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Ejer af og direktør for anpartsselskab straffet med hæfte i 40
dage betinget og en bøde på 300.000 kr. for ikke at have
overholdt vilkår og påbud om bortskaffelse af kemikalieaffald.

Miljøret 1.3 - Strafferet 1.6, 1.8 og 29.9 - Selskabsret 1.9.

T2 var tiltalt for overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk.
1, nr. 2 og 4, jf. stk. 2, nr. 2, og bekendtgørelse nr. 804 af 15. december
1989 om olie- og kemikalieaffald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114,
stk. 1 og 2, ved i 1995-1997 som ejer af og direktør for P ApS, der
drev kemisk virksomhed, forsætligt at have undladt at overholde vilkår
og påbud om bortskaffelse af kemikalieaffald. Medens T2 ved byret-
tens dom i vidt omfang blev frifundet, blev han ved landsrettens dom
i det væsentlige fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen, der
omfattede 8 forhold. Også for Højesteret påstod T2 frifindelse under
påberåbelse af en række forskellige forhold. P ApS havde i oktober
1994 overtaget virksomheden fra P A/S, og nogle af forholdene ved-
rørte påbud om bortskaffelse af affald meddelt dette selskab, ligesom
påbud meddelt P ApS tillige vedrørte gammelt affald hidrørende fra
P A/S' produktion. Virksomheden blev drevet i henhold til en godken-
delse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og P ApS fortsatte
driften på grundlag af den eksisterende miljøgodkendelse. T2 var i
kraft af sin hidtidige beskæftigelse i P A/S bekendtmed godkendelsens
vilkår og de meddelte påbud. I hvert fald under disse omstændigheder
fandtes P ApS at være indtrådt i pligten til at bortskaffe det gamle
kemikalieaffald i overensstemmelse med de vilkår og påbud, der var
meddelt P A/S, ligesommanglende overholdelse af denne pligt kunne
medføre strafansvar for P ApS' ledelse.[1] Højesteret tilsidesatte -
ligesom landsretten - også T2's øvrige generelle indsigelser, herunder
om, at der ikke var hjemmel til at straffe overtrædelser af påbud
meddelt i medfør af olie- og kemikalieaffaldsbekendtgørelsen, efter
at lov nr. 178 af 24. maj 1972 om bortskaffelse af olie- og kemikalie-
affald var ophævet ved miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden i 1992,
at strafansvaret var forældet[2], at det havde været umuligt at opfylde
de omhandlede vilkår og
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påbud, og at princippet om proportionalitet var tilsidesat. Hvad angik
de enkelte forhold, bemærkedes, at Højesteret ikke kunne efterprøve
landsrettens bevisvurdering og ikke havde grundlag for at fastslå, at
landsretten havde anvendt miljølovgivningens regler på urigtig måde.
Højesteret tiltrådte herefter, at T2 var fundet skyldig i det af landsret-
ten angivne omfang. Det tiltrådtes, at der ved strafudmålingen måtte
lægges vægt på, at T2 gennem længere tid havde undladt at overholde
vilkår og påbud, at der herved blev ophobet en stor mængde farligt
kemikalieaffald med risiko for miljøforurening til følge, og at den
økonomiske fordel ved overtrædelserne udgjorde ca. 1,6 mio. kr.
Myndighedernes sagsbehandling kunne ikke give T2 grundlag for
den opfattelse, at overtrædelserne ikke ville blive retsforfulgt, og
kunne derfor ikke anses som en formildende omstændighed. Idet
yderligere bl.a. bemærkedes, at en ikke uvæsentlig del af det ophobede
kemikalieaffald hidrørte fra en periode, før T2 havde ansvar for pro-
duktionen og var medejer af virksomheden, tiltrådte Højesteret, at
straffen var fastsat til hæfte i 40 dage betinget og en tillægsbøde på
300.000 kr.[3]

H.D. 21. juni 2001 i sag I 246/2000

Rigsadvokaten

mod
T2 (adv. Jørn Hedin, Vordingborg, e.o.).

Retten i Vordingborgs dom 4. december 1998
(Ulf Andersen).
Denne sag er behandlet med domsmænd.
Anklageskriftet er modtaget den 23. december 1997.
1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs v/kurator, advokat

Henrik Hjortkjær, 2) T2 og 3) T3 er som tiltalen er tilladt berigtiget
tiltalt for

1A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 4, jf. stk.

2, nr. 2, jf. stk. 4,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, forsætligt at have tilsidesat vilkår nr. 4.1. og 5.1 i Storstrøms
Amts miljøgodkendelse af 29. februar 1996 om bortskaffelse af affald
fra en tilladt forsøgsproduktion af parafluorbenzylcyanid og parafluorp-
henyleddikesyre, idet virksomheden forsætligt undlod senest den 1.
juli 1996 at bortskaffe 23.632 kg spildevand og 921 kg kul og efterføl-
gende forsætligt, trods Storstrøms Amts indskærpelse i skrivelse af
15/11 1996 om bortskaffelse af affald fra forsøgsproduktionen, at have
undladt inden 30/11 1996 at bortskaffe yderligere tilkomne 18.210 kg
spildevand, alt hvorved virksomheden tilsigtede og opnåede en økono-
misk fordel på mindst kr. 65.537,00.

1B
De tiltalte 2) T2 og 3) T3
overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 4, jf. stk.

2, nr. 2,
ved som ejere af og direktører for H. & C. Prom Kemi ApS og sel-

skabets virksomhed Udsigten 1, 4771, Kalvehave, fortsætligt at have
tilsidesat vilkår nr. 4.1 og 5.1 i Storstrøms Amts miljøgodkendelse af
29. februar 1996 om bortskaffelse af affald fra en tilladt forsøgsproduk-
tion af parafluorbenzylcyanid og parafluorphenyleddikesyre, idet de
forsætligt undlod senest den 1. juli 1996 at bortskaffe 23.632 kg spil-
devand og 921 kg kul og efterfølgende fortsætligt, trods Storstrøms
Amts indskærpelse i skrivelse af 15/11 1996 om bortskaffelse af affald
fra forsøgsproduktionen, at have undladt inden 30/11 1996 at bortskaffe
yderligere tilkomne 18.210 kg spildevand, alt hvorved de tilsigtede og
opnåede en økonomisk fordel for virksomheden på mindst kr.
65.537,00.

2A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 4, jf. stk.

2, nr. 2, jf. stk. 4,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, forsætligt at have tilsidesat vilkår nr. 2 i Miljøklagenævnets
delafgørelse af 7. juni 1996, idet virksomheden forsætligt undlod at
bortskaffe benzylcyanidremanens/mellemfraktion oplagret i plansilo
og 2 tanke i virksomhedens nordøstlige hjørne med 75 tons inden 1.
oktober 1996 og yderligere 75 tons inden 1. januar 1997, idet virksom-
heden alene bortskaffede 5 tons benzylcyanidremanens/mellemfraktion
inden 1. oktober 1996, alt hvorved virksomheden tilsigtede og opnåede
en økonomisk fordel på kr. 340.750,00.

2B
de tiltalte 2) T2 og 3) T3
overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 4, jf. stk.

2, nr. 2,
ved som ejere af og direktører for H & C PromKemi ApS og selska-

bets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kalvehave, forsætligt at have tilsi-
desat vilkår nr. 2 i Miljøklagenævnets delafgørelse af 7. juni 1996, idet
de forsætligt undlod at bortskaffe benzylcyanidremanens/mellemfrak-
tion oplagret i plansilo og 2 tanke i virksomhedens nordøstlige hjørne
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med 75 tons inden 1. oktober 1996 og yderligere 75 tons inden 1. januar
1997, idet virksomheden alene bortskaffede 5 tons benzylcyanidrema-
nens/mellemfraktion inden 1. oktober 1996, alt hvorved de tilsigtede
og opnåede en økonomisk fordel for virksomheden på kr. 340.750,00.

3A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf.
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stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 12, stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114,
stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., jf. nu Miljø- og Energiministeriets bekendtgø-
relse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registre-
ring af affald § 58, stk. 1, nr. 24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 56, stk.
2, som ændret ved bekendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997, § 1, jf. nu
bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28,
jf. stk. 2, jf. stk. 3, jf. § 62, stk. 2,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, i 3. kvartal 1995 forsætligt at have undladt at efterkomme
Storstrøms Amts påbud af 27. april 1994 om bortskaffelse af 250 tons
affald pr. kvartal, heraf mindst 60 tons fast gammelt affald samt suc-
cessiv bortskaffelse af nyt genereret affald, idet virksomheden i kvar-
talet undlod at bortskaffe 60 tons fast gammel affald og lod der ske en
ophobning af 65,5 tons nyt genereret affald, hvorved virksomheden
tilsigtede og opnåede en økonomisk fordel på mindst kr. 341.751,00.

3B
de tiltalte 2) T2 og 3) T3
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 12, stk.
2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., jf. nu
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996
om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk. 1, nr.
24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved bekendtgørelse nr.
32 af 15. januar 1997, § 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 299 af 30. april
1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. § 62, stk. 2,
ved som ejere af og direktører for H & C Prom Kemi ApS og i sel-

skabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kalvehave, i 3. kvartal 1995
forsætligt at have undladt at efterkomme Storstrøms Amts påbud af
27. april 1994 om bortskaffelse af 250 tons affald pr. kvartal, heraf
mindst 60 tons fast gammelt affald samt successiv bortskaffelse af nyt
genereret affald, idet de i kvartalet undlod at bortskaffe 60 tons fast
gammel affald og lod der ske en ophobning af 65,5 tons nyt genereret
affald, hvorved de tilsigtede og opnåede en økonomisk fordel for
virksomheden på mindst kr. 341.751,00.

