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BAGGRUND
Kystdirektoratet har afholdt licitation på udbud af oprensning og bortskaffelse af
belastet sediment den 3. september 2015. Udbudsmaterialet specificerede, at
belastet sediment skulle bortskaffes til et deponi, der er godkendt til at modtage
affaldstypen 17 05 06 Klapmateriale.
Ved licitationen indkom tilbud fra 6 prækvalificerede bydende. Efter at have gennemgået tilbuddene med den tilhørende krævede oplysning om landdeponi og
dokumentation for, at deponiet er godkendt til at modtage den aktuelle type affald, har Kystdirektoratet besluttet at annullere udbudsforretningen.
Begrundelsen herfor er, at der i den vedlagte dokumentation for landdeponi i
samtlige tilbud er forhold, som rejser begrundet tvivl om, hvorvidt det er behørigt
dokumenteret, at deponiet kan og må modtage det aktuelle havnesediment. På
baggrund heraf har Kystdirektoratet vurderet, at samtlige tilbud er ukonditionsmæssige.
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NY PROCES
Kystdirektoratet vil nu iværksætte tiltag til at identificere mulige, godkendte bortskaffelsesmuligheder for det oprensede sediment, som skal landdeponeres,
således at der kan ske et nyt udbud, hvor der på forhånd er identificeret potentielle modtagere af sedimentet.
Parallelt hermed vil der blive iværksat en ny procedure for prækvalifikation af
entreprenører til oprensning, klapning og bortskaffelse af havnesedimentet.
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De prækvalificerede vil herefter blive inviteret til at afgive tilbud. Såvel prækvalifikation som udbud vil ske efter de gældende EU-udbudsforskrifter.
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IDENTIFICERING AF POTENTIELLE DEPOTER
Som en del af den nye proces skal godkendte bortskaffelsesmuligheder identificeres.
For at kunne modtage sediment fra Esbjerg Havn skal deponiet være godkendt
til at modtage denne type affald, som i følge affaldsbekendtgørelsens bilag 2 er
havnesediment omfattet af EAK-kode nr. 17 05 06 Klapmateriale, med de
koncentrationer som er gældende for sedimentet fra Esbjerg Havn.
Idet den netop afholdte budrunde ikke præsenterede deponier, som kunne modtage sedimentet fra Esbjerg Havn med deres nuværende godkendelse, forventer
Kystdirektoratet, at det vil kræve ændrede myndighedsgodkendelser, for at deponier kan modtage sedimentet.
Derfor sender Kystdirektoratet nu denne orientering, således at deponier, der er
interesserede i at kunne modtage sedimentet, er orienterede om arbejdet. Orienteringen er sendt til samtlige godkendte deponier i Danmark, jf. Miljøstyrelsens
opgørelse over godkendte deponier.
Bilag 1 og 2 indeholder supplerende information vedrørende indholdet af forurenende stoffer i sedimentet i Esbjerg Havn. Man skal kunne modtage sediment fra
6. bassin, beddingsløbet og muligvis fra 2. bassin. De højeste forureningskoncentrationer findes i 6. bassin.
Der vil blive inviteret til informationsmøde, hvor alle interesserede kan få forelagt
specifikationer for sedimentet og en information om processen for indhentning af
myndighedstilladelser, som de interesserede skal igennem. Informationsmødet
forventes afholdt inden for de nærmeste 7 – 10 dage.
Før informationsmødet udsendes en oversigt over den forestående proces med
indhentning af myndighedstilladelse.
Kystdirektoratet er i dialog med Miljøstyrelsen, der er myndighed for godkendelsesarbejdet.
Umiddelbart efter informationsmødet ønsker Kystdirektoratet en tilbagemelding
fra de deponier, som vil være interesserede i at indhente myndighedstilladelser.
Derefter fremsendes tidsplan for, hvornår fuldt oplyst ansøgningsmateriale senest skal være fremsendt til Miljøstyrelsen.
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Bilag 1:
Forureningsgrad i bundsediment i bassiner, som skal oprenses i Esbjerg Havn
Bilag 2:
Grundlæggende karakterisering af sediment fra Esbjerg Havn
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