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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om ændring af vilkår for 
sikkerhedsstillelse for etape 6.2, meddeler Miljøstyrelsen hermed godkendelse 
af ændring af vilkår for sikkerhedsstillelse. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljø-
beskyttelsesloven1. 
 
 
Vilkårsændringen 
 
Der fastlægges følgende ændringer af vilkår i forhold til tillægsgodkendelse af 
sikkerhedsstillelse for etape 6.2, dateret 28. januar 2009: 
 
Vilkår A 1 ændres fra: 
 
A.1 Grundbeløb pr. ton affald i prisniveau 2009 
 Filterkage   Kr. 247, -  
 Aske   Kr. 354,- 
 Andet affald   Kr.  673,- 
 Slagge   Kr. 148.- 
 
 Den samlede sikkerhedsstillelse skal være 41.965.040 kr. 
 (prisniveau 2009). 
  
 Sikkerhedsstillelsen skal opbygges kvartalvis bagudrettet. 
   
 
Til: 
 
A.1 Sikkerhedsstillelsen skal under det midlertidige driftsstop, der er 
 påbegyndt den 1.9.2012 og indtil der på ny deponeres affald på 
 etapen, udgøre 4.980.004 kr.  
 
 
Vilkår A 2 ændres fra: 
 
A.2  Sikkerhedsstillelsen skal stilles som en kautionsforsikrings- 
  police. 
  

 Kommunekemi skal dokumentere, at den stillede sikkerhed er 
 beskyttet i forhold til andre kreditorer. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Til: 
 
A.2  Sikkerhedsstillelsen skal stilles som en bankgaranti på 
  anfordringsvilkår. 
  

 Nordgroup a/s skal dokumentere, at den stillede sikkerhed er 
 beskyttet i forhold til andre kreditorer. 
 
 Der skal senest om 3. måneder – regnet fra datoen for 
 foreliggende afgørelse – fremsendes dokument for 
 sikkerhedsstillelsen til Miljøstyrelsen. 
 

 
Vilkår A 3 ændres fra: 
 
A.3  Hvis forudsætningerne ved beregningen af sikkerhedsstillelsen 
  ændres væsentlig skal der fremsendes en ny beregning af 
  sikkerhedsstillelsen til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 
  efter ændringen er trådt i kraft. 
 
Til: 
 
A.3  Inden en genoptagelse af deponering på enhed 6.2 skal der 
  fremsendes en ny beregning af sikkerhedsstillelsen til  Miljø – 
  styrelsen.  
 

  Der må ikke genoptages deponering på etape 6.2 førend 
  Miljøstyrelsen har meddelt en ny afgørelse vedrørende 
  sikkerhedsstillelse for etape 6.2. 
 
 

Nedenstående vilkår A 4 svarer indholdsmæssigt til vilkår A 3 i 
tillægsgodkendelsen af 28. januar 2009, med fastlæggelse af 
sikkerhedsstillelse for etape 6.2. 
 
 
A.4  Hvis forudsætningerne for beregning af sikkerhedsstillelsen 
  ændres væsentlig under driftsstoppet skal Nordgroup a/s 
  fremsende en ny beregning af sikkerhedsstillelsen til  Miljø – 
  styrelsen senest 2. måneder efter, at ændringen er trådt i 
  kraft. 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Nordgroup a/s har den 20. december 2012 ansøgt om ændring af vilkår A1 i 
”Tillægsgodkendelse med fastlæggelse af sikkerhedsstillelse for etape 6.2”.  
 
Afgørelse af 28. januar 2009,”Tillægsgodkendelse med fastlæggelse af 
sikkerhedsstillelse for etape 6.2”, vedlagt som bilag B. 
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Ansøgningen om ændring af vilkår A1 er vedlagt som bilag A. 
 
I ansøgningen er der også søgt om ændring af vilkår A2 i ”Miljøgodkendelse 
for Kommunekemis specialdepot, etape 6.2, dateret 7.10.2008.” 
 
Denne del af ansøgningen behandles særskilt, og der vil blive truffet en 
særskilt afgørelse i denne sag. 
 
 
Miljøteknisk vurdering  
 
Vurdering af sagen  
 
Det affald der var deponeret på etape 6.2 er fjernet, og der deponeres ikke for 
indeværende affald på etapen. 
 