4A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf.
§ 12, stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt.,
jf. nu Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni
1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk.
1, nr. 24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved be-
kendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997, § 1, jf. nu bekendtgørelse nr.
299 af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. stk. 3,
jf. § 62, stk. 2,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, i 4. kvartal 1995 forsætligt at have undladt at efterkomme
Storstrøms Amts påbud af 27. april 1994 om bortskaffelse af 250 tons
affald pr. kvartal, heraf mindst 60 tons gammelt affald, idet virksomhe-
den i kvartalet undlod at bortskaffe 58,693 tons fast gammelt affald og
160,180 tons gammelt spildevand, hvorved virksomheden tilsigtede
og opnåede en økonomisk fordel på mindst kr. 427.969,00.

4B
de tiltalte 2) T2 og 3) T3

overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om
olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 12, stk.
2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., jf. nu
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996
om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk. 1, nr.
24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved bekendtgørelse nr.
32 af 15. januar 1997, § 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 299 af 30. april
1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. § 62, stk. 2,
ved som ejere af og direktører for H. & C. Prom Kemi ApS og sel-

skabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kalvehave, i 4. kvartal 1995
forsætligt at have undladt at efterkomme Storstrøms Amts påbud af
27. april 1994 om bortskaffelse af 250 tons affald pr. kvartal, heraf
mindst 60 tons gammelt affald, idet de undlod at bortskaffe 58,693
tons fast gammelt affald og 160,180 tons gammelt spildevand, hvorved
de tilsigtede og opnåede en økonomisk fordel for virksomheden på
mindst kr. 427.969,00.

5A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf.
§ 12, stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt.,
jf. nu Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni
1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk.
1, nr. 24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved be-
kendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997 § 1, jf. nu bekendtgørelse nr.
299 af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. stk. 3,
jf. § 62, stk. 2,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, forsætligt at have undladt inden udgangen af året 1995 at efter-
komme Storstrøms Amts påbud af 12. oktober 1994 om bortskaffelse
af 100 tons gammelt affald resterende fra 4. kvartal 1994, hvorved
virksomheden tilsigtede og opnåede en økonomisk fordel på mindst
kr. 310.031,00.

5B
de tiltalte 2) T2 og 3) T3
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overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 12, stk.
2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., jf. nu
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996
om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk. 1, nr.
24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved bekendtgørelse nr.
32 af 15. januar 1997 § 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 299 af 30. april
1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. § 62, stk. 2,
ved som ejere af og direktører for H & C PromKemi ApS og selska-

bets virksomhedUdsigten 1, 4771Kalvehave, forsætligt at have undladt
inden udgangen af året 1995 at efterkomme Storstrøms Amts påbud
af 12. oktober 1994 om bortskaffelse af 100 tons gammelt affald reste-
rende fra 4. kvartal 1994, hvorved de tilsigtede og opnåede en økono-
misk fordel for virksomheden på mindst kr. 310.031,00.

6A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf.
§ 12, stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt.,
jf. nu Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni
1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk.
1, nr. 24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved be-
kendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997 § 1, jf. nu bekendtgørelse nr.
299 af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. stk. 3,
jf. § 62, stk. 2,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, i 1. kvartal 1996 forsætligt at have undladt at efterkomme
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Storstrøms Amts påbud af 22. november 1995 om bortskaffelse enten
af minimum 100 tons fast gammelt affald eller minimum 60 tons fast
gammelt affald + spildevand svarende til (100 tons - afleveret fast af-
fald) x 5 tons, samt successiv bortskaffelse af nyt affald fra den løbende
produktion, idet virksomheden undlod at bortskaffe 57,236 tons fast
gammelt affald, 14 tons nyt fast affald, 200 tons gammelt spildevand
og 63 tons nyt spildevand, hvorved virksomheden tilsigtede og opnåede
en økonomisk fordel på mindst kr. 583.911,00.

6B
de tiltalte 2) T2 og 3) T3
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 12, stk.
2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., jf. nu
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996
om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk. 1, nr.
24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved bekendtgørelse nr.
32 af 15. januar 1997 § 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 299 af 30. april
1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. § 62, stk. 2,
ved som ejere af og direktører for H & C PromKemi ApS og selska-

bets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kalvehave, i 1. kvartal 1996 forsæt-
ligt at have undladt at efterkomme Storstrøms Amts påbud af 22.
november 1995 om bortskaffelse enten af minimum 100 tons fast
gammelt affald ellerminimum 60 tons fast gammelt affald + spildevand
svarende til (100 tons - afleveret fast affald) x 5 tons, samt successiv
bortskaffelse af nyt affald fra den løbende produktion, idet de undlod
at bortskaffe 57,236 tons fast gammelt affald, 14 tons nyt fast affald,
200 tons gammelt spildevand og 63 tons nyt spildevand, hvorved de
tilsigtede og opnåede en økonomisk fordel for virksomheden på mindst
kr. 583.911,00.

7 A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf.
§ 12, stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt.,
jf. nu Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni
1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk.
1, nr. 24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved be-
kendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997 § 1, jf. nu bekendtgørelse nr.
299 af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. stk. 3,
jf. § 62, stk. 2,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, i 2. kvartal 1996 forsætligt at have undladt at efterkomme
Storstrøms Amts påbud af 22. november 1995 om bortskaffelse enten
af minimum 100 tons fast gammelt affald eller minimum 60 tons fast
gammelt affald + spildevand svarende til (100 tons - afleveret fast af-
fald) x 5 tons, samt successiv bortskaffelse af nyt affald fra den løbende
produktion, idet virksomheden undlod at bortskaffe 60 tons fast gam-
melt affald og 200 tons gammelt spildevand, hvorved virksomheden
tilsigtede og opnåede en økonomisk fordel på mindst kr. 464.568,00.

7B
de tiltalte 2) T2 og 3) T3
overtrædelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om

olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 12, stk.
2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., jf. nu
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996
om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald § 58, stk. 1, nr.
24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved bekendtgørelse nr.
32 af 15. januar 1997 § 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 299 af 30. april
1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. § 62, stk. 2,
ved som ejere af og direktører for H & C PromKemi ApS og selska-

bets virksomhed Udsigten 1,
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4771 Kalvehave, i 2. kvartal 1996 forsætligt at have undladt at efter-
komme StorstrømsAmts påbud af 22. november 1995 om bortskaffelse
enten af minimum 100 tons fast gammelt affald ellerminimum 60 tons
fast gammelt affald + spildevand svarende til (100 tons - afleveret fast
affald) x 5 tons, samt successiv bortskaffelse af nyt affald fra den lø-
bende produktion, idet de undlod at bortskaffe 60 tons fast gammelt
affald og 200 tons gammelt spildevand, hvorved de tilsigtede og opnå-
ede en økonomisk fordel for virksomheden på mindst kr. 464.568,00.

8A
tiltalte 1) H & C PROM KEMI ApS under konkurs
overtrædelse af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581

af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald
§ 58, stk. 1, nr. 24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 56, stk. 2, som ændret
ved bekendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997, jf. tidligere bekendtgø-
relse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald § 14,
stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3, jf. § 12, stk. 2, jf. miljøbeskyttel-
seslovens § 114, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., jf. nu bekendtgørelse nr. 299
af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. stk. 3, jf. §
62, stk. 2,
ved som indehaver af selskabets virksomhed Udsigten 1, 4771 Kal-

vehave, i 1. kvartal 1997 forsætligt at have undladt at efterkomme
Storstrøms Amts påbud af 22. november 1995 om bortskaffelse enten
af minimum 100 tons fast gammelt affald eller minimum 60 tons fast
gammelt affald + spildevand svarende til (100 tons - afleveret fast af-
fald) x 5 tons, samt successiv bortskaffelse af nyt affald fra den løbende
produktion, idet virksomheden undlod at bortskaffe 60 tons fast gam-
melt affald, hvorved virksomheden tilsigtede og opnåede en økonomisk
fordel på mindst kr. 247.033,00.

