som beskriver det udførte arbejde og æn-
dringer i bl.a. forureningsforhold. 

Det er et vigtigt dokument for myndighederne og såvel nuværende som fremti-
dige ejere/brugere af lokaliteten. 

Der kan måske være bagatelagtige tilfælde, hvor en dokumentationsrapport sy-
nes overflødig, men umiddelbart vil det være relevant at kræve en dokumenta-
tionsrapport ved alle tilladelser.  

Det er en god idé at specificere indholdet af dokumentationsrapporten, men der 
kan selvfølgelig være mindre arbejder, hvor dokumentationen kan fremsendes 
som en kortfattet redegørelse for det udførte arbejde. I det nedenstående ek-
sempel er der vist detaljerede krav til indhold af rapporten.  

Det er vigtigt, at der er en tidsfrist for aflevering af rapporten. Afleveringsfri-
sten stilles typisk som 1-3 måneder, efter at ændringen/arbejdet er udført. Selv 
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om der er sat en afleveringsfrist, er der eksempler på, at fristen ikke overhol-
des.  
Hvis det er et byggeri, som kræver ibrugtagningstilladelse, kan man overveje at 
forlange dokumentationen fremsendt, før ibrugtagningstilladelsen gives. Ibrug-
tagningstilladelser meddeles af kommunen. Det anbefales at spørge kommu-
nen, om der skal meddelelses ibrugtagningstilladelse i det konkrete tilfælde. 
Der gives altid ibrugtagningstilladelser i forbindelse med byggetilladelser efter 
det store bygningsreglement BR95, men der gives ikke ibrugtagningstilladelse 
efter småhusreglementet BRS 98. 
 

Lovhjemlen til vilkår i eksempel 12 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 4, 
nr. 4, se afsnit 9.4.4. 

7.8.1 Eksempel nr. 12: Krav til dokumentationsrapport 
Senest 4 uger efter henholdsvis gravearbejdets afslutning/eller en eventuel 
bortpumpning af vand er ophørt/eller bygningsmæssige ændringer er udført, 
skal det udførte arbejde afrapporteres til amtet. 
 
Afrapporteringen bør indeholde: 

• Kort over ejendommen, der viser, hvor arbejdet er udført, med 
nordpil og matrikelgrænser samt detailkort over udgravningen og 
udtagne prøver. 

• Beskrivelse af det førte miljøtekniske tilsyn med billeder, der viser 
udgravning. 

• En beskrivelse af evt. monitering (indeklimamåling e. lign.). 
• Analyseresultater samt en beskrivelse af, hvor og hvordan poreluft-

, grundvands- eller jordprøver er udtaget og behandlet, herunder 
geologisk beskrivelse, samt tegn på forurening i form af PID-
udslag, lugt, misfarvning m.v. 

• Redegørelse for gravearbejdets udførelse, herunder håndteringen af 
den opgravede jord samt vejesedler, samt dokumentation for bort-
skaffede installationer. 

• Redegørelse og dokumentation for tilførsel af ren jord. 
• Redegørelse for evt. efterladt forurening samt risikovurdering i 

forhold til den eksisterende eller påtænkte arealanvendelse. 
• Dokumentation for forureningsafskærende tiltag, evt. byggetekni-

ske foranstaltninger. 
• Dokumentation for udlagt membran/geotekstil/signalnet i form af 

billeder. 
 

 
En redegørelse for evt. bortpumpning af vand, herunder hvorfra, hvornår og 
hvor meget vand der blev bortpumpet, samt hvordan vandet blev bortledt. 



7.9 Opsamlingsvilkår 

I de fleste tilfælde vil det være relevant at begynde eller afslutte rækken af vil-
kår med et opsamlingsvilkår. I figur 7.12 er vist en oversigt over krav i opsam-
lingsvilkår. 
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I de fleste §-8 tilladelser er det relevant at begynde eller afslutte med et opsamlingsvilkår, 
som handler om: 
- At det beskrevne projekt skal følges. 
- Aflevering af tidsplan for projektudførelse. 
- Løbende orientering af amtet under projektudførelse. 
igur 7.12 Opsamlingsvilkår. 

psamlingsvilkåret bruges til at fastslå, at det beskrevne projekt skal følges, 
amt at amtet skal orienteres ved ændringer af projektet. Tilladelsen og de stil-
ede vilkår er udformet på baggrund af det aktuelle projekt, og derfor skal alle 
ndringer forelægges amtet til vurdering. Amtet kan vælge at stille yderligere 
ilkår eller på anden måde revurdere projektet.  

et sker, at der stødes på ny forurening i projektudførelsen, eller at de forure-
ingsforhold, som har dannet grundlag for risikovurderingen, viser sig at være 
nderledes end forventet. Her skal amtet ligeledes orienteres med henblik på en 
evurdering af tilladelsen og dens vilkår. 

ndelig er der krav om, at amtet orienteres om projektudførelsen i form af en 
idsplan for projektet.  

psamlingsvilkåret placeres enten som det første eller som det sidste vilkår i 
illadelsen. 

ovhjemlen til vilkår i eksempel 13 findes i jordforureningsloven § 8, stk. 5, se 
fsnit 9.4.6. 

.9.1 Eksempel nr. 13: Opsamlingsvilkår 
 Det indsendte projekt, som det er refereret, skal i øvrigt følges.  

 Der skal foreligge en tidsplan for projektets gennemførelse 1 uge inden 
opstart.  

 Amtet skal løbende holdes orienteret om projektets fremdrift, og kon-
taktes straks, hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre for-
ureningsforhold end forudset. 
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8. Når § 8-tilladelsen er givet 
 

8.1 Udførelse af et projekt efter § 8-tilladelsen er meddelt 

Når § 8-tilladelsen er meddelt, starter den fase, hvor det ansøgte projekt udfø-
res. 

Denne fase vil i nogle tilfælde kunne udføres uden amtets medvirken, f.eks. 
ved enkle projekter, hvor der ikke opstår uforudsete forhold undervejs. 

I andre mere komplicerede projekter vil der være behov for, at amtet medvirker 
undervejs i udførelsen, således at der hurtigt kan tages stilling til ændringer i 
forudsatte forhold. 

Dialogen mellem amtet og bygherren/miljørådgiveren vil som regel være etab-
leret i forbindelse med tilladelsesproceduren efter § 8-tilladelsen. Men i kom-
plicerede projekter kan det desuden anbefales, at der afholdes et opstartsmøde, 
hvor man gennemgår de stillede vilkår i § 8-tilladelsen. 

Selv om amtet har indsat vilkår om miljøtilsyn under projektet, har amtet det 
myndighedsmæssige tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes, se lovens § 
66, stk. 3. Der er ikke givet nærmere forskrifter for dette tilsyn. Det er overladt 
til det enkelte amts skøn, i hvilket omfang der er behov for tilsyn på stedet, el-
ler om man vil nøjes med at få indsendt den afsluttende rapport og i øvrigt stå 
til rådighed for de spørgsmål, der rejses undervejs af rådgiveren. Tilsyn og 
håndhævelse er nærmere omtalt i afsnit 9.5. 
 
 
8.2 Sagsafslutning 
 
Efter afgivelsen af § 8-tilladelsen har amtet ofte en række administrative ”ef-
terbehandlingsopgaver” i anledning af projektet og tilladelsen. Det kan være: 
 
• Tinglysning af længerevarende vilkår  
• § 11-erklæring  
• Tilpasning af kortlægningen  
• Nuancering af kortlægningen  
• Boligerklæring  
 
8.2.1 Tinglysning af længerevarende vilkår 
Efter afslutning af udførelsesfasen kan der stadig være krav, som skal opfyldes. 
Disse krav er formuleret i længerevarende vilkår. Eksempler på længerevaren-
de vilkår er krav om løbende monitering af forureningskoncentrationer samt 
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krav om vedligeholdelse af afværgeforanstaltninger eller forureningsafskæren-
de tiltag. 

Ifølge § 8, stk. 7 er vilkår bindende for den til enhver tid værende ejer og bru-
ger af arealet, og længerevarende vilkår kan tinglyses på ejendommen. 
 
Der er altså ingen pligt for amtet til at tinglyse, og tinglysning er ingen betin-
gelse for, at vilkårene er bindende for senere ejere. 
 
Ved at tinglyse længerevarende vilkår sikres det, at vilkår ikke går tabt. Det 
sikrer også, at en ny ejer kender vilkårene, og ikke på grund af ukendskab 
overtræder dem.  
 
I modsætning til ordningen for påbud efter jordforureningslovens kap. 5 inde-
holder loven ikke hjemmel til, at tinglysningen kan ske på ansøgerens regning. 
Det må derfor antages, at amtet selv må betale for tinglysningen. 
 
Praktisk gennemførelse af tinglysningen 
 
Tinglysningen gennemføres ved, at amtet fremsender en deklaration til det lo-
kale tinglysningskontor ved byretten. Tinglysningsvæsenet har en række for-
melle krav. Med det forbehold at der kan være forskelligheder mellem tinglys-
ningskontorerne, kan den følgende fremgangsmåde anvendes som vejledende. 
 
 Skriv en deklaration som eksemplet i boks nedenfor. Ordlyden af vilkår 

skal være fuldstændig identisk med ordlyden i den afgivne § 8-tillad-
else. Ejendommen skal være præcist identificeret ved matrikelnummer. 
Hvis der er ejerlejligheder, skal det angives, hvilke lejlighedsnumre der 
er omfattet af tinglysningen. 

 Skriv et følgebrev som eksemplet i boks nedenfor. 
 Gør klar til, at der fra amtet kan overføres betaling af tinglysningsafgift 

samtidig med begæringen om tinglysning. 
 Når deklarationen er underskrevet, tag da kopi på autoriseret genparts-

papir og fremsend både original og genpart til tinglysningskontoret. 
 Amtet får besked om, at tinglysning er sket, når deklarationen kommer 

retur med påtegning om, at den er lyst. 
 
 
Eksempel på deklaration 
 
Deklaration 
 
I [amtets] tilladelse af [dato for § 8-tilladelse] til boligbyggeri på ejendommen 
matr. nr. xxx [hvis ejerlejligheder: lejlighed nr. xx-xx] er der fastsat nedenstå-
ende længerevarende vilkår. 
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Tilladelsen er meddelt i henhold til § 8 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. 
juni 1999). I henhold til lovens § 8, stk. 7, er tilladelsens vilkår bindende for 
den til enhver tid værende ejer og bruger af arealet, og længerevarende vilkår 
kan tinglyses på ejendommen. 
 
[Eksempler på vilkår, der ønskes tinglyst:] 
 Til sikring af indeklimaet i bygningen skal der etableres passiv ventilation i 

drænlaget under betongulvet. Luftdrænene skal vedligeholdes, bl.a. ved at 
ventilationshætterne friholdes for blade og andet, som kan forhindre det na-
turlige luftskifte. 

 Arealer med varig befæstelse skal vedligeholdes, så befæstelsen altid er in-
takt. Sandkasser skal have fast bund, og vedligeholdes tilsvarende. 

 
Påtaleretten ifølge denne deklaration tilkommer [amtet], uden hvis samtykke 
den ikke kan aflyses. 
 
Amtet, den [dato og underskrift] 
 
 
Eksempel på følgebrev 
 
Matr. nr. xxx, [adresse] 
 
Hermed begæres tinglysning af vedlagte deklaration om længerevarende vilkår 
i tilladelse meddelt af [amtet] i henhold til Jordforureningslovens § 8. 
 
Vilkårene begæres tinglyst under henvisning til § 8, stk. 7, i Jordforureningslo-
ven (lov nr. 370 af 2. juni 1999). Der skal ikke udstedes erklæring efter Planlo-
vens § 42, da det er amtet, der som myndighed efter Jordforureningslovens be-
gærer deklarationen tinglyst. Dette har hjemmel i Jordforureningslovens § 8, 
stk. 7. 
 
Til dækning af tinglysningsafgift overføres samtidig kr. 1.400,- til [tinglys-
ningskontorets kontonr.]. 
 
 
8.2.2 Erklæring om det udførte arbejde, jf. § 11 
Den ejer eller bruger der har udført et projekt eller en oprydning i henhold til 
en § 8-erklæring, har ret til at få en erklæring fra amtet, hvis han anmoder om 
det. 
 
Erklæringen skal indeholde: 
• en beskrivelse af projektet eller oprydningen 
• arealets kortlægningsmæssige status derefter 
• oplysning om, hvorvidt amtet har ført tilsyn. 
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En § 11-erklæring kan have betydning som dokumentation over for en køber. 
Erklæringen dokumenterer, at § 8-sagen er afsluttet, og at der ikke er noget 
udestående i relation til amtet, fx omkring opfyldelse af vilkår. 
 
Erklæringen behøver ikke være særlig udførlig. Hvis der er en fyldestgørende 
afrapportering fra den medvirkende konsulent, kan amtet i vidt omfang henvise 
til den.  
 
8.2.3 Tilpasning af kortlægningen 
Hvis forureningen på det kortlagte areal er blevet renset op helt eller delvis, 
skal amtet lade det oprensede areal udgå af kortlægningen. Det samme gælder, 
hvis det nu er muligt at afgrænse forureningen til et mindre areal end ved kort-
lægningen.  
 
§ 13, der omtaler situationen med afkortlægning, kan ganske vist læses, som 
om kortlægningsgrundlaget skal være væk for hele det kortlagte areal. Men 
lovbemærkningerne og god forvaltningsskik tilsiger, at amtet også udtager del-
arealer. 
 
Der kendes tilfælde, hvor grundejeren har ønsket at få afkortlagt arealet under 
en bygning, hvor man på grund af udgravning til en parkeringskælder har fjer-
net den forurenede jord i et omfang, så dette areal ikke længere opfyldte betin-
gelserne for kortlægning. Det er ikke en betingelse, at det pågældende areal 
udmatrikuleres til en særskilt ejendom, men grundejeren skal fremsende en 
præcis indtegning på kort. 
 
Kortlægningen kan også blive revideret i udvidende retning, hvis undersøgel-
serne har vist, at et større areal var forurenet end først antaget, eller hvis en in-
tern jordflytning har ført til, at et nyt delareal nu vides at opfylde betingelserne 
for kortlægning. 
 
8.2.4 Nuancering af kortlægningen 
I de amter, der har indført en nuancering af de kortlagte boligejendomme i tre 
klasser, F0, F1 og F2, bør nuanceringen foretages eller revideres efter et afslut-
tet § 8-projekt. 
 
Nuanceringen er et initiativ, de pågældende amter har foretaget på frivilligt 
grundlag, så grundejeren har ikke noget retskrav på det. Så længe amtet anven-
der systemet, må amtet dog anses for forpligtet til at tage sin nuanceringsbe-
dømmelse op til revision, når der er foretaget en hel eller delvis oprensning. 
 
8.2.5 Boligerklæring 
Forpligtelsen efter § 21, stk. 3 til at afgive en erklæring om at forureningen er 
uden betydning for boliganvendelsen, gælder kun efter en offentlig afværgeind-
sats.  
 



 73

Det er altså frivilligt, om amtet vil afgive en tilsvarende erklæring efter et § 8-
projekt. Nuanceringen kan betragtes som en frivillig boligerklæring, formuleret 
på en standardiseret måde. 
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9. Gennemgang af lovgrundlaget 
 
 
I dette kapitel gennemgås lovgrundlaget for § 8-afgørelser. De krav, amtet har 
hjemmel til at stille til en bygherre med hensyn til ansøgningspligt, dokumenta-
tion og vilkår, er beskrevet i jordforureningslovens § 8. Hvis amtet bevæger sig 
uden for disse hjemler, bliver afgørelsen helt eller delvis ugyldig, hvilket inde-
bærer, at bygherren ikke er forpligtet til at rette sig efter den. I værste fald kan 
amtet ifalde et erstatningsansvar, hvis bygherren har lidt tab ved at rette sig ef-
ter et ugyldigt krav. 
 
Loven er ikke klar i alle henseender. I kapitlet redegøres der for, hvordan loven 
skal anvendes på en række praktisk forekommende situationer, og for, hvordan 
den kan fortolkes under inddragelse af almindeligt gældende forvaltningsretli-
ge regler og principper. 
 
Kapitlet bygger især på de fortolkningsbidrag, der er givet i lovforslagets be-
mærkninger og kapitel 7 i Miljøstyrelsens Kortlægningsvejledning (nr. 
8/2000). § 8 er indtil videre kun sparsomt behandlet i den juridiske litteratur. 
 
Lovfortolkningen er dynamisk. Den udvikler sig blandt andet i takt med, at der 
dukker nye situationer op, som ikke var forudset, da loven blev vedtaget. Ka-
pitlet inddrager situationer, der har været fremme i amternes praksis i de fem 
år, loven har været gældende. 
 
Der er ikke altid enighed blandt jurister om lovens rette fortolkning. Det hen-
hører under domstolene at afklare fortolkningsproblemer. Men sager på § 8-
området kommer i praksis ikke for domstolene, og afgørelserne kan heller ikke 
indbringes for en administrativ klageinstans som fx miljøklagenævnet. Hånd-
bogens anvisninger må derfor betragtes som et ’bedste bud’ på nuværende tids-
punkt. 
  
9.1 Hvilke aktiviteter er omfattet af § 8? 
 
Det er langt fra alle aktiviteter på et areal, der udløser pligt til at søge om tilla-
delse jf. § 8. To betingelser skal være opfyldt: 
 
- For det første skal arealet være kortlagt efter jordforureningsloven (se nærme-
re afsnit 9.1.1). 
 
-  For det andet skal der være tale om enten en ændring af arealanvendelsen – 
se § 8, stk. 1 – til ét af de følsomme formål, der er nævnt i § 6, stk. 2. Eller der 
skal være tale om et bygge- eller anlægsarbejde – se § 8, stk. 2 – på et areal, 
der er indsatsområde efter § 6, stk. 1, eller som anvendes til ét af de følsomme 
formål, der er nævnt i § 6, stk. 2 (se nærmere afsnit 9.1.2). 
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Hvilke aktiviteter er omfattet af § 8? 
1. Arealet skal være kortlagt, 
og 
2. Aktiviteten skal være 
enten 
ændret anvendelse af arealet til følsomt formål (§ 6, stk. 2) 
eller 
bygge- eller anlægsarbejde på areal med følsom anvendelse eller grundvand, 
der er indsatsområde (§ 6, stk. 1 og 2) 
 
 
9.1.1 Betingelse 1: Arealet skal være kortlagt 
Kun hvis arealet er kortlagt – på V1 eller V2 – kan der blive tale om, at en ak-
tivitet skal have tilladelse efter § 8.  
 
Et areal er kortlagt, når ejeren har fået skriftlig underretning om kortlægningen, 
se lovens § 12, stk. 1. Det bør fremgå af amtets kortlægningsbrev, at kortlæg-
ningen indebærer, at ejeren har pligt til at søge om § 8-tilladelse til de aktivite-
ter, der er omfattet af bestemmelsen. Hvis dette ikke er sket, gælder pligten dog 
alligevel. 
 
Det hænder, at en ejer eller bygherre indsender ansøgning om § 8-tilladelse, 
selv om arealet slet ikke er kortlagt. Anledningen kan være, at man med hen-
blik på et byggeri har udført en forureningsundersøgelse, der viser, at der på 
arealet er væsentlige forekomster af forurening, som normalt vil udløse kort-
lægning og § 8-krav fra amtet om særlige forholdsregler til imødegåelse af for-
ureningen. (Ejeren foregriber her en § 71-situation og har pligt til at underrette 
amtet ifølge miljølovens § 21 – se nedenfor om disse to bestemmelser.) 
 
