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Partshøring om afgørelse om miljøskade i Tuse Å-system
Miljøstyrelsen agter at meddele afgørelse i sag om miljøskade i å-systemet
Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å. Miljøskaden blev forårsaget af udslip den 6.
september 2018 af anslået 100 ton KombiGro. Den ansvarlige virksomhed var Ejvind Larsen Vognsegård, att. Ejvind Larsen, Høedvej 51, Høed, 4450 Jyderup.
Afgørelsen har til hensigt at afslutte miljøskadesagen.
./.

Udkast til afgørelse er vedlagt.
Lovgrundlag
Afgørelsen meddeles med hjemmel i miljøskadelovens1 § 23, jf. bekendtgørelse om
definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet samt om afhjælpning af
visse miljøskader2 § 3, stk. 1, jf. bilag 2, afsnit 4.3.
Høring
Virksomheden har ret til at udtale sig i sagen 3, således at virksomhedens synspunkter kan indgå i vores overvejelser om den endelige udformning af påbuddet.
Virksomheden opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen
Øvrige parter har ret til at udtale sig i henhold til miljøskadelovens § 38, stk. 1, således at partens synspunkter kan indgå i vores overvejelser om den endelige udformning af påbuddet.
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsen senest den 26. marts
2021.

1

Bekendtgørelse af lov nr. 277 af 27. marts 2017 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

2

Bekendtgørelse nr. 94 af 21. januar 2015 om definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet
samt om afhjælpning af visse miljøskader

3

Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014
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Det skal oplyses, at virksomheden og øvrige parter har adgang til aktindsigt.
Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at
høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens
skyld skal vi derfor oplyse, at øvrige parters tilkendegivelser samt navn og adresse
på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i
Miljøstyrelsens afgørelse. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt virksomheden til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.
Kontakt gerne Miljøstyrelsen, hvis der er spørgsmål i sagen eller ønske om nærmere drøftelser.

Med venlig hilsen

Søren Jensen
+45 29 61 87 03
soeje@mst.dk

Bilag:


Udkast til Afgørelse om miljøskade i Tuse Å-system

Kopi til:


Holbæk Kommune (post@holb.dk og subac@holb.dk)



Alm. Brand Forsikring (skade.ansvar@almbrand.dk, abrjzi@almbrand.dk,
rjwc@almbrand.dk)



DLA Piper Denmark Law Firm P/S (line.marie.pedersen@dlapiper.com og
dorte.carlsson@dlapiper.com)



NIRAS (CAB@NIRAS.DK og BJP@NIRAS.DK) – NB: Ikke part i sagen og
dermed ikke høringsberettiget



Dansk Miljørådgivning A/S, DMR (slagelse@dmr.dk) – NB: Ikke part i sagen
og dermed ikke høringsberettiget



Tuse Å’s Ørredsammenslutning, TØS (runehylby@gmail.com)
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Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger på virksomhedsområdet:
Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling på virksomhedsområdet, indgår der personoplysninger i behandlingen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. Det kan også være oplysninger knyttet til
enkeltmandsejede virksomheder eller interessentselskaber ejet af fysiske personer, herunder oplysninger om
økonomiske forhold eller om straf. Oplysningerne kan komme fra borgere, der henvender sig til os eller vi
kan indhente dem andre steder fra som f. eks. i miljøansvarlighedsregisteret eller i cpr-registeret. De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder.
Behandlingen af personoplysninger sker i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for styrelsens arbejde på virksomhedsområdet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling af ansøgninger, tilsynsopgaver, aktindsigtssager eller for at kunne benytte Digital Post når vi skriver til borgerne. Grundlaget for behandlingerne findes i miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, jordforureningsloven, fiskeriloven, havmiljøloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, samt forvaltningsloven, offentlighedsloven,
retssikkerhedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Herudover findes grundlag i forordning om
brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakulter.
Miljøgodkendelser, revurderinger af miljøgodkendelser, tilsynsrapporter samt visse oplysninger om håndhævelse skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration (DMA). Offentliggørelsen omfatter ikke fortrolige
eller personfølsomme oplysninger, cpr-numre eller lignende. Du kan se mere om offentliggørelse på
www.dma.mst.dk. Miljøstyrelsen videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, rådgivere,
virksomheder, sagsparter og visse landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, samt ved aktindsigt, såfremt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Miljøstyrelsen opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt af hensyn til de konkrete sagers behandling og journallovgivningen.
Når Miljøstyrelsen i tilsyns- og håndhævelsessager anmoder om oplysninger fra enkeltmandsejede virksomheder eller fra interessentselskaber, der er ejet af fysiske personer, er det lovpligtigt at afgive oplysningerne,
og det kan være strafbart ikke at afgive disse. I ansøgningssager er der ikke pligt til at afgive oplysninger, men
manglende oplysninger kan føre til, at der meddeles afslag på ansøgningen.
Dine rettigheder:
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, Miljøstyrelsen har om dig. Du har også ret til at få urigtige
oplysninger eller oplysninger, der giver et forkert indtryk, rettet og i særlige tilfælde slettet. I visse tilfælde
har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet:
Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Kontaktoplysninger:
Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder,
kan du kontakte Miljøstyrelsen Virksomheder eller vores databeskyttelsesrådgiver:


Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Tlf.: +45 72 54 40 00, mail: mst@mst.dk,
Att. Miljøstyrelsen Virksomheder



Databeskyttelsesrådgiver: Miljø- og Fødevareministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K, mail: mfvm@mfvm.dk, Att. Databeskyttelsesrådgiver
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