8B
de tiltalte 2) T2 og 3) T3
overtrædelse af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581

af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald
§ 58, stk. 1, nr. 24, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved be-
kendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997, jf. tidligere bekendtgørelse nr.
804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr.
6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 12 stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk.
1og stk. 2, 2. pkt., jf. nu bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om
affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 2, jf. § 62, stk. 2, ved som ejere af og
direktører for H & C Prom Kemi ApS og selskabets virksomhed Ud-
sigten 1, 4771 Kalvehave, i 1. kvartal 1997 forsætligt at have undladt
at efterkomme Storstrøms Amts påbud af 22. november 1995 om
bortskaffelse enten af minimum 100 tons fast gammelt affald eller
minimum 60 tons fast gammelt affald + spildevand svarende til (100
tons - afleveret fast affald) x 5 tons, samt successiv bortskaffelse af
nyt affald fra den løbende produktion, idet de undlod at bortskaffe 60
tons fast gammelt affald, hvorved de tilsigtede og opnåede en økono-
misk fordel for virksomheden på mindst kr. 247.033,00.
Tiltalte T3 har trods lovligt forkyndt tilsigelse ikke givet møde.
Sagen for denne tiltalte er blevet udsat, men der er sket afhøring i

medfør af rpl. § 745, stk. 2.
De tiltalte har nægtet sig skyldige.
Begrundelserne herfor er anført i forbindelse med gennemgangen af

de enkelte forhold.
De tiltalte har gjort gældende, at artikel 6 i Den Europæiske Menne-

skerettighedskonvention er tilsidesat på grund af nogle offentlige udta-
lelser fremsat af miljøministeren under sagens behandling i retten.
De tiltalte har protesteret mod en anmodning fra anklageren om at

berigtige tiltalens forhold 1A og 1B ved at tilføje miljøbeskyttelseslo-
vens § 110, stk. 1, nr. 2.
Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring

af Lone Teglkamp.
Forklaringerne er gengivet i retsbogen.
Der har været fremlagt de dokumenter, der er nævnt i dommen.
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Retten skal udtale:
Miljøministeren har, efter at domsforhandlingen er begyndt, udtalt sig
offentligt på en kritisk måde om Prom-virksomheden. Rettenmå afvise,
at udtalelserne har haft nogen indflydelse på sagens behandling, og at
princippet i ovennævnte artikel om retfærdig rettergang dermed er til-
sidesat.
Med hensyn til spørgsmålet om citering af miljøbeskyttelseslovens

§ 110, stk. 1, nr. 2, følger det af rpl. § 831, stk. 1, at bestemmelsen
burde have været anført i anklageskriftet. Retten finder endvidere, at
der ikke i anklageskriftet er en klar selvstændig beskrivelse af gernings-
indholdet i modsætning til beskrivelsen af gerningsindholdet i miljøbe-
skyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 4, der har været medtaget i anklage-
skriftet fra begyndelsen. Retten tillader derfor ikke citering af miljøbe-
skyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 2.
Med hensyn til forhold 1A og 1B er det ubestridt, at de tiltalte har

undladt at bortskaffe spildevand og kul, som beskrevet. De tiltalte har
påstået frifindelse, idet de har bestridt, at vilkåret var bindende for dem.
Til støtte herfor har de tiltalte gjort gældende, at der var tale om en
såkaldt type 1 produktion. De tiltalte har endvidere anført, at de inden
straffesagens rejsning har påklaget vilkåret. Klagesagen er dog ikke
blevet behandlet. Ifølge vidnet Lone Teglkamp blev det, da vilkåret
blev givet, lagt til grund, at de mængder, der skulle anvendes, var 2%
pr. år af et beslægtet produkt. Vidnet er dog
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efterfølgende blevet klar over, at mængden var under 2% af det beslæg-
tede produkt. Retten lægger derfor til grund, at en af forudsætningerne
for det stillede vilkår ikke har været rigtig. Under hensyn hertil, og da
klagen ikke er blevet behandlet, finder retten det ikke godtgjort, at de
tiltalte har været bundet af vilkåret. De tiltalte frifindes derfor for tilta-
lens forhold 1A og 1B.
Med hensyn til forhold 2A og 2B har de tiltalte gjort gældende, at

der ikke har været hjemmel til at pålægge H & C Prom Kemi ApS at
fjerne det nævnte affald. Det er ubestridt, at remanensen er opstået i
perioden 1960 til 1970. Ifølge en miljøgodkendelse af 29. december
1982 skulle den udendørs oplagring heraf have været ophørt inden 3
år. Oplagringen af mellemfrekvens er sket i perioden 1960 til 1987.
Oplagringen er således ikke sket, mens H & C Prom drev virksomhed,
men er sket, da Proms Kemiske Fabrik A/S gjorde dette. Ifølge amtets
skrivelse af 2. maj 1996, se herom bilag B-1-11 p. 38-39, er det samlede
oplag pr. 1/11 1996 over en periode af 5 år nedbragt fra 4.300 tons til
1.600 tons, og der foreligger ingen akut fare for miljøskade. Det er ikke
godtgjort, at de nævnte selskaber har haft samme ejerkreds, og det er
ubestridt, at Proms Kemiske Fabrik A/S gik konkurs på grund af en
skattesag. Retten finder det derfor ikke godtgjort, at de to selskaber er
identiske med hinanden. Miljøklagenævnet har pålagt H & C Prom
Kemi ApS at fjerne det nævnte affald, som beskrevet i anklageskriftet,
og påbudet er ikke blevet fulgt fuldt ud. Nævnets afgørelse er endvidere
ikke blevet indbragt for domstolene inden 6 måneder som nævnt i af-
gørelsen. Uanset dette finder retten dog ikke, at nævnets afgørelse kan
lægges uprøvet til grund i en straffesag. Miljøklagenævnet har som
hjemmel til at pålæggeH&CPromKemiApS vilkår og påbud henvist
til reglerne i miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 41. Heroverfor har de
tiltalte henvist til miljøbeskyttelseslovens § 3, stk. 4, hvorefter det på-
hviler forureneren at fjerne forureningen. Retten finder ikke, at miljø-
beskyttelseslovens §§ 33 og 41 indeholder hjemmel til at pålægge en
ny ejer vilkår eller påbud vedrørende affald, der er deponeret af en
tidligere ejer. Retten finder heller ikke, at den omstændighed, at de
tiltaltes advokat og tiltalte T2 ved deres breve af 27/10 1995 ———
og 31/10 1994 — — — tilkendegav, at det nye selskab ville søge at
opfylde miljøkravene, i sig selv kan medføre strafansvar for ikke at
opfylde påbud og vilkår vedrørende affald produceret, inden den ny
ejer begyndte sin virksomhed. De tiltalte frifindes derfor for tiltalens
forhold 2A og 2B.

Med hensyn til forholdene 3A og 3B har de tiltalte på samme måde
som vedr. forhold 2A og 2B gjort gældende, at der ikke har været
hjemmel til at give påbud vedrørende det gamle affald på mindst 60
tons. Som følge af det, der er anført ovenfor under forhold 2A og 2B,
og da det er ubestridt, at dette affald er produceret, før H & C Prom
Kemi ApS begyndte sin virksomhed, frifindes de tiltalte vedrørende
denne del af tiltalen.
For så vidt angår den øvrige del af tiltalen har de tiltalte gjort gælden-

de, at da påbudet fra 1. januar 1996 er erstattet af et nyt påbud af 22.
november 1995, kan der ikke straffes for overtrædelse af det første
påbud. De tiltalte har endvidere gjort gældende, at der skal bortses fra
de 34 tons spildevand, der indgår i den i anklageskriftet nævnte
mængde på 65,5 tons nyt affald. Til støtte herfor har de tiltalte anført,
at der i de øvrige forhold i modsætning til forholdene 3A og 3B sondres
mellem spildevand og fast affald forstået som fast affald. Endvidere
har de tiltalte gjort gældende, at mængden af fast affald skal reduceres
med 8,7 tons. De tiltalte har i denne forbindelse henvist til bilag H-1-
D-1, hvorefter beholdningen af fast affald har været 8,7 tons større ved
det forrige kvartals udgang end meddelt amtet. Endelig har de tiltalte
gjort gældende, at strafhjemlen er bortfaldet, da den nævnte bekendt-
gørelse efterfølgende er blevet ophævet.
Med hensyn til opgørelsen af den økonomiske fordel har anklage-

myndigheden gjort gældende, at prisen for fjernelse af fast affald ud-
gjorde 5.800,00 kr. pr. ton, mens de tiltalte har gjort gældende, at prisen
var 2.296,00 kr. Til støtte herfor har de anført, at anklagemyndighedens
beregninger til dels beror på nogle uforholdsmæssigt små eller dyre
leverancer. Med hensyn til spildevand er der enighed om en pris på
753,00 kr. for fjernelse af et ton. De tiltalte har endvidere gjort gælden-
de, at den økonomiske fordel må forstås som rentebesparelsen, da der
alene er tale om en udskydelse af en udgift.
For så vidt angår nyt genereret affald er det ubestridt, at påbudet af

27. april 1994 har været bindende for H & C Prom Kemi ApS. Det er
ubestridt, at det nye affald er produceret i 3. kvartal 1995. Under hensyn
hertil, og da tiltalen netop vedrører dette kvartal, og da påbudet af 22.
november 1995 fastsætter, at det først har virkning fra 1. januar 1996,
finder retten, at det er uden betydning, at påbudet af 27. april 1994 er
erstattet af påbudet af 22. november 1995. Mængden 65,5 tons er
fastsat på grundlag af KMPG's beregninger, bilag C-1-3 bilag 1. Retten
finder på baggrund af det påberåbte bilag, H-1D-1, og tiltalte T2's
forklaring ikke at kunne se bort fra, at beholdningen af fast affald ved
det forrige kvartals afslutning har været 8,7 tons større, således at op-
hobningen af fast affald kun er blevet forøget med 21,6 tons. Da
KMPG's beregning i øvrigt er ubestridt, finder retten det godtgjort, at
der endvidere skete en ophobning af spildevand på 34 tons. Den om-
stændighed, at der ikke i forhold 3A og 3B sondres mellem fast affald
og spildevand, finder retten er uden betydning. Retten finder ikke at
kunne se bort fra, at anklagemyndighedens beregninger til dels beror
på
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uforholdsmæssigt dyre leverancer. Det lægges herefter skønsmæssigt
til grund, at prisen for fjernelse af fast affald udgjorde mindst 4.000,00
kr. kr. pr. ton, og der er enighed om, at prisen for fjernelse af spildevand
udgjorde 753,00 kr. pr. ton. Udgiften til fjernelse af ophobningen af
nyt affald opgøres herefter til mindst ca. 116.000,00 kr. Da der er
enighed om en rentefod på 7,1% p.a. og om, at udskydelsen skal fast-
sættes til 570 dage, har rentebesparelsen udgjort ca. 12.860,00 kr.
Uanset at bekendtgørelse nr. 804 af 11. december 1989 er ophævet,

