Memo

PROCES FOR INDHENTNING AF MYNDIGHEDSTILLADELSE TIL
DEPONERING AF SEDIMENT FRA ESBJERG HAVN

28. september 2015

Kystdirektoratet har iværksat tiltag til at identificere muligheder for at bortskaffe
Projektnr. 219793

det oprensede sediment fra Esbjerg Havn, som skal landdeponeres, således at
der i et nyt udbud på forhånd er identificeret potentielle modtagere af sedimentet.
For at kunne modtage sediment fra Esbjerg Havn skal deponiet være godkendt
til at modtage havnesedimentet, som i følge affaldsbekendtgørelsens bilag 2 er
omfattet af EAK-kode nr. 17 05 06 Klapmateriale, med de koncentrationer, som
er i sedimentet fra Esbjerg Havn. TBT forventes at være det mest kritiske stof,
idet det findes i de højeste koncentrationer, men andre stoffer kan være problematiske afhængig af lokale forhold på deponier.
I det følgende beskrives den kommende proces for, at deponier kan godkendes
til at modtage sedimentet fra Esbjerg Havn.
1) Ansøgning om vilkårsændring af deponiets § 33-godkendelse
a) Deponiet skal indsende en ansøgning til kommunen om ændring af
vilkår i deres § 33-godkendelse. I ansøgningen søges om godkendelse til øget forurening i forhold til deres nuværende § 33godkendelse.
Ansøgningen skal indeholde:


Ansøgning om vilkårsændring jf. reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2014).



Oplysninger i henhold til deponeringsbekendtgørelsen (bilag 1)
(Miljøministeriet, 2011), herunder evt. ny miljøkonsekvensvurdering for anlæg, der er godkendt med reducerede krav til membransystem.
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Miljøkonsekvensvurdering for deponering af sediment fra Esbjerg Havn jf. deponeringsbekendtgørelsen (Miljøministeriet,
2011). Vurderingerne skal som minimum foretages på de stoffer,
hvor der er et højere forureningsindhold i sedimentet fra Esbjerg,
end de beregninger, som depotets nuværende konsekvensvurdering bygger på.



VVM-anmeldelse i udfyldt anmeldeskema jf. VVMbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2014).

Kommunen sender ansøgningen til Miljøstyrelsen (MST) sammen
med en udtalelse fra kommunen. Det vil fremme sagen, hvis ansøger tidligt i forløbet kontakter kommunen og sørger for, at kommunen med det samme udarbejder en udtalelse, som kan ledsage ansøgningen til MST.
2) Miljøstyrelsens sagsbehandling.
b) Ved modtagelse tjekkes, at ansøgningen er fuldt belyst. Derefter
sendes ansøgningen i 3 ugers offentlig annoncering, samtidig foretages øvrig myndighedshøring (Evt. kommune og Naturstyrelsen).
c) Udkast til godkendelse udarbejdes og kvalitetssikres.
d) 2 ugers høring hos ansøger.
3)

Afgørelse træffes og annonceres af MST.

Af hensyn til sagens fremdrift bør fase 1 kunne gennemføres inden for 1 måned.
Fase 2 og 3 forventes at vare 2-3 måneder. Tidsplanen vil afhænge af, hvor godt
sagen er belyst, samt hvorvidt der kommer henvendelse fra offentligheden i forbindelse med annoncering af ansøgningen.
Det anbefales, at deponier der ønsker at ansøge indhenter assistance fra rådgivere til udarbejdelse af ansøgning inkl. miljøkonsekvensvurdering.
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