I den situation er den korrekte fremgangsmåde, at amtet hurtigst muligt udar-
bejder kortlægningsbrev, og forvarsler det. I følgebrevet kan amtet skrive, at 
kortlægningen skal være gennemført, før § 8-tilladelse kan gives. Ejeren vil da 
have en interesse i at besvare partshøringen hurtigt, så der kan fremsendes en-
deligt kortlægningsbrev. Amtet kan sideløbende indlede sagsbehandlingen af § 
8-ansøgningen. 
 
Amtet bør ikke give § 8-tilladelsen, før kortlægningen er endelig.  
 
To hjælpebestemmelser ved ikke-kortlagte arealer 
Det er lovens udgangspunkt, at forurenede arealer er kortlagt ved amtets opsø-
gende foranstaltning. I erkendelse af at dette langt fra altid svarer til virkelig-
heden, har loven to vigtige bestemmelser, der hjælper til at ’indfange’ oplys-
ninger og aktiviteter, som private udfører på forurenede arealer, der ikke er 
kortlagt. Det er jordforureningsloven § 71 og miljøbeskyttelsesloven § 21. Ved 
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disse bestemmelser kan § 8 bringes i anvendelse, når det er relevant, uanset at 
arealet endnu ikke var kortlagt. 
 
Standsningspligten i jordforureningslovens § 71 
Hvis bygherren eller hans folk under et bygge- eller jordarbejde støder på en 
ikke-kortlagt forurening, skal de standse arbejdet. Det følger af jordforure-
ningslovens § 71. Arbejdet må genoptages efter 4 uger, medmindre amtet fin-
der grundlag for at gå ind i sagen. 
 
Når en § 71-standsning forekommer, skal amtet inden 4 uger vurdere, om der 
er tale om en aktivitet, der skulle have haft § 8-tilladelse, hvis arealet havde 
været kortlagt. Er dette tilfældet, skal amtet kortlægge og iværksætte en § 8-
sagsbehandling, herunder forlange de nødvendige supplerende undersøgelser 
og andre oplysninger fra bygherren. Alt dette behøver ikke ske inden 4 uger.  
Bygherren kan ikke modsætte sig en eventuel forsinkelse. 
 
Miljøstyrelsen har i 2005 over for et amt udtalt, at § 71 gælder, selv om byg-
herren har opnået byggetilladelse, og selv om § 8-sagen kan betyde, at bygge-
tilladelsen må ændres eller fornys. 
 
Hvis amtet i § 71-situationen konstaterer, at der er tale om en forurening, der 
skal kortlægges, men at projektet ikke skal have en § 8-tilladelse, kan arbejdet 
fortsætte.  
 
Hvis bygherren i en § 71-situation erklærer, at han vil fjerne forureningen og 
dermed fjerne grundlaget for kortlægning og § 8-sag, kan amtet sætte kortlæg-
ningssagen i bero og lade ham gennemføre oprensningen. Amtet bør i den for-
bindelse understrege, at et eventuelt bygge- og anlægsarbejde, der ville falde 
ind under § 8, kun må udføres uden tilladelse, hvis amtet har godkendt, at op-
rydningen er tilstrækkelig til at undgå kortlægning. 
 
Underretningspligten i miljøbeskyttelseslovens § 21 
Allerede før et bygge- eller anlægsarbejde vil der ofte være udført en forure-
ningsundersøgelse. Hvis det her er kommet frem, at der er forurening på area-
let, skal ejere eller brugere straks underrette tilsynsmyndigheden, dvs. normalt 
kommunen. Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 21. Kommunen skal under-
rette amtet; det følger af jordforureningslovens § 70. 
 
Underretning om jordforurening bør føre til, at amtet tjekker, om arealet er 
kortlagt, og sørger for at kortlægge, hvis dette ikke er tilfældet. Hvis underret-
ningen sker i forbindelse med, at der søges om tilladelse til et byggeri, bør der 
som ovenfor nævnt ske kortlægning før § 8-tilladelse. 
 
Pligten efter § 21 påhviler kun ejer og bruger (lejer), men fx ikke rådgiver eller 
entreprenør. Det er god konsulentskik altid at gøre sin klient opmærksom på § 
21, da klienten kan straffes for overtrædelse af § 21. 
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§ 21 kræver, at der skal ske underretning ”straks”. Det hænder, at amtet i for-
bindelse med et byggeri modtager en rapport over en undersøgelse, der er ud-
ført lang tid tidligere, fx da arealet blev handlet. Dette er en klar overtrædelse 
af § 21. Amtet kan indgive politianmeldelse for tilsidesættelse af underret-
ningspligten. 
 
9.1.2 Betingelse 2: Kun bestemte aktiviteter udløser § 8-pligt 
Det siges ofte, at § 8-pligten indtræder ved ’ændret arealanvendelse’. Det er 
ikke helt korrekt. Der er 2 stykker i starten af § 8: 
 
Stk. 1 taler om ændret arealanvendelse. 
 
Stk. 2 taler om bygge- og anlægsarbejder. 
 
 Et bygge- og anlægsarbejde er ikke altid ensbetydende med ændret arealan-
vendelse? 
 
Ikke altid. Man skal derfor altid overveje begge bestemmelser, når man anfører 
hjemlen i en § 8-tilladelse. Nogle gange er det stk. 1, andre gange stk. 2, og of-
te er det begge, der skal anføres som hjemmel. Dette bliver forklaret nærmere i 
det følgende. 
 
§ 8, stk. 2, visse bygge- og anlægsarbejder 
Når der sker nybyggeri, og i hvert fald når man graver, bliver der skabt en ny 
situation med potentiel risiko for mennesker og grundvand. Det letteste ville 
være, hvis alle sådanne aktiviteter udløste § 8-pligt.  
 
Jordforureningsloven friholder imidlertid erhvervsbyggeri og gravearbejder på 
erhvervsarealer, medmindre arbejderne foregår på arealer inden for et område 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i et indvindingsopland for et 
alment vandforsyningsanlæg. 
 
Kun hvis vi er inden for sådanne indsatsområder for grundvand, eller der er ta-
le om bygge- og anlægsarbejder på arealer med følsom anvendelse, bliver § 8-
pligten udløst ifølge stk. 2. Bestemmelsen taler om ’indsatsområde, jf. § 6, stk. 
1,’ eller arealet anvendes til ’et af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2.’ 
 
Indsatsområde efter § 6, stk. 1:  
1. OSD-områder 
2. Indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg 
3. Arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads 
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Følsom anvendelse efter § 6, stk. 2: 
- bolig 
- børneinstitution 
- offentlig legeplads 
- rekreativt område 
- alment tilgængeligt område 
- kolonihave 
- sommerhusgrund 
- institution 
 
Ethvert bygge- og anlægsarbejde på et areal med følsom anvendelse udløser 
altså § 8-pligt, forudsat arealanvendelsen bagefter stadig er følsom i § 6, stk. 
2’s forstand. Det kan fx være byggeri af en børnehave på en skoles areal, om-
bygning af en børnehave til skolelokaler, omlægning af et haveanlæg ved eta-
geboliger osv.  
 
I afsnit 9.1.3 nedenfor er der givet en lang række fortolkningsbidrag til begre-
bet følsom anvendelse i § 6, stk. 2. 
 
Hvad er anlægsarbejde? 
Afgravning og omflytning af jord er anlægsarbejder. Frivillige oprydninger er 
også anlægsarbejder, der kan udløse § 8-pligt. 
 
Det samme er fjernelse af belægninger og etablering af nye belægninger. Fliser 
er også belægninger.  
 
Kriteriet i tvivlstilfælde er, om eksponeringen for mennesker ændres, og om af-
strømnings- og nedsivningsforhold ændres. 
 
Ledningsarbejder der indebærer jordhåndtering, er anlægsarbejder, men amter-
ne accepterer ofte, at der ved mindre betydende arbejder ikke skal ske § 8-
behandling. 
 
Almindeligt havearbejde betragtes ifølge lovbemærkningerne ikke som et an-
lægsarbejde i § 8, stk. 2’s forstand. 
 
Hvis fx en parcelhusejer omlægger terrasse, indkørsel eller havegange eller 
ændrer væsentligt på flisebelægninger, kan det være anlægsarbejder, som udlø-
ser § 8-pligt. Belægninger kan virke som afskæring mod en forurening, og det 
giver derfor god mening at forlange en sagsbehandling. Hvis det skal være rea-
listisk at få husejeren til at forelægge sådanne sager, bør amtet gøre tydeligt 
opmærksom på det, når der er anledning til det, dvs. i forbindelse med et af-
værgeprojekt, i en tidligere § 8-sag, i et kortlægningsbrev eller i en nuance-
ringsafgørelse. 
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§ 8, stk. 1, ændret anvendelse til følsomt formål 
Efter § 8, stk. 1 skal der søges om § 8-tilladelse i alle tilfælde, hvor anvendel-
sen af arealet ændres til ét af de følsomme formål, der er nævnt i § 6, stk. 2 (se 
fortolkningsbidrag nedenfor under afsnit 9.1.3).  
 
Ændring fra kontor eller hotel til bolig er klare eksempler på en stk. 1-
situation. Eller fra fabrik til skole. Men også ændring fra én følsom anvendelse 
til en anden følsom anvendelse udløser § 8-pligt. Fx overgang fra børneinstitu-
tion til skole eller fra skole til børneinstitution.  
 
Læg mærke til, at det ikke er noget krav, at der sker en ændring til en mere føl-
som anvendelse. Det kan synes inkonsekvent, at overgang fra fx børneinstituti-
on til skole udløser tilladelse, da der typisk vil blive sat de samme eller lempe-
ligere vilkår til skoleformål.  Men det er ikke sikkert, at der har været stillet § 
8-vilkår til børneinstitutionen. Og selv om der har, kan der teoretisk ske æn-
dringer i disponeringen af bygninger og friarealer, som medfører et behov for 
nye vilkår. Hvis der ikke er behov for nye vilkår, gives § 8-tilladelsen blot 
’blankt’, dvs. uden vilkår. 
 
Bestemmelsen i § 8, stk. 1 har selvstændig betydning ved at fange de tilfælde, 
hvor der sker ændret anvendelse til følsomt formål, uden at der udføres et byg-
ge- eller anlægsarbejde. Men det er også stk. 1 alene, der gælder i de tilfælde, 
hvor der skal udføres et bygge- eller anlægsarbejde på et ikke-følsomt areal, 
som ikke er indsatsområde for grundvand. Fx ombygning til skoleformål af en 
kontorbygning der ligger uden for indsatsområder for grundvand. 
 
Når både stk. 1 og stk. 2 er hjemmel 
Hvis der både sker ændret arealanvendelse til følsomt formål, og dette sker i 
forbindelse med et bygge- eller anlægsarbejde på et areal, som er indsatsområ-
de, eller har anden følsom anvendelse, følger § 8-pligten af både § 8, stk. 1 og 
stk. 2. I de tilfælde skal man derfor anføre begge bestemmelser som hjemmel 
for tilladelsen. 
 
Kan ejeren/bygherren komme til at overse § 8-pligten? 
§ 8-pligten bliver lettest overset, hvis der sker ændringer af arealanvendelsen, 
som ikke kræver byggetilladelse. Hvis fx et hotel omdannes til langtidsudlej-
ning af værelser, så der reelt er tale om ændring af arealets anvendelse fra er-
hverv til bolig, er det muligt, at ingen har tænkt på, at arealet var kortlagt, og at 
der derfor skulle være indhentet § 8-tilladelse.  
 
Også omlægninger af have- og legearealer, herunder fjernelse af faste belæg-
ninger og fliser, bliver formentlig ofte foretaget uden tanke for § 8. 
 
I mange tilfælde kræves der byggetilladelse til de aktiviteter, der udløser § 8-
pligten. Byggemyndigheden (kommunen) skal, inden den giver byggetilladel-
se, undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder 
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jordforureningsloven, se Bygningsreglementets pkt. 1.9. Arbejdet med bygge-
tilladelsen bliver derfor normalt holdt tilbage, indtil § 8-tilladelsen foreligger. 
 
9.1.3 Fortolkning af følsom anvendelse i § 6, stk. 2 
Både i relation til stk. 1 og 2 i § 8 skal man have styr på, hvilke anvendelser 
der er følsom anvendelse. Udtrykket ’følsom anvendelse’ er fagjargon, der 
stammer fra amternes praksis, det bruges ikke i lovteksten. Her tales om ’ét af 
de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2’. 
 
Følsom anvendelse efter § 6, stk. 2, er: 
• bolig 
• børneinstitution 
• offentlig legeplads 
• rekreativt område 
• alment tilgængeligt område 
• kolonihave 
• sommerhusgrund 
• institution. 
 
Selv om der altså er opregnet et antal ret specifikke anvendelser, har det i prak-
sis vist sig, at der opstår talrige fortolkningsproblemer i relation til de enkelte 
anvendelser. Med udgangspunkt i bemærkningerne til loven fremlægges her en 
række fortolkningsbidrag. 
 
Ifølge lovbemærkningerne til § 6 er det den faktiske, aktuelle anvendelse af 
arealet, der er afgørende ved vurderingen af, om anvendelsen er følsom. Hvis 
en erhvervsejendom rent faktisk anvendes til bolig, eller hvis et privat areal 
rent faktisk er alment tilgængeligt, er der altså tale om følsom anvendelse. 
Omvendt bliver et areal ikke til et boligareal i jordforureningslovens forstand 
ved at blive udlagt til boligformål i en lokalplan, hvis den aktuelle, faktiske an-
vendelse er erhverv. 
 
Ofte støtter man sig til BBR-registret. Men har man oplysninger fra tilsyn, der 
viser, at den faktiske anvendelse aktuelt er en anden, skal man lægge dette til 
grund. 
 
Kommunen har ifølge § 6, stk. 2 pligt til at fastlægge de arealer, der anvendes 
til de forskellige følsomme formål. Ikke desto mindre er det ifølge lovbemærk-
ningerne amtet, der som § 8-myndighed har den endelige afgørelse med hensyn 
til, om anvendelsen er følsom. 
 
Som det fremgår af det følgende, går en række af eksemplerne ud på at afklare, 
om en given anvendelse falder under stk. 1 eller stk. 2 i § 6. I relation til § 8 er 
dette af mindre betydning, da alle de følsomme anvendelser udløser § 8-pligt. 
Fortolkningerne er medtaget alligevel, fordi der er den forskel, at stk. 1-
tilfældene er dem, der indgår i den offentlige oprydningsindsats. Herved har 
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disse indirekte betydning for § 8, fordi det i disse tilfælde er et krav, at vilkåre-
ne ikke må være strengere end ved offentlige oprydninger. 
 
I alle tilfælde er der tale om et skøn, som amtet skal anlægge i den konkrete 
sag. Bemærkningerne anfører, at amtet i tvivlstilfælde må foretage en samlet 
afvejning af en given arealanvendelses følsomhed i forhold til forureningspo-
tentialet på den konkrete lokalitet. Det vil altså være lovligt og korrekt at lægge 
vægt på, om der på grund af forureningen på stedet er et særligt behov for at 
beskytte mennesker (menneskers sundhed). 
 
De hensyn til menneskers eksponering, der er en del af følsomhedsvurderin-
gen, er beskrevet i Oprydningsvejledningen, vejledning 6/1998 fra Miljøstyrel-
sen, afsnit 5.2, bl.a. skemaet s. 46. 
 
Bolig, § 6, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 
Det afgørende for, om noget er bolig i § 6, stk. 1’s forstand, er, om mennesker 
opholder sig der døgnet rundt og på helårsbasis. 
 
Parcelhuse, stuehuse på landet og etageboliger er de typiske eksempler. Hvis et 
hus faktisk kun anvendes lejlighedsvis, er det ikke en bolig i stk. 1’s forstand, 
men et ’sommerhus’ og dermed omfattet af stk. 2. 
 
Plejehjem må anses for bolig, selv om lovbemærkningerne regner dem for ’in-
stitution’ i § 6, stk. 2’s forstand. Døgninstitutioner og kollegier er også bolig. 
 
Sommerhuse og kolonihaver er ikke bolig i stk. 1’s forstand, medmindre de 
rent faktisk bebos på helårsvis. 
 
Hotelværelser er ikke bolig, men der er ved at komme en ny type hoteller, hvor 
der udlejes på langtidsbasis. Her kan man efter omstændighederne betragte 
dem som boliger i stk. 1’s forstand. 
 
Børneinstitution, § 6, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 
Børnehaver og vuggestuer er de typiske børneinstitutioner. Dagpleje sidestilles 
med vuggestuer. Deltidsinstitutioner for småbørn må også betragtes som om-
fattet. Hvis en udflytterbørnehave kommer ét eller flere faste steder med bør-
nene, må sådanne arealer betragtes som en del af børnehaven. 
 
Fritidshjem, skolefritidsordninger og fritidsklubber, der alle er for børn over 
førskolealderen, er ikke omfattet af begrebet børneinstitution, men betragtes 
som ’institutioner’, der er omfattet af stk. 2. 
 
Offentlig legeplads, § 6, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 
Udtrykket må forstås som ’legeplads med offentlig adgang’. Om den drives i 
offentligt eller privat regi, kan ikke være afgørende. 
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Mere vigtigt må det være, om det er en legeplads, der benyttes af småbørn i 
førskolealderen, typisk som et sted hvor dagplejemødre og hjemmegående 
mødre kommer med børn, som ellers ville lege på daginstitutionernes legeplad-
ser. 
 
En legeplads ved etageboliger betragtes som en del af boligerne, så den er af 
den grund omfattet af stk. 1, og spørgsmålet om offentlig adgang bliver derfor 
ikke relevant. 
 
Hvis der de facto er etableret en legeplads på et rekreativt eller alment tilgæn-
geligt område, fx på en ubenyttet grund, kan den være omfattet af stk. 1. 
 
Rekreativt område og alment tilgængeligt område, § 6, stk. 2 
Parker, naturområder og strande er rekreative områder. 
 
De er altid alment tilgængelige. Tvivl om hvorvidt noget er rekreativt, har in-
gen betydning, hvis arealet blot er alment tilgængeligt.  
 
Alment tilgængelige områder, der ikke har karakter af rekreative, er ubenyttede 
arealer, havnearealer, parkeringsarealer o. lign. Indhegnede arealer, der ikke 
holdes lukkede, må betragtes som alment tilgængelige, hvis folk rent faktisk 
kommer på dem. 
 
Ved vilkårsfastsættelsen kan det være relevant at se på, om der er tale om et 
nærrekreativt område i et tæt bebygget område. I så fald er det en indikation af, 
om der må forventes en intensiv brug af arealet. Det taler for relativt strenge 
vilkår, fx vilkår på linie med opholds- og legearealer ved en boligbebyggelse. 
 
Sportsanlæg betragtes som institution, se nedenfor. 
 
Kolonihave og sommerhusgrund, § 6, stk. 2 
Selv om disse anvendelser typisk er intensive (dyrkning, leg), måske mere in-
tensive end mange boliger, er de ikke medtaget som boliger på grund af, at de 
kun benyttes en del af året. 
 
Nyttehaver med eller uden hus må sidestilles med kolonihaver. 
 
