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Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk 
Havbundssedimentdepot 
 
Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring 
af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: 
 
Vilkår I1 i revurderet miljøgodkendelse af 9. december 2009 ændres (ændret 
tekst er fremhævet med fed tekst): 
 
Fra: 

Holbæk Havn skal senest 3 måneder efter meddelelsen af denne 
godkendelse have etableret en sikkerhedsstillelsesordning over for 
tilsynsmyndigheden. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal udarbejdes i henhold til 
Deponeringsbekendtgørelsen, bek. nr. 252 af 31. marts 2009.  
 
Holbæk Havn skal samtidig dokumentere, at den stillede sikkerhed er 
beskyttet i forhold til andre kreditorer. Der skal fremsendes dokumentation 
herfor til tilsynsmyndigheden. 
 

Til: 
Holbæk Havn skal senest 3 måneder efter meddelelsen af denne afgørelse 
have etableret en sikkerhedsstillelsesordning over for tilsynsmyndigheden.  
 
Holbæk Havn etablerer en sikkerhedsstillelse på 393.846 kr. svarende 
til ca. 21 kr./ ton havnesediment ekskl. moms i 2011 prisniveau. 
 
Beløbet er fastsat ud fra skøn over de samlede udgifter til nedlukning. 
I skønnet indgår følgende udgifter: 
Materialer til slutafdækning = 179.166 kr. 
Udlægning af signaltnet / fibertekstil = 121.680 kr. 
Udlægning af råjord/beton inkl. løn = 93.000 kr. 
 
Holbæk Havn skal samtidig dokumentere, at den stillede sikkerhed er 
beskyttet i forhold til andre kreditorer. Der skal fremsendes dokumentation 
herfor til tilsynsmyndigheden. 
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Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1, jf. § 14 i 
deponeringsbekendtgørelsen nr. 252 af 31. marts 2009 jf. overgangsbe-
stemmelse i deponeringsbekendtgørelsen nr. 719 af 24. juni 2011§ 32 stk. 2. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 28. februar 2012 påbud om fastsættelse af beløb 
for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot. 
 
Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, har ikke haft bemærkninger til 
varslet af påbuddet. 
 
Baggrund for påbuddet 
Miljøgodkendelsen for Holbæk Havnesedimentdepot blev revurderet i 2009, 
og i forbindelse med afgørelsen den 9. december 2009 blev der stillet en 
række vilkår om sikkerhedsstillelse, hvoraf der er behov for at uddybe vilkår 
I1. (I2 omhandler pristalsregulering samt opbygning af sikkerhedsstillelsen, 
I3 omhandler årlig dokumentation og I4 om 1 år før ophør af modtagelse at 
meddele dette til tilsynsmyndigheden). 
 
Vilkår I1 skal tilføjes en præcisering af beregning af anlæggets sikkerheds-
stillelse. Det har vist sig, at der har været uklarhed omkring areal af deponi, 
da celleopdelingen er justeret i forhold til godkendelsen i 1988 og senere 
ændringer i 1991 og 2000. Ændringen af celleopdelingen fremgik af kort-
bilag i overgangsplanen fra juli 2002, men arealet af celle 2 blev ikke 
præciseret. 
 
Holbæk Havn har i udtalelse om  
areal af deponi og sikkerhedsstillelse 
af 16. december 2011 præciseret,  
at arealet af depotet, svarende til celle 
 2, er ca. 13.000 m2

 (opmålt ud fra  
luftfoto fra 2008). Med udgangspunkt 
i dette areal er sikkerhedsstillelsen  
efterfølgende beregnet. 
 
