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Direktørerne A og B var erstatningsansvarlige for myndig-
hedernes udgifter til bortskaffelse af affald fra en konkurs-
ramt virksomhed.
Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.1 og 31.3 - Miljøret
1.3 og 1.9 - Selskabsret 13.3 og 14.2.

♦ Selskabet C drev gennem en længere årrække virksomhedmed
fremstilling af kemiske produkter. Gennem vilkår i C's miljø-
godkendelse og ved konkrete påbud havde myndighederne
gennem tiden stillet en række krav til C i henseende til bl.a.
opbevaring og bortskaffelse af affald fra C's produktion. I 1994
gik C konkurs. På det tidspunkt var A og B henholdsvis teknisk
og kommerciel direktør i C. Umiddelbart forud for konkursen
havde C overdraget virksomhedens aktiver og aktiviteter til
selskabet D. A og B ejede - direkte eller indirekte - hver halv-
delen af D, og også i D var A og B henholdsvis teknisk og
kommerciel direktør. I marts 1997 trafMiljøklagenævnet afgø-
relse om at ophæve D's miljøgodkendelse og forbyde fortsat
drift af D. Afgørelsen var begrundetmedmanglende økonomisk
evne til at efterleve de fastsatte miljøkrav. I maj samme år blev
D erklæret konkurs. Miljøstyrelsen, M, og det daværende amt
anmeldte et samlet krav i D's konkursbo på godt 18 mio. kr.
vedrørende bortskaffelse af kemikalieaffald, sommyndigheder-
ne havde gennemført efter konkursen. Kravet blev endvidere
rejst over for A og B. Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse,
hvorefter D måtte anses som indtrådt i forpligtelsen til at bort-
skaffe kemikalieaffald fra virksomhedens grund i overensstem-
melse med de vilkår og påbud, som tidligere var meddelt C.
Højesteret tiltrådte, at A og B i forbindelse med D's overtagelse
af virksomheden og driften af denne havde udvist ansvarspå-
dragende adfærd. A og B var erstatningsansvarlige for de ud-
gifter til bortskaffelse af affald, som var en følge af D's drift
af virksomheden, men det skulle tages i betragtning, at der
samtidig skete en reduktion af mængden af gammelt affald fra
C's tid. A og B blev solidarisk dømt til at betale en erstatning
på i alt 534.000 kr. til M. Der var ikke grundlag for at lempe
erstatningsansvaret efter erstatningsansvarslovens § 24.(1)
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H.D. 29. marts 2012 i sag 296/2009 (1. afd.)

A og B (adv. Poul Hvilsted, Hellerup, for begge)
mod
Miljøstyrelsen (Km.adv. v/adv. Kurt Bardeleben, Kbh.).

Østre Landsrets dom 26. oktober 2009 (9. afd.), B-1962-01
(Karen-Anke Tørring, Olaf Tingleff, Katja Høegh).
Denne sag, der er anlagt den 29. juni 2001, drejer sig om, hvorvidt
A og B som direktører og hovedanpartshavere i D er erstatnings-
ansvarlige for udgifter afholdt af Miljøstyrelsen og det daværende
Storstrøms Amt til bortskaffelse af kemikalieaffald oplagret på den
grund, hvorfra selskabet drev virksomhed, af såvel selskabet som
af den tidligere ejer, C.
Sagsøgeren, Miljøstyrelsen, har nedlagt påstand om, principalt
at de sagsøgte tilpligtes at betale, principalt in solidum, subsidiært
alternativt, 6.769.663 kr., subsidiært at de sagsøgte tilpligtes at
betale, principalt in solidum, subsidiært alternativt, et efter lands-

rettens skøn fastsat mindre beløb. Beløbene påstås tillagt procesren-
te fra sagens anlæg.
De sagsøgte, A og B, har påstået frifindelse.
Sagen er oprindeligt anlagt af Miljøstyrelsen og Storstrøms Amt,
som efter det oplyste hver har betalt halvdelen af omkostningerne
til bortskaffelse af affaldet. Da Storstrøms Amt ved udgangen af
2006 blev nedlagt som led i kommunalreformen, blev der indgået
aftale om, at Miljøstyrelsen overtog amtets del af erstatningskravet
og videreførte retssagen alene.
Landsretten har den 30. maj 2006 optaget sagen til dom for A's
vedkommende som følge af hans manglende efterkommelse af
rettens pålæg om at lade sagen udføre ved advokat, jf. retsplejelo-
vens § 259, stk. 2.
Sagens hovedspørgsmål er
i) om de af miljømyndighederne udstedte miljøvilkår og påbud
vedrørende affald oparbejdet og oplagret af C er gyldige i forhold
til dette selskab,
ii) om D, hvis vilkårene og påbuddene var gyldige i forhold til C,
er indtrådt i disse forpligtelser ved købet af aktieselskabets aktivi-
teter,
iii) om der tillige er ansvarsgrundlag i forhold til A og B,
iv) hvorledes et tab i så fald skal opgøres, herunder om tabet er
kausalt, for så vidt angår affald oplagret af C, før D overtog aktivi-
teterne fra aktieselskabet og
v) om der skal ske bortfald eller lempelse af et eventuelt erstat-
ningsansvar i medfør af erstatningsansvarslovens § 24.
Sagsfremstilling
C
C drev fra 1960 virksomhedmed produktion af organiske grovke-
mikalier og organisk-kemiske mellemprodukter til brug i den far-
maceutiske industri fra ejendommen - - -. A og B, som var sønner
af de tidligere ledere af selskabet, E og F, indtrådte i direktionen
den 3. august 1989, som henholdsvis teknisk og kommerciel direk-
tør. De udtrådte af direktionen den 9. januar 1990, men blev i stedet
samme dag medlemmer af selskabets bestyrelse.
Den 4. juli 1990 blev A og B tillige på ny teknisk og kommerciel
direktør i selskabet, der var under betalingsstandsning fra den 22.
juli 1991 til den 17. juni 1992. A og B udtrådte begge af bestyrelsen
og direktionen henholdsvis den 2. juni 1992 og den 17. juni 1992.
Fra den 29. juni 1993, og frem til der den 3. november 1994 blev
afsagt konkursdekret over selskabet, var de igen teknisk og kom-
merciel direktør.
Ved brev af 21. september 1979 påbød Miljøstyrelsen C at søge
om miljøgodkendelse efter § 35 i den dagældende miljøbeskyttel-
seslov. Påbuddet blev stadfæstet af Miljøklagenævnet. Efter mod-
tagelse af en ansøgning fra selskabet udstedte Storstrøms Amt den
29. december 1982 en miljøgodkendelse, som for så vidt angik af-
fald indeholdt følgende vilkår:
»2. Oplagring af kemikalieaffald til afsendelse på pos. 330 skal
ske i dertil egnet tæt emballage og på befæstet areal. Overfladevand
fra arealet skal tilledes virksomhedens udligningsbassin.
3. Oparbejdning af remanens på pos. 232, 233 og 330 skal være
tilendebragt inden 3 år at regne fra modtagelsen af nærværende
godkendelse, hvorefter der ikke må oplagres remanens på virksom-
hedens udendørsarealer.
Opmærksomheden henledes på, at olie- og kemikalieaffald i øvrigt
skal opbevares og transporteres i overensstemmelse med de til en-
hver tid gældende bestemmelser.«
Af godkendelsen, side 61, fremgår endvidere:

