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Afgørelse om kystnærhed  
 
Miljøstyrelsen klassificerer Tønder Deponi som et kystnært deponeringsan-
læg. 
 
Afgørelsen meddelelses i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 411, jævnfør 
deponeringsbekendtgørelsens § 32, stk. 22. 
 
Kystnærhed er defineret som: Område fra kystlinjen og maksimalt 15 km ind 
i landet, hvor der er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra depone-
ringsanlægget mod et marint vandområde, og hvor der ikke ligger almene 
vandforsyningsanlæg, der indvinder fra den berørte grundvandsressource 
på strømningslinjen mellem deponeringsanlægget og det marine vandom-
råde. 
 
Vadehavskysten ligger 3-4 km vest for Tønder Deponi.  
Miljøstyrelsen har vurderet, på baggrund af de foreliggende oplysninger, at 
sandsynligheden for at grundvandsstrømningen fra Tønder Deponi mod 
havet berører et indvindingsområde, er meget lille.  
 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 6. januar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender kla-
gen 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
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behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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 Miljø-
styrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller 
ode@mst.dk.  
 
Kopi til:  
Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder, toender@toender.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K,  
info.nordic@greenpeace.org  
 
 
Med venlig hilsen  

 
Tom Rosendahl Larsen  
Miljøstyrelsen Odense 
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