
 

Odense 
J.nr. MST-1273-00046 
Ref. torla/idhan 
Den 8. november 2011 
 

 Tønder Deponi 
 Nyhedevej 1   
 6280 Højer 
  

 
 
 
 
Påbud om ændring af vilkår 
Miljøstyrelsen giver hermed Tønder Deponi påbud om ændring af vilkår 43 i 
miljøgodkendelsen, af 15. november 2006, for Vester Gammelby Deponi. 
 
I vilkår 43 tilføjes efter linjen: 
Der skal stilles en sikkerhed på 84 kroner pr. ton affald (prisniveau 2006), 
der deponeres. 
 
Følgende tekst: 
Fra 1. januar 2012, skal der stilles en sikkerhed på 42 kroner pr. ton affald 
(prisniveau 2010), der deponeres. 
 
Tønder Deponi påbydes hermed at ændre størrelsen på det opkrævede 
beløb per ton affald modtaget. 
 
Påbuddet skal være efterkommet senest 1. januar 2012. 
 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 27. september påbud om ændring af det op-
krævede beløb per ton affald, fra 84 kroner (prisniveau 2006) til 42 kroner 
(prisniveau 2010). 
 
Tønder Deponi har ingen bemærkninger haft til påbudsvarslet. 
 
Baggrund for påbuddet 
Baggrunden for ændringen i beløbet vedrørende sikkerhedsstillelse, skyldes 
at flere forhold har ændret sig. 

• Perkolatomkostningerne er blevet reduceret fra kr. 90,- pr kubikme-
ter til kr. 26,- . Dette skyldes, at deponiet er blevet tilsluttet offentlig 
kloak og ikke længere skal transportere perkolatet i tankbiler. 

• Der var fejl i de beregninger, der var lavet på lønomkostninger. 
• Restkapaciteten er forlænget væsentligt, grundet nedgangen i 

mængden af affald til deponi. 
 
 
 
 
                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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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. december 2011 inden 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. 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 
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 42 63 eller 
torla@mst.dk. 
 
Påbuddet vil blive annonceret den 8. november 2011 i Ugeavisen Tønder 
og vil endvidere kunne ses på www.mst.dk. 
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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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