Institution, § 6, stk. 2 
Institutioner i § 6, stk. 2’s forstand er ifølge lovbemærkningerne ’alle former 
for institutioner for mennesker’. Ud over børneinstitutioner, der også er omfat-
tet af stk. 1, nævner bemærkningerne, at det bl.a. er hospitaler, plejehjem, sko-
ler og sportspladser. 
 
Et plejehjem må dog betragtes som boliger, der falder under stk. 1. 
 
Tilsvarende må kostskoler kunne betragtes som boliger. 
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Friarealer ved skoler, dvs. legepladser, idrætsanlæg mv., er en del af skolen. 
 
Når sportspladser i bemærkningerne er nævnt selvstændigt, er det nærliggende 
som udgangspunkt at medtage alle former for sports- og idrætsanlæg, udendørs 
såvel som indendørs. Altså også sportshaller. Baggrunden for at medtage 
sportspladser er formentlig den potentielle eksponering ved hudkontakt på 
boldbaner o. lign. Eksponering ved indånding i sportshaller kan sidestilles her-
med. 
 
Udtrykket ’institutioner for mennesker’ er meget bredt. Der er dog ingen tvivl 
om, at anvendelse til erhverv falder udenfor. Dvs. industri og kontor. Ligeledes 
butikker og restauranter. Generelt må man gå ud fra, at steder der overvejende 
har karakter af arbejdspladser, falder uden for kategorierne med følsom anven-
delse i § 6, stk. 2. 
 
Grænsetilfælde, som eventuelt kan falde under § 6, stk. 2 
Trafikanlæg falder udenfor, men indendørs og udendørs ventearealer ville man 
efter omstændighederne godt kunne betragte som omfattet af § 6, stk. 2. 
 
Hoteller, feriecentre, vandrerhjem og kursusejendomme er grænsetilfælde, som 
amterne nok vil være tilbøjelige til at betragte som erhverv, men også her kan 
der argumenteres for, at de er omfattet. 
 
Kirker, menighedshuse, sognegårde, biblioteker, kulturcentre, museer, teatre, 
biografer, musikhuse osv. er vel ’institutioner for mennesker’, og det vil næppe 
være forkert at betragte dem som omfattet, hvis der vurderes at være et beskyt-
telsesbehov.  
 
I forbindelse med disse grænsetilfælde kan der henvises til den tidligere nævn-
te generelle retningslinie for fortolkningen fra lovbemærkningerne, hvorefter 
amtet i tvivlstilfælde må foretage en samlet afvejning af en given arealanven-
delses følsomhed i forhold til forureningspotentialet på den konkrete lokalitet. 
 
Heri ligger også, at nok kan det være o.k., at amtet ønsker en § 8-
sagsbehandling, men det er ikke sikkert, at den fører til særligt strenge vilkår, 
måske skal der slet ikke fastsættes nogen vilkår. Men kendskabet til forurenin-
gen på det konkrete areal kan være tilstrækkelig baggrund til, at det er rimeligt, 
at ansøgeren skal belyse de sundhedsmæssige risici nærmere, og at amtet får 
lejlighed til at vurdere behovet for eventuelle vilkår. 
 
Amtets beslutning om at forlange en § 8-ansøgning i disse grænsetilfælde skal 
være velovervejet, da det er en byrde for ansøgeren. På den anden side kan for-
sigtighedsprincippet være med til at gøre udslaget i den konkrete bedømmelse 
af grænsetilfælde som de nævnte. 
 
9.1.4 Hvad gælder, når vi er uden for § 8? 
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Vi er uden for § 8-pligten, hvis der er tale om byggeri til erhvervsformål eller 
anlægsarbejder på erhvervsarealer, og hvis byggeriet samtidig ligger uden for 
indsatsområde for grundvand, dvs. på arealer der hverken ligger i OSD eller i 
indvindingsoplandet for et alment vandforsyningsanlæg.  
 
Selv om der ikke er pligt til at indhente § 8-tilladelse, kan et erhvervsbyggeri 
dog blive mødt med krav som følge af de øvrige regler om forurenet jord, dvs. 
bl.a. miljøbeskyttelsesloven § 19, jordflytningsreglerne og jordforureningslo-
ven § 71, se nedenfor.  
 
§ 8 gælder ikke for 
Erhvervsbyggeri på arealer, der ikke er indsatsområder for grundvand. 
 
Hvis amtet får en ansøgning om § 8-tilladelse i sådanne situationer, skal det 
altså meddele, at projektet kan udføres uden tilladelse efter § 8. Men amtet 
iværksætter samtidig en sagsbehandling efter fx miljøbeskyttelsesloven § 19, 
hvis projektet skal have tilladelse efter denne bestemmelse. 
 
Miljøbeskyttelseslovens § 19 
Pligten til at indhente tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 gælder – som 
ved § 8-pligtige bygge- og anlægsarbejder – for omdisponeringer af forurenet 
jord, der kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand på place-
ringsstedet. Se nærmere afsnit 10.1. 
 
Bedømmelsen efter § 19 er ikke mildere, fordi der er tale om en erhvervsgrund, 
og grundvandet kan og skal beskyttes efter denne bestemmelse, selv om der ik-
ke er drikkevandsinteresser knyttet til det. 
 
Jordflytningsreglerne 
Forurenet jord der flyttes ud af grunden, og al form for jord der flyttes ud af et 
kortlagt areal, er omfattet af anmeldereglerne. Se nærmere om 
jordflytningsreglerne i afsnit 10.2. 
 
Standsningspligten, jordforureningsloven § 71 
Standsningspligten efter jordforureningsloven § 71 gælder også erhvervsbyg-
geri, men amtet bør i givet fald hurtigt kunne afklare spørgsmålet, om der er 
grundvandsinteresser, som udløser § 8-pligt. For at undgå standsning, og af 
hensyn til de øvrige regler om håndtering af forurenet jord, er det dog en god 
idé, hvis bygherren via undersøgelser har styr på forureningsforholdene. 
 
Anbefalinger 
Det kan forekomme, at en bygherre frivilligt er interesseret i at træffe foran-
staltninger til imødegåelse af forurening. Hvis amtet er opmærksom på et er-
hvervsbyggeri, der risikerer problemer fra en jord- og grundvandsforurening, 
fx indeklimaproblemer, kan amtet gøre opmærksom på problemet og give an-
befalinger om, hvordan problemet kan imødegås. 
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Arbejdsmiljøregler, jordforureningsloven § 66, stk. 5 
Indeklimaproblemer kan medføre, at Arbejdstilsynet skrider ind, men normerne 
for arbejdsmiljøet er generelt meget lempeligere end de kriterier, amterne an-
vender i § 8-sagerne. Arbejdstilsynet skrider ikke ind på projektstadiet med fo-
rebyggende krav, først når problemet er konstateret.  
 
Amtet har også først pligt til at underrette Arbejdstilsynet, efter at et indekli-
maproblem er konstateret, se jordforureningsloven § 66, stk. 5. 
 
Da det ofte er enklere at løse et potentielt indeklimaproblem ved en forebyg-
gende indsats, kan det være relevant, og i bygherrens interesse, at amtet så tid-
ligt som muligt gør opmærksom på det, og giver anbefalinger. 
 
Byggelovgivningen, jordforureningsloven § 66, stk. 4 
Efter jordforureningsloven § 66, stk. 4, har amtet pligt til at underrette den 
stedlige byggemyndighed, dvs. kommunen, hvis man konstaterer indeklima-
problemer som følge af jordforurening. 
 
Kommunen har visse muligheder for at skride ind som byggemyndighed over 
for et bestående indeklimaproblem.  
 
Men byggemyndigheden har i modsætning til Arbejdstilsynet mulighed for at 
stille forebyggende krav, nemlig i medfør af bygningsreglementets pkt. 11.4.3: 
 
Bygningsreglementet pkt. 11.4.3. 
Forurening fra tidligere lossepladser, gasværker, forurenede industrigrunde og 
lignende må ikke give anledning til sundheds- eller sikkerhedsmæssigt util-
fredsstillende indeklima. Bygningskonstruktioner mod undergrunden skal ud-
føres såvel lufttæt som diffusionstæt, såfremt grunden bebygges, uden at foru-
reningen i jorden er fuldstændig oprenset. I særlige tilfælde, hvor grunden in-
den bebyggelse ikke oprenses delvis af hensyn til beskyttelse af grundvand og 
de øvre jordlag, kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav. 
 
Denne bestemmelse gælder også for erhvervsbyggeri. Der kan derfor være god 
grund til, at amtet, hvor det er opmærksom på et potentielt indeklimaproblem i 
et byggeprojekt, underretter kommunen og gør opmærksom på dens mulighed 
for at stille krav i medfør af denne bestemmelse. 
 
 
9.2 Parterne i sagen 
 
Der optræder i de fleste § 8-sager en række private parter: Bygherre, grundejer, 
rådgivningsfirma, entreprenør, vognmand m.fl. 
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Det er vigtigt at have styr på, hvem der er direkte forpligtet over for amtet, og 
hvilken rolle de øvrige har i relation til amtet. 
 
9.2.1 § 8-pligten påhviler ejeren eller brugeren 
Efter § 8 er der ingen tvivl om, at det er ejeren eller brugeren, der har pligt til at 
indhente en § 8-tilladelse. Tilsvarende er det også ejeren eller brugeren, der 
skal forelægge spørgsmålet om § 8-pligt for amtet, hvis han er i tvivl.  
 
Konsekvenserne ved at sætte et arbejde i gang uden at søge om tilladelse er, at 
man kan blive straffet, se jordforureningsloven § 88, stk. 1, nr. 2. Desuden risi-
kerer man at løbe ind i standsningspligten efter § 71, der også påhviler entre-
prenøren, se ovenfor under afsnit 9.1.1. 
 
Brugeren er den, der lejer arealet, eller på anden måde har brugsretten. 
 
Hvis der indgives ansøgning af en anden end ejeren eller brugeren, bør amtet 
sikre sig, at ejeren er indforstået, inden sagsbehandlingen påbegyndes. 
 
Eftersom det er ejeren eller brugeren, der har pligt til at søge, er det også ejeren 
eller brugeren, der skal stå som adressat for § 8-tilladelsen. 
 
Ejerskifte 
Det er langtfra altid, amtet bliver opmærksom på, at der er sket et ejerskifte, 
men hvis man gør, er det rimeligt at tage kontakt med den nye ejer for at sikre 
sig, at denne fortsat står bag projektet. 
 
Når amtet skal afgive § 8-tilladelsen, bør man indhente oplysning i BBR om, 
hvem der er grundejer.  
 
Hvis der sker ejerskifte, efter at § 8-tilladelsen er afgivet, følger tilladelsen med 
til den nye ejer.  
 
Hvis ejerskiftet sker inden eller under et byggeri, er det altså op til den nye 
ejer, om han vil udnytte tilladelsen og realisere byggeriet. Det skal dog være 
påbegyndt inden 1 år efter tilladelsens dato, medmindre amtsrådet træffer afgø-
relse om andet, se § 8, stk. 6. Men udnytter den nye ejer tilladelsen, skal han 
også respektere vilkårene. Ellers må han søge dem ændret ved en fornyet an-
søgning. 
 
En ny ejer kan også vælge at skrinlægge projektet. Han kan dog få påbud efter 
§ 10 om at retablere forholdene miljømæssigt. 
 
Nogle vilkår er længerevarende, fx vilkår om monitering, afværgepumpning, 
opretholdelse af tæt belægning, opretholdelse af et lag af ren jord osv. Sådanne 
vilkår er bindende for den til enhver tid værende ejer eller bruger af arealet, se 
§ 8, stk. 7. Ved et boligbyggeri kan det altså være den eller de nye ejere, der 
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skal respektere disse vilkår. For at undgå, at vilkårene går i glemmebogen, kan 
og bør de tinglyses på ejendommen ved amtets foranstaltning. Det er der 
hjemmel til i § 8, stk. 7. 
 
Bygherren 
I denne håndbog omtales den private part ofte for nemheds skyld som bygher-
ren. 
 
Bygherren er den, der betaler for projektet, og altså den der har en aktiv inte-
resse i projektet. Bygherren er ofte den samme som ejeren eller brugeren. Der 
kan også foreligge et aftaleforhold, så bygherren optræder på vegne af ejeren 
eller brugeren. Når amtet har sikret sig, at dette er tilfældet,  kan man fremover 
i sagen betragter bygherren som den private part.  
 
Hvis der ikke er personsammenfald, bør selve afgørelsen dog altid gå til ejeren 
(brugeren) og med kopi til bygherren,  
 
9.2.2 Andre parter 
Rådgiveren 
Ved byggeri på forurenede arealer er det normalt, at bygherren har engageret 
en miljørådgiver til at bistå med de opgaver, der har at gøre med jordforurenin-
gen, herunder kontakten med myndighederne.  
 
Det vil som regel være rådgiveren, der indgiver ansøgning om § 8-tilladelse på 
bygherrens vegne. En rådgiver har et professionelt ansvar for at have sin be-
myndigelse fra opdragsgiveren i orden. 
 
Men hvordan forholdet er mellem rådgiver, bygherre, entreprenør, grundejer, 
lejer og eventuelt andre involverede parter, kan være ganske uigennemskueligt. 
Spørg rådgiveren om hvem der er deres klient, og hvem der er grundejer, hvis 
dette ikke fremgår tydeligt.  
 
Send gerne en kvitteringsskrivelse for modtagelse af ansøgningen til grundeje-
ren med kopi til rådgiver og eventuel bygherre. På denne måde sikrer amtet sig, 
at grundejeren ved, at ansøgning er indgivet, og at der nu påbegyndes en sags-
behandling, hvor amtet fremover vil være i dialog om sagen med den pågæl-
dende rådgiver, som man har forstået repræsenterer NN. Grundejeren har da 
pligt til at reagere, hvis der er problemer eller misforståelser. 
 
Selv om al kontakt derefter foregår med rådgiveren, bør selve § 8-tilladelsen til 
sin tid alligevel stiles til og sendes til grundejeren (eller brugeren) – med kopi 
til rådgiveren. 
 
Krav om specialviden hos rådgivningsfirma 
Prøvetagning, risikoberegninger, tilsyn, afrapportering mv. kræver specialvi-
den. Amtet kan i overensstemmelse med forudsætningerne i lovens § 8, stk. 3 
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og 4 forlange, at bygherren engagerer et rådgivningsfirma, der lever op til disse 
krav. 
 
Hvis bygherren ikke kender et egnet firma, kan amtet henvise til FRI, Forenin-
gen af Rådgivende Ingeniører. 
 
Entreprenører og vognmænd 
Alt efter hvordan de kontraktlige forhold omkring et byggeri er skruet sammen, 
kan en entreprenør have noget forskellige roller i § 8-sager. Det normale er, at 
entreprenøren er engageret af bygherren, men der kan også være tale om en 
underentreprenør i forhold til en hovedentreprenør, og entreprenøren kan også 
selv være bygherre. 
 
Entreprenør og vognmand er selvstændigt ansvarlige efter jordflytningsregler-
ne, hvis de flytter jord ud af grunden. Den der omdisponerer jord, er ligeledes 
selvstændigt ansvarlig efter miljølovens § 19. Endelig er den, der udfører eller 
lader udføre et bygge- eller jordarbejde, og støder på en ikke kortlagt forure-
ning, selvstændigt forpligtet til at standse arbejdet ifølge jordforureningslovens 
§ 71. 
 
 
9.3 Krav til ansøgning og dokumentation – dialog under sagsbehandlin-

gen 
 
9.3.1 Hvad kan amtet forlange? – hensynet til ansøgeren, § 8, stk. 3 
Der er  indsat en hjemmelsbestemmelse i § 8, stk. 3 for at give en ramme for, 
hvad amtet kan forlange af ansøgeren. Det skyldes i første række, at forure-
ningsundersøgelser af jord og grundvand er omkostningskrævende.  
 
I medfør af § 8, stk. 3 kan amtet stille krav om, at ansøgeren for egen regning 
udfører nødvendige undersøgelser, eller på anden måde dokumenterer, at hans 
projekt er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Der er altså ikke tvivl om, at amtet godt kan forlange, at bygherren skal beko-
ste undersøgelser mv., som ikke er strengt nødvendige for bygherrens projekt, 
men alene skal bruges til, at amtet kan vurdere sagen. § 8, stk. 3 betyder også, 
at der ikke er tvivl om, at undersøgelserne skal gå så vidt som til at bevise, at 
projektet kan gennemføres, så det er miljø- og sundhedsmæssigt i orden. 
 
Men samtidig er der af hensyn til ansøgeren fastsat nogle begrænsninger i, hvor 
meget amtet kan kræve. Disse begrænsninger følger dels af en fortolkning af § 
8, stk. 3, dels af uskrevne forvaltningsretlige regler: 
 
’Nødvendig’ dokumentation 
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Lovteksten i § 8, stk. 3 forlanger, at dokumentationen, herunder undersøgelser-
ne, skal være ’nødvendige’ for at vurdere, om projektet er ’miljø- og sund-
hedsmæssigt forsvarligt.’ 
 
Heri ligger for det første, at amtet ikke må forlange mere, end hvad der er rele-
vant for § 8-sagen. Fx kan amtet ikke forlange, at hele grunden undersøges, 
hvis der kun skal bygges på en del af den. Dette er nævnt i lovbemærkninger-
ne, og meningen med det er, at amtet ikke må kunne presse ansøgeren til at le-
vere en gratis undersøgelse til brug for amtets andre opgaver som kortlæg-
nings- og oprydningsmyndighed. 
 
For det andet må amtet ikke bare kræve dyre undersøgelser for at få det bedst 
mulige sagsmateriale. Undersøgelserne må ikke være dyrere end nødvendigt. 
Bemærkningerne nævner, at sådanne undersøgelser typisk vil koste mindre end 
25.000 kr. og måske helt kan undværes, hvis grunden i forvejen er velunder-
søgt som led i amtets kortlægnings- og afværgeindsats. I virkelighedens verden 
er lovbemærkningerne ikke ganske realistiske på dette punkt. En bygherre kan 
komme til at udføre betydeligt dyrere undersøgelser, end bemærkningerne ska-
ber forventninger om, simpelt hen fordi det ikke kan lade sig gøre så billigt. 
 
Proportionalitetsprincippet 
Frem for en absolut beløbsgrænse er det reelle værn mod for dyre undersøgel-
ser snarere det mere flydende, uskrevne forvaltningsretlige proportionalitets-
princip. Det betyder, at undersøgelsesudgifterne skal stå i rimeligt forhold til 
den forureningsrisiko, der skal belyses. Et byggeri på en let forurenet grund 
kræver enkle undersøgelser, mens en forurening med høj potentiel risiko skal 
belyses ekstra godt, hvis det skal være forsvarligt at etablere nye boliger. 
 
I praksis er der sjældent problemer med at få udført de nødvendige undersøgel-
ser. Bygherren har ofte selv en interesse i, at forureningsforholdene er velbely-
ste, så myndighedsbehandlingen kan foregå nemt og hurtigt.  
 
 
Dokumentation for afværgekravs økonomi 
Bygherrens ønsker til afværgevilkår er ofte båret af hensyn til økonomi, og am-
tet er forpligtet til at give bygherren mulighed for den billigste løsning blandt 
flere, der lige godt opfylder de miljø- og sundhedsmæssige formål. Det følger 
også af proportionalitetsprincippet. Desuden må amtets løsningskrav ifølge 
samme princip ikke være uforholdsmæssigt omkostningskrævende i forhold til 
formålet.  
 
