
 

Miljøstyrelsen  Odense • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ode@mst.dk • www.mst.dk 

Odense 

J.nr. MST-1273-00130 

Ref. Idhan/jemma 

Den 14. december 2011 

 

 Mågehøj Specialdeponi 
 Vognsbøl Engvej 16 
 6700 Esbjerg  
    
  Sendt pr. mail til: hlv@esbjergkommune.dk og 
                               raadhuset@esbjergkommune.dk   

 
 
 
Godkendelse af nedlukning af Mågehøj Specialdeponi  

  
På baggrund af nedlukningstilsyn gennemført på Mågehøj Specialdeponi den 
18. oktober 2011, godkender Miljøstyrelsen nu, at Mågehøj Specialdeponi er 
nedlukket, og overgået til efterbehandlingsperioden. Godkendelse meddeles 
i henhold til § 26, stk. 3 i Deponeringsbekendtgørelsen1. 
 
Den 15. juli 2011 meddelte Miljøstyrelsen afgørelse om nedlukning og 
efterbehandling af Mågehøj Specialdeponi. Denne afgørelse fastsætter vilkår 
for efterbehandling af deponiet og er fortsat gældende.  
 
Efterbehandling af Mågehøj Specialdeponi skal fortsætte indtil 
tilsynsmyndigheden vurderer, at anlægget ikke længere udgør en fare for det 
omgivende miljø og træffer afgørelse om, at anlægget kan overgå til passiv 
drift. 
 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne godkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk den 14. december 
2011. 
 
Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 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 ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen i Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg. 
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skal være modtaget senest den 11. januar 2012 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. 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 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder 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.  
 
Et eventuelt søgsmål om godkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 
6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ida  Hansen  
72 54 42 37  
idhan@mst.dk  
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Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk  
Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 
Greenpeace, hoering@nordic.greenpeace.org  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
DOF, natur@dof.dk og esbjerg@dof.dk  
 


