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Miljøministeriet. København, den 13. september 2011.

a. Miljøministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at der i 2011 anvendes 2,25 AUD sva-
rende til 12,0 – 12,5 mio. d.kr. til at kompensere den australske virksomhed Orica Limited for ikke at
udnytte sin tilladelse til eksport af HCB-affald til Kommunekemi A/S. Udgiften i 2011 overføres fra
de generelle reserver til afholdelse på Miljøstyrelsens driftsbevilling.

Såvel eksistensen som indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til de endnu ikke afsluttede
forhandlinger med Orica Limited. Fortroligheden vil blive ophævet, når forhandlingerne er endeligt
afsluttede og bekræftede.

b. I november 2008 anmodede det australske miljøministerium (DEWHA) den danske Miljøstyrelse
om, at det australske selskab Orica Limited måtte anmelde en eksport af 6.100 tons HCB-affald (He-
xachlorbenzen) til destruktion på Kommunekemi A/S i Nyborg. I anmodningen redegjorde DEWHA
for, hvorfor Australien ikke selv kunne eller på rimelig vis kunne blive i stand til at destruere HCB-
affaldet, jf. Rådets forordning (EF) 1013/2006.

Efter et længere sagsbehandlingsforløb accepterede Miljøstyrelsen den 15. juni 2010 DEWHAs
anmodning om at anmelde eksport af HCB-affaldet med nogle skærpede krav til gennemførelse af
eksporten. Retsvirkningen af accepten var, at Miljøstyrelsen påbegyndte behandlingen af anmeldel-
serne for eksporten af HCB-affaldet efter det almindelige regelregime i forordningen 1013/2006 om
overførsel af affald. Orica Limited fik tilladelse til at påbegynde transporten af HCB-affaldet fra d.
22. oktober 2010.

Grundet en folkelig og politisk uro omkring sagen valgte miljøministeren den 2. december 2010 at
sætte transporten i bero.

Da miljøministeren ikke har nogle juridiske muligheder for at tilbagekalde eller annullere Oricas
eksporttilladelse, var det nødvendigt at bede Orica Limited om at samarbejde. I samme forbindelse
fik Orica besked fra Miljøstyrelsen om, at selskabet i videst muligt omfang skulle begrænse deres
omkostninger i sagen.

Orica Limited har stillet krav om at blive kompenseret for udgifter på i alt 2,25 mio. AUD (svaren-
de til 12,0 – 12,5 mio. d.kr). Orica Limited har fremsendt dokumentation for udgifterne.

Udgifterne omfatter bl.a. shipping omkostninger herunder leje af skib, omkostninger til kurssik-
ring af valutaer, omkostninger ved bankgaranti til den danske stat, forsikringsudgifter, udgifter til
sikkerhedsforanstaltninger og interne administrationsomkostninger for Orica Limited.
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Miljøministeriet har forelagt dokumentationen for Kammeradvokaten, der har fundet dokumentati-
onen fyldestgørende. Kammeradvokaten udtaler følgende: ”Det er min vurdering, at kompensations-
kravet, som Orica har fremsat over for Miljøstyrelsen, indeholder en opgørelse af påregnelige tab,
som alle har årsagssammenhæng med det forhold, at Orica ikke sender skibet til Danmark, da HCB-
affaldet politisk set er uønsket her. ”

Kammeradvokaten konkluderer: ”Det er mit indtryk, at Oricas krav om kompensation ligger i den
lave ende af, hvad Miljøstyrelsen kunne risikere at blive dømt til at betale i erstatning til Orica, og
det er derfor efter en samlet vurdering af sagen min anbefaling, at sagen afsluttes ved at imødekom-
me Oricas krav om kompensation mod, at selskabet forpligter sig til ikke at udnytte transporttilladel-
sen eller at fremsætte yderligere krav mod danske miljømyndigheder i anledning af sagen. ”

På denne baggrund har Kammeradvokaten anbefalet, at Oricas krav imødekommes, og at der beta-
les ca. 2,25 mio. AUD.

Beløbet overføres fra reserverne på 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillinsgforslag til afholdelse
på 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Dispositionen kan specificeres således på under- og standardkonti i 2011:

§ 23.21.01. Miljøstyrelsen (Driftsbev. )
10. Udgift

29. Ekstraordinære omkostninger 12,3 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
47. Reserver og budgetregulering -12,3 mio. kr.

Det eksakte beløb, der overføres, vil afhænge af den aktuelle valutakurs for den australske dollar.

c. Sagen forelægges nu med henblik på snarest muligt at kunne indgå en aftale med Orica Limited
om, at undlade at udnytte deres lovlige tilladelse til eksport af HCB-affald til Kommunekemi A/S til
gengæld for en økonomisk kompensation.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der kan indgåes en aftale med Ori-
ca om kompensation for ikke at udnytte firmaets tilladelse til at gennemføre eksport af HCB til be-
handling i Danmark, og at der på å forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 opføres følgende:

§ 23.21.01. Miljøstyrelsen 12,3 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -12,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
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København, den 13. september 2011

KAREN ELLEMANN

/ Mads Leth-Petersen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 23-06-2011
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