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Clean Resources ApS, CVR 39952394 
Ressource Center P-nr. 1026741765 
Sandvedvej 59b 
4250 Fuglebjerg 
Att.: Thomas Eilkær 
 
 
 
 
Påbud om bortskaffelse af oplag på Sandvedvej 59B, 4250 Fuglebjerg 
Du har oplyst, at du ønsker at genopstarte den eksisterende 
miljøgodkendelse den 1. november 2021 på erhvervsejendommen på 
Sandvedvej 59 B og C i Flemstofte via din virksomhed Clean Ressources 
ApS. Næstved Kommune vurderer, at din virksomhed, som ny driftsejer af 
miljøgodkendelsen, er forpligtet til at bortskaffe det ulovlige oplag, som var 
på ejendommen ved overtagelsen.  
 
Næstved kommune varslede påbud om bortskaffelse af gammelt oplag 
samt modtagelse af nyt sediment den 3. juni 2021 samt et revideret 14. 
oktober 2021. Du har ingen kommentar haft til det revideret varsel af 14. 
oktober 2021. 
 
Påbud 
Næstved kommune giver hermed påbud om, at virksomhedens aktivitet 
med nedbringelse af eksisterende gammelt overtaget affaldsoplag og 
modtagelse/oplag af nyt sediment skal ske i henhold til følgende 
handleplan, som tillæg til glædende godkendelse fra 2016: 
 
 
Handleplan: 
 
Vilkår 7.1 A gældende frem til 1.7.2023 
Sæson 21/22 samt 22/23 frem til 1.7 2023 er det frivilligt om, der skal 
bortskaffes fra det oprindelig affaldsoplag. Dog skal der bortskaffes 1 tons 
gammelt oplag for hvert 4 tons nyt vådt regnvandssediment, der ønskes 
modtaget og oplagres i denne periode. 
 
Vilkår 7.1 B gældende frem til 1.7 2026 
Der må maksimalt oplagres op til 10.000 tons nyt sediment (opgjort i 
indvejet vådvægt) på ejendommen i alt frem til 1.7 2026. 
 
Vilkår 7.1 C gældende fra 1.7 2026 
(Derefter er det eksisterende Vilkår 7.1 der fastsætter grænsen for 
modtaget/oplag af sediment. gældende fra 1.7 2027). Dvs. maksimalt 
oplag af nyt sediment til miljøgodkendelsens grænse på 20.000 tons 
indvejet vådt sediment, jf. vilkår 7.1 og 7.2.2. 
 
Vilkår 7.5 Oplagstid 
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Nyt sediment må maksimalt henlægge til afvanding 2 år på ejendommen. 
 
Vilkår 9.3 Driftsjournal gældende frem til 1.7 2027 
Der skal hvert kvartal indsendes driftsjournal om modtaget og afsat affald, 
samt forventede planer for det næste kvartal for at vurdere om der kan 
tillades/modtages nyt sediment til afvanding det næste kvartal. 
 
Vilkår 10.2 Nedbringelse af overtaget affaldsoplag 
Fra sommer 2023 og frem skal det efterladte oplag, som minimum hvert år 
efter sommer 2023, nedbringes med mindst 5000 tons. Første deadline er 
1. 7 2024.  
 
Vilkår 10.3 Status for handleplan 
Der skal hvert år redegøres for om handleplanen er overholdt. Først gang 
senest den 1. november 2022 
 
 

Lovgivning og klagevejledning 
Påbuddet vilkår er meddelt efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven og kan i 
henhold til § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

En eventuel klage, skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og 
sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af 
naevneneshus.dk. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, 
som videresender klagen sammen med sagens akter og kommunens 
kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel 
klage skal være sendt via klageportalen  

Senest den 29. november 2021 

En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr. (se 
mere om gebyrordningen på naevneneshus.dk). 

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 
6 måneder efter endelig afgørelse. 

 
 
Øvrigt 
Er der spørgsmål til afgørelsen kan jeg kontaktes på tlf. 5588 6209 eller 
mail jufli@naestved.dk 

 
Venlig hilsen 
 
Julie Fabricius Lindberg 
Agronom 
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Kopi: 
Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
 
 
Bilag: Baggrund for påbud  
  

mailto:trost@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Bilag: Baggrund for påbud 
 
Overtaget efterladt oplaget er opgjort til ca. 46.500 tons affaldsoplag (jf. 
estimat fra april 2021) beliggende dels inden for og udenfor på 
ejendommen. Oplaget forventes at bestå for hovedbestanddelen af 
afvandet regnvandssediment, som der er en lovlig miljøgodkendelse til at 
modtage og oplagre på ejendommen med op til 20.000 tons.   
 
 
Da du, som ny driftejer, ikke har været ansvarlig for tilblivelsen af 
affaldsoplaget og forureningsgraden, og oprindelse af de enkelte bunker 
ikke kendes fuldt ud, vurderer Næstved kommune, at du bør have 2 års 
henstand inden bortskaffelsen af oplaget senest skal påbegyndes. Disse to 
år skal benyttes til undersøgelse af oplaget med hensyn til mulig 
beskaffenhed/forureningsgraden af bunkerne og dermed mulige godkendte 
modtager og/eller til frivillig påbegyndt bortskaffelse. 
 
På den baggrund fastsætter Næstved Kommune følgende handleplan for 
nedbringelse af oplaget. 
 
Før 1. juli 2023 
Når miljøgodkendelsen genoptages, skal der inden modtagelse af nyt vådt 
regnvandssediment bortskaffes tilsvarende mængder i tørt afvandet 
gammelt oplag frem til 1. juli 2023. Det svarer til, at der for hvert 4 tons nyt 
vådt sediment til afvandning bortskaffes ca. 1 tons tørt gammelt oplag, jf 
regneeksemplet. De to første vintersæsoner kan bruges til at få afprøvet 
markedet med afvanding.  
 