»Affald.
Positionsnumrene henviser til tegning nr. 511 i »kapitel 5 ansøg-
ning, Oversigtstegninger«.
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Der anvendes i så høj grad som overhovedet muligt de dannede
sideprodukter i synteserne.
Hvor det ikke har været muligt ved oprensning at lade sideproduk-
terne indgå i samme eller andre synteser, er affaldsstofferne i flere
tilfælde anvendt som brændstof efter tilpasning til den eksisterende
dampkedel, pos. 323, hvor disse brændes lige som tung fyringsolie.
Tilpasning foregår på pos. 231, 320 og 323.
Tilbage af ikke anvendelige sideprodukter bliver en mindre rest,
eventuelt oprensningsslam fra spildevandsanlægget, pos. 341, opfej
af kemikalier og affaldsrester med filterhjælp, som afsendes til
Kommune-Kemi.
Affald til egen forbrænding: 195 t/år
Affald til Kommune-Kemi : 35 t/år
Sammensætning af affald har ikke ladet sig erkende, da det er
ukendte polymerisater og sideprodukter.

2104
Af hensyn til optimeringen af processerne arbejdes der til stadig-
hed med problemet.
Der er oplagring af affald til forbrænding på pos. 232, 233 og 330.
Affald til Kommune-Kemi lagres indtil afsendelse på pos. 330.«

StorstrømsAmt udstedte den 10. januar 1992 et påbud om løbende
bortskaffelse af affald fra produktionen og om, at aktieselskabet
efter den 3. marts 1992 pr. måned skulle bortskaffe minimum 120
tons kemikalieaffald, inkl. 100 tons af det tidligere oplagrede affald.
Selskabet skulle endvidere ultimo februar 1992 bortskaffe 30 tons
af det oplagrede kemikalieaffald, hvis størrelse i påbuddet er angivet
til at være på 1.464 tons. Påbuddet angiver ikke hjemlen, men
parterne er enige om, at det er udstedt i medfør af § 12 i bekendtgø-
relse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.
I en revideret miljøgodkendelse udstedt af Storstrøms Amt den
18. december 1992 til C i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel
4 og 5 blev der blandt andet fastsat vilkår om:
• Oplagring af rå- og hjælpestoffer, mellemprodukter, kemikalie-
holdigt spildevand samt kemikalieaffald skulle ske indendørs senest
1. januar 1994.
• Aktieselskabets skønnede oplag af kemikalieaffald på 2.941 tons
ultimo 1992 skulle nedbringes til i alt 875 tons ultimo 1993 og 425
tons ultimo 1994. Den nærmere nedbringelse af de enkelte affalds-
typer skulle føre til, at oplaget af affaldsprodukter inden 1. januar
1995 blev nedbragt til:

25 tonsAffald til Kommunekemi:
200 tonsMellemprodukter:
150 tonsFast remanens:
0 tonsBundslam:
50 kbm.Kemikalieholdigt spildevand:

(punkt 2.1.1)

• Den samlede mængde af affald, der skulle sendes til Kommune-
kemi, måtte fra 1. januar 1994 ikke overskride 25 tons og fra 1.
januar 1995 måtte den samlede mængde mellemprodukter ikke
overskride 200 tons (driftsmæssigt betinget oplag). Mellemproduk-
ter måtte efter den 1. januar 1995 højst opbevares 1 år på virksom-
heden, hvorefter mellemprodukter ville være at betragte som kemi-
kalieaffald.
• Aktieselskabet skulle løbende registrere sit oplag af kemikalie-
affald og mellemprodukter med henblik på at kunne dokumentere
den aktuelle mængde af oplagret affald og mellemprodukter.
• Senest den 1. januar 1994 skulle der etableres en særskilt lagerhal
til opbevaring af og håndtering af kemikalieaffald og mellempro-
dukter. Alt affald til Kommunekemi skulle opbevares i transportabel
container, som fra den 1. januar 1994 skulle placeres i lagerhallen.
I godkendelsen blev der endvidere fastsat et maksimalt tilladt
driftsmæssigt betinget oplag af kemikalieholdigt spildevand på 50
kbm./tons. I alt var det driftsmæssigt betingede oplag af affald
dermed på 275 tons.
Også på en lang række andre punkter blev driften af virksomheden
underkastet en betydeligt mere detaljeret regulering end i den tidli-
gere godkendelse.
Godkendelsen blev påklaget til Miljøstyrelsenmed heraf følgende
opsættende virkning.
Den 4. oktober 1993 lempede Storstrøms Amt midlertidigt det
tidligere påbud af 10. januar 1992, således at aktieselskabet i peri-
oden 1. oktober 1993 til 30. september 1994 skulle bortskaffe
minimum 250 tons oplagret kemikalieaffald pr. kvartal, heraf
minimum 125 tons fast »gammel remanens«, i tillæg til den løbende
bortskaffelse af kemikalieaffald. Herefter ville det tidligere påbud
på ny gælde. Det fremgår, at amtet ved tilsyn havde konstateret, at
det tidligere meddelte påbud om bortskaffelse af 10. januar 1992
ikke var overholdt. I det ændrede påbud samt i det senere meddelte
påbud af 27. april 1994 er det anført, at påbuddet, jf. § 13 i bekendt-
gørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald,