Det er derfor velbegrundet og lovligt, hvis amtet som en del af kravene til do-
kumentationen forlanger, at ansøgeren belyser de økonomiske aspekter af én 
eller flere afværgeløsninger – ikke mindst hvis det er ansøgeren, der påberåber 
sig, at myndighedens krav vil være økonomisk uacceptable.  
 
9.3.2 Hvad bør amtet forlange? – hensynet til sagen 
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Det følger af det uskrevne forvaltningsretlige officialprincip, at amtet som 
myndighed har ansvaret for, at der ikke træffes afgørelse, før sagen er tilstræk-
keligt belyst.  
 
Der skal være et oplysningsgrundlag, så amtets afgørelse kan blive forvalt-
ningsmæssigt korrekt. Det betyder for det første, at tilladelsen og dens vilkår 
ikke må være strengere eller lempeligere, end hvad der følger af loven og am-
tets praksis. 
 
Sagen skal for det andet være så godt oplyst, at lovens miljømæssige og sund-
hedsmæssige krav med sikkerhed er tilgodeset. De ansvarsmæssige konsekven-
ser af at slække på kravene til dokumentation kan være betydelige, hvis det 
medfører, at amtet tillader noget, der burde være forhindret. 
 
For det tredje skal dokumentationen ud over at være tilstrækkelig ’i dybden’, 
også være tilstrækkelig ’i bredden’, dvs. at hele projektet skal være belyst.  
Bygherren og dennes rådgiver presser ofte på for at få § 8-tilladelsen, selv om 
dele af projektet ikke er beskrevet, eller kun nogle af forureningsforholdene er 
undersøgt. Amtet bliver så bedt om at give en tilladelse til en første etape eller 
om at igangsætte sagsbehandlingen, selv om undersøgelser mangler. 
 
Hvis amtet går ind på at påbegynde sagsbehandlingen, uden at grundlaget er i 
orden, bliver det alt andet lige sværere at forlange supplerende undersøgelses-
krav opfyldt på et senere tidspunkt, uanset at sagen ikke var helt belyst fra star-
ten. Generelt må det frarådes at give en § 8-ansøgning i etaper. Kun hvis eta-
perne klart kan adskilles, så tilladelse til én etape ikke foregriber tilladelse til 
den næste, bør det gøres.  
 
I kapitel 5 er der beskrevet, hvad en ansøgning skal indeholde. 
 
9.3.3 Juridiske rammer for dialog under sagsbehandlingen 
Under forberedelsen af en § 8-tilladelse foregår der ofte en dialog på tekniker-
plan mellem amtet og bygherrens rådgiver, hvor man diskuterer undersøgel-
seskrav og vilkår for projektet. Selv om den tekniske dialog sædvanligvis fore-
går ret formløst, er den juridisk set en del af den myndighedsmæssige sagsbe-
handling. Der gælder derfor principielt de samme juridiske regler, som er 
nævnt ovenfor under pkt. 9.3.1 og 9.3.2. 
 
Al væsentlig dokumentation og journalisering af hvad der udveksles af oplys-
ninger, tilsagn, krav og anmodninger, bør medtages i den endelige § 8-
tilladelse. 
 
Der gælder en lang række andre regler for sagsbehandlingen, hvad enten den 
foregår formelt eller uformelt. Det er de forvaltningsretlige regler for al sags-
behandling i afgørelsessager, som det ligger uden for denne vejlednings ram-
mer at beskrive nærmere. I § 8-sager vil der især være tale om bygherrens 
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partsrettigheder efter forvaltningsloven, dvs. lovens regler om vejledningspligt 
(§ 7), partshøring (§ 19), udtaleret (§ 21) og begrundelse (§§ 22-24) m.fl. 
 
 
9.3.4 Afgørelser og dialog efter tilladelsen, men under projektet 
Når § 8-tilladelsen er afgivet, er det den, der gælder som ramme for projektet 
og for den fortsatte kontakt mellem amtet og bygherren.  
 
I spørgsmål af større betydning kan det være nødvendigt, at amtet træffer be-
slutning i form af en formel tillægsafgørelse. § 8, stk. 5 nævner udtrykkeligt, at 
amtet kan ændre vilkår eller fastsætte nye vilkår, hvis der under arbejdet kon-
stateres andre forureningsforhold end forudsat ved tilladelsen. Det samme vil 
gælde, hvis bygherren undervejs i forløbet ændrer projektet så meget, at forud-
sætningerne for tilladelsen ikke længere holder stik.  
 
9.3.5 Amtets øvrige indsats til oplysning af sagen 
Ud over hvad der ovenfor er sagt om amtets muligheder for at skaffe relevante 
oplysninger fra ansøgeren, har amtet i kraft af det almindeligt gældende offici-
alprincip også pligt til at søge sagen oplyst via andre kilder. 
 
For det første kan nævnes oplysninger, som amtet selv ligger inde med i regi-
stre eller i andre afdelinger, og oplysninger som amtet selv er nærmest til at 
skaffe, fx ved tilsyn, litteraturstudier eller søgning i databaser.  
 
For det andet bør amtet inddrage de myndigheder og eventuelle andre private 
parter, som kan give oplysninger, eller som må antages at have interesser at va-
retage. Amtet bør altid inddrage den stedlige kommune, fx i forbindelse med at 
afgørelsen sendes i partshøring. Det kan også ske i spørgsmål om aktuel, fak-
tisk anvendelse af arealer med følsom anvendelse, hvor kommunen efter § 6, 
stk. 2 faktisk har pligt til at fastlægge disse arealer og stille oplysninger til rå-
dighed for amtet til brug for § 8-sager. Amtet har også mulighed for at inddra-
ge embedslægen i sundhedsfaglige spørgsmål. 
 
Endelig gælder det for det tredje, at amtet altid skal forholde sig kritisk og 
selvstændigt til det materiale, der er fremskaffet. Det gælder ikke mindst det 
materiale, ansøgeren fremlægger, herunder undersøgelsesresultater og risikobe-
regninger. Det er en fejl, hvis amtet lægger ansøgerens materiale uprøvet til 
grund. 
 
 
9.4 Lovlige vilkår 
 
• Dette afsnit indeholder en oversigt over, hvilke vilkår der er lovlige ifølge 

§ 8 og 
hvilke øvrige krav ved fastsættelsen af vilkår, der følger af almindelig forvalt-
ningsret.  
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Afsnittet supplerer håndbogens kapitel 7 om de tekniske forhold i forbindelse 
med fastsættelse af vilkår. 
 
Tilladelse eller afslag? 
Afsnittet forudsætter, at ansøgeren skal have en tilladelse og ikke et afslag. I 
langt de fleste sager går amtets indsats ud på at fastsætte de rigtige vilkår, fordi 
ansøgerens projekt grundlæggende kan lade sig gøre ud fra de miljø- og sund-
hedsmæssige hensyn, amtet skal varetage. 
 
Ikke desto mindre kan der forekomme sager, hvor amtet bør give afslag.  
 
Hvis en bygherre insisterer på, at hans projekt bør kunne gennemføres i en be-
stemt udformning og med et bestemt oprensningsniveau, som amtet ikke kan 
acceptere, skal amtet give afslag. Amtet har blandt andet et ansvar for at vare-
tage sundhedsmæssige hensyn på de kommende beboeres eller brugeres vegne. 
Derfor skal amtet tro på, at projektet realistisk kan gennemføres, uden at de 
miljø- og sundhedsmæssige hensyn bliver tilsidesat.  
 
Lovlige vilkår ifølge § 8 
Langt fra alle miljø- og sundhedsmæssigt saglige vilkår kan stilles lovligt i en 
§ 8-tilladelse. Det skyldes, at adgangen til at fastsætte vilkår er begrænset af 
bestemmelsens stk. 4. Stk. 4 er en positivliste for lovlige vilkår, og vilkår der 
ikke er nævnt i stk. 4, kan principielt ikke stilles. 
 
Lovlige vilkår efter § 8, stk. 4 er: 
Nr. 1: miljø- og sundhedsmæssigt nødvendige foranstaltninger af hensyn til 
arealanvendelsen. 
Nr. 2: vilkår, der er nødvendige for at hindre en forøgelse af risikoen for 
grundvandet. 
Nr. 3: senere offentlig indsats må ikke umuliggøres eller fordyres. 
Nr. 4: afsluttende rapport med dokumentation. 
 
Bemærk at loven i både nr. 1 og 2 nævner, at vilkårene skal være ’nødvendige’ 
i relation til det konkrete projekt. Vi er altså slet ikke i en situation, hvor sigtet 
kunne være at fjerne (al) forureningen og dermed grundlaget for kortlægnin-
gen. Amtet kan alene forlange, at risikoen i det konkrete projekt bliver fjernet. 
Derfor bliver den konkrete risikovurdering en juridisk afgørende forudsætning 
for den rette anvendelse af § 8, specielt fastsættelsen af vilkårene i medfør af 
stk. 4. 
 
Hvis bygherren lægger op til at gøre mere, end hvad der er nødvendigt for at 
imødegå den konkrete risiko, skal amtet sikre sig, at han er klar over, at han 
gør mere, end han er forpligtet til. 
 
I de følgende afsnit bliver der givet en fortolkning af de enkelte numre i stk. 4. 
Der bliver samtidig henvist til de relevante afsnit i kapitel 7, hvor man kan fin-
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de konkrete eksempler på udformningen af typiske vilkår inden for de enkelte 
kategorier. 
 
9.4.1 § 8, stk. 4, nr. 1, sundhedsmæssige vilkår 
I praksis er det vilkår fastsat i henhold til nr. 1, der er de vigtigste. Eftersom 
disse vilkår skal være motiveret af hensynet til arealanvendelsen, er det faktisk 
misvisende, når loven omtaler miljømæssigt nødvendige foranstaltninger ved 
siden af de sundhedsmæssige. Der kan reelt kun være tale om krav af hensyn til 
menneskers sundhed.  
 
Lovlige vilkår i henhold til nr. 1 kan angå a) indeklima b) udeluft og c) kon-
takt. 
 
a) indeklima – se også afsnit 7.1 
Vilkår af hensyn til indeklimaet stilles i medfør af § 8, stk. 4, nr. 1. Der kan ty-
pisk være tale om krav om fjernelse af jord, afværgeforanstaltninger over for 
grundvandet, og etablering af membran, ventilation eller andre byggetekniske 
foranstaltninger.  
 
Amternes praksis med hensyn til indeklimasikring deler sig groft taget i to sko-
ler: forureningsfjernelse eller byggetekniske foranstaltninger. Begge dele er 
lovligt, og den ene form for vilkårsfastsættelse er ikke mere korrekt i juridisk 
henseende end den anden.  
 
Byggetekniske foranstaltninger 
Ud over de konkrete krav til de byggetekniske foranstaltninger er det lovligt at 
stille krav om tilsyn, vedligeholdelse og monitering. Vedvarende vilkår kan og 
bør tinglyses på ejendommen efter § 8, stk. 7. Tinglysningen sker ved amtets 
foranstaltning.  
 
Hjemmel til senere supplerende foranstaltninger 
Det vil være logisk og konsekvent at tage forbehold mod supplerende krav, fx 
aktiv ventilering af dræn og eller grundvandsindsats, hvis monitering viser, at 
fastsatte værdier ikke kan overholdes. Et sådant forbehold vil i givet fald blive 
aktualiseret efter nogle år, hvor der meget vel kan være sket ejerskifte i mel-
lemtiden. Men vilkåret er ifølge § 8, stk. 7 bindende for den til enhver tid væ-
rende ejer (uanset om det er tinglyst). Der har været rejst tvivl om det lovlige 
og rimelige i dette. 
 
Alt efter hvordan et sådant vilkår er udformet, vil det formentlig kunne være 
lovligt. Alternativet ville være at forlange omkostningskrævende afværgefor-
anstaltninger fra starten, som amtet ikke anser for nødvendige. Det ville stride 
mod proportionalitetsprincippet. Amtet skal dog være opmærksom på, at det 
ofte vil være problemfyldt at aktivere et vilkår efter projektets afslutning. 
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Vejledende kan der opstilles følgende krav til et sådant vilkår: For at vilkåret 
skal være lovligt, må supplerende foranstaltninger kun komme på tale som en 
ekstra sikkerhed, hvis det mod forventning skulle vise sig nødvendigt. De even-
tuelle supplerende foranstaltninger bør være veldefinerede, så de kan estimeres 
økonomisk. Amtet skal, når der træffes afgørelse, sørge for, at der er dokumen-
tation i form af beregninger, der med en høj grad af sikkerhed viser, at de op-
rindelige foranstaltninger er tilstrækkelige, ellers skal der stilles skrappere krav 
fra starten. Endelig bør forløbet tilrettelægges, så det relativt hurtigt bliver af-
klaret, om der skal stilles supplerende krav. 
 
b) udeluft – se også afsnit 7.2 
Vilkår af hensyn til udeluften, fx krav om oprensning eller afskæring, er for-
holdsvis sjældne, men lovlige, hvis de er fastsat efter en konkret risikovurde-
ring. 
 
Lossepladsgas giver særlige problemer i relation til indeklima og udeluft. Vil-
kår fastsættes konkret. 
 
c) kontakt – se også afsnit 7.3 
Vilkår for at forhindre menneskers kontakt med efterladt forurenet jord på bo-
ligernes tilgængelige friarealer er typisk krav om etablering af et lag på 50 cm 
ren jord eller en permanent, tæt belægning. Vilkår med dette indhold betragtes 
som lovlige, selv om der ikke herved sikres ren jord i tilstrækkelig anvendel-
sesdybde i forhold til ethvert havearbejde og gravearbejde. 
 
Strengere krav er lovligt fx på skråninger og på områder med stort slid. 
 
Ud over de konkrete krav om afskærende foranstaltninger kan der lovligt stilles 
krav om vedligeholdelse, så vilkåret altid er opfyldt. Vedvarende vilkår kan og 
bør tinglyses på ejendommen efter § 8, stk. 7. 
 
9.4.2 § 8, stk. 4, nr. 2, grundvandsbetingede vilkår – se også afsnit 7.6 
Vilkår med hjemmel i nr. 2 skal være nødvendige for at hindre forøgelse af ri-
siko for grundvandet. Dette skal ske som følge af et bygge- og anlægsarbejde 
over en forurening, der kan være til fare for grundvandet eller et bygge- og an-
lægsarbejde på et hotspot.  
 
Som det ses, har reglen et meget snævert anvendelsesområde. Den kan fx bru-
ges til at stille vilkår, hvis en belægning eller en bygning fjernes, og forurenet 
jord derved blotlægges for nedsivning. 
 
Amtet kan altså meget vel komme ud for, at der er pligt til at indgive § 8-
ansøgning om et erhvervsbyggeri, fordi det ligger i OSD eller indvindingsop-
land, men at amtet faktisk ikke har mulighed for at stille vilkår til sikring af 
grundvandet. Der kan dog blive tale om vilkår i medfør af nr. 3, se nedenfor.  
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9.4.3 § 8, stk. 4, nr. 3, vilkår af hensyn til offentlig indsats – se også af-
snit 7.7. 

Efter nr. 3 kan amtet stille vilkår om, at den ændrede anvendelse eller det på-
gældende bygge- eller anlægsarbejde skal udføres på en bestemt måde, således 
at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt. 
 
Også dette at kunne etablere moniteringsboringer kan betragtes som en senere 
offentlig indsats, som amtet med hjemmel i nr. 3 kan forlange, at der bliver ta-
get hensyn til ved et byggeri. 
 
Det må i givet fald forlanges, at den pågældende offentlige indsats har en reali-
stisk udsigt inden for en rimelig tidshorisont. Et teoretisk hensyn til en mulig 
senere offentlig indsats kan næppe bære, at der fastsættes vilkår, der indebærer 
tab eller omkostninger for ansøgeren. 
 
9.4.4 § 8, stk. 4, nr. 4, vilkår om afrapportering – se også afsnit 7.8  
Ved de større byggerier, hvor der medvirker et sagkyndigt rådgivningsfirma, er 
det ikke noget problem at forlange en afsluttende rapport med dokumentation.  
 
Hvis en rådgiver leverer en rapport, som er meget kortfattet, mangelfuld eller 
uoverskuelig, kan amtet med henvisning til nr. 4 forlange den lavet om. 
 
Amtet kan forebygge dette ved i sine § 8-vilkår at fastsætte nogle minimums-
krav til den afrapportering, man ønsker. Sådanne krav vil være lovlige, så læn-
ge baggrunden er, at det skal være muligt for amtet at konstatere, om projektet 
er udført i overensstemmelse med forudsætningerne i ansøgningen og de fast-
satte vilkår i tilladelsen. 
 
Amterne har ofte problemer med at få leveret afslutningsrapporter inden for en 
rimelig tid. Det er der ingen god juridisk løsning på, bortset fra at man kan stil-
le vilkår om en frist regnet fra projektets afslutning. Amtet kan også sætte en 
frist, hvis det efterfølgende trækker ud med en rapport. 
 
9.4.5 ”Accessoriske vilkår” 
En række krav, der kan og bør stilles, er ikke direkte nævnt som mulige vilkår i 
§ 8, stk. 4. Når de er lovlige alligevel, er det fordi de er nødvendige for opfyl-
delsen af et egentligt vilkår. Fx er det rimeligt og nødvendigt, at et vilkår om 
overholdelse af en bestemt kriterieværdi ledsages af krav om målinger, for-
skrift for, hvor og hvor mange målinger der skal tages, om specifikke analyse-
metoder, og om at målinger og analyser skal udføres af kvalificeret personale. 
Det er også lovligt i et vilkår at skrive, at arbejde med forurenet jord eller etab-
lering af forureningstekniske foranstaltninger skal udføres under miljøteknisk 
tilsyn af et kvalificeret rådgivningsfirma. 
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Sådanne krav kan kaldes accessoriske vilkår, fordi de ikke har betydning i sig 
selv, men kun i sammenhæng med et egentligt vilkår. De stilles, for at de 
egentlige vilkår kan være effektive. 
 
I en afgørelse kan den slags vilkår godt stå som ét eller flere selvstændige vil-
kår, fordi man redaktionelt har samlet dem. Modstykket er, at man i en række 
vilkår skulle skrive det samme, fx at der skal være miljøteknisk tilsyn, eller at 
prøver skal udføres af akkrediteret laboratorium. Det ændrer selvsagt ikke på 
kravenes lovlighed, hvordan de redaktionelt er placeret. 
 
9.4.6 § 8, stk. 5, tillægsvilkår 
Efter at en § 8-afgørelse er afgivet, kan amtet ændre eller supplere vilkårene, 
hvis der konstateres andre forureningsforhold end forudsat ved tilladelsen. Det 
følger af stk. 5. 
 
Der skal altså være tale om forhold, som ikke var oplyst i ansøgningsmateria-
let. Fx ændringer af projektets udformning, nye oplysninger om forureningen 
osv. 
 
De ændrede vilkår kan naturligvis gå både i skærpende og lempende retning. 
 
Nye eller væsentligt ændrede vilkår bør gives i form af et tillæg til den oprin-
delige § 8-tilladelse. Her bør amtet redegøre for baggrunden for den ændrede 
vilkårsfastsættelse og i relevant omfang give en begrundelse, navnlig hvis man 
går imod et forslag fra bygherren. 
 
