Havbundssedimentdepot - Hirtshals Havn
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
Att. Peter Ydesen

Virksomheder
J.nr. MST-1272-02051
Ref. maibr
Den . 18. september 2017

Godkendelse af beregning af sikkerhedsstillelse og
sikkerhedsstillelsesdokument og påbud om ændring af vilkår om
sikkerhedsstillelse

Miljøstyrelsen kvitterer for modtagelse af beregning af sikkerhedsstillelse i
regneark modtaget den 23. juni 2017 og sikkerhedsstillelsesdokument fra
Hirtshals Havn, modtaget den 17. august 2017.
Miljøstyrelsen træffer afgørelsen om:
-

godkendelse af det indsendte sikkerhedsstillelsesdokument,
godkendelse af beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse (grundlag og
forudsætninger for beregning af sikkerhedsstillelse vedlægges som bilag 1)
Påbud om ændringer af vilkår K1 om sikkerhedsstillelse, som varslet til
Havbundssedimentdepot Hirtshals Havn ved brev af 8. september 2017.

Denne afgørelse er et supplement til miljøgodkendelse af Hirtshals Havns deponi
for havbundssediment af 31. marts 2016.

1. Afgørelse om godkendelse af sikkerhedsstillelsesdokument
Der er stillet sikkerhed for forpligtigelser, der påhviler Hirtshals Havn herunder til
nedlukning og efterbehandling af havbundssedimentdepotet på Hirtshals Havn, på
Sigurd Espersensvej, Hirtshals. Sikkerhedsstillelsen er stillet i form af deponering
1
af kontanter på en spærret bankkonto i et pengeinstitut.
Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af
2
sikkerhedsstillelsesdokumentet.
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at hvis Hirtshals Havn ønsker at ændre
sikkerhedsstillelsen til en anden sikkerhedsstillelsesform, skal der indhentes
3
godkendelse fra tilsynsmyndigheden.

1

Jf. § 39b i lov om miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 og kapitel 4 i
bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1049, af 28. august 2013 [herefter benævnt
deponeringsbekendtgørelsen].
2
Jf. deponeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 3 og stk. 5.
3
Jf. deponeringsbekendtgørelsens § 8, § 10, og § 14.
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2. Afgørelse om godkendelse af sikkerhedsstillelsens størrelse
Der er indsendt et regneark med grundlag og forudsætninger samt beregning af
sikkerhedsstillelse den 23. juni 2017. Der er ikke tidligere i forbindelse med
meddelelses af miljøgodkendelse modtaget regnearket til beregning af
sikkerhedsstillelse.
Miljøstyrelsen godkender beregningen af sikkerhedsstillelsens størrelse, svarende
4
til 1.766.875 kr. i 2017-priser. Det godkendte regneark med grundlag og
forudsætninger for beregningen af sikkerhedsstillelse er vedlagt dette brev som
5
bilag 1.

3. Afgørelse om påbud om ændring af vilkår K1 om
sikkerhedsstillelsens størrelse
Miljøstyrelsen træffer afgørelse om påbud om ændring af vilkår K1 om
sikkerhedsstillelsens størrelse, idet beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse, der
er indsendt den 23. juni 2017, viser en ændring af størrelsen af sikkerhedsstillelse i
forhold til de oplysninger, der indgår i det nugældende vilkår K1 i
miljøgodkendelse af 31. marts 2016. Miljøstyrelsen træffer derfor afgørelse om at
ændre vilkår K1 om sikkerhedsstillelsens størrelse, så der bliver overensstemmelse
mellem miljøgodkendelsen og de indsendte beregninger og
sikkerhedsstillelsesdokumentet.
Afgørelsen om ændring af vilkår K1 om sikkerhedsstillelsens størrelse træffes med
6
hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1.
Vilkår 1 har herefter følgende ordlyd:
K1

Hirtshals Havn skal stille sikkerhed for det deponerede affald på
havbundsedimentdepot på Norgeskajen 11, 9850 Hirtshals
Der skal stilles en sikkerhed på 1.766.875 kr. i 2017-priser.
Sikkerhedsstillens størrelse er beregnet ud fra de forudsatte
omkostninger til nedlukning og efterbehandling, der fremgår af bilag 1.
Sikkerhedsstillelsen skal opbygges som et grundbeløb pr. tons affald,
der deponeres på anlægget. Sikkerhedsstillelsen skal opbygges
kvartalsvist i takt med, at der deponeres affald.
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Jf. deponeringsbekendtgørelsens § 8.
De enkelte delelementer, der indgår i grundlaget for fastlæggelsen af sikkerhedsstillens
størrelse, skal fremgå af miljøgodkendelsen jf. § 8, stk. 3 i bekendtgørelse om deponering,
nr. 1049, af 28. august 2013 [herefter benævnt deponeringsbekendtgørelsen].
6
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23.06.2017.
5

2

Begrundelse for vilkår K1:
Der foretages en ændring af vilkår K1, for at opnå overensstemmelse mellem vilkår
i miljøgodkendelsen og de indsendte beregninger af sikkerhedsstillelse og
sikkerhedsstillelsesdokumentet.
Der er stillet vilkår om, at Hirtshals Havn skal stille sikkerhed jf.
miljøbeskyttelseslovens § 39 b, og deponeringsbekendtgørelsens kapitel 4, samt
vejledende udtalelse om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse i forbindelse
med deponering af affald af den 31. januar 2011.
Beregningsgrundlaget for sikkerhedsstillelse er indsat som bilag 1, da det er et krav
jf. deponeringsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at vilkår om sikkerhedsstillelse ikke er omfattet
7
af retsbeskyttelse, og derfor godt kan ændres. Endvidere er ændringen af vilkår
om sikkerhedsstillelsens størrelse begrundet i, at der ikke tidligere er modtaget
regneark til beregning af sikkerhedsstillelsen. Ændringen af vilkåret har derfor
karakter af en ændring som følge af nye oplysninger.

4. Partshøring
Miljøstyrelsen varslede den 7. september 2017 afgørelse om godkendelse af
sikkerhedsstillelsesdokument og ændring af vilkår om sikkerhedsstillelse.
Hirtshals Havn har den 15. september oplyst, at de ikke har bemærkninger til
afgørelsen.

5. Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
 virksomheden
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø
eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
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Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at sikkerhedsstillelse ikke er et driftsvilkår, og at det
fremgår af Karnovs note 540 til miljøbeskyttelseslovens § 39 b, at ”Ifølge motiverne er
retsbeskyttelsen i lovens § 41 a, stk. 1, ikke til hinder for, at der i overensstemmelse med
generelle regler træffes konkrete afgørelser om sikkerhedsstillelse for allerede godkendte
anlæg.”
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Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private
og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 16. oktober 2017.
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder, fra påbuddet er meddelt.
Offentliggørelse og annoncering
Miljøstyrelsens afgørelse om ændring af vilkår om sikkerhedsstillelse i
virksomhedens miljøgodkendelse annonceres og offentliggøres udelukkende
digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger,
der følger af lovgivningen.
Kopi til
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk .
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Hjørring Kommune, hjoerring@hjoerring.dk
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Bilag 1
Grundlag og forudsætninger for beregning af sikkerhedsstillelse i 2017-priser.

6

7

