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Anidageskrift er modtaget den 25. april 2014.

Åge Espersen & Søn AiS er tiltalt for overtrædelse af

miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 12, jf. stk. 2, jf. stk. 4, jf. Europa
Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 10 13/2006 af 14. juni 2006 arti
kel 3, stk. i b, ved mandag den 7. oktober 2013 forsætligt eller groft uagt
somt og for økonomisk vindings skyld at have afsendt 24.360 kg blandet af
fald (ulistet affald) i form af miljøbehandlede biler og blandet usorteret
kommunejern, bestående af jern, plast, skum, isolering, dæk, tekstiler, træ
og elektronik, der af anmelder var klassificeret som basel kode B 1010 (rent
jern) og EC-listenummer 170405, med tysk lastbil, reg. nr. DMER4O, og
sættevogn DMAX25O, til TSR Recycling GmbH & Co. KG Hamburg, uden
forudgående skriftlig tilladelse fra de berørte landes kompetente myndighe
der, hvorved der opstod fare for skade på miljøet.

Påstande

Anidagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 95.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte ved ansvarlig leder Torben Smedegaard
og af vidnerne politiassistent Johnny Klindt Jacobsen, Michael Granikow,
Skive Kommune, og Tilde Fruergaard Aastrup, Miljøstyrelsen.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Det fremgår af sagen, at politiet den 7. oktober 2013 stoppede ovennævnte
lastbil, der var mærket “A” for grænseoverskridende affald. CMR-transport
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dokumentet angav tiltalte som afsender, en mængde affald på 24.360 kg. og
at affaldet skulle til Hamburg. Dokumentet angav baselkode B 1010, der er
koden for rent jern.

Der har været fremlagt billeder af affaldet i lastbilen af politiassistent
Johnny Klindt Jacobsen, da lastbilen blev stoppet den 7. oktober 2013, og af
affaldsbunken hos tiltalte, hvortil affaldet var blevet returneret, derblev taget
i forbindelse med et tilsyn den 8. oktober 2013 med deltagelse af tiltalte ved
Torben Smedegaard, Ulla Serup fra Miljøstyrelsen og Michael Gramkow fra
Teknisk Forvaltning, Skive Kommune. Kommunen klassificerede i samar
bejde med Miljøstyrelsen ved Ulla Seerup og Thilde Fruergaard Aastrup af-
faldet således, at det ikke kunne klassificeres som B 1010, henhØrende under
transportforordningens bilag ifi (den grønne liste), men i stedet som:
“formateriale til shredder bestående af blandede fraktioner af metal, plast og
andre materialer” med oprindelse i fraktionerne kommunejerne og miljøbe
handlede biler. Det blev vurderet, at en sådan blanding af forskellige af
faldsfraktioner ikke er dækket af de grøntlistede affaldstyper og derfor skulle
have været transporteret som ulistet affald.

Lovgrundlaget

Europa-Parlamentets og Rådets forordningen nr. 1013 af 14. juni 2006
(transportforordningen) om grænseoverskridende transport af affald både in
den for EU og ind og ud af EU angiver en anmeldelsesprocedure i artikel 3,
hvorefter myndighederne i både afsender- og modtagerland skal godkende
transporten, alternativt skal transporten ledsages af et dokument om affaldet,
hvis affaldet ikke er betænkeligt, og derfor er optaget på den grønne liste,
bilag ifi. Klassificeringen er affaldet er afgørende for valget af procedure.
Ved klassificeringen placeres affaldet enten på transportforordningens grøn
ne liste (bilag ifi), orange liste (bilag lv og V), eller det vurderes, at affaldet
er ulistet, fordi der er tale om en blanding af forskellige affaidstyper, og der
for ikke kan indpiaceres under en enkelt indgang på den grønne eller orange
liste.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten lægger til grund som ubestridt, at tiltalte afsendte 24.360 kg. affald,
klassificeret som basel kode B 1010, rent jern, og EC-listenummer 170405,
med tysk lastbil, reg. nr. DMER4O, og sættevogn DMAX25O, til TSR Re
cycling GmbH & Co. KG Hamburg, uden forudgående skriftlig tilladelse fra
de berørte landes kompetente myndigheder.

Om klassificeringen har tiltalte ved Torben Smedegaard bl.a. forklaret, at af
faldet på lastbilen var shredderformateriale af alene kommunejern og miljø-
behandlede biler, der skulle videreforarbejdes på et anlæg i Tyskland. Der
skulle på transportdokumentet derfor have stået både baselkode B 1010 og
B 1250, men man må kun anvende én kode, og da begge typer af affald er
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grØnlistede, krævede transporten ikke tilladelse. Virksomheden har i 15 må
neder afventet en tilladelse til transport af affald af næsten samme type, blot
lidt mere blandet og problematisk, normalt kommer en tilladelse i løbet af et
par måneder. Vidnerne har alle forklaret, at affaldet ikke var rent jern men
også miljøbehandlede biler og indeholdt det materiale, som fremgår af an
klageskriftet, og vidnerne Michael Gramkow, Skive Kommune, og Thilde
Fruergaard Aastrup, Miljøstyrelsen, har vurderet, at affaldet derfor ikke kun
ne indpiaceres under en enkelt indgang på den grønne liste og allerede derfor
har krævet forudgående tilladelse som blandet affald.

Retten lægger efter de samstemmende foridaringerne og billedmaterialet til
grund, at der er sket en sammenblanding af forskellige affaldstyper, hvorved
læsset ikke udgør én affaidstype, som omhandlet i transportforordningens
artikel 3, stk. i b, om undtagelser fra proceduren om forudgående skriftlig
anmeldelse og samtykke. Tiltalte har ikke indhentet forudgående tilladelse
fra miijømyndighederne til transporten, uanset en forudgående viden efter
forklaringen fra Torben Smedegaard om, at der på transportdokumentet ale
ne kunne anvendes en basellcode, hvorfor tiltalte er skyldig efter anidage
skriftet.

Tiltalte skal betale en bøde på 95.000 kr., jf. miljøbeskyttelseslovens § 110,
stk. 1, nr. 12, jf. stk. 2, jf. stk. 4, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forord
ning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 artikel 3, stk. i b.

Retten har derved lagt vægt på mængden af anmeldelsespligtig affald og på,
at tiltalte ikke tidligere er straffet, jf. bemærkningerne i forslag til lov om
ændring af lov om miljøbeskyttelse nr. 173 af 12. marts 2008, hvorefter bø
deniveauet i almindelighed i førstegangstilfælde bør være minimum 20.000
kr., tillagt 3.000 kr. pr. påbegyndt tons.

Thi kendes for ret:

Åge Espersen & Søn AIS skal betale en bøde på 95.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
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