Mindre justeringer og præciseringer af vilkårene kræver ikke en formel til-
lægsafgørelse. Men de skal altid dokumenteres og journaliseres. 
 
Hvis projektet ændres radikalt, fx hvis beboelsesbygninger flyttes til et andet 
sted på arealet, hvor forureningen ikke er undersøgt, vil amtet være berettiget 
til at kræve en fornyet ansøgning på basis af fornyede undersøgelser. Det er 
amtet, der afgør, om man kan klare sig med tillægsvilkår, eller om der skal 
startes forfra. 
 
9.4.7 Ikke-hjemlede vilkår – supplerende hjemler 
Som følge af at § 8, stk. 4 er en positivliste for lovlige vilkår, er der en række 
miljømæssigt fornuftige vilkår, der ikke er hjemmel til at stille i en § 8-
afgørelse. Det gælder således vilkår til beskyttelse af overfladevand, vilkår om 
støv og støj fra byggearbejdet, vilkår om bæredygtighed i forbindelse med af-
værgeforanstaltningerne. 
 
I en del tilfælde kan sådanne ikke-hjemlede vilkår dog stilles i medfør af andre 
regler. Nedenfor i kapitel 10 er en række supplerende hjemmelsbestemmelser 
gennemgået. Her nævnes blot de vigtigste i oversigt: 
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• Vilkår til beskyttelse af jord mod forurening fra tilført jord kan stilles i 
medfør af miljøbeskyttelsesloven § 19 

 
• Vilkår til beskyttelse af grundvandet som følge af tilført forurenet jord kan 

stilles i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 19. 
 
• Vilkår til beskyttelse af overfladerecipient kan fastsættes i en spildevands-

tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder på en forurenet grund i medfør af miljøbeskyttelsesloven §§ 
27 og 28. 

 
• Vilkår om miljømæssig korrekt håndtering af overskudsjord kan stilles i 

medfør af reglerne om flytning af jord, se jordforureningsloven § 50 i 
sammenhæng med affaldsreglerne i miljøbeskyttelsesloven. 

 
• Vilkår til imødegåelse af indeklimaproblemer i erhvervsbyggeri kan stilles 

af kommunen i medfør af byggeloven og bygningsreglementets pkt. 11.4.3. 
 
• Støv- og støjgener fra bygge- og anlægsprojektet kan der gribes ind over 

for ved påbud i medfør af miljølovens § 42. Der kan ikke stilles vilkår på 
forhånd. 

 
9.4.8 Anbefalinger og oplysninger, ikke-egentlige vilkår 
Selv om der ikke er hjemmel i § 8 til at stille et givet vilkår, er amtet ikke af-
skåret fra at give en anbefaling om det pågældende problem, og det vil ofte væ-
re i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at amtet giver sådanne anbe-
falinger. 
 
Det vil også være korrekt, hvis amtet i tilknytning til vilkårene i en § 8-
afgørelse oplyser om regler, der er relevante for projektet, herunder at der er 
krav om, at der indhentes andre tilladelser. Sådanne oplysninger om gældende 
regler bør ikke gives i vilkårsform.  
 
Eksempler på relevante oplysninger om regler er: 
• at en omdisponering af forurenet jord kræver tilladelse efter Miljølovens § 

19.  
• at flytning af jord væk fra grunden skal anmeldes til den stedlige kommune, 

der tager stilling til eventuel anvisning af videre håndtering. 
• at tilladelsen ifølge § 8, stk. 6 skal udnyttes inden 1 år. 
 
Nogle amter har tradition for at give sådanne oplysninger om gældende regler i 
form af vilkår. Juridisk vil man ikke betragte dem som egentlige vilkår, da de 
ikke har hjemmel i § 8, stk. 4. Men det er et rent formelt spørgsmål. Det er un-
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der alle omstændigheder op til amtet, om man synes, at det er relevant at med-
tage de pågældende oplysninger i afgørelsen. 
 
9.4.9 Øvrige krav ved fastsættelsen af vilkår 
Selv i de tilfælde hvor der er klar hjemmel i § 8 til at stille et givet vilkår, skal 
amtet respektere en række begrænsninger og supplerende juridiske rammer. I 
de fleste tilfælde er der tale om uskrevne forvaltningsretlige regler, der er ud-
viklet af domstolene, og som derfor i værste fald kan føre til, at et vilkår bliver 
ugyldigt. I det følgende gennemgås følgende begrænsninger, som man ikke kan 
læse af lovteksten: 
 
• Ikke strengere end offentlig indsats 
• Konkret, individuel sagsbehandling 
• Proportionalitetsprincippet 
• Kravet om klarhed og præcision 
• Usaglige hensyn og usaglig forskelsbehandling, krav om konsekvens 
• Vejledningspligten. 
 
Ikke strengere end offentlig indsats 
Det fremgår af lovbemærkningerne, at der generelt ikke må ”stilles skrappere 
vilkår end til et projekt i den offentlige indsats, som svarer til den af ansøgeren 
planlagte arealanvendelse.” I praksis kan det ofte være vanskeligt at sidestille 
offentlige afværgeprojekter og nybyggerier. Hvis fx det offentlige i sin opryd-
ningsindsats efter jordforureningsloven sikrer boligers friarealer med 50 cm ren 
jord, kan amtet ikke forlange 100 cm ren jord ved nybyggeri. 
 
Konkret, individuel sagsbehandling 
Det skal træffe afgørelse ud fra en individuel stillingtagen til det enkelte pro-
jekt. Amtet må godt have en praksis for normalt forekommende situationer, 
blot man i den enkelte sag overvejer selvstændigt, om praksis skal følges, eller 
om der er specielle forhold, der gør, at praksis i denne sag bør fraviges.  
 
Proportionalitetsprincippet 
Det uskrevne forvaltningsretlige proportionalitetsprincip har en fremtrædende 
rolle på jordforureningsområdet, fordi det ofte er forbundet med væsentlige 
omkostninger at imødegå forureningen fra jord og grundvand. 
 
Det følger for det første af princippet, at ansøgeren skal have mulighed for at 
vælge den for ham mindst byrdefulde løsning ud af flere, der lige godt opfylder 
det formål, der skal varetages. Dette krav opfyldes i praksis langt hen ad vejen 
ved, at ansøgeren har initiativet og udspillet med hensyn til, hvilke foranstalt-
ninger der skal gøres over for forureningen. Amtet  har herefter mulighed for at 
foreslå alternative løsninger. 
 
For det andet må et vilkår ikke være mere byrdefuldt, end formålet tilsiger. Og-
så her vil banen i praksis blive kridtet op via ansøgerens initiativret og den dia-
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log, der føres. Men det er vigtigt, at amtet er opmærksom på den økonomiske 
dimension af de vilkår, man ønsker, og i givet fald får en belysning fra ansøge-
rens side af de økonomiske konsekvenser af et krav. 
 
Proportionalitetsprincippet betyder, at det ikke må være uforholdsmæssig dyrt 
at opfylde amtets krav. Amtet må ikke kræve overopfyldelse. Selve det at imø-
degåelse af forureningen koster penge, er derimod ikke nogen indvending, der 
kan støttes på proportionalitetsprincippet. Det er heller ikke noget relevant ar-
gument, at amtets krav er meget dyre, hvis det skyldes, at forureningen er kraf-
tig, og arealanvendelsen er følsom.  
 
Alene den omstændighed, at der er så højt prioriterede hensyn som menneskers 
sundhed og drikkevandsinteresser i spil, betyder, at der skal ganske meget til, 
for at man tilsidesætte amtets faglige skøn. Amtet må principielt ikke gå på 
kompromis med hensyn til sundhed og drikkevand, og forsigtighedsprincippet 
kan desuden bære ganske langt i retning af, at der må tages hensyn til enhver 
berettiget tvivl. 
 
Kravet om klarhed og præcision 
Et vilkår skal være formuleret så klart og præcist, at ansøgeren ikke er i tvivl 
om, hvad han skal gøre for at opfylde det.  
 
Et vilkår om ”at der ikke må forekomme forurening fra jord og grundvand, der 
kan give gener for mennesker”, ville fx være så ubestemt, at det ikke har nogen 
mening, hvis det står alene. Et krav om ”at forureningen skal nedbringes til et 
niveau, der er acceptabelt efter amtets skøn”, opfylder heller ikke kravene. 
 
Vilkår må gerne være teknisk betonede og dermed uforståelige for ikke-
fagfolk. Netop kravet om præcision kan føre til teknisk meget specifikke vil-
kår. 
 
Et ubestemt, upræcist vilkår kan ikke eller kun vanskeligt kontrolleres og 
håndhæves. Kravet om præcision er derfor også i amtets interesse. 
 
Præcisionen skal især gå på den krævede tilstand. Den konkrete udførelse kan 
ofte godt overlades til ansøgeren, så han kan vælge den for ham mest gunstige 
løsning. De fleste af de vilkår der er anbefalet i denne håndbog, er derfor ud-
formet som tilstandskrav, se nærmere i indledningen til kapitel 7. 
 
Det er vigtigt, at man til stadighed arbejder på at forbedre vilkårene i § 8-
tilladelserne, så fortolkningstvivl så vidt muligt undgås, når vilkårene skal op-
fyldes.  
 
Forbud mod usaglige hensyn og usaglig forskelsbehandling, krav om konse-
kvens 
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Saglige og lovlige hensyn i § 8-sager er miljø- og sundhedsmæssige hensyn. 
Usaglige hensyn vil fx være at sætte vilkår, så de favoriserer eller diskrimine-
rer bestemte bygherrer, eller at stille særlig lempelige krav for at tiltrække nye 
skatteydere til et område. 
 
Et amt forfølger også uvedkommende og ulovlige formål, hvis det i en § 8-sag 
stiller krav, der går videre end nødvendigt for gennemførelsen af bygherrens 
projekt med det formål at aflaste det offentlige for en senere offentlig opryd-
ning. 
 
Som loven er udformet med en individuel tilladelsesordning og en decentral 
administration, ligger det inden for lovens grænser, at der i sammenlignelige 
sager kan være forskelle på vilkår fra amt til amt, blot den enkelte afgørelse har 
hjemmel i loven, og er båret af saglige hensyn. 
 
Der findes ikke bindende landsdækkende retningslinier. Noget af det nærmeste 
vi kommer, er Miljøstyrelsens vejledende kriterier for jord, luft og grundvand, 
som er beskrevet i Oprydningsvejledningen, vejledning 6/1998 /2/ med senere 
rettelser.  
 
Vejledningspligten 
 
Der er forskellig praksis fra amt til amt, så det kan være svært for ansøgeren at 
have helt styr på, hvad det pågældende amt forlanger.  
 
Hvis bygherren i en ansøgning lægger op til at gøre mere, end han ifølge loven 
og amtets praksis er forpligtet til for at imødegå forureningsrisikoen, skal amtet 
sikre sig, at han er klar over dette. Det følger af myndighedernes almindelige 
vejledningspligt. 
 
 
9.5 Klage, tilsyn og håndhævelse 
 
9.5.1 Klage og søgsmål 
Ifølge lovens § 16 kan en § 8-afgørelse ikke påklages til anden administrativ 
myndighed, dvs. hverken til Miljøstyrelsen eller Miljøklagenævnet. 
 
Loven henviser den, der er utilfreds, til at gå til domstolene. I givet fald skal 
der anlægges sag inden 12 måneder. 
 
Vi kender ingen tilfælde, hvor en sag er endt ved domstolene.  
 
Dette, at der hverken er ankeafgørelser eller domme, betyder, at der er en vis 
usikkerhed ved alle de fortolkninger af lovens regler, som amterne er nødt til at 
foretage hver dag. De kan blive kuldkastet, hvis der kommer retsafgørelser. 
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Hvis en bygherre er tilpas utilfreds med et vilkår, og han ikke kan komme 
overens med amtet om en for ham billigere løsning, kan han efterkomme kra-
vet ”under protest” og forbeholde sig at anlægge sag. Et sagsanlæg kan gå ud 
på, at amtet skal anerkende, at det ikke har haft fornøden hjemmel til at stille 
det pågældende vilkår, og at amtet derfor skal betale erstatning for den merud-
gift, bygherren har haft. 
 
En sag kan også blive fremprovokeret ved, at bygherren simpelt hen undlader 
at efterkomme et vilkår, han ikke finder rimeligt. Når amtet så vil håndhæve 
vilkåret, kan der komme en retssag ud af det, fx en straffesag, hvor vilkårets 
lovlighed vil blive efterprøvet af en domstol. 
 
 
Remonstration (revurdering) 
Der findes noget, der minder om en klagemulighed, som ofte overses: Bygher-
ren kan altid gå til amtet med en tilladelse, han ikke er tilfreds med, og anmode 
amtet om at revurdere sagen. Det skal amtet. Det kaldes remonstration.  
 
Normalt er der intet i en tilladelse, der kommer bag på bygherren, og uenighed 
er som regel løst eller søgt løst undervejs, før afgørelsen falder. Men hvis en 
bygherre henvender sig, fx i anledning af et vilkår eller nogle forhold som han 
mener, er forkert bedømt, bør amtet altid tage dette op til seriøs behandling. 
Skulle der være misforståelser eller oplysninger, som, hvis man havde kendt 
dem, ville have ført til et andet resultat, skal amtet rette afgørelsen.  
 
9.5.2 Tilsyn 
Amtet fører tilsyn med, at stillede vilkår overholdes. Det følger af lovens § 66. 
Det er kommunen, der fører tilsyn med, at selve tilladelsespligten efter § 8 
overholdes, se § 65. 
 
Loven stiller ikke nogen bestemte krav til amtets tilsyn, fx om tilsynsbesøg på 
byggepladsen. 
 
Amterne forlader sig i vidt omfang på, at de professionelle rådgivere, der nor-
malt følger arbejdet, sørger for, at vilkår, som skal opfyldes før og under byg-
geprojektet, faktisk bliver overholdt. Normalt stilles det som vilkår i § 8-
tilladelsen, at der skal være miljøtilsyn under arbejdet ved en kvalificeret råd-
giver. Et sådant vilkår er berettiget, medmindre projektet er helt uproblematisk. 
Der ligger også en vis kontrol i, at der skal ske afrapportering til amtet ved pro-
jektets afslutning, hvilket bør være et standardkrav i alle § 8-tilladelser. 
 
Ved visse længerevarende foranstaltninger er der knyttet vilkår om monitering 
og afrapportering, så amtet automatisk får indberetning og bør blive opmærk-
som, hvis rapporter udebliver. 
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Mest problematisk er nok tilsyn med vilkår, der skal overholdes, også efter 
projektets afslutning og efter rådgiverens afrapportering. Det kan være over-
holdelse af længerevarende vilkår som aktiv ventilering, tæt belægning, dække 
med ren jord osv.  
 
9.5.3 § 10-påbud 
Hvis amtet konstaterer, at et § 8-projekt er gået i stå, eller at en oprydning, der 
var krævet i en § 8-tilladelse, er gået i stå, kan man – efter først at have givet 
en frist for færdiggørelse - udstede et påbud om retablering af miljøtilstanden. 
 
Det er lovligt for en bygherre at opgive et byggeri på halvvejen og undlade op-
rensning og færdiggørelse. Reglen skal blot gøre det muligt at gribe ind over 
for en uforsvarlig tilstand, fx hvis der står en udgravning åben på et alment til-
gængeligt areal, eller hvis der er opstået en uacceptabel risiko for udvaskning 
af forurening til grundvandet, efter at belægninger er blevet fjernet. 
 
Påbud efter § 10 kan gå ud på, at grunden skal bringes i en miljøtilstand, der 
ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelsen af projektet eller oprydningen. 
Ifølge lovbemærkningerne kan det være at foretage en afskærmning af forure-
ningen eller at bortskaffe opgravet forurenet jord på en miljømæssigt forsvarlig 
måde. 
 
9.5.4 Håndhævelse 
Efter lovens § 67 har amtet pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovlig-
gjort, medmindre det har underordnet betydning. 
 
Ulovlige forhold i § 8-sager er, hvis man: 
 
• undlader at indgive ansøgning efter § 8 
• påbegynder projektet, inden § 8-tilladelse er givet 
• udfører et andet projekt end det, der er givet tilladelse til 
• tilsidesætter vilkår i en § 8-tilladelse 
• undlader at standse arbejdet som nævnt i § 71 ved konstateret forurening. 
 
Jordforureningsloven indeholder ingen hjemmel til, at amtet som led i sin pligt 
til at lovliggøre kan udstede et formelt indskærpelsespåbud som efter miljølo-
vens § 69. Amtet må dog kunne give en indskærpelse i form af en henstilling 
om at bringe forholdet i orden.  
 
Der er heller ikke hjemmel til at udføre den manglende foranstaltning på den 
ansvarliges regning (selvhjælpshandling). 
 
Hvis den ansvarlige, dvs. den til enhver tid værende grundejer, jf. lovens § 8, 
stk. 7, ikke vil bringe et forhold i orden, som amtet har forlangt i et vilkår, må 
amtet enten starte en straffesag ved at gå til politiet for at få pålagt bøde og 
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tvangsbøder, eller amtet kan anlægge en civil retssag. Ingen af delene er særlig 
effektive. 
 
De svage muligheder for at håndhæve længerevarende vilkår er en ekstra grund 
til så vidt muligt at udforme vilkårene, så alle vigtige afværgeforanstaltninger 
er udført, før projektet påbegyndes, eller tidligt under projektet. 
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10.  Andre nødvendige miljøtilladelser m.v.  
 
 
Dette kapitel indeholder en omtale af de andre miljøregler og krav om tilladel-
ser, som kan gælde for et § 8-projekt. Den afdeling i amtet, der giver § 8-
tilladelser, skal være opmærksom på disse regler. Amtet har pligt til at vejlede 
bygherren om tilladelseskrav, han ikke er opmærksom på. 
 
 
10.1 Miljølovens § 19 
 
Hvis et § 8-pligtigt bygge- eller anlægsarbejde indebærer, at der skal flyttes 
forurenet jord til et andet sted på grunden, kræver det som udgangspunkt en til-
ladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Denne tilladelse skal også gives af 
amtet. Når amtet får et projekt ind, har amtet derfor pligt til at vurdere projek-
tet, ikke blot i relation til jordlovens § 8, men også i relation til miljølovens § 
19. 
 
Amtets vurdering kan føre til,  
• at omflytningen er § 19-pligtig, men får afslag 
• at omflytningen er § 19-pligtig, og at der derfor skal gives en § 19-tilladelse 

ved siden af § 8-tilladelsen (afsnit 10.1) 
• at der skal fastsættes vilkår i § 19-tilladelsen (afsnit 10.2) 
• at § 19-tilladelse er ufornøden (afsnit 10.3) 
• at der er tale om en deponering, som ikke kan tillades efter § 19, men kræ-

ver godkendelse efter miljølovens kapitel 5 (afsnit 10.4). 
 
 
10.1.1 Hvornår skal der gives en § 19-tilladelse? 
Efter miljølovens § 19, stk. 1 må forurenet jord, der kan forurene grundvand, 
jord og/eller undergrund, ikke uden tilladelse fra amtet nedgraves eller oplæg-
ges på jorden. 
 
§ 19 beskytter altså den jord, der modtager den forurenede jord, og det grund-
vand, der ligger nedenunder, mod forurening fra den tilførte jord. 
 