ikke kan påklages. Hjemlen er heller ikke anført i disse påbud, men
antages ligeledes at være bekendtgørelsens § 12.
Efter en dispensationsansøgning fra C og som følge af en eksplo-
sion på Kommunekemi i februar 1994, som betød, at fast affald i
en periode ikke kunne afleveres hertil, blev påbuddet igen lempet
ved Storstrøms Amts brev af 27. april 1994. Gammel remanens
skulle herefter først bortskaffes inden 1. maj 1995, idet der kvartals-
vis skulle bortskaffes minimum 60 tons gammelt fast affald (oplag
i tønder) pr. kvartal. Pr. kvartal skulle der bortskaffes i alt 250 tons
affald, og minimum 60 tons pr. måned, indtil de i miljøgodkendel-
sen af 18. december 1992 fastsatte driftmæssigt betingede oplags-
mængder på i alt 275 tons var nået senest den 1. april 1996. Det
fremgår endvidere af påbuddet, at nyt kemikalieaffald, dvs. affald
fra den løbende produktion, som hidtil successivt skulle bortskaffes
ud over de 250 tons.
På grund af manglende overholdelse blev påbuddet af 27. april
1994 indskærpet ved Storstrøms Amts brev af 12. oktober 1994.
Der blev samtidig udstedt et supplerende påbud om at foretage den
manglende aflevering af affald. Fristen for bortskaffelse af det af-
fald, der manglede at blive bortskaffet, blev dermed midlertidigt
udskudt. Påbuddet af 27. april 1994 blev i øvrigt fastholdt for 1995
og i tiden derefter.
Overdragelsen af aktiviteterne til D
C blev den 3. november 1994 erklæret konkurs. Før konkursen
havde aktieselskabet ved en købekontrakt af 27. oktober 1994 med
virkning fra samme dato overdraget virksomhedens aktiver og ak-
tiviteter til et
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anpartsselskab, ApS KBUS 38 nr. - - - (det senere D). Af købekon-
trakten fremgår blandt andet:
». . .
X. GÆLDSPOSTER OG FORPLIGTELSER
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Af sælgers gældsposter og forpligtelser pr. OT-dagen overtager
køber ud over hvad der udtrykkeligt følger andetsteds i kontrakten
kun de i det følgende udtrykkeligt nævnte.
1. Ejendommens prioritetsgæld pr. OT-dagen med kr. 8.171.306,
idet det er en forudsætning for handlen, at panthaverne Realkredit
Danmark og IRFNykredit nedskriver deres samlede tilgodehavende
til dette beløb.
2. Gæld kr. 2.000.000 til E, sikret ved pant i selskabets fordringer,
næst efter selskabets factoringengagement gennem G Finans.
. . .
5. Udenfor opgørelsesstatus overtager køber den sælger påhvilende
forpligtelse til miljøoprydning på ejendommen, ansat til kr.
7.000.000.
. . .
XIII KØBER ERKLÆRINGER
Køber erklærer på alle punkter at være fuldt bekendt med den
købte virksomhed.
. . .
XVIII SPECIELLE BESTEMMELSER
. . .
2. Det er, som anført ovenfor, en forudsætning for handlen at
Realkredit Danmark og IRF/Nykredit, med virkning fra OT-dagen
nedskriver deres samlede tilgodehavende til kr. 9.593.000.
Det er yderligere en forudsætning at den samlede ydelse på gæld
til Realkredit Danmark og IRF/Nykredit ikke overstiger kr. 181.000
månedligt.
3. Køber erklærer specielt at være bekendt med den til virksomhe-
den/ejendommen knyttede miljøtilladelse, og køber indtræder i alle
forpligtelser i denne forudsætning. Det er dog en forudsætning, at
køber kan fortsætte driften i henhold til den eksisterendemiljøgod-
kendelse.
. . .
7. I forbindelse med indgåelse af nærværende aftale indestår F og
E for, at den for erhvervelse af det købende selskab, der ikke tidli-
gere har drevet virksomhed, nødvendige kapital ca. kr. 300.000 er
til rådighed og stiller umiddelbart og senest 5 dage efter OT-dagen
yderligere kr. 700.000 til rådighed for selskabet. F og E indestår
for at stille yderligere likviditet til rådighed for det købende selskab,
dog maksimeret til likviditetsunderskud anført i vedhæftede budget
efter fradrag af overnævnte kr. 700.000, men kun i det omfang det
er nødvendigt for at forfalden gæld kan betales rettidigt. Beløbet
tilbagebetales med halvdelen 1. marts og resten 1. april uden renter.
. . .«
A og B ejede hver halvdelen af anpartskapitalen i det nye drifts-
selskab, for B's vedkommende via et irsk registreret selskab. Af
anpartsselskabets vedtægter fremgår blandt andet, at indskudskapi-
talen var på 200.000 kr., og at selskabet ikke skulle have nogen
bestyrelse.
A var teknisk direktør fra den 27. oktober 1994 til den 2. juni
1997, og B var fra den 29. december 1994 til den 2. juni 1997
kommerciel direktør i selskabet.
Ved brev af 27. oktober 1994 orienterede advokat Jakob S. Arre-
vad på vegne selskabet Storstrøms Amt om aktivoverdragelsen til
anpartsselskabet. Af brevet fremgår blandt andet:
». . .
Det er forudsat i det udarbejdede kontraktsmateriale, at det nye-
tablerede selskab overtager de fulde miljøforpligtelser, idet det
samtidig er forudsat, at det nyetablerede selskab efter erhvervelse
af ejendommen, driftsmidler m.v. kan fortsætte driften i henhold
til den eksisterende miljøgodkendelse.
Hvis vore forudsætninger om, at det nyetablerede selskab efter
den nævnte erhvervelse kan fortsætte produktionen under den

