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Klage over VVM screening af projekt om etablering af NORM 
dekontamineringsanlæg på Vesterhavsgade 56, 6700 Esbjerg. 

Danmarks Naturfredningsforening klagede den 4. juli 2018 over Esbjerg Kommune’s afgørelse, om at NORM 

dekontamineringsanlægget på virksomheden Ocean Team Scandinavia A/S, Vesterhavsgade 56, 6700 

Esbjerg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

DN har klaget over at de vedlagte bilag til vurderingen i det offentliggjorte materiale er ikke tilgængelige for 

offentligheden. 

Esbjerg kommune har den 2. August svaret på DN’s klage med følgende bemærkninger: 

 

Da ansøgningsmaterialet er en del af screeningen og dermed en del af afgørelsen som bilag, så skal 

ansøgningsmaterialet i lighed med andre bilag være fuldt tilgængelige for offentligheden ved afgørelsen. 

Kommunens forsøg på at henvise til aktindsigt og oplysningspligter i forbindelse med ansøgninger er 

forvaltningsretlig forkastelig.  

 

DN har klaget over at der ikke er foretaget en vurdering af effekten af udledningen af spildevand til 

renseanlægget og det radioaktive affalds skæbne i slam eller udledning til Vadehavet. 

Kommunen har følgende kommentar til dette: 



 

 

Dato: d. 20 August 2018 

 

Til: Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 

 

 

Masnedøgade 20 

2100 København Ø 

Telefon: 39 17 40 00 

Mail: dn@dn.dk 

 

 

 

2 

 

 

 

Esbjerg Kommune henviser til, at de ikke er myndighed for radioaktivitet, jf miljøbeskyttelsesloven. 

Da Esbjerg Kommune er VVM-myndighed skal deres vurderinger også omfatte radioaktivitet. Det er 

kendetegnende for screeningen, at der ikke foreligger nogle beskrivelser for hvordan Esbjerg Kommune vil 

sikre sig, at det kun er radioaktivt materiale under grænseværdierne, som udledes. 

Esbjerg Kommune har hverken vurderet på grænseværdier over og under det tilladte, selvom det er er 

Esbjerg Kommunes eget rensningsanlæg som skal modtage spildevandet.  

Sammenholdes denne manglende vilje for at foretage vurderinger i andre sager om radioaktivt affald i 

Esbjerg, hvor der kun udarbejdes screeninger og ikke redegørelser, så ligner det et mønster og bevidst 

handling fra Esbjerg Kommune på at dække over eller undgå afklaring af effekter for omgivelserne her især 

på vadehavet. 
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Potentiel overtrædelse i forhold til Reach 

DN har tidligere nævnt i sin forrige skrivelse, at Esbjerg Kommune ikke har vurderet på diverse cracking 

kemikalier, som kan være tilbage i materialet. Det blev tidligere afsløret at Mærsk havde benyttet 

kemikalier, som ikke var godkendt i henhold til REACH [1].  Såfremt at der er rester af kemikalierne som 

Mærsk har benyttet i affaldet, og dette udledes med spildevandet vil der være tale om en overtrædelse af 

EU’s kemikalieforordning. 

 

Tungmetaller 

I screeningen fra Esbjerg Kommune er der ligeledes ikke nævnt et ord om, at affaldet også indeholder 

tungmetaller. Dette er Esbjerg Kommune dog bekendt med, da Borgermesteren tidligere er blevet oplyst 

om dette af Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet vedr. 

NORM-affald i Danmark. Svaret er vedhæftet som Bilag 1. 

Af nedenstående skriver ministrene følgende: 

 

 

Altså som tidligere nævnt skal der vurderes på de andre komponenter, som Norm-Affaldet unægtelig vil 

indeholde. Ligeledes skrives der som DN tidligere har skrevet at Esbjerg Kommune er VVM-myndighed. 

 

Kilde: 

[1] – https://www.dr.dk/nyheder/penge/maersk-skyllede-42-ton-ikke-godkendte-kemikalier-i-havet 

 

Med venlig hilsen 

Bjørn Pedersen, DN Esbjerg+  

Ph.d. Jens Peter Mortensen, Miljøregulering af industri, 3119 3210, jpm@dn.dk 
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Bilag 1 
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