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Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. MST-001-06314

Den 28. november 2011

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 25. november 2011 stillet følgende 
spørgsmål nr. 18 til L 14, forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse (betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier 
og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af 
havbundsmateriale), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af 
formanden på udvalgets vegne.

Spørgsmål nr. 18 (L. 14)
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. november 2011 fra affald 
danmark.

Svar
I henvendelsen anfører affald danmark, at offentligt ejerskab ikke kun er 
uhensigtsmæssigt i forbindelse med deponier for havbundsmateriale, og man 
ønsker, at det også bliver muligt for private aktører at eje og drive 
deponeringsanlæg for jord, og at dette bør ske nu, hvor 
miljøbeskyttelsesloven foreslås ændret.

Miljøstyrelsen har oplyst, at havbundsmaterialer kan betragtes som ensartet 
sammensat i relation til miljøfremmede stoffer, hvilket bl.a. er baggrunden 
for, at det vurderes at være miljømæssigt fuldt forsvarligt at undtage disse 
anlæg fra kravet om offentligt ejerskab. Til forskel herfra indeholder 
forurenet jord en lang række forskellige miljøfremmede stoffer afhængig af 
de menneskeskabte handlinger eller aktiviteter, jorden har været udsat for. 
Den miljømæssige skade, som vil kunne ske ved et muligt udslip fra et 
deponeringsanlæg for jord kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med 
et muligt udslip fra et anlæg for deponering af havbundsmaterialer.

Der er efter Miljøstyrelsen vurdering behov for nærmere overvejelser og 
vurderinger, som vil ske i forbindelse med den kommende revision af 
deponeringsbekendtgørelsen.
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Jeg mener derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at 
medtage disse anlæg i den undtagelse, der bliver indført vedrørende
deponeringsanlæg for havbundsmaterialer.

Ida Auken / Michel Schilling