selvfølgelige 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, såle-
des at driften skulle være sikret, herunder de miljømæssige omkost-
ninger. Det er imidlertid en større satsning, og jeg vil derfor henstil-
le, at der overfor det nyetablerede selskab - i det omfang det er
muligt - vises forståelse for de problemer, opfyldelse af miljøkra-
vene kan medføre. Det nyetablerede selskab skal ved produktion
og salg efter overtagelsesdagen fremskaffe de midler, der skal an-
vendes til virksomhedens drift, herunder opfyldelse af miljøkrav.
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 grund af dispositioner fra i rea-
liteten samme ejerkreds i det gamle selskab, men da der fra denne
ejerkreds gøres en indsats for at bevare arbejdspladserne og opfylde
miljøkravene, håber jeg, at det nye selskab på dette punkt vil møde
forståelse.«
Anpartsselskabets affaldsbortskaffelse og økonomiske forhold
I et brev af 31. oktober 1994 til amtet anmodede A på vegne D
om en lempelse af pligten til affaldsbortskaffelse. Af brevet fremgår
blandt andet:
»Som nævnt pr. telefon er C begæret konkurs. Ejendom, produk-
tionsanlæg, medarbejdere og lager (incl. affald) er overtaget af det
»nye« selskab D.
I de kommende måneder vil virksomheden likviditetsmæssigt
komme til at køre stramt Vi kalkulerer dog stadig med fremadrettet
at bortskaffe affald ifølge
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udvalgets seneste påbud. Men det vil være særdeles vanskeligt at
indhente mankoen for juli kvartal 1994. Derfor vil vi anmode Mil-
jøkontoret 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.
. . .«
Ved brev af 16. december 1994 afslog StorstrømsAmt D's anmod-
ning. Det fremgår af brevet, at anpartsselskabet i fuld udstrækning
skulle overholde det tidligere til C meddelte påbud af 27. april 1994
med ændringerne af 12. oktober 1994. Som begrundelse herfor
henvises til, at en virksomhed overtager miljørettigheder og miljø-
forpligtelser fra det overdragende selskab, samt til, at påbuddet
tillige kan meddeles i henhold til bekendtgørelse nr. 804 af 15. de-
cember 1989 om olie- og kemikalieaffald § 12, stk. 2. Det nævnes
videre, at påbud i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 13, ikke
kan påklages.
Den 3. marts 1995 politianmeldte Storstrøms Amt D for overtræ-
delse af påbuddet af 27. april 1994.
I anmeldelsen er blandt andet anført:
». . .
Ved amtets tilsyn d. 12. januar 1995 blev det konstateret at virk-
somheden i 4. kvartal 1994 havde reduceret affaldsmængden med
det påbudte 150 tons, hvorimod der fra 3. kvartal 1994 resterer i
alt 153 tons, som ikke er blevet bortskaffet inden 31. december
1994.
. . .«
Af ledelsens årsberetning i det første årsregnskab for D for
1993/1994 fremgår blandt andet:
»Selskabet har i det første regnskabsår ikke haft driftsaktiviteter.
Selskabets omkostninger har derfor alene omfattet stiftelsesomkost-
ninger i form af honorar til advokat og gebyr til Erhvervs- & Sel-
skabsstyrelsen.
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Årets resultat udgør kr. - 2.200, den samlede balancesum udgør
kr. 197.800, og egenkapital udgør kr. 197.800.
Selskabet har efter regnskabsårets udløb købt aktiviteterne fra C.
Overtagelsen er sket ved køb af nogle af aktiverne, og betaling er
sket ved overtagelse af en del af gælden med tilhørende forpligtel-
ser, herunder en ikke uvæsentlig miljøforpligtigelse overfor Amtet.
Endvidere er hovedparten af medarbejderne overtaget fra C.
Efter købet af aktiviteterne fra C har selskabets drift ikke været
tilfredsstillende. Det ikke tilfredsstillende resultat har medført stram
likviditet i selskabet, der har givet problemer med overholdelse af
den indgåede aftale med Amtet, omkring bortskaffelse af gammelt
affald.
Det er direktionens skøn, at den sidste halvdel af næste regnskabsår
vil blive realiseret med nulresultat. Dette betyder, at det samlede
årsresultat for 1994/95 forventes at blive utilfredsstillende.
. . .«
I et brev af 24. april 1995 til Storstrøms Amt anførte D blandt
andet:
»På mødet den 22. november 1994 meddelte jeg Udvalget for
Teknik og Miljø, at det ville blive uhyre vanskeligt for virksomhe-
den at magte den nugældende bortskaffelsestakt, fordi vi først skal
tjene til de for virksomheden voldsomme omkostninger, der er
forbundet med bortskaffelse af oplaget. I virksomhedens første 4
måneder har vi haft et konstant mindre driftsunderskud. Underskud-
det har været større end forudsagt i budgettet fra november 1994.
Marts måned gav en god omsætning og et positivt driftsresultat.
Samlet udviser de første 5 måneder (27. oktober 1994 - 31. marts
1995) et underskud på ca. 1 mill. kr., heraf udgør omkostninger til
bortskaffelse af gammelt affald samt gamle tromler 574.000 kr.
I 4. kvartal 1994 og 1. kvartal 1995 har det nye selskab bortskaffet
357 tons gammelt spildevand og 61 tons gammelt affald. I status-
opgørelsen ser det ud som om der kun er bortskaffet 49 tons affald,
men i statussen er der tilføjet 12 tons nyt monothio under gammelt
affald, så i realiteten er der bortskaffet 61 tons gammelt affald.
Oplag af mellemprodukter til genanvendelse er for en periode
steget, da vi har gemt en del benzalremanens og CTBC-remanens.
Da vi har konstateret at disse remanenser indeholder 20 til 40 %
varer er vi ved at udvikle metoder til at udvinde disse varer. Totalt
er nyt affald plus mellemprodukter steget med 28 tons siden den
27. oktober 1994.
Det samlede oplag af affald og mellemprodukter både nyt og
gammelt er reduceret med 377 tons i perioden 27. oktober 1994 -
31. marts 1995.
Ud over affald og spildevand er der bortskaffet godt 4000 tomme
tromler siden december 1994. For at dette kunne lade sig gøre
måtte vi købe en presse til ca. 70.000,00 kr., samt engagere perso-
nale til at presse disse tromler. Hele oplaget af tomme, gamle
tromler er nu bortskaffet.
Da virksomheden ikke har tjent penge endnu, har det været nød-
vendigt at finansiere bortskaffelsen af gammelt affald via vores
vareleverandører samt forøget belåning af debitorerne. Nogle leve-
randører har udvist virksomheden den tillid at give kredit. Denne
kredit har vi beklageligvis misbrugt ved at trække betalingerne ud
over de aftalte betalingsbetingelser.Metoden harmedmegen besvær
kunnet lade sig praktisere i en kortere periode, men kan ikke fort-
sætte både af praktiske og moralske grunde. Jeg bliver derfor nødt
til at anmodeUdvalget om, at kravet til bortskaffelsestakten halveres
for 2. og 3. kvartal 1995.
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Selvom affaldsbortskaffelsen halveres i 2. og 3. kvartal, vil det
medføre en omkostning på ca. 800.000 kr. for de to kvartaler.
. . .