I henhold til vilkår i ”Tillægsgodkendelse med fastlæggelse af 
sikkerhedsstillelse for etape 6.2” er det fastlagt, at den samlede 
sikkerhedsstillelse skal udgøre 41.965.040 kr. 
 
Nordgroup a/s, har som det fremgår af vedlagte bilag A (fremsendt 
ansøgning), opstillet to alternative forslag for fastlæggelse af 
sikkerhedsstillelse under driftsstop på etape 6.2. 
 
Alternativ 1 indebærer, at den samlede sikkerhedsstillelse skal udgøre 0 kr. i 
perioder hvor, der ikke deponeres affald på etapen. 
 
Alternativ 2 indebærer, at der fastlægges et beløb til sikkerhedsstillelse på 
4.980.004 kr. 
 
Dette beløb er beregnet på grundlag af følgende forudsætninger: 
 
• Fjernelse af gruslag, drænsystem, målebrønde og plastmembran på hele 

etapen 6.2. 
 
• Opfyldning af etape 6.2 med jord og beplantning med græs. 
 
• Der er afsat beløb til et års transport og rensning af perkolat, samt beløb til 

et års monitering af perkolat og grundvand. 
 
Tidshorisonten på er år er fastlagt på baggrund af, at det forudsættes, at 
hele anlægget – gruslag, målebrønde, og plastmembran vil kunne fjernes 
inden for et år. 
 
Det er antaget, at der efter fjernelse af anlægsdelene ikke længere vil være 
behov for gennemførelse af grundvandmonitering – antaget, at etape 6.2 
kan overgå til passiv tilstand. 
 

Nordgroup a/s har i relation til ovennævnte anført følgende: 
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Såfremt der under driftsstoppet opnås tilladelse til at nedsive perkolat fra 
etapen, vil sikkerhedsstillelsen på 4.980.004 kr. kunne ændres. 
 
Angivet, at der i denne situation alene vil være tale om, at der skal rejses 
sikkerhedsstillelse for et beløb til dækning af følgende udgifter: 
 
• Opfyldning af etapen med jord, udlægning af græs og fjernelse af 

målebrønde. 
 
 
Miljøstyrelsen finder, at der bør stilles sikkerhed for et beløb på 4.980.004 kr., 
svarende til ovennævnte alternativ 2. 
 
Det begrundes i, at det vurderes, at der skal være midler til en reetablering af 
det område, hvor etape 6.2 ligger såfremt, Nordgroup a/s ikke kan afholde 
nævnte udgifter. 
 
Miljøstyrelsen er enig med Nordgrup a/s i, at ovennævnte beløb for 
sikkerhedsstillelse kan ændres såfremt, der under driftsstoppet opnås tilladelse 
til at nedsive perkolat fra etape 6.2. 
 
Nordgroup a/s vil i givet fald skulle ansøge Miljøstyrelsen om nedsættelse af 
beløbet for sikkerhedsstillelse 
 
Høring af Svendborg Kommune  
 
Svendborg Kommune har telefonisk den 4. marts 2013 oplyst, at de ikke har 
bemærkninger til sagen. 
 

Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Ansøgning om ændring af vilkår for sikkerhedsstillelse for etape 6.2 har ikke 
været annonceret, da Miljøstyrelsen Odense har vurderet følgende: 
 
At foreliggende afgørelse ikke indebærer væsentlige ændringer der efter 
godkendelsesmyndighedens vurdering kan indebære negativ og betydelig 
påvirkning af mennesker eller miljø. 
 
 
Foreliggende om afgørelse om sikkerhedsstillelse vil blive annonceret på 
www.mst.dk. 
 
 
Afgørelsen 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet af 
 

• ansøger 

http://www.mst.dk/
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• 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 meddelt 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, C.F. Tietgensboulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget senest den 11. april 
2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender herefter 
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 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.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

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

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de 
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vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal 
det ske senest 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Kopi til: 
 
Svendborg Kommune, Miljø- og teknik, Svendborgvej 135, 5762 Svendborg, 
mt@svendborg.dk
 
Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager, klintholm@klintholm-is.dk
 
Sundhedsstyrelsen Region Syd syd@sst.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, at@at.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
 
Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg, 
teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om ændring af vilkår A 1 i tillægsgodkendelse med 
fastlæggelse af sikkerhedsstillelse for etape 6.2 
 
Bilag B: Tillægsgodkendelse med fastlæggelse af sikkerhedsstillelse for 
etape 6.2, afgørelse af 28. januar 2009 
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