Det fremgår af vilkår F2 i revurderet 
miljøgodkendelse af 9. december 
2009, at slutafdækningslaget skal 
være minimum 1 meter tykt og bestå af rene materialer. Sammenholdt med 
et areal på 13.000 m2

 skal der derfor bruges 13.000 m3
 rene materialer til 

slutafdækning. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Holbæk Havn har tidligere oplyst, i skrivelse af 27. april 2011, at man til 
brug for slutafdækningen af deponiet har oplagret 3.500 m3

 rene materialer 
(oplagret beton/mursten). Der vil derfor være behov for at stille sikkerhed 
for anskaffelse af 9.500 m3

 rene materialer til slutafdækningen.  
 
Holbæk Havn har i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen 
præciseret, at der udlægges minimum 0,5 meter brokker af beton eller 
mursten. Oven på udlægges signalnet og 0,5 meter ren jord. Miljøstyrelsen 
har i revurderingen forudsat, at der anvendes rene forsorterede brokker af 
beton eller mursten.  
 
Holbæk Havn har i forhold til udgift til materialer skønnet pris for 
anskaffelse af materialer ud fra afgiftsniveau for modtagelse af beton/ 
mursten på 62 kr./ton og 21 kr./ton for ren jord.  
 
Med udgangspunkt i Holbæk Havns opmåling af areal samt skøn af udgifter 
til indkøb af afdækningsmaterialer og vilkår til nedlukningen i den 
revurderede miljøgodkendelse, fastsættes nedlukningen til at indeholde 
følgende udgifter: 
 
Køb af materialer til slutafdækning: 
Pris for ren jord2 = 6.500 m3

 *21 kr./ton/(1,8 ton/m3) = 75.833 kr. 
Pris for beton/mursten = 3.000 m3

 * 62 kr./ton/(1,8 ton/m3) = 103.333 kr. 
 
Køb af signalnet / fibertekstil: 
Holbæk Havn oplyser, at pris pr. 500 m2

 er 4.680 kr. 
Udgifter til signalnet = 26 ruller *4.680 kr./rulle = 121.680 kr. 
 
Udlægning af råjord/beton: 
I henhold til entreprisereguleringsindekset for jordarbejder kr. 7,20 pr. m3

 * 
13.000 m3

 = 93.600 kr. 
 
Der er ved deponiet i Holbæk ingen bygninger, vejerbod, ingen befæstede 
arealer, ingen biaktiviteter, ingen efterfølgende terrænregulering/ beplant-
ning, ingen udlægning af rodspærre/råjord/dyrkningslag og ingen efter-
følgende oplag, der skal fjernes. 
 
Udgifter i alt til nedlukning = 
materialer til slutafdækning+signalnet/fibertekstil+udlægning råjord/beton= 
179.166 kr. + 121.680 kr. + 93.000 kr. = 393.846 kr. 
 
Holbæk Havn har i skrivelse af 27. april 2011 oplyst, at restkapaciteten i 
depotet den 19. april 2011 er opmålt til 10.500 m3, svarende til i størrelses-

                                                 
2 Som massefylde for hhv. ren jord, brokker af beton og havnesediment anvendes omregningsfaktor 
1,8 ton pr. m3 med reference til bilag 1 i jordflytningsbekendtgørelsen nr. 1479 af 12. december 2007. 
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orden 18.900 ton havbundssedimenter. 
 
Holbæk Havn oplyser i skrivelse af 27. april 2011, at man forventer, at 
sikkerhedsstillelsen stilles som en bankgaranti. Bankgaranti stillet af et 
pengeinstitut er i overensstemmelse med mulig garantiform jf. deponerings-
bekendtgørelsen § 9 stk. 2 punkt 1. 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 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 Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 9. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videre-
sender 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 
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. 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.  
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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 ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklage-
nævnet bestemmer andet (da vilkår om sikkerhedsstillelse er truffet efter 
regler udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven § 39b stk. 2). 
 
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 
Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 43 46 
eller hahli@mst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Holst Linulf 
72 54 43 46 
hahli@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, post@holb.dk 
 
Danmarks Naturfedningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk 
 
Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København Sv, fr@friluftsraadet.dk  