Såfremt amtet, kommunen eller Miljøstyrelsen havde mulighed
for at yde et lån til virksomheden eller stille en økonomisk garanti
over for KommuneKemi på omkring 5. mill. kr. ville vi sørge for
at hele oplaget fjernes i løbet af ganske få måneder.
I virksomhedens drift udgør de samlede miljøomkostninger godt
13 % af pengeforbruget, kun overgået af løn- og råvareomkostnin-
ger.«
Ved brev af 11. maj 1995 indskærpede Storstrøms Amt det tidli-
gere meddelte påbud af 27. april 1994, idet amtet havde konstateret,
at blandt andet påbuddet om bortskaffelse af minimum 60 tons
gammelt affald pr. måned ikke var overholdt i februar 1995, ligesom
der i en betonsilo på virksomheden befandt sig 478 tons remanens,
som ifølge påbuddet skulle have været bortskaffet den 1. maj 1995.
Ved brev af 24. maj 1995 meddelte amtet afslag på ansøgninger
af 17. marts og 24. april 1995 fra D om udsættelse af fristen for
aflevering af affaldet i betonsiloen fra den 1. maj 1995 til den 1.
maj 1996 og om halvering af kravet til bortskaffelsestakt for gam-
melt oplagret kemikalieaffald for 2. og 3. kvartal 1995. Af brevet
fremgår endvidere blandt andet
». . .
I henhold tilMiljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 indskærpes påbud
af 27. april 1994 om bortskaffelse af kemikalieaffald hermed
overfor D således,
at de manglende 27 tons kemikalieaffald fra 1. kvartal 1995 skal
være bortskaffet senest 1. juli 1995.
Endvidere ændres påbud om bortskaffelse af kemikalieaffald af
27. april 1994 pkt. 2 således:
Forvaltningen skal senest den 1. august 1995 have en skriftlig af-
tale om bortskaffelse af de resterende 478 tons remanens i betonsi-
loen i hænde, og aftalen skal kunne godkendes af forvaltningen.
De 478 tons remanens i betonsiloen skal være bortskaffet senest
31. december 1995. Herefter må der ikke længere oplagres rema-
nens i betonsiloen.
. . .
Ovenstående påbud meddeles i henhold til bekendtgørelse nr. 804
af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald § 12, stk. 2, og
kan i henhold til denne bekendtgørelses § 13 ikke påklages
Udvalget besluttede endvidere:
at udvalgets forudsætninger m.h.t. undladelse af yderligere hånd-
hævelse af den manglende remanensbortskaffelse pr. 1. maj 1995
bortfalder, såfremt ovennævnte aftale ikke foreligger den 1. august
1995, hvilket indebærer, at der i så fald vil blive indgivet politian-
meldelse.«
Afgørelsen blev ved brev af 31. maj 1995 påklaget til Miljøstyrel-
sen af D. I klagen anføres blandt andet:
»Jeg er bekendt med at Storstrøms Amt har skrevet at deres afgø-
relse ikke kan påklages. Jeg vil alligevel gøre gældende at virksom-
heden og Miljøstyrelsen har en principiel interesse i et afviklings-
forløb af det gamle oplag i en takt som er mulig for virksomheden.
Vi har påpeget over for Amtets Udvalg for Teknik og Miljø at vi
kun kan bortskaffe gammelt affald i takt med at virksomheden tjener
penge. I virksomhedens første 5 måneder er der brugt ca. 1 mill.
kr. mere end tjent. Efter første halvår (ultimo april) er underskuddet
dog nedbragt til 700.000 kr. Det er derfor absolut nødvendigt for
selskabets overlevelsesevne at afleveringstakten nedsættes til det
halve for 2. kvartal og 3. kvartal 1995. Det vil sige at de nuværende
250 tons pr. kvartal reduceres til 125 tons.
Amtets krav om at remanensoplaget skal bortskaffes senest 31.
december 1995, vil jeg ligeledes påklage, da remanensen kun kan
modtages af KommuneKemi i månederne september til og med
april (brev fra KommuneKemi er vedlagt). Det forventes ikkemuligt
at skaffe likviditet til at bortskaffe mere end 250 tons pr. kvartal i
4. kvartal 1995 og 1. kvartal 1996. Vi vil derfor anmode om at
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forlænge tidsfristen for bortskaffelsen af remanensoplaget til den
31. marts 1996.
Det skal understreges at virksomheden har viljen til at bortskaffe
det gamle affaldsoplag, og at det kun er et spørgsmål om at frem-
skaffe likviditet Såfremt Miljøstyrelsen har mulighed for at yde et
lån på omkring 5 mill. kr. vil alt gammelt affald kunne bortskaffes
inden udgangen af dette år.
. . .«
I et brev af 24. august 1995 fra StorstrømsAmt til Kommunekemi
anføres blandt andet:
»Storstrøms amt har modtaget en skrivelse af 28. juli 1995 fra D,
hvoraf det fremgår at Kommunekemi ikke kan affærdige en endelig
aftale med virksomheden om modtagelse af affald. Skrivelsen er
bilagt diverse kopier af telefaxer virksomheden og D imellem som
dokumentation.
Virksomhedens skrivelse samt de bilagte kopier vedlægges denne
henvendelse.
Storstrøms amt stiller sig undrende over for, hvorvidt det kan
være korrekt, at Kommunekemi end ikke kan indgå aftale om
modtagelse af oliekemikalieaffald, idet dette i givet fald vil være
en stor principiel betydning for den regionale regulering af forure-
nende virksomhed.
Sagen har hastende karakter, hvorfor et svar udbedes hurtigst
muligt.
. . .«
Af det vedlagte materiale fremgår, at Kommunekemi i en telefax
af 20. juli 1995 til D havde oplyst, at et
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prøvelæs på 5-700 tons benzylremanens, som virksomheden havde
ønsket at aflevere, ikke ville kunne afleveres før i oktober måned,
da affald af denne type kun kunne afleveres i vinterhalvåret.
Kommunekemi svarede ved brev af 26. september 1995 amtet.
Af besvarelsen fremgår blandt andet:
». . .
Emballeret leverance
Vi kan løbendemodtage benzylremanens baseret på affaldsaftale,
når det bliver leveret i plasttromler med 25 kg i hver. Prisen for en
sådan leverance er gældende listepris, 5.220 kr. for første ton og
4.665 kr. for følgende ton plus et tillæg på 140 kr./ton pr. % halogen
og svovl. Denne mulighed har D hele tiden været orienteret om.
Bulk-leverance
Den aftale, som D henviser til - Affaldsaftale U 34002 - som
endnu ikke er underskrevet fra Kommunekemis side, drejer sig om
bulk-leverancer af benzylremanens.
Vi har endnu engang vurderet forholdene omkring sådanne bulk-
leverancer, og må konkludere under hensyntagen til benzylrerna-
nensens meget giftige karakter (Tx), at vi ikke kan håndtere benzyl-
remanens i bulk, men naturligvis gerne som leverance i emballeret
form som nævnt ovenfor.
Vi vil kontakte D snarest muligt, for at træffe en anden aftale med
D angående leverance af benzylremanens.
I øvrigt kan vi bemærke, at vi modtager andre affaldstyper fra D,
og at samarbejdet med firmaet fungerer til vores tilfredshed.
. . .«
Storstrøms Amt indskærpede ved brev af 31. oktober 1995 påbud-
det om bortskaffelse af kemikalieaffald over for D. Samtidig afslog
amtet selskabets ansøgning om dispensation for bortskaffelsesplig-
ten i 3. og 4. kvartal 1995. Amtet oplyste at ville se positivt på en
af virksomheden oplyst påtænkt oparbejdning (genanvendelse) af
benzylcyanidremanensen, og anmodede om en ansøgning med en
fyldestgørende dokumentation for den påtænkte anvendelse, herun-
der sandsynliggørende dokumentation for den fremtidige afsætning
af det oparbejdede produkt.

