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Afgørelse om fristforlængelse til etablering af ny indfatning omkring 
Vejle Havns indspulingsbassin.  
      
Miljøcenter Odense gav i påbud af 2. september 2008, Vejle Havn påbud 
om etablering af en ny indfatning omkring Vejle Havns eksisterende indspu-
lingsbassin inden16. juli 2009. 
 
Vejle Havn har i brev 30. april 2009 anmodet Miljøcenter Odense om frist-
forlængelse til etablering af indfatningen til 31. december 2009 på grund af 
uforudsete forsinkelser under anlægsarbejdet. 
 
Miljøcenter Odense har vurderet havnens begrundelse for forsinkelsen, 
samt havnens reviderede tidsplan for udførelse af anlægsarbejdet og finder, 
at der bør gives fristforlængelse til udførelse af indfatningen. 
 
Vejle Havn gives hermed fristforlængelse til 2. februar 2010 til fuldførelse af 
den nye indfatning, i henhold til. påbud af 2. september 2008. 
 
Fristforlængelsen gives som påbud efter § 41b stk. 2 i miljøbeskyttelseslo-
ven1. 
 
Dette påbud omhandler alene udsættelse af frist for fuldførelse af indfatnin-
gen. 
 
 
Baggrund 
 
Miljøcenter Odense gav d. 2. september 2008 Vejle Havn påbud om etable-
ring af en ny indfatning (sanddæmninger) omkring havnens eksisterende 
indspulingsbassin, for at sikre Vejle Fjord mod forurening fra bassinet. 
 
Vejle Havn påbegyndte umiddelbart herefter byggeriet af sanddæmninger-
ne. Det har efterfølgende været nødvendigt at stoppe arbejdet i flere måne-

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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der, da der opstod tvivl om havbundens bæreevne, efterhånden som dæm-
ninger blev bygget op. 
 
Der er i foråret 2009 udført nye undersøgelser af havbundens bæreevne. 
Undersøgelserne viser, at forudsætninger for konstruktionen ikke er ændret, 
men at det er nødvendigt at etablere dæmningerne efter en langsommere 
tidsplan, hvor dæmningerne etableres som en 3-delt sandwichkonstruktion, 
med indbygning af støttenet. Konstruktionen udføres i øvrigt, som angivet i 
påbud af 2. september 2009. 
 
Vejle Havn vurderer, jf. medsendte tidsplan, at anlægsarbejdet kan være 
afsluttet inden udgangen af 2009.  
 
Miljøcenter Odenses vurdering 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det er uden betydning for depotets miljøbe-
skyttende effekt, at der er gennemført mindre ændringer i dæmningernes 
konstruktion, idet sikringen mod udsivende forurening er uændret og dæm-
ningerne tilmed er stabiliseret yderligere i forhold til det oprindeligt planlag-
te. 
 
Miljøcenter Odense tager forsinkelsen i anlægsarbejdet til efterretning og 
giver fristforlængelse som ansøgt til 31. december 2009, med baggrund i 
den fremsendte tidsplan for anlægsarbejdet.  
 
Vejle Havns bemærkninger til varsel om påbud 
Vejle Havn har d. 29. maj 2009 meddelt at havnen ikke har kommentarer til 
påbudet. 
 
 
Klagevejledning 
Påbudet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de 
ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget senest den 1. juli kl. 16.00. Vi videresender herefter klagen 
til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er an-
vendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
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En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbudet vil blive annonceret den 3. juni i Ugeavisen Vejle.  
 
 
Sagsbehandler: 
Anders Vedel  
72548453  
anved@ode.mim.dk  
 
 
Kopi til: 
 
° Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk  
° Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, at@at.dk 
° Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
° Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
° Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
° Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
° Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
° Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 
° Vejle Kommune, post@vejle.dk 
° Vejle Lystbådehavn, vl@vejlelystbaadehavn.dk 
° Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk 
 
 
 
 
Baggrundsmateriale 
 
Påbud af 2. marts 2009, om etablering af ny indfatning omkring Vejle Havns 
indspulingsbassin. 
 
Anmodning om fristforlængelse af 30. april 2009, fra Vejle Havn 
 
 
Bilag 
Bilag 1. Revideret tidsplan for etablering af ny indfatning. 
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Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato
1 VEJLE HAVN - SEDIMENT DEPOT 239 dage? on 07-01-09 ti 15-12-09

2 PROJEKT START 0 dage on 07-01-09 on 07-01-09

3 Anstilling Byggeplads 7 dage on 07-01-09 to 15-01-09

4 Anstilling af Maskiner 3 dage fr 16-01-09 ti 20-01-09

5 Etablering af overkørsel over afløbsrør 6 dage? to 15-01-09 to 22-01-09

6 Etablering af siltgardiner 10 dage on 28-01-09 ti 10-02-09

7 Etablering af sætningsplader 3 dage ma 04-05-09 ma 20-07-09

8 Pejling ved Sønderåens udløb 4 dage fr 24-04-09 ti 01-09-09

9 Flytning af sediment 141 dage to 22-01-09 fr 11-09-09

10 Indbygning af geonet Armatex M40-40 141 dage to 22-01-09 fr 11-09-09

11 Indbygning af sand til +0,5 142 dage on 28-01-09 fr 18-09-09

12 Etablering af slurrywall til kote +0,5 12 dage ma 21-09-09 ti 06-10-09

13 Indbygning af Armatex G110/30 i kote +0,5 23 dage ti 29-09-09 to 29-10-09

14 Indbygning af sand fra +0,5 til +1,0 23 dage ti 29-09-09 on 02-12-09

15 Indbygning af bentonitvæg fra +0,5 til +1,0 23 dage ti 29-09-09 to 29-10-09

16 Indbygning af Armatex G110/30 i kote +1,0 30 dage fr 30-10-09 to 10-12-09

17 Indbygning af sand fra +1,0 til +2,0 30 dage fr 30-10-09 to 10-12-09

18 Indbygning af bentonitvæg fra +1,0 til +2,0 30 dage fr 30-10-09 to 10-12-09

19 Fiberdug på udv. Side af træbolværk 114 dage ma 06-04-09 fr 18-09-09

20 Udlægning af Katholm sten 114 dage ma 06-04-09 fr 18-09-09

21 Udlægning af brudsten 12 dage ma 21-09-09 ti 06-10-09

22 Afrigning af byggeplads 3 dage fr 11-12-09 ti 15-12-09

23 PROJEKT SLUT 0 dage ti 15-12-09 ti 15-12-09
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Side 1

Projekt: Vejle Havn - Sediment depot
Dato: ma 27-04-09

kabni
Tekstboks
Bilag 1