finder retten at måtte give anklagemyndighedenmedhold i, at overtræ-
delsen af påbudet kan straffes under hensyn til reglen i miljøbeskyttel-
seslovens § 114, stk. 1 og stk. 2, sidste pkt. De tiltalte findes således
som indehavere eller som ejere og direktøre skyldige til straf i forhold
3A og 3B ved ikke at have fjernet en ophobning af 56,8 nyt genereret
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affald i 3. kvartal 1995, hvilket ville have kostet ca. 116.000,00 kr.,
hvorved der er opnået en rentebesparelse på 12.860,00 kr.
Med hensyn til forhold 4A, 4B, 7A, 7B, 8A og 8B er det ubestridt,

at det nævnte affald ikke er produceret af H&C PromKemi ApS, men
af Proms Kemiske Fabrik A/S. De tiltalte har, under henvisning til det,
der er anført i forhold 2A og 2B, påstået frifindelse. Under hensyn til
det, der er anført vedrørende forhold 2A og 2B, finder retten, at de til-
talte ikke strafferetligt har været bundet til at opfylde påbudene af 27.
april 1994 og 22. november 1995 vedrørende affald hidrørende fra den
tidligere ejer. De tiltalte frifindes derfor for tiltalens forhold 4A, 4B,
7A, 7B, 8A og 8B.
Med hensyn til forhold 5A og 5B har de tiltalte påstået frifindelse,

under henvisning til at H & C Prom Kemi ApS har opfyldt påbudet,
idet der i 1995 er bortskaffet mere end 100 tons gammelt affald.
Det er ubestridt, at H & C Prom Kemi ApS i 1995 afleverede mere

end 100 tons affald hidrørende fra perioden før dette selskab overtog
virksomheden eller hidrørende fra produktion i 4. kvartal 1994, hvor
selskabet overtog produktionen. Det er ovenfor under forhold 2A og
2B antaget, at de tiltalte ikke strafferetligt var forpligtede til at fjerne
affald, der hidrørte fra den tidligere ejers produktion. De tiltalte kunne
således have opfyldt påbudet om fjernelse af 100 tons affald resterende
fra 4. kvartal 1994 uden at pådrage sig strafansvar for ikke at fjerne
andet gammelt affald. Retten finder, at den omstændighed, at de tiltalte
ikke angav, at det affald, der blev afleveret, forlods skulle afskrives på
affaldsmængden resterende fra 4. kvartal 1995, men i stedet ifølge til-
talte T2 interesserede sig for den samlede affaldsmængde, ikke straffe-
retligt bør komme de tiltalte til skade. De tiltalte frifindes derfor for
tiltalens forhold 5A og 5B.
Med hensyn til tiltalens forhold 6A og 6B har de tiltalte vedrørende

det gamle affald henvist til det, der er anført vedrørende forhold 2A
og 2B. Med hensyn til de nævnte 63 tons nyt spildevand har de tiltalte
gjort gældende, at det ikke i 1. kvartal 1996 var affald, der skulle fjernes
i samme kvartal. Med hensyn til det faste affald har de tiltalte gjort
gældende, at prisen for fjernelse af dette udgjorde 2.296,00 kr. pr. ton,
mens anklagemyndigheden har gjort gældende, at prisen var 3.240,00
kr. De tiltalte har endvidere gjort gældende, at den økonomiske fordel
må forstås som rentebesparelsen, da der alene er tale om udskydelse
af en udgift. De tiltalte har endvidere gjort gældende, at strafhjemlen
er ophævet.
Med hensyn til tiltalen vedrørende det gamle affald finder retten

under hensyn til det, der er anført under forhold 2A og 2B, at de tiltalte
ikke strafferetligt har været bundet til at opfylde påbudet af 22.
november 1995. De tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.
Det nævnte spildevand var ifølge affaldsstatus, bilag C-2-6 til salg

og således ikke affald, men et mellemprodukt. Vidnet civilingeniør
Lone Teglkamp, Storstrøms Amt, har forklaret, at amtet ikke havde
accepteret spildevandet som mellemprodukt, men at dette formentlig
ikke er blevet meddelt de tiltalte skriftligt. Tiltalte T2 var ifølge sin
forklaring klar over, at det var miljømyndighedernes opfattelse, at et
mellemprodukt kun kunne betragtes som sådant i op til et år. Retten
finder det ikke godtgjort, at amtet har reageret på, at spildevandet
ifølge ovennævnte status var til salg, og således ikke i første omgang
af virksomheden betragtedes som affald, der skulle bortskaffes løbende.
Retten finder heller ikke at kunne forkaste tiltalte T2's forklaring herom.
De tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.
Med hensyn til de nævnte 14 tons nyt affald er det ubestridt, at dette

i strid med påbudet af 22. november 1995 ikke blev fjernet i 1. kvartal
1996. Efter anklagemyndighedens beregning af 24/10 1996 lægges det
til grund, at prisen for fjernelse af fast affald har været 3.274,00 kr. pr.
ton. Udgiften til fjernelse af de 14 tons affald fastsættes herefter til
45.836,00 kr. Da der er enighed om en rentefod på 7,1% og om, at
udskydelsen skal fastsættes til 390 dage, har rentebesparelsen udgjort
ca. 3.525,00 kr.

Under hensyn til reglen i miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1 og
stk. 2, sidste pkt., finder retten, at strafansvaret for overtrædelse af det
nævnte påbud er opretholdt. De tiltalte findes således som indehavere
af eller som ejere og direktører skyldige til straf ved ikke at have fjernet
14 tons nyt affald i 1. kvartal 1996, hvilket ville have kostet ca.
45.836,00 kr., hvorved der er opnået en rentebesparelse på ca. 3.525,00
kr.
Ved straffastsættelsen lægges det til grund, at H & C Prom Kemi

ApS' økonomiske muligheder for at fjerne
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affaldet fra selskabets egen produktion har været hæmmet af, at selska-
bet havde påtaget sig at fjerne gammelt affald og i et vist omfang
gjorde dette. Der tages endvidere hensyn til, at det er ubestridt, at der
ikke forelå nogen akut fare for miljøskade på grund af den manglende
affaldsfjernelse. Da det endvidere er lagt til grund, at virksomheden
ved ikke at fjerne eget produceret affald ikke opnåede en fortjeneste
eller besparelse svarende til udgiften ved at fjerne det, men alene en
udskydelse med deraf følgende mindre rentebesparelse, finder retten
ikke tilstrækkeligt grundlag for at anvende § 14, stk. 2, nr. 2, i bekg.
nr. 804 af 15/12 1989, § 58, stk. 2, nr. 2, i Miljø- og Energiministeriets
bekg. nr. 581 af 24/6 1996 eller § 64, stk. 2, i bekg. nr. 299 af 30/4
1997.
Straffen for H & C Prom Kemi ApS fastsættes i medfør af miljøbe-

skyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4, bekendtgørelse nr. 804
af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6,
jf. stk. 3, jf. § 12, stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1 og
stk. 2, 2. pkt., jf. nu Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af
affald § 58, stk. 1, nr. 24, jf. stk. 3, jf. § 56, stk. 2, som ændret ved be-
kendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997 § 1, nu bekendtgørelse nr. 299
af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28, jf. stk. 3, jf. § 62, stk.
2, til en bøde på 8.000,00 kr.
Straffen for tiltalte T2 fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens

§ 110, stk. 1, nr. 2, bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om
olie- og kemikalieaffald § 14, stk. 1, nr. 6, jf. § 12, stk. 2, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 114, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., jf. nu Miljø- og Ener-
giministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse,
planlægning og registrering af affald § 58, stk. 1, nr. 24, jf. § 56, stk.
2, som ændret ved bekendtgørelse nr. 32 af 15. januar 1997 § 1, nu
bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald § 64, stk. 1, nr. 28,
jf. § 62, stk. 2, til en bøde på 8.000,00 kr. subsidiært hæfte i 10 dage.
———
De tiltalte skal betale sagens omkostninger, i det omfang de er fundet

skyldige.
Salæret til forsvarerne udredes af det offentlige.