I medfør af § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 15. december
1989 om olie- og kemikalieaffald udstedte Storstrøms Amt den 22.
november 1995 et nyt påbud med ikrafttrædelsesdato den 1. januar
1996. Påbuddet skulle erstatte de tidligere påbud af 27. april 1994,
12. oktober 1994 og 24. maj 1995. Ifølge det nye påbud skulle D
pr. kvartal bortskaffe entenmindst 100 tons fast gammelt affald/ben-
zylcyanid mellemfraktion eller mindst 60 tons fast gammelt af-
fald/benzylcyanid mellemfraktion med tillæg af den mængde spil-
devand, indtil de i miljøgodkendelsen af 18. december 1992 fast-
lagte driftmæssigt betingede oplagsmængder på 275 tons var nået.
Der skulle herudover pr. kalenderår bortskaffes minimum 100 tons
af den gamle benzylcyanidremanens i siloen, således at det ikke
oparbejdede/solgte (op til 100 tons/år) skulle bortskaffes som ke-
mikalieaffald til Kommunekemi. Såfremt virksomheden ikke pr.
1. oktober 1997 kunne dokumentere/bevise en fremtidig afsætning
af benzylcyanidremanensen til en videreproduktion, skulle de reste-
rende 300 tons remanens bortskaffes som kemikalieaffald, med en
bortskaffelsestakt på minimum 100 tons per kvartal i de første 3
kvartaler af 1998. Nyt affald skulle som hidtil successivt bortskaf-
fes. Der blev således i dette påbud givet mulighed for den påtænkte
genanvendelse af benzylcyanidremanens. I praksis blev denne
mulighed aldrig udnyttet af anpartsselskabet.
Ved brev af 20. december 1995 til D foreslog Nykredit A/S en
kreditorordning vedrørende selskabets realkreditgæld.
I Storstrøms Amts interne statusnotat til Udvalget for Teknik og
Miljø af 18. januar 1996 anføres blandt andet:
». . .
I forbindelse med en revidering af påbud for virksomhedens af-
faldsbortskaffelse vurderes primært hvorvidt en evt. lempelse vil
være forsvarlig set ud fra et miljømæssigt synspunkt. Herudover
vurderes, hvorvidt det vil være realistisk at virksomheden vil kunne
overholde den påbudte bortskaffelsestakt.
Med de påbud virksomheden har fået fra amtet vedr. affaldsbort-
skaffelsen - er den kvartalsmæssige udgift til bortskaffelse af
gammelt kemikalieaffald på 400.000 - 500.000 kr. - herudover
kommer udgiften til bortskaffelse af det nye genererede kemikalie-
affald.
Med de påbud virksomheden hidtil har fået af amtet, har de hele
tiden været presset meget hårdt økonomisk. Dette har således også
udmøntet sig i, at virksomheden i en række tilfælde ikke har kunnet
opfylde amtets krav.
. . .«
Ved brev af 30. januar 1996 konstaterede Storstrøms Amt, at D
ikke havde overholdt de gældende påbud af 27. april og 12. oktober
1994, idet selskabet ikke havde bortskaffet gammelt kemikalieaffald
i 4. kvartal 1995, hvor 493 tons skulle have været skaffet bort.
Herudover havde virksomheden i 4. kvartal 1995 oplagret nyt ge-
nereret affald med i alt 129 tons.
I et brev af 15. februar 1996 meddelte Storstrøms Amt, at amtet
havde besluttet at indgive politianmeldelse mod D for den mang-
lende bortskaffelse af gammelt og nyt genereret affald. Amtet ind-
skærpede endvidere pligten til løbende bortskaffelse af nyt affald.
Politianmeldelsen blev indgivet samme dag.
I alt blev der fra den første anmeldelse i marts 1995 og frem til
den sidste anmeldelse den 27. november
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1997 indgivet 6 politianmeldelser vedrørende D's manglende
overholdelse af gældende påbud.
I et brev af 25. marts 1996 fra Nykredit A/S til D anføres blandt
andet:
»Under henvisning til telefonisk drøftelse 14. ds. skal Nykredit
hermed for en god ordens skyld præcisere at følgende er aftalt med
Dem:
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. . .
2.
Der indgås ingen form for udgiftskrævende aftaler om bortskaf-
felse af »gammelt« affald uden Nykredits forudgående accept, i
det Nykredit hurtigst muligt underrettes om forløbet af igangværen-
de drøftelser med miljømyndighederne om vilkårene for affaldets
bortskaffelse.
. . .
Som tidligere tilkendegivet, er det afgørende, at der i allernærmeste
fremtid - d.v.s. antagelig indenfor 1-2 måneder - kan sandsynliggø-
res en overskudsgivende fremtidig drift med deraf følgende betaling
af beløb til Nykredit. Sker dette ikke, må virksomhedens drift
bringes til ophør.«
I Storstrøms Amts notat af 11. marts 1996 er blandt andet anført:
». . .
I sidste del af 1995 er der opstået det nye miljøproblem, at D ikke
har bortskaffet nyt kemikalieaffald opstået ved den løbende produk-
tion. Hidtil er dette affald løbende bortskaffet af virksomheden
ifølge nærmere fastlagte vilkår. Der er pr. 1.1.1996 tale om 100
tons spildevand og 53 tons fast affald fra den igangværende produk-
tion i perioden 1.4.1995 - 1.1.1996.
Denne mængde skal ses i forhold til det samlede nuværende af-
faldsoplag på 1.600 tons kemikalieaffald og den mængde der er
bortskaffet gennem de seneste år. Hertil kommer, at påbud om
bortskaffelsen af det gamle affald ikke er overholdt i 1995 og intet
er bortskaffet i 4. kvartal 1995.
For første gang i reguleringsperioden er der tale om en stigning i
den samlede affaldsmængde på virksomheden, dvs. affaldet begyn-
der nu at hobe sig op. Set ud fra et miljømæssigt synspunkt er
denne udvikling uacceptabel.
. . .«
Miljøstyrelsen traf den 15. marts 1996 afgørelse i klagesagen
vedrørende Storstrøms Amts miljøgodkendelse af 18. december
1992. Styrelsen stadfæstede amtets afgørelse, men ændrede og
skærpede på en række punkter vilkårene.Miljøstyrelsen besluttede
endvidere, at en klage fra D til Miljøklagenævnet overMiljøstyrel-
sens afgørelse ikke skulle have opsættende virkning i relation til
en række af de fastsatte vilkår. Det anføres i afgørelsen blandt andet:
». . .
Da der efter Miljøstyrelsens opfattelse er en betydelig risiko
knyttet til oplagring af så store mængder kemikalieaffald, remanens
m.v., som der aktuelt er tale om, finder Miljøstyrelsen, at virksom-
heden hurtigst muligt og inden 1. januar 1997 bør fjerne oplaget
af gammelt kemikalieaffald fra ejendommen, således at de tilladte
maksimale oplagsmængder kan overholdes fra denne dato. For så
vidt angår den del af kemikalieaffaldet, der benævnes benzylcya-
nidholdig remanens/mellemfraktion, har Miljøstyrelsen bestemt,
at dette løbende skal afleveres til forbrænding på Kommunekemi
i portioner af 30 tons pr. måned, første gang senest 31. maj 1996.
Det er i øvrigt Miljøstyrelsens opfattelse, at virksomheden i for-
bindelse med rekonstruktionen af selskabet burde have taget højde
for alle de forpligtelser, der påhvilede det gamle selskab, herunder
de gældende bortskaffelsespåbud.
. . .«
D påklagede afgørelsen til Miljøklagenævnet.
Storstrøms Amt har i en redegørelse af 10. april 1996 til Miljøkla-
genævnet anført blandt andet:
». . .
Det understreges for god ordens skyld, at udvalget er enig i det
overordnede synspunkt om at affaldet skal væk hurtigst muligt.
Udvalget anser det imidlertid for tvivlsomt, ommiljøgodkendelsens
vilkår om bortskaffelsen af kemikalieaffald (ca. 1.100 tons i 1996
eller en udgift svarende til 4-5 mio. kr.) er i overensstemmelse med

