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Afgørelse om regulering af sikkerhedsstillelse 
Miljøstyrelsen Roskilde (MST Roskilde) sender hermed afgørelse om æn-
dring af den af Lynettefællesskabet I/S stillede sikkerhed for ”Askedepot for 
renseanlæg Lynetten” fastsat med vilkår i revurderet miljøgodkendelse af 
17. november 2009.  
 
Afgørelse om regulering af sikkerhedsstillelsen meddeles efter depone-
ringsbekendtgørelsens1 § 15 stk. 1, jf. § 39b, stk. 2 i miljøbeskyttelseslo-
ven2. 
 
Vilkårsændring af sikkerhedsstillelsen 
Vilkår 29 i miljøgodkendelse for ”Askedepot for renseanlæg Lynetten” af 17. 
november 2009 ændres 
 
fra: 
Lynettefællesskabet I/S etablerer en sikkerhedsstillelse på 8,15 kr./t ekskl. 
moms i 2009 niveau. Lynettefællesskabet I/S skal senest 3 måneder efter 
denne afgørelse over for tilsynsmyndigheden dokumentere, at den stillede 
sikkerhed er beskyttet i forhold til andre kreditorer. 
 
til: 
Lynettefællesskabet I/S etablerer en sikkerhedsstillelse på 12,16 kr./t ekskl. 
moms i ultimo 2010 prisniveau for den resterende deponeringskapacitet 
ultimo 2009. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal opbygges kvartalsvis fra ultimo 2009 i takt med, at 
der deponeres affald på deponeringsanlægget. 
 
Lynettefællesskabet I/S skal senest 3 måneder efter denne afgørelse over 
for tilsynsmyndigheden dokumentere, at den stillede sikkerhed er beskyttet i 
forhold til andre kreditorer.  
 
Baggrund for regulering af sikkerhedsstillelsen 
Lynettefællesskabet I/S har ved brev af 23. september 2010 søgt om æn-
dring af vilkår om sikkerhedsstillelse i virksomhedens miljøgodkendelse af 
”Askedepot for renseanlæg Lynetten” af 17. november 2009. MST Roskilde 

                                                 
1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 
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har den 16. november 2010 anmodet om supplerende oplysninger til bereg-
ningen, som MST Roskilde modtog den 2. december 2010. 
 
Ændring af beregningsgrundlag 
Beregningen af sikkerhedsstillelsen per arealenhed er uændret i forhold til 
miljøgodkendelse af 17. november 2009, og det er alene opgørelse af, hvor 
stort et areal der skal slutafdækkes, der er ændret. Desuden er der sket en 
justering af skøn af depotets restkapacitet under hensyntagen til, at depotet 
fra 17. november 2009 skal have en dæklagstykkelse på 1 m til forskel fra 
det hidtidige krav om 0,2 m. Beregningsgrundlaget ønskes ændret fra det 
oprindelige udgangspunkt med hele depotets kapacitet og hele depotets 
areal inden opstart af deponering til restkapacitet og uafdækket areal ultimo 
2009. Askedepotet havde ultimo 2009 et resterende areal 32.200 m2

 og en 
restkapacitet på 176.462 t. Grundbeløb for sikkerhedsstillelsen er beregnet 
til 12,16 kr./t ultimo 2010. MST Roskilde finder det i overensstemmelse med 
deponeringsbekendtgørelsen § 14 stk. 2 punkt 2, at grundbeløbet fastsæt-
tes per ton for den resterende kapacitet, og ikke i forhold til kapaciteten in-
den opstart af deponering. MST Roskilde ændrer derfor vilkår 29 om sikker-
hedsstillelse på grundlag af det nye beregningsgrundlag. 
 
Ændring i sikkerhedsstillelsesform 
I forbindelse med revurderingen i 2009 oplyste Lynettefællesskabet I/S, at 
man ville stille sikkerhed i form af opsparing på en spærret konto. Efterføl-
gende har Lynettefællesskabet valgt, at sikkerhedsstillelsen etableres ved 
en bankgaranti. MST Roskilde har oplyst, at vi ikke fandt sikkerhedsstillel-
sen betryggende, hvis den af banken kunne opsiges med 3 måneders var-
sel, og Lynettefællesskabet I/S har foreslået formuleringen ”garantien er 
gældende indtil videre”. MST Roskilde har af Danske Bank fået oplyst, at 
”Gældende indtil videre” skal forstås sådan, at garantien er gældende indtil 
den opsiges af den, der er stillet garanti til, for beløbet i bankgarantien. MST 
Roskilde vil for god ordens skyld gerne ved en konkret garantistillelse have 
præciseret, at det reelt forholder sig som anført ovenfor. 
 
Lynettefællesskabet kan senere få vilkåret om sikkerhedsstillelse ændret, 
hvis grundlaget for beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse ændres væ-
sentligt, jf. § 15 stk. 1 punkt 1 i deponeringsbekendtgørelsen.  
 
 
Virksomhedens bemærkninger til vilkårsændring 
MST Roskilde varslede vilkårsændringen den 1. februar 2011.  
 
Lynettefællesskabet I/S har den 11. februar 2011 oplyst, at de tager den 
beskrevne ændring af vilkår 29 til efterretning.  
 
Lynettefællesskabet I/S har i forlængelse heraf spurgt til, om godkendelse 
af den ansøgte sikkerhedsstillelsesform vil ske særskilt. MST Roskilde vur-
derer, at sikkerhedsstillelsesformen ikke bør fremgå af vilkår, da virksomhe-
den har mulighed for at benytte forskellige sikkerhedsstillelsesformer i over-
ensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen.  
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Lynettefællesskabet I/S har oplyst, at sikkerhedsstillelsen indledningsvist vil 
blive stillet som en bankgaranti på kr. 70.000. Lynettefællesskabet I/S har 
fremsendt en beregning, som viser, at beløbet vil være dækkende indenfor 
de først 5 år. MST Roskilde kan oplyse, at sikkerhedsstillelsen i overens-
stemmelse med deponeringsbekendtgørelsen er fastsat til et fast beløb per 
ton affald. Lynettefællesskabet I/S skal blot i forbindelse med den årlige 
dokumentation af sikkerhedsstillelsen kunne godtgøre, at sikkerhedsstillel-
sen på kr. 70.000 er i overensstemmelse med vilkår 29. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Amager Bladet og kan ses på 
www.mst.dk/annoncering. 
 
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 Roskilde, Ny Østergade 7-11, 
4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 22. 
marts 2011 inden kl. 16.00. MST Roskilde 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. 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 MST Roskilde. 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 
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.   
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Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over vilkår om sikkerhedsstillelse, truffet efter regler udstedt med 
hjemmel i miljøbeskyttelsesloven § 39b, stk. 2, har ikke opsættende virk-
ning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Holst Linulf 
72 54 43 46 
hahli@mst.dk 
 
 
 
 
 
Kopi til:   
 
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Postbox 453, 1505 
København V, tmf@tmf.kk.dk  
 
Embedslægerne Hovedstaden, Borups Allé, blok D-E, 4. sal, 2400 Køben-
havn NV, hvs@sst.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk 
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk  
 
 