Østre Landsrets dom 30. november 1999 (22. afd.)
(Lodberg, Hedegaard Madsen, Janne Rostrup Hansen (kst.) med
domsmænd).
Vordingborg Rets dom af 4. december 1998 — — — er anket af

anklagemyndighedenmed påstand om domfældelse efter anklageskrif-
tet, jf. ankemeddelelsen, og skærpelse. Anklagemyndigheden har end-
videre for så vidt angår tiltalte T2 nedlagt påstand om frihedsstraf samt
tillægsbøde.
Tiltalte H & C PROMKEMI ApS under konkurs har påstået stadfæ-

stelse, i det omfang byretten har frifundet tiltalte, og i øvrigt frifindelse,
subsidiært strafbortfald og mere subsidiært formildelse.
Tiltalte T2 har påstået stadfæstelse i det omfang, byretten har frifundet

tiltalte, og i øvrigt frifindelse, subsidiært strafbortfald og mere subsi-
diært formildelse.
Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte T2 og vidnet Lone

Teglkamp, Storstrøms Amt. Forklaringerne er gengivet i retsbogen,
hvortil der henvises.
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Vedrørende spørgsmålet om berigtigelse/udvidelse af anklageskriftet
i forhold 1:
Landsretten finder under de foreliggende omstændigheder, at der i

overensstemmelse med ankemeddelelsen kan ske udvidelse af tiltalen
ved yderligere citering af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 2,
jf. retsplejelovens § 965 a, jf. § 833, stk. 1. Landsretten har lagt vægt
på, at gerningsbeskrivelsen i anklageskriftet omfatter alle led af ger-
ningsindholdet i miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 2, at de i
anklageskriftet beskrevne forhold vedrørendemiljøbeskyttelseslovens
§ 110, stk. 1, nr. 2, og § 110, stk. 1, nr. 4, er nøje forbundet, og at
spørgsmålet om udvidelsen ikke har haft nogen indflydelse på bevisfø-
relsen under sagen, eller på de tiltaltes mulighed for at varetage deres
forsvar.
Vedrørende spørgsmålet om strafansvar for manglende opfyldelse

af vilkår og påbud om bortskaffelse af gammelt kemikalieaffald hidrø-
rende fra aktieselskabet:
Af sagen fremgår, at den tidligere virksomhed, PromsKemiske Fabrik

A/S, beliggende Udsigten 1, Viemose, i oktober 1994 blev overdraget
til H. & C. PROM KEMI ApS. Ifølge skrivelse af 27. oktober 1994
fra anpartsselskabets daværende advokat til Storstrøms Amt var anpart-
sselskabet ejet af de to direktører T2 og T3 - et nyetableret selskab,
som ville videreføre virksomheden i Viemose.
Af skrivelsen fremgår i øvrigt:
»Det er forudsat i det udarbejdede kontraktsmateriale, at det nyetab-

lerede selskab overtager de fulde miljøforpligtelser, idet det samtidig
er forudsat, at det nyetablerede selskab efter erhvervelsen af ejendom-
men, driftsmidler m.v. kan fortsætte driften i henhold til den eksisteren-
de miljøgodkendelse.
Hvis ikke vore forudsætninger om, at det nyetablerede selskab efter

den nævnte erhvervelse kan fortsætte produktionen under den selvføl-
gelige forudsætning, at de i miljøgodkendelsen stillede krav opfyldes,
beder jeg Dem kontakte mig omgående.
Jeg kan oplyse, at der for det nye selskab er stillet garantier, således

at driften skulle være sikret, herunder de miljømæssige omkostninger.
. . . Jeg vil i den forbindelse pege på, at det er en alvorlig belastning,
at det nyetablerede selskab skal bortskaffe ekstra affald i de første
startmåneder, hvor likviditeten er dårligst. Jeg er selvfølgelig klar over,
at dette problem er opstået på
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grund af dispositioner fra i realiteten samme ejerkreds i det gamle sel-
skab . . .«
Det er af tiltalte T2 under sagen forklaret, at han blev ansat hos ak-

tieselskabet i 1979, og at han blev teknisk direktør i 1989, da hans far
og onkel, A og B, trådte tilbage. Han blev sammen med sin fætter T3
administrerende direktør i 1990. Det nye anpartsselskab havde en an-
partskapital på 200.000 kr. og var ejet af ham og T3 med hver 50%.
Ifølge skrivelse af 31. oktober 1994 fra tiltalte T2 til Storstrøms Amt

omfattede overdragelsen »ejendom, produktionsanlæg, medarbejdere
og lager (incl. affald)«.
Fra skrivelsen citeres i øvrigt:
». . .
I de kommendemåneder vil virksomheden likviditetsmæssigt komme

til at køre stramt. Vi kalkulerer dog stadig med fremadrettet at bortskaf-
fe affald ifølge udvalgets seneste påbud. Men det vil være særdeles
vanskeligt at indhente mankoen for juli 1994. Derfor vil vi anmode
Miljøkontoret om at acceptere at overskuddet på 82 tons for de tidligere
kvartaler kan blive overført til juli kvartal 1994. . . i lighed med udval-
gets påbud nr. 2 af den 12. oktober 1994. Den resterende manko vil vi
anmode om tilladelse til at afvikle jævnt fordelt over 1. og 2. kvartal
1995 i form af ekstra mængder af gammelt spildevand. . . .«
Landsretten lægger til grund, at tiltalte T2 og T3 - efter at deres

respektive fædre, A og B, i 1989 havde trukket sig tilbage - allerede
da reelt overtog ledelsen af aktieselskabet og driften af virksomheden.

Det var således også dem, der stod for selskabet, da amtet i 1992 i
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 5, reviderede aktieselska-
bets miljøgodkendelse fra 1982, og samtidig i henhold til lovens § 33
meddelte aktieselskabet miljøgodkendelse til produktion af nye produk-
ter. Tiltalte T2 var fuldt ud bekendt med forholdene vedrørende oplag-
ring af gammelt kemikalieaffald m.v., og det var således ham, der som
teknisk direktør for aktieselskabet forholdt sig til amtets overvejelser
vedrørende bortskaffelse af affald og herunder varetog aktieselskabets
interesser over for miljømyndighederne. Ved stiftelsen af anpartssel-
skabet i efteråret 1994 videreførte tiltalte T2 og T3 virksomheden med
tiltalte T2 som fortsat ansvarlig for den kemiske produktion og for
håndtering af de affaldsmængder, der lå på ejendommen i Viemose.
Ved stiftelsen af anpartsselskabet indtrådte dette selskab og dermed
tiltalte T2 i dennes egenskab af medejer og direktør i aktieselskabets
påklage af 1992-godkendelsen og forholdt sig i øvrigt til de to påbud,
der blevmeddelt aktieselskabet henholdsvis den 27. april og 12. oktober
1994.
Anpartsselskabet findes at have haft en betydelig interesse i at kunne

videreføre aktieselskabets hidtidige produktion fra ejendommen. Vi-
dereførelsen kunne således ske umiddelbart uden at ansøge miljømyn-
dighederne om tilladelse hertil, da virksomheden i 1982/1992 havde
opnået godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Uanset
at aktieselskabet og anpartsselskabet ikke havde samme ejerkreds, har
de to selskaber dog såvel indadtil som udadtil i det væsentlige været
reelt sammenfaldende. På denne særlige baggrund finder landsretten
det ubetænkeligt at lægge til grund, at også de pligter, der fulgte med
denmeddelte kap. 5-miljøgodkendelse, ud fra en identifikationslignende
betragtning er blevet overført til anpartsselskabet som ny ejer af den
sammesteds beliggende virksomhed og produktion.
Det bemærkes i øvrigt, at anpartsselskabet i forbindelsemed virksom-

hedens videreførelse i efteråret 1994 selv over for amtet havde givet
udtryk for, at selskabet havde overtaget de fulde miljøforpligtelser.
Landsretten finder herefter, at der har været den fornødne hjemmel

for myndighederne til at pålægge anpartsselskabet at bortskaffe affald,
der hidrørte fra aktieselskabet, og således at manglende overholdelse
af vilkår og påbud herom kanmedfør, strafferetligt ansvar for de tiltalte.
Vedrørende spørgsmålet om straffehjemmel for overtrædelse af påbud

udstedt i medfør af olie- og kemikalieaffaldsbekendtgørelsen nr. 804
af 15. december 1989:
Der er i forhold 3-8 rejst tiltale for overtrædelse af påbud efter be-

kendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.
Bekendtgørelsen havde hjemmel i lov nr. 178 af 24. maj 1972 om
bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald. Denne lov blev ophævet, da
miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. januar 1992, men 1989-
bekendtgørelsen blev samtidig opretholdt i medfør af miljøbeskyttel-
seslovens § 114, stk. 1, »indtil de afløses af regler udstedt efter denne
lov, medmindre andet følger af loven. Overtrædelse af reglerne straffes
efter de hidtil gældende regler«. Efter miljøbeskyttelseslovens § 114,
stk. 2, bevarer afgørelser truffet efter regler, som er nævnt i stk. 1, deres
gyldighed, »indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med
hjemmel i loven træffes ny afgørelse eller bestemmes andet. Overtræ-
delse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler«.
Til ikrafttræden den 30. juni 1996 blev bekendtgørelse nr. 581 af 24.

juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald ind-
ført, idet 1989-bekendtgørelsen samtidig blev ophævet. Formentlig
ved en fejl var der ikke i 1996-bekendtgørelsen medtaget en bestem-
melse om straf for undladelse af at efterkomme påbud efter bekendtgø-
relsen. En berigtigelse heraf skete ved bekendtgørelse nr. 32 af 15. ja-
nuar 1997, der trådte i kraft den 25. januar 1997.
Den omstændighed, at oprindelsesloven fra 1972
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blev ophævet i 1992 vedmiljøbeskyttelsesloven, findes uden betydning
for adgangen til at straffe i medfør af bekendtgørelse nr. 804 af 15.
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december 1989, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 1 og stk. 2.
Landsretten finder endvidere ikke, at det forhold, at 1996-bekendtgø-
relsen ikke havde medtaget en strafbestemmelse for manglende over-
holdelse af påbud udstedt i medfør af denne bekendtgørelse, kan bevir-
ke, at påbud, der er udstedt i medfør af 1989-bekendtgørelsen, ikke
kan straffes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 114, stk. 2. Heraf følger, at
der også kan straffes for overtrædelse af påbud af 22. november 1995
i forhold 8.
Vedrørende spørgsmålet om den 2-årige forældelse af strafansvar:
Forsvareren for tiltalte H. & C. PROM KEMI ApS under konkurs,

har gjort gældende, at strafansvaret i forhold 5 er forældet som følge
af, at rettergangsskridt først er sket ved forsvarerbeskikkelse den 1.
maj 1997. Efter forsvarerens opfattelse begynder forældelsesfristen at
løbe fra udløbet af 4. kvartal 1994. Den omstændighed, at påbudet af
27. april 1994 afløstes af påbudet af 12. oktober 1994, der fastsatte en
ny frist, nu til udgangen af 1995, kan ikkemedføre, at forældelsesfristen
udskydes til efter udgangen af 1996.
Forsvareren for tiltalte T2 har yderligere gjort gældende, at strafansva-

ret i forhold 3-8 er forældet som følge af, at de i anklageskriftet om-
handlede påbud reelt er en videreførelse af tidligere påbud, der er
meddelt mere end 2 år forud for den 1. maj 1997.