princippet om proportionalitet. Begrundelsen er følgende: Det
gamle kemikalieaffald har ligget på virksomheden i mere end 10
år. Det er i dag emballeret, mærket og oplagret på en sådan måde,
at der ikke efter amtets opfattelse foreligger nogen akut risiko for
opståen af en miljøskade. Dette skal også ses i lyset af, at oplaget
er nedbragt fra ca. 4.300 tons til 1.600 tons pr. 1.1.1996 over en
periode på ca. 5 år.
. . .«
Den 7. juni 1996 trafMiljøklagenævnet en delafgørelse vedrørende
spørgsmålet om opsættende virkning. Nævnet traf endvidere endelig
afgørelse i klagesagen for så vidt angik spørgsmålene om gennem-
førelse af en risikovurdering på virksomheden samt om fjernelse
af oplaget af benzylcyanidholdig remanens og mellemfraktion. Af
afgørelsen fremgår blandt andet:
». . .
I forbindelse med virksomhedens produktion genereres en række
affalds- ogmellemprodukter og kemikalieholdigt spildevand, hvoraf
dele har været oplagret på virksomheden gennem mange år. Det
gælder således med hensyn til et oplag på ca. 500 ton fast remanens
fra benzylcyanidproduktion og et oplag på ca. 246 ton benzylcyanid
mellemfraktion.
Oplaget af benzylcyanid remanens er genereret over en periode
på 15 år frem til ca. 1980. Oplaget er i dag