§ 19 bruger udtrykket ”stoffer, produkter og materialer, der kan forurene 
grundvand, jord og undergrund”. Ordet ’kan’ viser, at alene risikoen for foru-
rening er tilstrækkelig til at udløse tilladelsespligt. En rent teoretisk risiko kan 
dog ikke føre til et afslag. Amtet må anlægge en konkret vurdering. 
 
Den forurening der sker eller kan ske ved en jordflytning, skal også være væ-
sentlig. Også her skal amtet vurdere konkret. Der kan være god grund til, at 
man kun undtagelsesvis giver tilladelse til at placere forurenet jord på et areal, 
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der er uforurenet. Tilsvarende kan hensynet til grundvandet betinge en streng 
vurdering. 
 
Især grundvandshensynet er vigtigt i § 19, der er en bestemmelse, der har været 
gældende i mange år. Før miljøloven stod den i vandforsyningsloven. Først se-
nere er jorden kommet til som beskyttelsesobjekt.  
 
I den forbindelse er det værd at notere sig, at § 19 beskytter al jord og alt 
grundvand. Det er en miljøbestemmelse, der gælder, uanset om der er et hen-
syn til menneskers brug af jorden og grundvandet.  
 
I en situation hvor der vil ske udvaskning af forurenende stoffer til grundvan-
det, vil det altså være en fejl, hvis amtet giver en § 19-tilladelse alene med den 
begrundelse, at der ikke er drikkevandsinteresser knyttet til grundvandet det 
pågældende sted. Tilladelse kan kun gives, hvis påvirkningen af grundvandet 
ud fra en konkret vurdering bedømmes som miljømæssigt acceptabel. 
 
Men bedømmelsen kan godt være strengere, hvis der faktisk er drikkevandsin-
teresser, eller hvis en forurening af grundvandet vil føre til forurening af en 
overfladerecipient. 
 
For at amtet kan anlægge en risiko- og væsentlighedsvurdering, må ansøgeren 
fremlægge de relevante undersøgelsesdata, både for den jord der skal flyttes, 
og for det areal der skal modtage jorden. 
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Klare tilfælde af § 19-pligt 
• hvis anbringelsesstedet er mindre forurenet. 
• hvis anbringelsen indebærer en (øget) grundvandsrisiko. 
 
 
Omplacering ved projekter, der falder uden for § 8 
§ 19-pligten gælder, uafhængigt af om et bygge- eller anlægsprojekt er tilladel-
sespligtigt efter jordforureningslovens § 8. Omplacering af forurenet over-
skudsjord skal altså altid vurderes af amtet i relation til miljølovens § 19. 
 
10.1.2 Midlertidige oplag 
§ 19 indeholder ingen undtagelse for tidsbegrænsede oplag af forurenet jord. 
Ethvert midlertidigt oplag af forurenet jord kræver derfor som udgangspunkt 
en § 19-tilladelse, hvis betingelserne nævnt ovenfor i øvrigt er opfyldt. 
 
I mange bygge- og anlægsprojekter skal opgravet overskudsjord ligge på plad-
sen midlertidigt med henblik på en senere slutplacering inden for projektet. Det 
kan f.eks. være opgravet forurenet jord fra en udgravning til en bygning, hvor 
jorden afventer, at bygningen bliver opført, så jorden kan indfyldes omkring 
fundamenterne og bruges til indbygning under P-arealer eller på anden måde 
genanvendes på grunden.  
 
Her skal amtet vurdere det midlertidige oplag i relation til § 19, og som ud-
gangspunkt kræver det en tilladelse. Ved fastsættelsen af vilkår kan man evt. 
tage hensyn til oplagets midlertidige karakter.  
 
Der er derfor god grund til altid at forlange en god belysning af jordlogistikken 
i et § 8- / § 19-projekt. Ofte er jordhåndteringen ikke gennemarbejdet på an-
søgningstidspunktet, men netop behovet for sådanne mellemoplag skal der væ-
re overblik over på forhånd, hvis bygherren vil undgå forsinkelser, og hvis am-
tet skal undgå at komme under pres for en hurtig afgørelse, når behovet viser 
sig. 
 
Kun hvis der er tale om helt kortvarige oplag, dvs. få dage, evt. uger, kan amtet 
tillade sig at se bort fra § 19-pligten. Det skal fremgå af omstændighederne, at 
det korte tidsrum er realistisk. Ellers risikerer amtet, at man senere skal ud og 
lovliggøre oplaget med en § 19-tilladelse. 
 
Eksempel på formulering, midlertidige oplag uden § 19-tilladelselse 
I en § 8-tilladelse kan der om helt kortvarige oplag anvendes eller tages ud-
gangspunkt i følgende formulering: 
 
Amtet oplyser i øvrigt, at reglerne om jordhåndtering indebærer følgende:  
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• Opgravet forurenet jord, der skal omdisponeres på arealet eller bortkø-
res, kan uden særskilt tilladelse opbevares kortvarigt på arealet. Jorden 
skal være overdækket og placeret i container, på fast underlag eller på 
presenning. Jord af forskellig forureningsgrad og -type samt forklassifi-
ceret jord fra forskellige prøvetagningsfelter må ikke blandes. 

 
Omlasteplads 
Hvis der er tale om en omlasteplads eller lignende, dvs. et sted på grunden, 
hvor der over en periode lægges opgravet, forurenet jord med henblik på bort-
kørsel, er der med sikkerhed tale om noget, der kræver tilladelse – enten efter § 
19, eller måske endda godkendelse efter kap. 5. At det enkelte parti jord kun 
ligger på pladsen kortvarigt, er underordnet, hvis pladsen er i brug over en pe-
riode. 
 
10.1.3 Genanvendelse 
Ofte nævnes det som betingelse for at få en tilladelse efter § 19, at jorden gen-
anvendes på arealet. Det er både rigtigt og forkert.  
 
§ 19 nævner intet om genanvendelse, og i relation til de miljøinteresser som 
bestemmelsen værner, er det underordnet, om jorden anbringes med genanven-
delse for øje. 
 
Indirekte er der dog den realitet i et krav om genanvendelse, at hvis der ikke er 
tale om genanvendelse, vil det ofte være deponering af affald, og affaldsdepo-
nering kræver som udgangspunkt en godkendelse efter miljølovens kapitel 5, 
fx som et affaldsdeponeringsanlæg, se nærmere afsnit 10.4. 
 
Som en praktisk tommelfingerregel kan det derfor være rimeligt nok at sige, at 
det er genanvendelse af jord på byggegrunden, der kan klares med en § 19-
tilladelse. 
 
Meget kreative løsninger 
Hvis der er tale om genanvendelse, behøver man ikke tænke på, om jorden er 
affald eller ikke. Affald forudsætter, at man skaffer sig af med jorden, så hvis 
det er overskudsjord fra udgravning til et byggeri, eller hvis jorden på anden 
måde er blevet til overs ved et bygge- eller anlægsarbejde, må det betragtes 
som affald.  
 
Det kan være svært i praksis at afgøre, om en given omdisponering af jord er 
genanvendelse (nyttiggørelse) eller bortskaffelse af affald. Ved en normal, for-
nuftig omdisponering som led i et bygge- og anlægsarbejde vil amtet ikke have 
anledning til at hænge sig i dette spørgsmål. Man giver en § 19-tilladelse til 
genanvendelse. 
 
Men efterhånden ses nogle meget kreative løsninger. Det kan fx være nogle 
terrænmæssige opbygninger, der er så usædvanlige, at de må bedømmes som 
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reelt at være affaldsbortskaffelse. Tilsvarende er der klare indikationer på, at 
formålet er affaldsbortskaffelse, hvis bygherren vil fjerne ren eller let forurenet 
jord for at få plads til overskudsjord, der er mere forurenet, og ellers skulle fø-
res til deponering eller rensning på et godkendt modtageanlæg.  
 
Ved denne slags løsninger må myndighederne henvise til affaldsreglerne. Gen-
anvendelse forudsætter, at anvendelsen af forurenet jord træder i stedet for en 
tilførsel af rene materialer. Amtet kan anmode bygherren om at dokumentere 
eller sandsynliggøre, at den pågældende del af projektet vil blive gennemført 
med rene materialer, hvis § 19-tilladelse nægtes. Hvis amtet ikke føler sig 
overbevist, kan det nægte en § 19-tilladelse under henvisning til, at der er tale 
om en kapitel 5-pligtig affaldsdeponering og henvise bygherren til at gå til 
kommunen og få anvist en korrekt håndtering af overskudsjorden efter affalds-
reglerne. 
 
Affaldsafgift 
Bygherrer og entreprenører har en ekstra grund til at kalde omdisponering af 
overskudsjord for ’genanvendelse’, evt. ’genindbygning’ eller ’genindfyldning’ 
eller andre udtryk, der smager af genanvendelse. Det skyldes hensynet til af-
faldsafgiften. Man slipper for affaldsafgift, hvis det er genanvendelse. Hele 
ideen med at omdisponere overskudsjord, så den bliver på byggegrunden, er 
båret af et ønske om at spare penge, både til affaldsafgift, til kørsel og til depo-
nering på et eksternt anlæg.  
 
Det giver problemer for bygherren, hvis amtet kommer for skade at kalde en 
omdisponering af jord for ’deponering’. Det vil i skattemyndighedernes øjne 
udløse affaldsafgift. Bygherren kan kun undgå affaldsafgift, hvis han kan do-
kumentere, at han har genanvendt jorden, selv om jorden må betragtes som af-
fald. Han kan også undgå afgiften, hvis han fører overskudsjorden til et jord-
renseanlæg eller et specialdeponi for forurenet jord. Begge disse former for 
modtagesteder er også afgiftsfri. Føres jorden til et deponeringsanlæg (en los-
seplads), opkræves der affaldsafgift, medmindre Skat kan acceptere det som 
afgiftsfri afdækning. 
 
10.1.4 Placering af overskudsjord uden for byggegrunden 
For bygherren og hans projekt er det for så vidt underordnet, om den forurene-
de overskudsjord placeres – genanvendes – på byggegrunden eller et andet 
sted, fx på en nabogrund. I relation til § 19 er dette uden betydning. Der skal 
tilladelse til alligevel. 
 
Hvis forurenet jord flyttes ud af grunden, bør det komme til myndighedernes 
kundskab som følge af anmeldepligten efter jordforureningslovens § 50. Amtet 
skal have kopi af anmeldelsen fra opgravningskommunen. Placering af forure-
net jord på en uforurenet grund vil – hvis det tillades af amtet – udløse en kort-
lægning efter jordforureningslovens § 5. 
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Temaet for afsnittet om § 19-tilladelser i denne håndbog er overvejende de 
simple omflytninger, der sker i umiddelbar sammenhæng med et § 8-projekt. 
Større genanvendelsesprojekter, fx havneopfyldninger og støjvolde, der måske 
modtager jord fra forskellige bygge- og anlægsprojekter, kan let komme til at 
sprænge rammerne for § 19. I hvert fald kræver de en sagsbehandling og nogle 
vanskelige hjemmelsmæssige overvejelser, som det falder uden for denne 
håndbogs rammer at give en dækkende beskrivelse af, se dog afsnit 10.4 om 
kapitel 5-pligt. 
 
10.1.5 Afslag, tilladelse eller tilladelse på vilkår 
Sammenfattende kan det siges, at det afgørende for, om der i relation til § 19 
skal gives tilladelse eller afslag, er en konkret risikovurdering, hvor den tilførte 
jords forurening (art og mængde) sammenholdes med forureningsforholdene på 
anbringelsesstedet. 
 
Hvis det vurderes, at tilførslen vil medføre (øget) forurening eller risiko herfor, 
må det derefter vurderes, om denne forurening eller risiko er miljømæssigt ac-
ceptabel.  
 
Hvis ja, kan amtet give en ”blank” § 19-tilladelse, dvs. en tilladelse uden vilkår 
om særlige foranstaltninger. Det skal dog gøres klart, under hvilke forudsæt-
ninger tilladelsen er givet, dvs. modtagested, tilført mængde, tilførte stoffer og 
koncentrationer osv. Ofte vil det dog være mere naturligt at gøre disse forud-
sætninger udtrykkelige ved at skrive dem som vilkår. 
 
Hvis særlige foranstaltninger er nødvendige for (gør det muligt) at nå ned på et 
miljømæssigt acceptabelt niveau, kan og bør der stilles egentlige vilkår herom.  
 
Se om vilkårsfastsættelse nedenfor, afsnit 10.2. 
 
Hvis der trods særlige foranstaltninger ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at 
placeringen vil være miljømæssigt acceptabel, skal amtet give afslag på § 19-
tilladelse. 
 
Amtets bedømmelse kan være streng, og vurderingen skal ikke være mildere, 
blot fordi ansøgeren kalder det ”genanvendelse” eller ”genindbygning”. 
 
Hvis der er behov for mange eller strenge vilkår, er det tegn på, at man i virke-
ligheden står over for en kapitel 5-godkendelsespligtig aktivitet. I så fald må 
amtet ikke give tilladelse efter § 19, men skal gå frem efter kap. 5. Se herom 
nærmere nedenfor i afsnit 10.4. 
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10.1.6 Adressat, klage og underretning af klageberettigede 
Adressat for en § 19-tilladelse er den samme, som er adressat for en § 8-
afgørelse, dvs. den der som ejer eller bruger har rådighed over det areal, hvor 
jorden placeres. Vilkår er bindende for den til enhver tid værende grundejer, 
uanset ejerskifte. 
 
Til forskel fra § 8-tilladelser kan en § 19-tilladelse påklages til Miljøstyrelsen. 
Der skal gives klagevejledning i afgørelsen, og det skal også oplyses, at søgs-
målsfristen for at indbringe afgørelsen for domstolene er 6 måneder (mod 12 
måneder for en § 8-tilladelse).  
 
Hvis amtet skriver en § 19-tilladelse ind i samme brev som en § 8-tilladelse, 
skal man altså skrive klagevejledningen, så den tager højde for, at klage- og 
søgsmålsreglerne er forskellige for de to afgørelser. 
 
Som i andre afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven skal amtet desuden sørge 
for at underrette de klageberettigede ved at sende dem kopi af afgørelsen eller 
ved annoncering.  
 
De klageberettigede er: 
• afgørelsens adressat 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• visse myndigheder – kommunen, embedslægen, HUR (i hovedstadsområ-

det) 
• visse foreninger, der har ønsket underretning om den pågældende type sa-

ger, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger, der har 
fremsat ønske over for amtet. 

 
Se nærmere miljøbeskyttelseslovens §§ 74, 76 og 98-100. 
 
Klage over en § 19-afgørelse har ikke opsættende virkning, se lovens § 96. Det 
betyder, at selv om en nabo, myndighed eller forening klager, kan bygherren 
udnytte tilladelsen straks. Han løber da den risiko, at klagemyndigheden ænd-
rer eller ophæver afgørelsen. Miljøstyrelsen kan som klagemyndighed be-
stemme, at klagen skal have opsættende virkning. Amtet kan gøre styrelsen 
opmærksom på denne mulighed, hvis der skønnes at være behov for det. 
 
10.2 Vilkår i § 19-tilladelser 
 
10.2.1 Forskellen på § 19 og § 8 
Den samme jordflytning kan kræve en tilladelse efter både miljølovens § 19 og 
jordforureningslovens § 8. Populært sagt beskytter § 19 mod den risiko, der går 
”nedad”, mens § 8 beskytter mod den risiko, der går ”opad”.  
 
Miljølovens § 19 beskytter jord og grundvand. Jordforureningslovens § 8 be-
skytter mennesker (og i helt specielle tilfælde grundvandet, § 8, stk. 4, nr. 2). 
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Eksempel 1: Opgravet forurenet jord ønskes flyttet til et andet sted på grunden. 
Et vilkår i en § 8-afgørelse om afdækning med 50 cm ren jord kan være rele-
vant for at sikre mennesker mod kontakt med den forurenede jord, men vilkåret 
vil måske ikke være tilstrækkeligt for at sikre mod forurening af den underlig-
gende jord og grundvandet. Hvis en risikovurdering viser, at der af hensyn til 
grundvandet og den modtagende jord ikke bør gives tilladelse til jordflytnin-
gen, skal der gives afslag til jordflytningen. Afslaget skal gives i henhold til § 
19. 
 
Eksempel 2: Opgravet forurenet jord ønskes flyttet til et andet sted på grunden. 
Et vilkår om tæt belægning kan være relevant og tilstrækkeligt både i henhold 
til § 8 (beskyttelse mod kontakt) og i henhold til § 19 (beskyttelse mod nedsiv-
ning). Nogle amter giver i den situation kun en tilladelse efter § 8 og mener, at 
en § 19-tilladelse i så fald er overflødig. Det mest korrekte vil imidlertid være, 
at amtet forholder sig udtrykkeligt til begge lovbestemmelser og giver tilladel-
se i henhold til dem begge – og at det samme vilkår går igen i begge tilladelser. 
 
10.2.2 Hvilke vilkår kan lovligt stilles i medfør af § 19? 
Det er muligt at give en § 19-tilladelse på vilkår. Hvis risikoen for jord og 
grundvand kan elimineres med en given foranstaltning, skal amtet altså overve-
je, om man i stedet for et afslag kan give tilladelse på vilkår om den pågælden-
de foranstaltning. 
 
Loven indeholder ikke nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke vilkår der 
kan stilles. Dog skal vilkåret gå ud på at imødegå de forureningsrisici, der er 
beskrevet i § 19, dvs. risiko for forurening af jord og grundvand.  
 
Risiko for mennesker er ikke omfattet af § 19. Et vilkår der skal beskytte men-
nesker, kan altså ikke lovligt stilles i en tilladelse efter § 19. Fx et vilkår der 
har til formål at hindre, at mennesker kommer i kontakt med jorden. Sådan et 
vilkår kan derimod stilles i medfør af jordforureningsloven, men kun hvis 
projektet i øvrigt er § 8-pligtigt. 
 
Selv om der i modsætning til jordforureningslovens § 8 ikke er udtrykkelig 
hjemmel til det, kan amtet i en § 19-tilladelse godt fastsætte vilkår om, at en 
tilladelse bortfalder, hvis den ikke er påbegyndt inden fx 1 år.  
 
Vilkår påhviler den til enhver tid værende grundejer, og længerevarende vilkår 
vil også kunne tinglyses på ejendommen. Tinglysning kan dog være noget me-
re kompliceret end ved § 8-vilkår, hvor der er udtrykkelig hjemmel. Dommer-
kontoret forlanger muligvis grundejers medunderskrift og en ’§ 42-erklæring’ 
efter planloven fra kommunen om, at der ikke er lokalplanpligt til det omhand-
lede. 
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Det påhviler ansøgeren at fremlægge det materiale, amtet skønner nødvendigt 
for at gennemføre en forsvarlig sagsbehandling, dvs. undersøgelsesmateriale, 
risikovurdering, udvaskningstests osv., alt efter den konkrete sag. 
 
10.2.3 Eksempler på vilkår i en § 19-tilladelse 
I nedenstående eksempel er det maksimale forureningsniveau fastsat til forure-
ningsklasse 2 (lettere forurenet) i Jordplan Sjælland, /9/. Der stilles desuden 
krav til miljøtilsyn, prøvetagning, dokumentation og udfærdigelse af dokumen-
tationsrapport. Disse krav svarer til kravene i en § 8-tilladelse. 

Bygherren skal altid oplyse, hvor jorden er gravet op, og hvor jorden ønskes 
placeret. Områderne bør være indtegnet på kort. 