Landsrettens bemærkninger.
Forhold 3-8 omhandler manglende overholdelse af påbud om bortskaf-
felse af affald fra virksomheden i Viemose. Efter landsrettens opfattelse
er der tale om ensartede og kontinuerlige undladelser, som må bedøm-
mes som en fortsat forbrydelse. Forældelsesfristen i disse forhold skal
derfor regnes fra det påbudte opfyldelsestidspunkt den 1. april 1997 i
forhold 8. Forholdene er herefter ikke forældede.
Vedrørende spørgsmålet om umulighed af at opfylde meddelte vil-

kår/påbud samt proportionalitetshensyn:
Forsvarerne har blandt andet til støtte for deres påstand om frifindelse

gjort gældende, at de tiltalte umuligt kunne bortskaffe affald i den takt,
som påbudene foreskrev, dels som følge af Kommunekemis vanskelig-
heder med at modtage affald, dels som følge af, at Kommunekemimed
sin reelt monopollignende status på et tidspunkt stillede krav om afle-
vering af fast affald i små bøtter. I forbindelse hermed har forsvarerne
gjort gældende, at anpartsselskabet ingen økonomisk mulighed havde
for fuldt ud at opfylde påbudene under hensyn til størrelsen af den pris,
Kommunekemi i perioder havde forlangt for modtagelse og behandling
af affald. Når henses hertil, og til at de tiltalte alligevel fik en meget
betydelig del af det ophobede affald bortskaffet, strider det mod prin-
cippet om proportionalitet at fastsætte og fastholde de vilkår og påbud,
der er anført i anklageskriftet. Dette må navnlig gælde, når det tages i
betragtning, at affaldet generelt af teknik- og miljøforvaltningen blev
anset for ikke at udgøre nogen akut miljøfare, blandt andet fordi affaldet
i almindelighed var forsvarligt opbevaret.

Landsrettens bemærkninger.
Uanset at Kommunekemi i perioder har haft vanskeligheder ved at
modtage fast affald, navnlig i 1994, finder landsretten efter bevisførel-
sen at måtte lægge til grund, at det ikke har været umuligt for de tiltalte
at aflevere foreskrevne mængder af affald, gammelt som nyt, som sel-
skabet havde liggende. Landsretten finder endvidere ikke, at det af
forsvarerne i øvrigt anførte kan medføre frifindelse.
Vedrørende spørgsmålet om tilsynsmyndighedens »indforståelse med

manglende aflevering/indforståethed«:
Forsvarerne har til støtte for frifindelsespåstanden yderligere henvist

til, at amtet ved gentagne lejligheder har været eftergivende over for
de tiltaltes manglende overholdelse af vilkår og påbud samt indskær-
pelser.

Landsrettens bemærkninger.
Den omstændighed, at amtet i vid udstrækning gennem årene, også
over for aktieselskabet, har været lydhør over for de af virksomheden
påberåbte praktiske og økonomiske vanskeligheder ved at bortskaffe
affald, kan efter landsrettens opfattelse ikke med føje have givet de
tiltalte en forventning om, at stillede vilkår og meddelte påbud ikke
ville blive håndhævet, herunder retsforfulgt.
Vedrørende spørgsmålet om manglende iagttagelse af forvaltnings-

retlige grundsætninger:

Landsrettens bemærkninger.
Landsretten finder ikke, at det af de tiltalte anførte ommyndighedernes
påståede manglende iagttagelse af forvaltningsretlige grundsætninger
m.v. kan medføre frifindelse. Landsretten har ikke fundet grundlag for
at kunne tilsidesætte det af myndighederne udøvede skøn for så vidt
angår afgørelsernes indhold, ligesom landsretten ikke har fundet, at
der i forbindelse med disse afgørelsers tilblivelse er udvist fejl, der efter
en konkret væsentlighedsvurdering har kunnet medføre afgørelsernes
ugyldighed.
Landsrettens bemærkninger vedrørende de enkelte forhold.
Ad forhold 1:
Det er under sagen ubestridt, at der ikke i de seneste 2 år forud for

ansøgningen af 22. november 1995 om
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tilladelse til en prøveproduktion af parafluorbenzylcyanid og parafluorp-
henyleddikesyre har været produceret under anvendelse af natriumcy-
anid eller benzylcyanid.
Det kan endvidere lægges til grund, at amtets tilladelse er givet ved

miljøgodkendelsen af 1982 og ved den reviderede miljøgodkendelse,
der blev meddelt aktieselskabet den 18. december 1992.
Det kan endelig lægges til grund, at amtet ved sin produktionsgod-

kendelse har tillagt en fra Risø den 18. juli 1995 modtaget »redegørelse
om sikkerhedsmæssig vurdering af håndtering, anvendelse og oplag
af natriumcyanid-opløsning på H. og C. Prom Kemi ApS«, betydning.
Landsretten finder, at amtet navnlig på grundlag af det faktiske

kontinuitetsbrud i produktionen sammenholdt med de sikkerhedsmæs-
sige oplysninger har været berettiget til at anse ansøgningen for at
vedrøre en type 2 forsøgsproduktion, der krævede miljøgodkendelse
efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Landsretten har ved denne vurdering
fundet det uden betydning, at den ansøgte prøveproduktion kun udgjor-
de 1% af et »beslægtet produkt«. Amtet har derfor været berettiget til
at stille vilkår, herunder de i anklageskriftet omhandlede vilkår nr. 4.1
og 5.1.
Påklage af en sådan meddelt godkendelse har ikke opsættende virk-

ning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96, stk. 1.
Landsretten finder herefter, at de tiltalte har været bundet af vilkårene

i denmeddelte miljøgodkendelse af 29. februar 1996. Den omstændig-
hed, at selskabets påklage af godkendelsen ikke er blevet færdigbehand-
let i rekursinstansen, kan ikke føre til et andet resultat.
Det er under sagen ubestridt, at der den 1. juli 1996 henstod 23.632

kg spildevand og 921 kg kul hidrørende fra forsøgsproduktionen af
parafluorbenzylcyanid og parafluorphenyleddikesyre. Det er endvidere
ubestridt, at der den 30. november 1996, som var fristen for bortskaf-
felse af affald i henhold til indskærpelsen af 15. november 1996, hen-
stod yderligere 18.210 kg spildevand, svarende til i alt 41.842 kg spil-
devand og 921 kg kul, eller samlet omkring 42,5 tons affald som nævnt
i indskærpelsen.
Efter bevisførelsen er det godtgjort, at vilkårene nr. 4.1 og 5.1 i mil-

jøgodkendelsen af 29. februar 1996 herved er tilsidesat, ligesom det
lægges til grund, at de tiltalte har undladt at efterkomme lovliggørelses-
påbudet af 15. november 1996. Herefter, og da det findes ubetænkeligt
at lægge til grund, at overtrædelserne er begået forsætligt, findes de
tiltalte skyldige i overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk.
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1, nr. 2 og nr. 4, jf. stk. 2, nr. 2, og for så vidt angår tiltalte H. & C.
PROM KEMI ApS under konkurs, tillige stk. 4.
Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at de tiltaltes besparelse og

rentefordel udgør ca. 65.000 kr.
Ad forhold 2:
De tiltalte har vedgået ikke - som bestemt i Miljøklagenævnets del-

afgørelse af 7. juni 1996 - at have bortskaffet 145 tons benzylcyanidre-
manens/mellemfraktion.
Landsretten finder det efter bevisførelsen godtgjort, at de tiltalte

herved forsætligt har overtrådt miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1,
nr. 4, jf. stk. 2, nr. 2, og for så vidt angår tiltalte H. & C. PROMKEMI
ApS under konkurs, tillige stk. 4.
Landsretten har efter bevisførelsen alene med sikkerhed fundet at

kunne lægge til grund, at bortskaffelsesprisen inkl. udgifterne til
modtagestation Fasan kan fastsættes til 2.350 kr. pr. ton.
De tiltalte findes herefter at have opnået en besparelse på i alt fald

340.000 kr.
Ad forhold 3:
De tiltalte har vedgået ikke at have bortskaffet 60 tons gammelt af-

fald. De har gjort gældende, at den herved opnåede besparelse højst
kan sættes til ca. 2.000 kr. pr. ton. Efter anklagemyndighedens opfat-
telse skal besparelsen pr. ton sættes til mindst 3.274 kr.
Der er vedrørende nyt genereret affald enighed om, at mængden af

spildevand, som ikke er bortskaffet, andrager 56,8 tons. De tiltalte har
gjort gældende, at 34 tons af dette kvantum efter fristens udløb er afle-
veret i 1996 hos Stigsnæs som PMA spildevand til en pris på 320 kr.
pr. ton, i alt 10.880 kr. Det øvrige kvantum, ca. 22,8 tons er ligeledes
senere afleveret for en pris på 753 kr. pr. ton, i alt 17.168 kr.
Anklagemyndigheden har bestridt, at der er afleveret PMA spilde-

vand, og har gjort gældende, at alt spildevand skal sættes til en pris på
753 kr. pr. ton.
Anklagemyndigheden findes efter bevisførelsen ikke at have afkræftet

de tiltaltes angivelse af, at der med Stigsnæs i 1995 blev indgået en
aftale om at aflevere 34 tons PMA spildevand for en pris på 320 kr.
pr. ton, og at dette kvantum blev afleveret i 1996, efter at Stigsnæs
havde fået tilladelse til modtagelse af PMA spildevand.
Landsretten finder, at forholdet kan tilregnes de tiltalte som forsætligt.