Efter sommer 2023 
Efterladte affaldsoplag på ca. 46.500 tons ved overtagelse 2021 skal 
nedbringes med mindst 5000 tons efter 2023. Det betyder, at alt affaldet vil 
være bortskaffet sommer 2033. Dette vil muligvis blive forsinket, hvis 
forureningsgraden af det udendørs oplag begrænser muligheder for 
bortskaffelse, hvorved handleplanen kan tages op til revision, hvis der 
fremkommer nye oplysninger om det overtaget affaldsoplag. 
Der er dog også mulighed for at det frivilligt nedbringes før tiden, hvis 
forretningen med afvandingen ønskes udnyttet optimalt op til den lovlige 
meddelt godkendt grænse på 20.000 tons i miljøgodkendelsen eller anden 
aktivitet. 
 
Det gamle oplag skal efter sommeren 2023 hvert år nedbringes med 
mindst 5000 tons, dvs. senest den 1. juli hvert efterfølgende år til hele 
oplaget er bortskaffet. Det betyder, at der første gang inden den 1.7 2024 
skal være bortskaffet mindst 5000 tons af det efterladte oplag.  
 
Da Næstved Kommune vurderer, at det efterladte oplag er forurenet, 
henstilles det til, at gammelt oplag uden for fast belægning prioriteres 
bortskaffet først. 
 
Undtagelse 
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Det kan koste op til 1000 kr. pr. tons at bortskaffe meget forurenet jord, 
hvilket betyder, at beløb til bortskaffelse, det enkelt år kan løbe op i over 5 
millioner kr. Derfor anerkender kommunen, at partiet, som ligger i hal 4, der 
pt. er klassificeret til deponi, ikke indgår i påbud om bortskaffelse. Det må 
fortsat ligge indenfor i hallen indtil, der er indgået aftale om bortskaffelse af 
partiet. Partiet er opgjort til ca. 2.000 tons.  
 
Indtil sommer 2026 
Der må dog maksimalt oplagres op til 10.000 tons nyt sediment (opgjort i 
indvejet vådvægt) på ejendommen i alt. Det skal være muligt at få fritlagt 
areal/afvandingsplads på ejendommen, så der er tydelig afstand mellem 
nye modtaget afvandingsbunker/miler, jf. eksisterende vilkår 7.3. 
 
Fra sommer 2026 
Der må fra efteråret 2026 oplagres op til 20.000 tons nyt vådt sediment til 
afvanding hvert år, svarende til 5.000 tons afvandet oplag. 
 
Maksimalt oplagstid 
Desuden indføres der påbud om at nyt sediment maksimalt må henlægge 
til afvanding 2 år på virksomheden efter modtagelse. 
 
 
Forklarende eksempel på nedbringelse og modtagelse af gammelt og 
nyt oplag 
Det efterladte oplag forventes at være indtørret til 20-25 % vandindhold. 
Nyt vådt sediment til modtagelse vil normalt indeholde 80 % vand, dvs. der 
ved modtagelse af 100 tons vådt sediment vil være 20 tons sediment i 
tørstof, mens de 80 tons er vand.   
Dette indtørres til en forventet vandindhold på 25 %. Det betyder, at de 20 
tons sediment indeholder 20 x 0,25 = 5 tons vand, indtørres til en total 
vægt på i alt 25 tons. 
 
Forholdet mellem vægt i vådt og tørt sediment er derfor forventet 100 tons 
vådt til 25 tons tørt svarende til 1:4 i total vægt.  Dvs. 1 tons tørt sediment 
svare til 4 tons vådt sediment. 
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Eksempel: Der bortskaffes frivilligt lidt de første 2 år 

Gammelt oplag 
Ton (ca. 20 % vand) 
Alt Klasse 4, hvoraf 
noget muligvis er 

farligt affald  

Nyt sediment  
Ton (ca. 80 % vand ved 

modtagelse indtørres til ca. 25 %), 
men oplag opgøres i indvejet 

vådvægt 
 

Klasse 4-0 (dog ikke farligt) 

År 
(status 

1/7) 

oplag bortskaffet 

Modtaget  
Med 80 
% vand  

Bortskaffet 
Med 25 % 
vandindhold 

Oplag 
indtørret 
til 25 % 
vand 

Samlet oplag  
(nyt og gammelt)  
Tons ved 25 % 

vandindhold 

2021 0 46.500 0 0 0  46.500 
2022 1 45.500 1.000 4.000 0 1000 46.500 
2023 2 44.500 1.000 4.000 1000 1000 45.500 
2024 3 41.500 3.000* 10.000 1000 2.500 44.000 
2025 4 36.500 5.000 10.000 2.500 2.500. 39.000 
2026 5 31.500 5.000 10:000 2.500 2.500 34.000 
2027 6 26.500 5.000 20:000* 2.500 5.000 31.500 
2028 7 21.500 5.000 20.000 5.000 5.000 26.500 
2029 8 16.500 5.000 20.000 5.000 5.000 21.500 
2030 9 11.500* 5.000 20.000 5.000 5.000 16.500 
2031 10 6.500 5.000 20.000 5.000 5.000 11.500 
2032 11 1.500 5.000 20.000 5.000 5.000 6.500 
2033 12 0 1.500 20.000 5.000 5.000 5.000 

* 1000 + 1000 + 3000 = 5.000 tons bortskaffet inden 1.2024 
*Maksimale tilladelige oplag jf. vilkår 7.1 i miljøgodkendelsen i våd 
indvejet vægt 
Der er ryddet op og maksimalt oplag nede på i alt 20.000 tons 
indvejet vægt totalt på virksomheden. 
 
 
 
 

 


