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Miljøtilsyn med Læsø specialdepot for slam i henhold til miljøbeskyttelsesloven
Frederikshavn Kommune foretog den 17. september på vegne af Læsø Kommune
tilsyn vedr. nedlukning og efterbehandling på Læsø specialdepot for slam,
Søndergårdsvej, 9940 Læsø, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven1.
Tilsynet var varslet med skrivelse af 10. august 2015.
Tilsynet blev foretaget administrativt på Læsø Rådhus.
Ved tilsynet repræsenterede Stine P. Hansen og Max Strunge – Læsø specialdepot for
slam. Tilsynet blev foretaget af Jesper Ø. Christensen fra Frederikshavn Kommune.
Virksomheden (depotet) er omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at
kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre,
at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser
overholdes.
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på
virksomheden:

Indskærpelse
Under henvisning til de efterfølgende kommentarer indskærpes, at
 Læsø Kommune får udtaget og analyseret de i miljøgodkendelsen krævede
jordprøver og fremsendt analyseresultaterne til Frederikshavn Kommune inden
1. december 2015, jf. vilkår 8 og 9 i miljøgodkendelsen.
Ovennævnte er en indskærpelse af allerede gældende bestemmelser og der er derfor
ingen klageadgang.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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Generelle bemærkninger
Frederikshavn Kommune har 8. oktober 2014 truffet afgørelse om nedlukning og
efterbehandling af Læsø Kommunes slamdeponi.
I godkendelsen stilles der vilkår om, at der senest 6 måneder efter at afgørelsen er
meddelt, skal udtages prøver af jord fra slamdeponiet til analyse for en række
parametre angivet i godkendelsens vilkår 4.
I forbindelse med tilsynet/mødet blev det aftalt, at prøverne udtages snarest muligt og
at Frederikhavn Kommune har resultaterne, jf. godkendelsens vilkår 9 senest 1.
december 2015.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen
Miljømedarbejder