De tiltalte findes herefter skyldige efter oliebekendtgørelse af 15. de-
cember 1989 § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 12, stk. 2 - for så
vidt angår tiltalte H. & C. PROM KEMI ApS under konkurs, tillige §
14, stk. 3.
Landsretten lægger til grund, at de tiltalte vedrørende de 60 tons fast

gammelt affald har opnået en besparelse på 2.350 kr. pr. ton, i alt
141.000 kr., mens besparelsen vedrørende det nye genererede spilde-
vand beregnes som en rentebesparelse (7,1% i 180 dage), svarende til
1.000 kr. Besparelsen udgør herefter i alt 142.000 kr.
Ad forhold 4:
De tiltalte har vedgået, at der hverken blev fjernet de omhandlede

58,693 tons fast gammelt affald eller de 160,180 tons spildevand.
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De tiltalte findes herefter skyldige, idet landsretten finder, at forholdet

kan tilregnes de tiltalte som forsætligt. De findes således skyldige i
overtrædelse af oliebekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2, nr.
2, jf. § 12, stk. 2, for så vidt angår tiltalte H. & C. PROM KEMI ApS
under konkurs, tillige § 14, stk. 3.
De tiltalte har gjort gældende, at 58,7 tons fast gammelt affald kunne

have været bortskaffet som monothio opblandet i Promex-spildevand
til en pris af 753 kr./ton.
Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at den årlige produk-

tion af Promex-spildevand udgjorde ca. 2.000 tons, og at der til bort-
skaffelse af 58,7 tons gammel monothio på det pågældende tidspunkt
krævedes mindst 3.700 tons Promex-spildevand.

Da der ikke var tilstrækkelig produktion af Promex-spildevand til
den nævnte bortskaffelse, og da de samlede omkostninger ved bortskaf-
felse af monothio opblandet i Promex-spildevand herefter ville være
meget store, finder landsretten ikke at kunne lægge den af forsvareren
hypotetiske besparelsesmetode til grund.
Idet landsretten efter bevisførelsen anser det for godtgjort, at fast

gammelt affald kunne bortskaffes til en pris af 2.350 kr. pr. ton, og da
der har været enighed om en pris på 753 kr. pr. ton spildevand, har
landsretten ansat den samlede besparelse i dette forhold til 258.000 kr.
Ad forhold 5:
Påbudet af 12. oktober 1994 indebar en midlertidig lempelse for så

vidt angår 4. kvartal 1994, således at der i dette kvartal alene skulle
bortskaffes 150 tons gammelt affald efter virksomhedens eget valg i
stedet for de ved påbudet af 27. april 1994 pålagte 250 tons affald pr.
kvartal.
Det blev samtidig pålagt virksomheden at bortskaffe de fra 4. kvartal

1994 resterende 100 tons gammelt affald inden udgangen af 1995.
Det fremgår af virksomhedens statusopgørelse, at man i perioden 1.

oktober 1994 til 1. januar 1995 faktisk bortskaffede 173 tons gammelt
affald, bestående af 153 tons gammelt spildevand og 20 tons fast
gammelt affald.
Det hermed fremkomne overskud blev afskrevet på virksomhedens

løbende forpligtelse til aflevering af gammelt affald igennem 1995.
Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at virksomheden ikke inden

udgangen af 1995 bortskaffede de resterende 100 tons gammelt affald,
som selskabet var blevet pålagt ved påbud af 12. oktober 1994.
De tiltalte findes herefter skyldige, idet landsretten finder, at forholdet

kan tilregnes de tiltalte som forsætligt.
Forsvarerne har gjort gældende, at der ved beregningerne af selska-

bets besparelse ved den manglende bortskaffelse af de 100 tons skal
tages udgangspunkt i prisen for bortskaffelse af spildevand.
Landsretten lægger til grund, at virksomheden var berettiget til at

aflevere de resterende 100 tons som spildevand, hvorefter besparelsen
sættes til 753 kr. pr. ton svarende til i alt 75.300 kr.
Ad forhold 6:
De tiltalte har vedgået, at de i anklageskriftet omhandlede mængder

omfattende 57,236 tons fast gammelt affald, 14 tons nyt fast affald,
200 tons gammelt spildevand og 63 tons nyt spildevand ikke blev
bortskaffet. De tiltalte har imidlertid gjort gældende, at de 63 tons nyt
spildevand - natriumbromidopløsning - skal anses som et mellempro-
dukt, som efter påbudet ikke var omfattet af bortskaffelsespligten.
Landsretten finder efter bevisførelsen, at det må have stået de tiltalte

klart, at de ikke var berettiget til at undlade bortskaffelse af 63 tons
bromidholdigt spildevand uden amtets udtrykkelige godkendelse.
Da det af vidnet Lone Teglkamps forklaring kan lægges til grund,

at en sådan godkendelse ikke er meddelt, finder landsretten det ubetæn-
keligt at forkaste tiltalte T2's forklaring.
Idet forholdet kan tilregnes de tiltalte som forsætligt, findes de

skyldige i det ovenfor angivne omfang.
Landsretten finder, at der i dette forhold har været en samlet bespa-

relse på 367.811 kr.
Ad forhold 7:
De tiltalte har vedgået, at de i anklageskriftet omhandlede mængder

af 60 tons fast gammelt affald og 200 tons gammelt spildevand ikke
er bortskaffet.
Idet forholdet findes at kunne tilregnes de tiltalte som forsætligt,

findes de skyldige i det nævnte omfang.
De tiltalte findes ved undladelse af bortskaffelsen at have opnået en

samlet besparelse på 293.400 kr.
Ad forhold 8:
De tiltalte har gjort gældende, at der af de 60 tons gammelt affald

ifølge de under sagen fremlagte statusopgørelser m.v. er fjernet ca. 20
tons gammelt monothio.
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Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at de tiltalte ikke i henhold
til det meddelte påbud af 22. november 1995 har fjernet 60 tons fast
gammelt affald i 1. kvartal 1997.
Som anført ovenfor under de generelle bemærkninger om straffehjem-

mel vedrørende oliebekendtgørelsen finder landsretten, at der også for
så vidt angår tiltaleperioden i dette forhold er fornøden straffehjemmel.
Idet forholdet kan tilregnes de tiltalte som forsætligt, straffes de til-

talte i det nævnte omfang.
Landsretten finder, at der ved den skete undladelse er opnået en be-

sparelse, der kan sættes til 141.000 kr.
Sammenfatning:
Efter det ovenfor anførte vedrørende de enkelte forhold 1-8 har de

tiltalte herefter i alt opnået en samlet
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besparelse på ca. 1,6 mio. kr. Denne besparelse er opnået ved at have
undladt at bortskaffe ca. 1.275 tons kemikalieaffald fordelt med 455
tons fast affald og 820 tons spildevand.

Landsrettens bemærkninger vedrørende strafudmålingen:
Anklagemyndigheden har ikke under sagen nedlagt konfiskations- eller
erstatningspåstand.
Der findes vedrørende forhold 2-8 ikke grundlag for som påberåbt

af de tiltalte at lade straffen bortfalde i medfør af straffelovens § 84,
stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3.
Ved strafudmålingen må der lægges vægt på, at de tiltalte forsætligt

har tilsidesat vilkår ifølge miljøgodkendelser og forsætligt har undladt
at efterkomme påbud. Disse overtrædelser, der har fundet sted gennem
længere tid, medførte, at der på virksomheden blev ophobet en stor
mængde farligt kemikalieaffald med risiko for miljøforurening til følge.
Efter de i sagen foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at
der ikke har været nogen akut fare for miljøskader.
Selv om der gennem årene blev bortskaffet en betydelig mængde

kemikalieaffald hidrørende fra såvel aktieselskabet som fra anpartssel-
skabet, har de tiltalte bevidst undladt at overholde den af myndigheder-
ne fastsatte bortskaffelsesmængde og -takt. Dette er sket under påberå-
belse navnlig af, at virksomhedens indtjening var til hinder for en
overholdelse af vilkår og påbud.
Landsretten har fundet, at hverken indsigelsen om faktisk umulighed

eller om økonomiske forhold har kunnet føre til frifindelse.
De tiltalte har - som anført særskilt under de enkelte forhold - opnået

en økonomisk fordel gennem overtrædelserne.
Landsretten kan som formildende omstændighed ved strafudmålingen

alene tillægge det en vis mindre betydning, at miljømyndighederne
gennem årene har været bekendt med dels, at der på ejendommen blev
ophobet kemikalieaffald, dels at virksomheden ikke levede op til de
fastsatte vilkår og påbud, hvilket i mange tilfælde alene medførte en
udskydelse af bortskaffelsesfrister. Landsretten finder ikke ganske at
kunne bortse fra - som også påberåbt af de tiltalte - at myndighederne
til tider har været noget tilbageholdende i deres reaktion over for de
tiltaltes manglende overholdelse af vilkår og påbud, herunder ved ikke
at have indgivet politianmeldelse tidligere end sket. De tiltalte kan
derfor have haft den opfattelse, at myndighederne ikke ville foranledige
virksomhedens produktion stoppet, da myndighederne så en interesse
i, at der ved den fortsatte drift til stadighed kunne blive bortskaffet en
del gammelt kemikalieaffald også hidrørende fra aktieselskabets pro-
duktion.
Straffen for tiltalte H. & C. PROM KEMI ApS under konkurs fast-

sættes herefter til en bøde på 800.000 kr.
Straffen for tiltalte T2 fastsættes herefter til hæfte i 40 dage, der gøres

betinget på vilkår som nedenfor anført.
Endvidere skal tiltalte T2 i medfør af straffelovens § 58, stk. 2, betale

en tillægsbøde på 300.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 60 dage.
———

