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Politianmeldelse - Farum Sten og Grus A/S 
 
Herved skal Region Hovedstaden anmelde selskabet Farum Sten & Grus A/S, 
CVR. Nr.: 56 83 52, Stensøvej 2, 3540 Lynge, for overtrædelse af jordforure-
ningslovens § 52, stk. 1, jf. § 88, stk. 1, nr. 9, og stk. 4, ved som driftsherre af 
en grusgrav i perioden fra 1. januar 1998 til 16. december 2011 at have tilført 
ikke under 3 mio. tons forurenet og uforurenet jord på arealet Lynge Grusgrav 
(matriklerne nr. 15a, 15g og 16k Uggeløse By og Sogn, samt matriklerne nr. 3s 
og 3r Lynge By og Sogn). 
 
Det overlades til anklagemyndigheden at vurdere, om der tillige foreligger en 
overtrædelse af straffelovens § 196, stk. 2, jf. § 306, og om overtrædelsen af 
jordforureningslovens § 52 er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, jf. 
jordforureningslovens § 88, stk. 2.  
 
Efter Region Hovedstadens opfattelse er der ved overtrædelsen opnået eller 
tilsigtet en betydelig økonomisk fordel for Farum Sten & Grus A/S. Region 
Hovedstaden har undersøgt den deponerede jord og vurderer, at der (på delom-
råder betegnet A, B, C, D og E) i alt er tale om en ulovlig deponering på ca. 3 
mio. tons jord.  
 
Farum Sten & Grus A/S har oplyst (dir. Preben Andersen, telefonisk oplyst den 
25-02-2013) at FSG i adskillige år (frem til og med 2012) har anvendt en pris 
på 65. kr. pr. ton (ekskl. moms) for modtagelse af klasse 1-jord (dvs. jord som 
er analyseret og fundet uforurenet).  
 
Markedsprisen for modtagelse af overskudsjord har varieret gennem tiden, og 
det er ikke ualmindeligt, at der er givet rabatter for modtagelse af store jordpar-
tier. På den baggrund, og med udgangspunkt i en skønnet gennemsnitsfortjene-
ste på mindst 10 – 20 kr. pr. ton for hele perioden 1998 - 2011, er det Region 
Hovedstadens skøn, at den ulovligt deponerede jord som minimum har ind-
bragt en fortjeneste i størrelsesordenen 30 – 60 mio. kr. (ekskl. moms). 
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Sagen rejser derfor også spørgsmål om konfiskation af selskabets fortjeneste 
ved at tilføre jord til grusgraven, jf. straffelovens § 75, stk. 1.  
 
Sagens nærmere omstændigheder samt miljømæssige vurderinger fremgår af 
vedlagte afgørelse om lovliggørende dispensation med underbilag.  
 
Det bemærkes, at den som bilag 1 vedlagte lovliggørende dispensation er med-
delt ud fra en vurdering af, om den ulovligt tilførte jord på nuværende tids-
punkt vil kunne kræves fjernet. Det forhold, at Region Hovedstaden med di-
spensationen lovliggør tilstanden på ejendommen, hverken udelukker straf eller 
reducerer strafværdigheden af de begåede handlinger. Straf er navnlig aktuel, 
når der - som i nærværende sag - ved et ulovligt forhold er opnået betydelig 
økonomisk vinding.  
 
Sagens øvrige dokumenter er vedlagt.  
 
Det kan oplyses, at Region Hovedstaden har indhentet en udtalelse fra advokat-
firmaet Poul Schmith / Kammeradvokaten, som har konstateret, at der objektivt 
set foreligger en grov overtrædelse af forbuddet i jordforureningslovens § 52, 
stk. 1, under henvisning til den betydelige mængde af tilført jord i strid med 
forbuddet. Advokatfirmaet har på den baggrund anbefalet, at regionen som 
tilsynsmyndighed foretager politianmeldelse af overtrædelsen. Advokatfirmaet 
har i den forbindelse tilkendegivet, at sagens forløb ikke i sig selv kan begrun-
de, at politianmeldelse kan undlades, og at det bør overlades til anklagemyn-
digheden at vurdere, om der efter sagens omstændigheder er grundlag for at 
rejse tiltale, samt for hvilke forhold en eventuel straffesag i givet fald skal om-
fatte. 
 
Region Hovedstaden bistår gerne med yderligere oplysninger og uddybning af 
denne anmeldelse og sagen i øvrigt, herunder med tekniske vurderinger og un-
dersøgelser som led i efterforskningen. Regionen deltager også gerne i et møde 
med anklagemyndigheden.  
 
Region Hovedstaden anmoder om at blive holdt underrettet om sagen via 

 kopi af eventuelle efterforskningsresultater,  
 underretning inden tiltale rejses, 
 kopi af anklageskrift,  
 indkaldelse til retsmøder, og 
 kopi af rettens afgørelse. 
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Kontaktpersoner hos Region Hovedstaden, Koncern Miljø er enhedschef Car-
sten Bagge Jensen (carsten.bagge@regionh.dk) og f.s.v.a. tekniske spørgsmål 
Jens Lind Gregersen, tlf.: (+45) 38 66 56 20 (direkte), 
(jens.lind.gregersen@regionh.dk).  
 
Kopi af anmeldelsen inkl. bilag er tillige sendt til Statsadvokaten for Nordsjæl-
land og Københavns Vestegn til orientering, jf. vejledning nr. 6/2005 fra Miljø-
styrelsen og Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008.  
 
Det kan oplyses, at selskabet, Farum Sten & Grus A/S, ikke herfra er underret-
tet om anmeldelsen.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Region Hovedstaden / Koncern Miljø 
 
 
 
 
Sune Impgaard Schou 
Stabsdirektør  


