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Fremsendt pr. mail til kommunen@laesoe.dk   
   

 
 
  
Læsø Kommunes Affaldsbehandlingsanlæg      
Påbud om ændring af tidsfrister i vilkår  
 
Miljøstyrelsen påbyder hermed Læsø Kommunes Affaldsbehandlings-
anlæg ændring af vilkår I2 og K3 og K4 i afgørelse af 4. december 
2009 om overgangsplan og revurdering, stadfæstet i Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse meddelt den 16. december 2011. 
 
Vilkår K3 
Tidsfristen for indsendelse af undersøgelsesrapport iht. vilkår K3 
ændres fra 16. juni 2012 (6 mdr. fra stadfæstelse) til 1. marts 2013.  
 
Vilkår I2 
I vilkår I2 ændres alene tabel 2, idet tidsfrister for prøvetagning i 
perkolat konsekvensrettes ift. ændring af tidsfrist i vilkår K3. Tabel 2 i 
vilkår I2, vil herefter være følgende: 
 
       Tabel 2: Analysehyppighed og valg af analyseprogrammer - perkolat 

 Perkolatboringer           
i deponeringsområde 7  

 Gældende 
prøvetidspunkt, jf. 
tidsfristforlængelse i 
nærværende afgørelse 

År 11) – første prøve Undersøgelseskontrol November 2012 

År 1 – anden prøve Undersøgelseskontrol April 2013 

År 2 – første prøve Rutine Oktober 2013 

År 2 – anden prøve Udvidet April 2014 

År 3 – første prøve 
og efterfølgende år 

Rutine Oktober 2014 

År 3 – anden prøve 
og efterfølgende år 

Udvidet April 2015 

1) År 1 tælles fra afgørelsens dato. 
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Vilkår K4 
Som konsekvens af, at boringerne jf. vilkår I1 og K1 først er etableret i 
november 2012, præciseres og udsættes fristen for gennemførelse af 1 
pejling pr. måned i minimum 6 måneder til at skulle gennemføres i 
perioden frem til 1. juni 2013.  
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 11. 
  
Baggrund for varsel om påbud 
Læsø affaldsbehandlingsanlæg har i mail af 23. maj 2012 bedt om 
udsættelse af tidsfrist for vilkår K3. I supplerende mail af 25. juni 
2012 anmoder Læsø affaldsbehandlingsanlæg om, at tidsfristen 
udsættes til den 1. september 2013.  
 
Miljøstyrelsen har i brev af 10. juli 2012 for vilkår K3 bl.a. anført 
følgende: 
 
” Som omtalt i telefonsamtale med Hanne Krogh, Læsø Kommune den 25. 
juni 2012 er MST Aarhus ikke til sinds at give en så lang tidsfristforlængelse 
– men snarere en forlængelse af fristen til den 1. januar 2013, hvorfor det 
anbefales at sætte hastigheden for projektet op. ” 
 
Som konsekvens heraf fremsendte Dansk Miljørådgivning (DMR) på 
vegne af Læsø Affaldsbehandlingsanlæg et oplæg til boreprogram 
m.v. den 30. august 2012, som Miljøstyrelsen kommenterede på den 
31. oktober 2012 i forlængelse af fysisk tilsyn på anlægget den 11. 
oktober 2012.  
 
Borearbejdet er efterfølgende gennemført i uge 48 i 2012, jf. mail af 
30. november 2012 fra DMR. I mail oplyses, at AOX-analyser først vil 
kunne foreligge omkring julen 2012, hvorfor afrapportering først vil 
kunne laves primo januar 2013.  
 
Med baggrund i ovenstående sagsforløb er tidsfristen for 
fremsendelse af undersøgelsesrapport i vilkår K3 udsat til 1. marts 
2013, og den deraf følgende konsekvensrettelse for tidsfrister i vilkår 
I2 og K4 gennemført. 
 
Miljøstyrelsen har således tidligere i brev af 10. juli 2012 for vilkår K4 
anført: 
 
”Læsø Kommune søger om udsættelse af frist for opfyldelse af vilkåret til 1. 
september 2012. Tidsfrist herfor aftales, når boringerne er etableret – og 
således der kan foretages såvel sommer- som vinterpejlinger.” 
 
                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Udtalelser til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 3. december 2012 påbud om 
tidsfristforlængelser for vilkår I2, K3 og K4. 
 
Læsø Affaldsbehandlingsanlæg har ikke fremsendt bemærkninger til 
varslet. 
 
Frederikshavn Kommune har meddelt, at de ingen bemærkninger har 
til påbudsvarslet. 
 
Naturstyrelsen Aalborg har bemærket, at de beskrevne ændringer i 
tidsfrister i vilkår, vil efter NSTs opfattelse ikke give anledning til 
væsentlig forstyrrelse af arter og fugle på udpegningsgrundlaget for 
N9 ”Strandenge på Læsø og havet syd herfor”, ej heller have væsentlig 
betydning for områdets beskyttede naturtyper. NST har derfor ingen 
kommentarer til det fremsendte varsel. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af  
 

 ansøger 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 16. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
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påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved 
domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 
7254 4469 eller aar@mst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 

 
Inge Lise Therkildsen 
Civilingeniør 

Niels Jørgen Olsen 
Akademiingeniør 
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Kopi af påbud er sendt til: 
 
Læsø Kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø, kommunen@laesoe.dk 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk; 

jecr@frederikshavn.dk 
Naturstyrelsen Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, 

AL@nst.dk 
Dansk Miljørådgivning A/S, Håndværkervej 8, 7470 Karup,  
att.: Jakob Brande Sørensen, jbs@dmr.dk 
Henrik Selsmark, Jernbanebakken 2, lejl. 2, 2800 Lyngby, 
henrik@selsmark.dk 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nordjylland, e-mail: 
nord@sst.dk 
Arbejdstilsynet, e-mail: at@at.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, email: dn@dn.dk 
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
Arbejderbevægelsens erhvervsråd, ae@aeraadet.dk 
Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, vendsyssel@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, samt DOF Nordjylland 
dof@dofnord.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace, info@nordic.greenpeace.org 
Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@fiskeriforening.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Dansk Amatørfiskerforening, vgram@get2net.dk 
Dansk Akvakultur, danskakvakultur@danskakvakultur.dk 
Region Nordjylland, Jordforurening og Råstoffer, Niels Bohrs vej 30, 
9220 Aalborg Øst: region@rn.dk 
Naturstyrelsen, Plankontoret, AAR@nst.dk 
 
 
 
 
 
   
  
  