Tiltalte T2 straffes med hæfte i 40 dage, der gøres betinget på vilkår,
at han i en prøvetid på 2 år regnet fra denne dom ikke begår strafbart
forhold.
Tiltalte T2 skal endvidere betale en tillægsbøde på 300.000 kr. For-

vandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.
De tiltalte skal i sagsomkostninger for landsretten hver især betale

egne forsvarersalærer.
Sagens omkostninger i øvrigt betales af statskassen.

Højesterets dom.
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Vordingborg den 4. de-
cember 1998 og af Østre Landsrets 22. afdeling den 30. november
1999.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Wendler Pedersen, Per

Walsøe, Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard og Niels Grubbe.
Østre Landsrets dom af den 30. november 1999 er anket af tiltalte

med påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod idømmelse af
en bøde på ikke over 50.000 kr., mere subsidiært hjemvisning samt
mest subsidiært idømmelse af lovens mildeste straf over en bøde på
50.000 kr.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.
Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger og

afgivet supplerende forklaring af tiltalte om bl.a. personlige forhold.
Tiltalte har den 26. januar 1989 vedtaget en bøde på 10.000 kr. for

overtrædelse af den dagældende miljøbeskyttelseslovs § 83, stk. 1, nr.
3 og nr. 6, jf. § 53, stk. 1, og er ved Østre Landsrets dom af 13. februar
1995 straffet med en bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af miljøbe-
skyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 4.

Højesterets bemærkninger.
Berigtigelse af anklageskriftet i forhold 1.
Højesteret tiltræder af de grunde, der er anført af landsretten, at an-

klageskriftet i medfør af retsplejelovens § 833, stk. 2, kan berigtiges
ved yderligere citering af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 2,
jf. herved retsplejelovens § 908, stk. 4.
Bortskaffelse af gammelt kemikalieaffald.
Prom's Kemiske Fabrik A/S overdrog i slutningen af oktober 1994

den igangværende virksomhed til H. & C. Prom Kemi ApS. Virksom-
heden blev drevet i henhold til en godkendelse efter miljøbeskyttelses-
lovens kapitel 5, der var meddelt den 29. december 1982 og revideret
og
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suppleret ved en ny godkendelse af 18. december 1992 med vilkår om
bl.a. håndtering, oplagring og bortskaffelse af affald. På tidspunktet
for overdragelsen var der i strid med vilkårene oparbejdet et betydeligt
lager af kemikalieaffald, og miljømyndighederne havde meddelt aktie-
selskabet flere påbud om bortskaffelse af affald hidrørende fra den lø-
bende og den tidligere produktion, herunder påbud af 27. april og 12.
oktober 1994. Overdragelsen af virksomheden omfattede ejendommen,
produktionsanlægget, personalet og lageret, herunder lageret af kemi-
kalieaffald, og anpartsselskabet fortsatte driften på grundlag af den
eksisterende miljøgodkendelse.
T2 udgjorde sammen med T3 anpartsselskabets ansvarlige ledelse

og var i kraft af sin hidtidige beskæftigelse i aktieselskabet bekendt
med godkendelsens vilkår og de meddelte påbud.
I hvert fald under disse omstændigheder finder Højesteret, at anpart-

sselskabet ved erhvervelse og fortsættelse af virksomheden på grundlag
af den eksisterendemiljøgodkendelse indtrådte i pligten til at bortskaffe
det gamle kemikalieaffald i overensstemmelse med de vilkår og påbud,
der var meddelt aktieselskabet, og at manglende overholdelse af denne
pligt kan medføre strafansvar for anpartsselskabets ledelse.
Straffehjemmel for overtrædelse af påbud i medfør af olie- og kemi-

kalieaffaldsbekendtgørelsen.
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Tiltalen i forhold 3-8 angår undladelse af at overholde påbud om
bortskaffelse af affald inden en nærmere angiven frist. Ved meddelelse
af påbudene, ved udløb af fristen for foretagelsen af de påbudte hand-
linger, ved tiltalerejsningen og ved pådømmelsen har der været og er
der fortsat i miljølovgivningen og dertil hørende bekendtgørelser
hjemmel til at straffe overtrædelse af disse påbud. Forsvarerens påstand
om frifindelse i forhold 3-8 under påberåbelse af straffelovens § 3 og
art. 15 i den internationale konvention af 16. december 1966 om bor-
gerlige og politiske rettigheder, jf. bekendtgørelse nr. 30 af 29. marts
1976, kan derfor ikke tages til følge.
Forældelse af strafansvaret.
Højesteret tiltræder af de grunde, der er anført af landsretten, at for-

holdene må bedømmes som en fortsat forbrydelse, og at strafansvaret
herefter ikke er forældet, idet det ikke kan føre til andet resultat, at der
tidligere er meddelt påbud vedrørende til dels samme affald.
Umulighed af at opfylde vilkår og påbud, manglende proportionalitet

og tilsynsmyndighedens »indforståethed«.
Højesteret tiltræder, at det af forsvareren anførte vedrørende disse

forhold ikke kan føre til frifindelse.
Manglende iagttagelse af forvaltningsretlige grundsætninger.
Da der ikke er grundlag for at fastslå, at miljømyndighederne har

tilsidesat forvaltningsretlige grundsætninger, tiltræder Højesteret, at
heller ikke det herom anførte kan føre til frifindelse.
De enkelte forhold.
Med bemærkning om, at Højesteret ikke kan efterprøve landsrettens

bevisvurdering og ikke har grundlag for at fastslå, at landsretten har
anvendt miljølovgivningens regler på urigtig måde, tiltræder Højesteret,
at tiltalte er fundet skyldig i de enkelte forhold i det af landsretten an-
givne omfang.
Strafudmålingen.
Højesteret tiltræder, at der ikke er grundlag for at lade straffen bort-

falde eller nedsætte i medfør af straffelovens § 84.
Højesteret tiltræder endvidere, at der ved strafudmålingenmå lægges

vægt på, at tiltalte gennem længere tid bevidst har undladt at overholde
vilkår og påbud om bortskaffelse af kemikalieaffald. Som anført af
landsrettenmå der yderligere lægges vægt på, at der ved disse overtræ-
delser blev ophobet en stor mængde farligt kemikalieaffald på virksom-
heden med risiko for miljøforurening til følge.
Højesteret tiltræder endelig, at der ved strafudmålingen også må

lægges vægt på en økonomiske fordel ved overtrædelserne. Denne
fordel skal opgøres med udgangspunkt i de sparede omkostninger ved
den undladte bortskaffelse og ikke blot i rentebesparelsen som anført
af forsvareren. I overensstemmelse med landsrettens bevisvurdering
lægger Højesteret til grund, at den samlede besparelse udgjorde ca. 1,6
mio. kr., hvorved bemærkes, at besparelsen i forhold 6 og 7må vurderes
under hensyntagen til, at der i de perioder, som disse forhold angår,
var påbudt bortskaffelse af en vis mængde af enten fast affald eller
spildevand.
Højesteret finder, at miljømyndighedernes sagsbehandling, herunder

håndtering af håndhævelsen af kravet om bortskaffelse af kemikalieaf-
faldet, ikke kan have givet tiltalte grundlag for den opfattelse, at over-
trædelserne ikke ville blive retsforfulgt. Myndighedernes sagsbehand-
ling og tiltaltes opfattelse heraf kan derfor ikke anses som formildende
omstændigheder.
De af forsvareren påberåbte økonomiske vanskeligheder kan heller

ikke tillægges vægt ved strafudmålingen.
Med disse bemærkninger tiltræder Højesteret, at forholdene er af en

sådan grovhed, at der bør idømmes en frihedsstraf. Under hensyn til
at en ikke uvæsentlig del af det ophobede kemikalieaffald hidrører fra
en periode, før tiltalte havde ansvar for produktionen og var medejer
af virksomheden, finder Højesteret ikke tilstrækkeligt grundlag for at
forhøje den af landsretten fastsatte frihedsstraf af hæfte i 40 dage. Af
samme grund og under hensyn dels til den forløbne tid, dels til tiltaltes
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personlige forhold tiltræder Højesteret, at frihedsstraffen er gjort betin-
get. Højesteret tiltræder endvidere, at der er fastsat en tillægsbøde på
300.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 60 dage.
Højesteret stadfæster herefter dommen som nedenfor anført.

Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes. Prøvetiden regnes fra Højesterets dom.
Sagens omkostninger for Højesteret skal betales af tiltalte.
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