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Indskærpelse 
 
Det indskærpes hermed Korsør Kommune, som ejer af Korsør Fyldplads at overholde § 7 i 
”bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg”, der lyder:  
 

”Den, der driver et bestående deponeringsanlæg, skal til brug for tilsynsmyndighedens 
revurdering af anlæggets vilkår senest den 16. juli 2002 indsende en overgangsplan til 
tilsynsmyndigheden” 

 
Vestsjællands Amt har ikke modtaget en overgangsplan for Korsør Fyldplads. 
 
Korsør kommune skal snarest, og senest den 9. maj 2003, indsendes en overgangsplan der 
opfylder kravene i ovenstående deponeringsbekendtgørelse.  
 
Indskærpelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Indskærpelsen kan, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Baggrund 
I forbindelse med et tilsyn på Korsør Fyldplads den 22. oktober 2002, hvor den manglende 
overgangsplan bl.a. blev drøftet, skrev Vestsjællands Amt efterfølgende den 30. oktober 2002 
således til Korsør kommune: ”Hvis overgangsplanen fremsendes inden årsskiftet, vil amtet 
acceptere den sene fremsendelse. I modsat fald vil Vestsjællands Amt uden yderligere varsel 
fremsende en indskærpelse, med meget kort frist for indsendelse af overgangsplanen”. 
 
I brev af 11. marts 2003 skriver Korsør kommune bl.a.: ”Korsør kommune har efterfølgende 
bedt COWI om at udarbejde en overgangsplan der beskriver hvorledes Korsør Fyldplads 
nedlukkes. Der er ikke udarbejdet en tidsplan på nuværende tidspunkt”.  
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Overtrædelse af § 7 i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 er strafbar, jf. § 29, stk. 1, nr. 1 i 
bekendtgørelsen. Såfremt denne indskærpelse siddes overhørig, vil amtet overveje at anmelde 
overtrædelsen til politiet. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Gertrud Knudsen 
Natur & Miljø-chef 

 
 
 
 
 
Kopi af denne indskærpelse er sendt til: 
Amtsrådsmedlem Søren Wolstrup, Vestsjællands Amt 
Direktør Hans H. Klindt, Vestsjællands Amt 
Jurist Bjarke Thestrup Hansen, Vestsjællands Amt 