Eksempel: Vilkår i henhold til § 19 

Amtet kan i henhold til § 19, stk. 1 tillade omdisponering af jord inden for pro-
jektets areal på følgende vilkår:  

 Opgravet forurenet jord kan omdisponeres på arealet, såfremt det ifølge 
forklassificering kun indeholder immobile forureningskomponenter 
med et indhold højst svarende til klasse 2 i den gældende vejledning i 
håndtering af forurenet jord på Sjælland (juli 2001 eller senere). For-
klassificeringen skal udføres efter samme vejledning.  

 Såfremt der skal genanvendes opgravet jord fra det kortlagte areal, skal 
jordens renhed eller evt. forureningsgrad dokumenteres ved udtagning 
af jordprøver af opgravet jord. Prøveantallet skal følge retningslinierne 
i /9/. Det vil sige, at der som minimum skal udtages 1 prøve pr. 30 ton 
op til 900 ton total, og derefter 1 prøve pr. 100 ton. 

 Prøverne analyseres på akkrediteret laboratorium for indhold af følgen-
de stoffer: X 

 Resultaterne for dokumentationsanalyserne skal henføres til det sted, 
hvor jorden er opgravet samt til evt. mellemdeponerede jordpartier. 

 Opgravet jord forurenet med immobile forureningskomponenter fra 
ledningstracéer uden for hotspot områder kan tilbagefyldes på samme 
strækning og samme dybde. Optagning og tilbagefyldning skal udføres 
under konstant miljøteknisk tilsyn.  

 Alt jordarbejde, herunder opgravning af forurenet jord, klassificering 
m.v. samt efterfølgende udlægning af ren jord, skal udføres under mil-
jøteknisk tilsyn ved et kvalificeret firma.  
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 Senest 3 måneder efter at arbejdet er afsluttet, udarbejdes en rapport, 
som sendes til amtet. Rapporten sammenfatter de gennemførte jordar-
bejder og ledsages af den nødvendige dokumentation.  

 Opgravet forurenet jord, der skal omdisponeres på arealet eller bortkø-
res, kan opbevares på arealet i op til X måneder (få måneder, se nærme-
re afsnit 10.2). Jorden skal være overdækket og placeret i container, på 
fast underlag eller på presenning. Jord af forskellig forureningsgrad og 
-type samt forklassificeret jord fra forskellige prøvetagningsfelter må 
ikke blandes. 

 Der må ikke flyttes jord inden for området, ud over hvad der er beskre-
vet i ansøgningen og denne tilladelse.  

I en § 19-tilladelse vil der desuden lovligt kunne fastsættes vilkår om:  
 

• begrænsning til et bestemt defineret modtageareal 
• indtegning på kort af det faktisk anvendte modtageareal 
• maksimal tilført mængde 
• maksimal højde på det udlagte lag 
• markering af adskillelse mellem tilført og modtagende jord 
• overdækning til hindring af udvaskning af forurenende stoffer til grund-

vandet 
• tidsmæssige betingelser for påbegyndelse og afslutning. 

 
Endelig bør det oplyses, hvis udlægningen medfører, at modtagearealet kort-
lægges efter jordforureningslovens § 5. 
 

10.3 Hvornår skal der ikke gives § 19-tilladelse? 

10.3.1 Tilfælde, der klart falder uden for § 19 
Sådanne tilfælde kan være: 
• udlægning af jord, der ikke formodes at være forurenet 
• omflytning af jord på en grund i et byområde, hvor jorden kun formodes at 

være ensartet, diffust forurenet 
• oplag af forurenet jord, der er placeret i container, forsvarligt emballeret el. 

lign. 
 
Hvis jord ligger kortvarigt (få dage, evt. uger) under ordnede forhold umiddel-
bart nær opgravningsstedet, alene af hensyn til analyser og viderehåndtering, 
behøver amtet ikke blive inddraget. ’Ordnede forhold’ vil især være, at jorden 
holdes adskilt fra anden jord. 
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Hvis jordhåndteringen er et led i et større bygge- og anlægsarbejde, som der er 
givet § 8- og/eller § 19-tilladelse til, kan amtet heri giver en oplysning om, at 
sådanne kortvarige placeringer kan foretages uden tilladelse, og at man som 
forudsætning evt. forlanger en adskillelse i forhold til den underliggende jord. 
Se konkret eksempel på formulering i afsnit 10.1.2. § 19-tilladelse ufornøden. 

Hvis amtets konkrete vurdering af en ønsket jordflytning resulterer i, at forure-
ningen eller forureningsrisikoen på anbringelsesstedet vil være uvæsentlig, kan 
afgørelsen gå ud på, at § 19-tilladelse er ufornøden. Herved markerer amtet, at 
sagen faktisk slet ikke er inde i § 19’s anvendelsesområde.  
 
Det er vigtigt, at det er myndigheden, der kommer til dette resultat efter en 
nærmere vurdering af data om den tilførte jord og det modtagende areal. Derfor 
skal bygherren altid forelægge sagen for amtet, når det ikke er fuldstændig op-
lagt, at sagen ikke kan komme ind under § 19 (som i tilfældene nævnt under 
afsnit 10.3.1). 
 
Reaktionen ”§ 19 ufornøden” bør kun bruges på simple tilfælde med mindre 
mængder jord. Normalt nok overvejende på lettere, immobilt forurenet jord, 
der 
• udlægges på et sted, der er mere forurenet 
• flyttes ved terrænregulering på areal med ensartet forurening 
• fyldes tilbage i samme hul, forudsat der ikke sker ændring af tydeligt for-

skelligt forurenede lag 
• fyldes tilbage i ledningsgrav på strækning med ensartede forureningsfor-

hold. 
 
I mere komplicerede tilfælde bør der gives en rigtig § 19-tilladelse, normalt 
med vilkår. 
 
Amtet bør altid meddele beslutningen ”§ 19 ufornøden” i form af et brev, hvor 
man gør forudsætningerne for beslutningen klart, dvs. skriver udtrykkeligt, 
hvad der er oplyst om den tilførte jord og det modtagende areal, og hvor man 
redegør for amtets risikovurdering. På den måde sikrer man sig, at hvis bygher-
ren gør noget andet end oplyst, brister forudsætningerne for, at tilladelse kunne 
undværes. Det samme gælder, hvis forureningsforholdene viser sig at være an-
derledes end forudsat. 
 
Når man har vurderet en sag til ”§ 19 ufornøden”, giver man ikke klagevejled-
ning. Man må derfor ikke bruge denne reaktionsform i situationer, hvor der 
burde være givet en rigtig § 19-tilladelse. 
 
10.3.2 Genanvendelsesbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse 655/2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- 
og anlægsarbejder, Genanvendelsesbekendtgørelsen, beskriver nogle typer af 
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placering af forurenet jord, som egentlig skulle have tilladelse efter § 19. Men 
med hjemmel i § 19, stk. 5 er disse arbejder fritaget fra tilladelsespligten. 
 
I stedet er ordningen begrænset, så den tilførte jord ikke må være forurenet 
med andet end tungmetaller. Analyser skal tages i eluat efter udvaskningstest. 
Forurenet jord, der er farligt affald, falder uden for bekendtgørelsen. Jord med 
organiske forureninger som fx olie og PAH-forbindelser er heller ikke med i 
ordningen. Disse begrænsninger udelukker i praksis næsten al overskudsjord 
fra at kunne håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. 
 
Ordningen er desuden begrænset på modtagesiden. Der skal være tale om gen-
anvendelse, og det er kun bestemte bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet 
(veje, stier, pladser, ledningsgrave, ramper, støjvolde, fundamenter og gulve). 
 
I stedet for tilladelse efter en konkret vurdering som normalt efter § 19, skal 
der kun ske en anmeldelse til amtet af det ønskede genanvendelsesprojekt 
(modtagested), hvor der gives visse nærmere oplysninger om tilført jord og 
modtagested. 
 
Amtet har 4 uger til at reagere på anmeldelsen, hvis det skønner, at projektet 
kan medføre forurening eller risiko herfor. I så fald kan amtet fastsætte vilkår 
for eller forbyde projektet. 
 
10.4 § 19 eller kap 5? 
I det foregående har det været udgangspunktet, at en omdisponering af jord i 
forbindelse med et § 8-pligtigt bygge- eller anlægsarbejde skulle vurderes i re-
lation til tilladelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 19. Men som det har væ-
ret berørt, er der tilfælde, hvor aktiviteten i stedet skal vurderes i relation til 
godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (§ 33), normalt fordi 
der er tale om affaldsdeponering. 
 
10.4.1 Kapitel 5-pligt – fortolkning af ’listen’ 
Når der skal vælges mellem § 19 og kapitel 5, gælder der en klar regel, formelt 
set: 
 
Hvis en aktivitet står på listen til godkendelsesbekendtgørelsen, må amtet ikke 
bruge § 19. Listen fremgår af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 943/2004 om 
godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). 
 
De listepunkter, der er særligt relevante, er punkterne om deponeringsanlæg for 
affald K 102, K 105, K 207 og K 208 (tidligere pkt. K 1b, og K3a, b og c). 
Men også andre listepunkter, blandt andet om midlertidige oplagringer og om 
nyttiggørelse (genanvendelse) af affald, er relevante, se bilagene under hoved-
punkt K, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. 
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Den praktiske tommelfingerregel er, at genanvendelse af lettere forurenet jord 
kan tillades som en udlægning i medfør af § 19, mens deponering af forurenet 
jord skal godkendes som et deponeringsanlæg efter Kapitel 5. 
 
Man havner altså i kapitel 5, både hvis der er tale om deponering, og hvis der 
er tale om et anlæg. 
 
Der er tale om en samlet vurdering, hvor de vigtigste indikationer på kapitel 5-
pligt er: 
• rene materialer erstattes ikke 
• anvendelser, der går klart ud over dem, der er nævnt i genanvendelsesbe-

kendtgørelsen 
• der modtages jord mange steder fra 
• kraftig forurening 
• behov for skrappe vilkår (fx bundmembran og perkolatopsamling) 
 
De vigtigste indikationer på § 19-sag er: 
• rene materialer erstattes 
• anvendelser, der er nævnt i genanvendelsesbekendtgørelsen eller svarer 

dertil 
• der modtages jord fra samme sted 
• lettere, immobil forurening 
• ikke behov for særlige vilkår. 
 
Miljøstyrelsen har truffet en vejledende afgørelse 2.2.05 om en støjvold. Her 
ophævede styrelsen amtets tilladelse efter § 19. Styrelsens begrundelse var, at 
der ville blive anvendt fem gange så meget jord til støjvolden som nødvendigt, 
hvorfor der reelt var tale om deponering, ikke genanvendelse. En støjvold af 
den størrelse skulle godkendes efter kapitel 5.  
 
Det fremgår indirekte af Miljøstyrelsens afgørelse, at selv om man i projektet 
kun anvendte den halve mængde, som den forurenede jord udgjorde (den anden 
halvdel var ren jord), ville det også sprænge rammerne for en § 19-tilladelse. 
Styrelsen lægger stor vægt på genanvendelsesbekendtgørelsen, som den tilsy-
neladende betragter som et slags maksimum for, hvor langt man kan presse § 
19. 
 
Hvis en placering af forurenet jord bliver vurderet som deponering og dermed 
et kapitel 5-pligtigt deponeringsanlæg, ryger man samtidig ind i en række an-
dre regler, som viser, at det sjældent er realistisk at placere deponeringskræ-
vende overskudsjord i umiddelbar sammenhæng med et § 8-pligtigt bygge- og 
anlægsarbejde. Anlægget skal være etableret i forvejen. Det er følgende regler: 
• deponeringsanlægsbekendtgørelsen nr. 650/2001 med skærpede regler 

for godkendelse og drift 
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• miljøbeskyttelseslovens § 50, hvorefter affaldsdeponeringsanlæg som 
udgangspunkt skal ejes af offentlige myndigheder 

• VVM-reglerne 
 
Det er altså ikke hjemmel for de tilfælde, der på den ene side sprænger § 19, 
men på den anden side ikke hører hjemme under de strenge regler om kapitel 
5-pligtig deponering. Uofficielt har Miljøstyrelsen i februar 2006 oplyst over 
for amterne, at styrelsen mener, der måske er en tredje mulighed, nemlig kapi-
tel 5-pligtig genanvendelse. Styrelsen overvejer i forbindelse med støjvolde og 
lignende projekter at pege på listepunkt K 206, anlæg der nyttiggør ikke-farligt 
affald efter én af metoderne R1-R11 som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgø-
relsen. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6B indeholder to metoder, som styrelsen 
mener, kan anvendes på jord, nemlig pkt. R3 og R5, idet man mener, at ordet 
’recirkulering’ skal forstås som lig med ’genanvendelse’. Indtil der foreligger 
en officiel udmelding fra Miljøstyrelsen, kan det dog ikke anbefales, at amterne 
anvender denne fortolkning. 
 
10.4.2 Midlertidige oplag, mellemdepoter 
Et oplag eller en deponering af forurenet jord, som er godkendelsespligtig, kan 
principielt ikke undgå godkendelse ved at få en midlertidig (tidsbegrænset) til-
ladelse efter § 19.  
 
Der er ikke klar praksis for, hvor lang tid jord må være oplagt – med eller uden 
§ 19-tilladelse – før kapitel 5-pligten er overtrådt. Der skal anlægges en kon-
kret vurdering. Jorden må ikke ligge mere end få måneder - kortere jo mere 
jord, og jo mere forurenet jorden er.  
 
Containerpladser, omlastestationer og anlæg for oplag af affald er selvstændigt 
omfattet af godkendelsespligten, se listens pkt. K 211 og K 212 (tidl. pkt. K 5). 
De godkendes af kommunen. 
 

10.5 Jordflytningsreglerne 

Den overskudsjord der kommer fra et bygge- eller anlægsarbejde tilladt efter 
jordforureningslovens § 8, kan anbringes i medfør af miljølovens § 19 som be-
skrevet ovenfor i afsnit 10.1-10.3. 
 
I dette afsnit beskrives de vigtigste andre regler, der gælder for en jordflytning 
fra et § 8-projekt. Det er 
 
• anmeldereglerne  
• affaldsreglerne  
• genanvendelsesbekendtgørelsen  
• ansvarlighedspligten.  
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Jordflytningen gribes for så vidt også af affaldsreglerne, selv om jorden ikke 
flyttes ud af opgravningsejendommen, her sker der blot ikke nogen anmeldelse 
(medmindre der sker flytning fra en kortlagt del til en ikke-kortlagt del af en 
ejendom). Som regel bliver affaldsreglerne ikke bragt i anvendelse ved sådanne 
interne jordflytninger. Som det er nævnt ovenfor i afsnit 10.4. kan der dog 
tænkes tilfælde, hvor en intern jordflytning ikke kan opnå tilladelse efter 
miljølovens § 19, men må bedømmes som en affaldsdeponering, der er kapitel 
5-pligtig. I sådanne tilfælde vil omdisponeringen næppe kunne lade sig gøre, 

10.5.1 Anmeldereglerne 
Ifølge jordforureningslovens § 50, stk. 2, og anmeldebekendtgørelsen nr. 
675/1999, gælder der en pligt til at anmelde jordflytning i følgende situationer: 
• flytning af forurenet jord bort fra opgravningsejendommen 
• flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom 
• flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom 
• flytning af jord bort fra et areal som anvendes til offentlig vej. 
 
Anmeldelse skal indgives til kommunen på opgravningsstedet. Jorden må flyt-
tes, når der er gået 4 uger, eller hvis kommunen har givet grønt lys inden da. 
Formålet med anmeldelsen er, at kommunen kan konstatere, om jorden føres til 
et lovligt modtagested. Dette indebærer, at jordflytningen skal respektere af-
faldsreglerne, eller at den kan udføres efter genanvendelsesbekendtgørelsens 
regler. 
 
Da en korrekt håndtering af jorden kan involvere amtet og en eventuel anden 
kommune på modtagestedet, skal opgravningskommunen videresende kopi af 
anmeldelsen til disse myndigheder. 
 
Pligten til at anmelde påhviler jordflytteren, både den der foranstalter flytnin-
gen, og den der faktisk flytter jorden. Dvs.  
• ejer 
• bruger (lejer) 
• bygherre 
• entreprenør 
• vognmand. 
 
Det betyder, at den der rent faktisk flytter jorden, skal sikre sig, at én af de an-
dre har anmeldt, hvis han ikke selv har. Det kan chaufføren let konstatere, idet 
han ikke må køre med jorden uden at medbringe en kopi af anmeldelsen som 
følgeseddel. 
 
De nærmere regler om anmeldeordningen fremgår af bekendtgørelse nr. 
675/1999, anmeldebekendtgørelsen. 
 
10.5.2 Affaldsreglerne 
Den praktiske virkning af anmeldelsen er, at kommunen bliver opmærksom på 
jordflytningen, og at jordflytningen gribes af affaldsreglerne.  
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pligtig. I sådanne tilfælde vil omdisponeringen næppe kunne lade sig gøre, for-
di amt og kommune som regel vil modsætte sig at give kapitel 5-godkendelse. 
 
Virkningen af at jordflytningen skal følge affaldsreglerne, er i øvrigt, at den 
skal foregå miljømæssigt forsvarligt og efter kommunens anvisning. I praksis 
betyder dette, at kommunen påser, at jorden kommer til et godkendt modtage-
sted, og at kommunen skal anvise et sådant, hvis jordflytteren ønsker det. 
 
De lokalt gældende affaldsregler, herunder anvisningsreglerne, står i det kom-
munale affaldsregulativ, og de er næsten altid offentliggjort på kommunens 
hjemmeside. Nogle kommuner har et særskilt regulativ om jord. Regulativerne 
har hjemmel i affaldsbekendtgørelsen nr. 619/2000 med senere ændringer, se 
bl.a. § 35. Bekendtgørelse og regulativer er en udmøntning af miljølovens af-
faldskapitel og en række EU-retsforskrifter. 
 
10.5.3 Genanvendelsesbekendtgørelsen 
Jordforureningslovens § 50 er skrevet, som om det var hovedreglen, at anmeldt 
jord kunne føres til et genanvendelsesprojekt uden anvisning, men i henhold til 
generelle regler i genanvendelsesbekendtgørelsen, nr. 655/2000. Da denne be-
kendtgørelse indtil videre ikke omfatter jord med organiske forureningskom-
ponenter, har den ikke haft praktisk betydning.  
 
Bekendtgørelsens regler er kort refereret ovenfor i afsnit 10.3.3. 
 
10.5.4 Ansvarlighedsreglen 
I jordforureningslovens § 50, stk. 1, er der en lidt overset regel, der pålægger 
enhver, der flytter jord bort fra opgravningsejendommen, og enhver der anven-
der sådan jord, at sikre sig, at jorden ikke giver anledning til miljø- eller sund-
hedsskadelig virkning. Overtrædelse af reglen er sanktioneret ved straf. 
 
Reglen minder om en tilsvarende regel i § 43 i miljølovens affaldskapitel, 
hvorefter enhver der frembringer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der 
ikke opstår forurening eller uhygiejniske forhold. 
 
Formålet med bestemmelsen i § 50, stk. 1 er ifølge lovbemærkningerne at sikre 
en høj miljøansvarlighed hos bygherrer og entreprenører, herunder at sikre, at 
der ikke ”handles” med ansvaret i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. 
 
Et praktisk udslag af dette krav om ansvarlighed er formentlig, at en part, der 
flytter jord, ikke altid kan påberåbe sig, at han ikke vidste, at jorden var forure-
net. Der gælder ganske vist ikke noget generelt krav om, at jord der flyttes fra 
en ikke-kortlagt ejendom, skal undersøges for forurening eller håndteres som 
forurenet. Men hvis der er indikationer på forurening (ved fx syn og lugt), må 
en jordflytter anses for at være forpligtet til at undersøge dette nærmere ved at 
udtage prøver og ved at spørge tilbage til en sælger eller opdragsgiver.  
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I en § 8-sag stammer jorden pr. definition fra en kortlagt ejendom. Den jord-
flytter der bliver bedt om at køre overskudsjord fra et § 8-projekt til fri anven-
delse som uforurenet, har en naturlig anledning til at spørge en ekstra gang og 
dermed sikre sig, at jorden virkelig er uforurenet. Gør han ikke det, og viser det 
sig, at jorden er forurenet og skaber ny forurening på modtagestedet, kan han 
pådrage sig et ansvar. 
 
10.6 Andre regler og tilladelser 
Ud over de jordflytningsregler der er nævnt ovenfor i dette kapitel, gælder der 
en lang række regler og pligter til at søge tilladelse, som kan være relevante for 
et projekt ved siden af pligten til at indhente tilladelse efter jordforureningslo-
vens § 8. 
 
Amtet skal gøre opmærksom på disse regler i det omfang, de er relevante for 
det konkrete projekt. Det gælder især regler, hvor amtet er den kompetente 
myndighed, og regler der handler om jord- og grundvandsforurening eller har 
nær forbindelse dermed. 
 
Der gælder i øvrigt også en pligt for kommunen til, inden den giver byggetilla-
delse, at undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herun-
der de fleste af miljølovene. Det fremgår af Bygningsreglementets pkt. 1.9. 
 
Hvis amtet (eller kommunen) ikke har gjort bygherren opmærksom på disse 
regler, fritager det ikke bygherren for at overholde dem og søge de nødvendige 
tilladelser.  
 
Det følgende kan tjene som en tjekliste: 
 
Deponering og behandling af forurenet jord 
• Kapitel 5-godkendelse (miljølovens § 33) til deponerings- og behandlings-

anlæg m.m., godkendelsesbekendtgørelsen nr. 943/2004 med senere æn-
dringer 

• Deponeringsanlægsbekendtgørelsen nr. 650/2001 
• Miljølovens § 50, hvorefter nye affaldsdeponeringsanlæg skal ejes af of-

fentlige myndigheder. Mulighed for dispensation til privatejet depone-
ringsanlæg (eget affald) 

• Anmeldepligt for midlertidige jordbehandlingsanlæg, kap. 2 i bekendtgø-
relse 944/2004 

• Jordforureningslovens § 52, stk. 2, dispensation fra forbud mod depone-
ring af jord i råstofgrave 
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Boring, oppumpning og afledning af grundvand 

• Boringsbekendtgørelsen nr. 672/2002 om tilladelse til eller anmeldelse af 
boringer, dog ikke geotekniske boringer. Bemærk afventeregel i § 18. (Af-
løses pr. 1.1.07 af bkg. 1280/2005). 

• Vandforsyningsloven § 26 om større bortledninger af grundvand, herunder 
også afværgeoppumpninger, lovbekendtgørelse 130/1999 med senere æn-
dringer. Bemærk afventeregel i lovens § 76. 

• Miljølovens § 19 om tilladelse til nedsivning, herunder infiltration mv. af 
vand, spildevandsbekendtgørelsen nr. 501/1999 med senere ændringer 

• Miljølovens §§ 27-28 om spildevandstilladelse, spildevandsbekendtgørel-
sen nr. 501/1999 med senere ændringer 

 

Planforhold, VVM 

• Samlebekendtgørelsen nr. 1006/2005 udstedt i medfør af planloven om 
pligt til at udarbejde VVM og pligt til VVM-screening 

• VVM-bekendtgørelsen for opfyldninger på søterritoriet, nr. 809/2005 
(Kystdirektoratet) 

• Planloven, lovbekendtgørelse nr. 883/2004 om lokalplanpligt 
 

Ulemper 

• Miljølovens § 42 om påbud ved ulemper i form af fx støv og støj 
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Loven om forurenet jord, LBK 370/1999 

§ 6. Som et led i kortlægningen efter §§ 4 og 5 fastlægger amtsrådet med 
henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller 
forureningskilder, der kan  
1) have skadelig virkning på grundvandet inden for et område med særlige 

drikkevandsinteresser,  
2) have skadelig virkning på grundvandet i et indvindingsopland for et alment 

vandforsyningsanlæg eller  
3) have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution 

eller offentlig legeplads.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger de arealer, der anvendes til bolig, 

børneinstitution eller offentlig legeplads. Oplysninger herom videregives til 
amtsrådet til brug for amtsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, nr. 3. 
Kommunalbestyrelsen fastlægger endvidere de arealer, der anvendes til rekrea-
tivt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller 
institution. Oplysninger herom videregives til amtsrådet til brug for amtsrådets 
administration af bestemmelserne i §§ 8 og 9.  

§ 8. Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. § 12, stk. 1, 
skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse, før den pågældende ænd-
rer anvendelsen af det kortlagte areal til et af de i § 6, stk. 2, nævnte formål.  

Stk. 2. Hvis det kortlagte areal er fastlagt af amtsrådet som indsatsområde, jf. 
§ 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til et af de formål, der er 
nævnt i § 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse før på-
begyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet.  

Stk. 3. Til brug for en afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan amtsrådet stille krav 
om, at ansøgeren for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgel-
ser eller på anden måde dokumenterer, at den planlagte ændrede anvendelse el-
ler det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt for-
svarlig.  

Stk. 4. Amtsrådet kan knytte følgende vilkår til en tilladelse efter stk. 1 eller 
2:  
1) Vedrører det ansøgte anvendelse til et af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, 

kan der fastsættes vilkår om gennemførelse af miljø- og sundhedsmæssigt 
nødvendige foranstaltninger af hensyn til arealanvendelsen.  

2) Vedrører det ansøgte udførelse af bygge- og anlægsarbejder over en forure-
ning, der kan være til fare for grundvandet eller på et areal med væsentligt 
forhøjede koncentrationer af forurenende stoffer, kan der fastsættes sådan-
ne vilkår, der er nødvendige for at forhindre en forøgelse af risikoen for 
grundvandet.  

3) Vilkår om, at anvendelsen eller arbejdet skal foregå på en nærmere bestemt 
måde, således at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres 
væsentligt.  
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4) Vilkår om afgivelse af en redegørelse for ændringen eller arbejdet med do-
kumentation for forureningsforholdene, når ændringen eller arbejdet er af-
sluttet.  

Stk. 5. Amtsrådet kan ændre allerede fastsatte vilkår eller fastsætte nye vilkår, 
hvis der i forbindelse med ændringen af anvendelsen eller udførelsen af bygge- 
og anlægsarbejdet, der er meddelt tilladelse til, konstateres andre forurenings-
forhold end forudsat ved tilladelsen.  

Stk. 6. En tilladelse efter stk. 1 eller 2 bortfalder, hvis det, der er meddelt til-
ladelse til, ikke er påbegyndt inden 1 år efter tilladelsens dato, medmindre 
amtsrådet træffer afgørelse om andet.  

Stk. 7. Vilkår er bindende for den til enhver tid værende ejer og bruger af are-
alet, og længerevarende vilkår kan tinglyses på ejendommen.  

Stk. 8. Amtsrådet kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal opfyl-
des for at opnå tilladelse, jf. stk. 1 og 2, vedrørende ændret anvendelse og byg-
ge- og anlægsarbejder på arealer, der er kortlagte.  

Stk. 9. Amtsrådet kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde tilladelse ikke er 
nødvendig, jf. stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1, nr. 2.  

§ 10. Hvis en ejer eller bruger ikke gennemfører et påbegyndt projekt, der er 
meddelt tilladelse til, jf. § 8, eller afslutter en påbegyndt oprydning, der er fast-
sat som vilkår for en tilladelse, kan amtsrådet fastsætte en frist for færdiggørel-
se af projektet eller oprydningen. Hvis fristen overskrides, kan amtsrådet med-
dele ejeren eller brugeren påbud om, at grunden skal bringes i en miljøtilstand, 
der ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelsen af projektet eller opryd-
ningen.  

§ 11. Amtsrådet skal, såfremt en ejer eller en bruger fremsætter anmodning 
herom, efter at have afsluttet et projekt eller en oprydning, jf. § 8, udfærdige en 
erklæring, som indeholder en beskrivelse af det gennemførte projekt eller den 
gennemførte oprydning og arealets kortlægningsmæssige status, samt oplys-
ning om, hvorvidt amtsrådet har ført tilsyn med projektet eller oprydningen.  

§ 50. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor der er opgravet, og 
enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning 
til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.  

Stk. 2. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejen-
dom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, 
skal af vedkommende anmeldes til kommunalbestyrelsen. Anmeldelse af jor-
dens anvendelse skal tillige ske til det pågældende amtsråd og den pågældende 
kommunalbestyrelse, hvor jorden ønskes anvendt. Miljø- og energiministeren 
kan fastsætte regler om, at anmeldelse i særlige tilfælde kan ske efter opgrav-
ning og flytning af jorden og om betingelserne herfor.  

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om anmeldeordningen 
efter stk. 2, herunder regler om opgavefordelingen mellem myndighederne og 
om, at anmelderen skal lade jorden analysere. Ministeren kan endvidere fast-
sætte regler om en følgeseddelordning og om dokumentation for jordens hånd-
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tering, herunder dokumentation for, at genanvendelse er sket i overensstem-
melse med gældende regler.  

Stk. 4. Opgravning og håndtering af jord, der udføres i overensstemmelse 
med regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 51, må iværksættes 4 uger efter an-
meldelsen, jf. dog stk. 5 og 6.  

Stk. 5. Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 4 nævnte 
regler, eller hvis amtsrådet ønsker at modsætte sig jordens genanvendelse eller 
at stille vilkår herfor, jf. § 51, giver kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrå-
det anmelderen meddelelse herom inden 4 uger efter anmeldelsen. Anmelderen 
kan i sådanne tilfælde ikke iværksætte opgravningen og håndteringen.  

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 5 og afgørelser efter reg-
lerne udstedt i medfør af stk. 3 kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed.  

§ 66. Amtsrådet fører tilsyn med og overvåger udviklingen i forureningstil-
standen i jorden.  

Stk. 2. Amtsrådet forestår opsporing af forureningskilder i samarbejde med 
kommunalbestyrelsen, når der er konstateret en forurening af grundvandet.  

Stk. 3. Amtsrådet påser, at  
1) vilkår fastsat af amtsrådet i forbindelse med tilladelser og dispensationer, 

herunder i medfør af generelle regler, overholdes og  
2) påbud meddelt af amtsrådet efterkommes, jf. dog § 65, stk. 1, nr. 3.  

Stk. 4. Amtsrådet skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis amtsrå-
det konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af jordforu-
rening.  

Stk. 5. Amtsrådet skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, hvis 
amtsrådet konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages 
at skyldes jordforurening.  

Stk. 6. Amtsrådet skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en foru-
rening er konstateret.  

§ 67. Tilsynsmyndigheden, jf. §§ 65 og 66, skal foranledige et ulovligt for-
hold lovliggjort, medmindre det har underordnet betydning.  

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser 
for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.  

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed.  

Miljøbeskyttelsesloven, LBK 753/2001 

§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og un-
dergrund, må ikke uden tilladelse  
1) nedgraves i jorden,  
2) udledes eller oplægges på jorden eller  
3) afledes til undergrunden.  
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  Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 og 2 gives af amtsrådet, medmindre miljø- og 
energiministeren fastsætter andre regler.  

§ 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndighe-
den, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller 
undergrund.  
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Bilag 2 
 

Checkliste for § 8-ansøgninger 
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Checkliste for § 8-ansøgninger 
 
Dette bilag indeholder checklister for, hvad en ansøgning om en tilladelse efter 
§ 8 bør indeholde. Oplysningerne er beskrevet inden for følgende overskrifter: 

• Baggrundsoplysninger 

• Formål 

• Projektbeskrivelse 

• Forureningsbeskrivelse og afklaring af risiko.  

Baggrundsoplysninger 

Der er en række baggrundsoplysninger for ansøgningen, som indledningsvist 
bør oplyses. Det drejer sig om: 

 Stedfæstelse af den berørte ejendom med adresse, matrikelnummer og 
ejerlav.  

 Angivelse af navn og adresse for de involverede parter (ansøger, grund-
ejer, bygherre, byggetilsyn og miljøteknisk tilsyn). 

 Tidsplan for projektet. 

 Hvis der eksisterer en lokalplan for området, anføres det, om projektet 
er i overensstemmelse eller i modstrid med lokalplanen. 

 Oplysninger om ejendommens nuværende anvendelse og forurenings-
status. 

Valgmuligheder for nuværende arealanvendelse og forureningsstatus er vist i 
figur 1. 

 

 

 

 



1

 

Figur 1 Checkliste med eksisterende arealanvendelse og forureningsstatus. 

Formål 

Formålet med ansøgningen skal være klart formuleret. Der kan enten være tale 
om, at arealanvendelsen ønskes ændret til følsom anvendelse, eller at der øn-
skes udført et bygge-/anlægsarbejde på en lokalitet med følsom arealanvendel-
se eller på en lokalitet i det offentlige indsatsområde mht. grundvand.  

Valgmuligheder for projektformål er vist i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

F

Formål med projektet: 
Arealanvendelse ændres til følsom anvendelse i eksisterende bygninger 1 
Arealanvendelse ændres til følsom anvendelse i bygninger, som nyopføres 1, 2 
Byggeri 2 

Anlægsarbejde2 
Fjernelse af en konstateret forurening 2 
Delvis fjernelse af en konstateret forurening 2  
Nedrivning af bygninger med fjernelse af terrændæk (gulve) og fundamenter2 

Andet 
  
 

1 Kategori: Ændring til følsom arealanvendelse 
2 Kategori: Bygge- eller anlægsprojekt
Eksisterende arealanvendelse: 
Beboelse  
Børneinstitution 
Offentlig legeplads 
Rekreativt område  
Alment tilgængeligt område 
Kolonihave 
Sommerhus  
Institution, angiv type: 
Erhverv, angiv type: 
Blandet bolig og erhverv, angiv erhvervstype og den procentvise fordeling mellem bolig 
og erhverv 
Andet:  

Forureningsstatus:  
Lokaliteten er kortlagt som muligt forurenet (V1). 
Lokaliteten er kortlagt som forurenet (V2). 
Lokaliteten er ikke kortlagt på V1 eller V2, men der er konstateret forurening. 
Lokaliteten er ikke kortlagt på V1 eller V2, men der er en formodning om forurening.  
 31

igur 2 Checkliste med projektformål. 



 

Projektbeskrivelse 

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af det planlagte projekt. 
Nedenstående checkliste i figur 3 indeholder oplysninger om mange forskellige 
projekttyper. Ud fra det konkrete projekt kan bygherren udvælge og besvare de 
relevante dele af checklisten. 
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Ændring til følsom arealanvendelse i eksisterende bygninger: 
Beskrivelse af bygninger, hvor anvendelsen ændres (beliggenhed i forhold til forurening, udform-
ning af terrændæk mv.)  
Er der følsom anvendelse af den nederste etage (kælder, stueetage) ? 
Har der været håndteret/anvendt forurenende stoffer i den eksisterende bygning (renseri, indendørs 
olietank, smøregrave mv.)? 

Bygge- eller anlægsarbejde: 
Hvad skal anlægges/bygges ? 
Hvis der skal udføres grave- eller anlægsarbejde: Beskrivelse af gennemførelse og placering på 
ejendommen (hvilken dybde graves der til? Hvor graves der; vej, have, parkeringsareal e. a.?) 
Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projekter skal beskrives og vises på kort. 
Projektets placering (målfast kort med hele den aktuelle matrikel vedlægges)? 
Bygges der oven på forurenet jord? 
Etableres der grundvandssænkning i bygge/anlægsfasen ? 

Beskrivelse af forureningsforhold efter bygge-/anlægsprojektet: 
Efterlades der forurenet jord? 
Beskrivelse af dokumentation på ren bund eller evt. efterladt forurening 
(beskrives f.eks. ved frivillige oprydninger)  

Hvordan håndteres forureningen undervejs (gravearbejde og jordhåndtering):  
Den anslåede mængde af forurenet jord, som evt. skal håndteres? 
Analyseresultater af evt. forklassificering af jord. 
Ønskes jorden evt. lagt i et mellemdeponi – hvis ja, hvor og hvordan? 
Køres der jord væk fra ejendommen? 
Ønskes der genanvendelse af opgravet jord, hvor? 
Kort beskrivelse af evt. tilførsel af jord. 
Angivelse af jordmodtager. 

Indebærer projektet etablering af afværgeforanstaltninger: 
Beskriv etablering af evt. afværgetiltag. 

Beskriv etablering af evt. foranstaltninger mod indeklimasikring (ventilation, membran mv.) 

Figur 3 Checkliste med beskrivelse af projekt. 



Forureningsbeskrivelse og afklaring af risiko 

Ansøgningen skal indeholde forureningsbeskrivelser og relevante risikovurde-
ringer. Rapporter for udførte forureningsundersøgelser og eventuelt geotekni-
ske undersøgelser skal vedlægges ansøgningen.  

Konklusionerne fra forureningsundersøgelser og risikovurderinger skal refere-
res i ansøgningen. Bemærk at baggrunden for en risikovurdering skal doku-
menteres, hvad enten der vurderes at være en risiko eller ej. Hvis forureningen 
vurderes at udgøre en risiko, skal der ligeledes redegøres for forureningsfjer-
nelse eller forureningsafskærende tiltag. Beskrivelsen skal dække de emner, 
som er nævnt i checklisten i figur 4.  
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Forureningsbeskrivelse: 
Dækker den historiske redegørelse alle relevante tidsperioder ? 
Er der oplysninger om alle potentielt forurenende aktiviteter ? 
Er alle potentielle forureningskilder undersøgt ? 
Er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter ? 
I hvilke medier er der konstateret forurening, jord/poreluft/grundvand ? 
Er konstaterede forureninger afgrænset, horisontalt og vertikalt ? 
 
Afklaring af risiko: 
Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen? 
Er der risiko for forureningsafdampning til ude- eller indeklima på ejendommen? 
Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen? 
 
Forureningsfjernende eller forureningsafskærende tiltag: 
Hvilke tiltag skal der udføres på baggrund af risikovurdering for at sikre den kommende 
arealanvendelse? (evt. anlægs- og/eller byggetekniske foranstaltninger) 
Hvilke tiltag skal der udføres på baggrund af risikovurdering for at modvirke, at forure-
ning af grundvandsressourcen øges? 
Forslag til dokumentationsanalyser for forureningsfjernelse skal vedlægges. 
Forslag til dokumentationsanalyser for virkningen af forureningsafskærende tiltag skal 
vedlægges. 
Skal der foretages monitering efter afslutning af projektet? Hvis ja, vedlægges en be-
skrivelse heraf. 
 

Figur 4  Checkliste, forureningsbeskrivelse, afklaring af risiko og tiltag over  
for forurening. 
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