2110
placeret i en åben plansilo med sidevægge af beton og bund af as-
falt. Lageret er overdækket med gummipresenninger.
Oplaget af benzylcyanidmellemfraktion stammer fra produktionen
af benzylcyanid i perioden indtil 1987. Mellemfraktionen. der er
flydende, opbevares i 2 store tanke på virksomheden, under hvilke
der er indrettet en tankgrav af beton.
. . .
Ved den løbende produktion på virksomheden opstår der meget
store mængder kemikalieaffald (ca. 2.000 tons pr. år ifølge oplys-
ning fra Storstrøms Amt) . . . Med faciliteter, som virksomheden
har på nuværende tidspunkt, er det hverken muligt at opbevare det
gamle affald eller det nye forsvarligt.
. . .
Miljøklagenævnet har den 15. maj 1996 besigtiget virksomheden.
I besigtigelsen deltog tillige repræsentanter for Storstrøms Amt og
Miljøstyrelsen.
Den 15. maj 1996 afholdt nævnet endvidere partsmøde i sagen
med deltagelse af repræsentanter for D, - - - miljøgruppe, Danmarks
Naturfredningsforening, Storstrøms Amt og Miljøstyrelsen.
Virksomhedens repræsentanter henviste . . . til tidligere afgivne
skriftlige synspunkter . . . Det var et spørgsmål, om virksomheden,
der var - - - Kommunes største med ca. 60 ansatte, økonomisk
kunne overleve kravene. Imidlertid var det de sidste 4 år med
virksomhedens ny ledelse miljømæssigt gået i den rigtige retning,
og man kunne komme langt, hvis virksomheden fik mulighederne
herfor. Det oplystes i øvrigt, at virksomhedens årlige besparelse
ved alternativ bortskaffelse af affald ikke som angivet i skrivelse
af 6. maj 1996 vil være 1,6 mill, kr. men derimod godt 4 mill. kr.
Nærmere beregninger ville blive fremsendt til nævnet. Den tidligere
nævnte alternative forbrændingsløsningmed hensyn til benzylcya-
nidremanensen forudsatte alene aflevering i 700 kg's containere i
modsætning til Kommunekemi's krav om aflevering i plastbøtter
a 25 kg. Besparelsen herved ville være 3 mill. kr.
. . .
D har i skrivelse af 21. maj 1996 bl.a. oplyst følgende:
»som aftalt på mødet den 15. maj 1996 fremsendes beregninger
for omkostningerne ved bortskaffelse af spildevand, affald og re-
manens.
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Overgangen til alternativt bortskaffelse af diverse spildevande
indebærer, at omkostningerne reduceres med 4,4 mill. kr. pr. år.
Medregnes alternativ bortskaffelse af fast affald reduceres omkost-
ningerne med i alt 4,8 mill. kr. pr. år.
Status for bortskaffelsesmulighederne er, at spildevand fra Prome-
xproduktionen og Galben-produktionen samt monothioopløsning
kan bortskaffes via Stigsnæs Industri Miljø. I december 1995 fik
vi aftalen i hus med hensyn til Galben spildevand og monothioop-
løsning. Det forventes, at der ligeledes snarest opnås tilladelse til
bortskaffelse af Phenylmalonsyrespildevand af samme vej.
Vi arbejder p.t. på at bortskaffe brændbart fast affald via et alter-
nativt forbrændingsanlæg til Kommunekemi. Der produceres ca.
100 tons affald af denne type pr. år. Besparelsen herved vil på års-
basis være ca. 200.000 kr.
Beregnede årlige omkostninger ved ekstern bortskaffelse af affald,
spildevand og monothio fra den løbende produktion anført i kr.
. . .«
. . .
Miljøklagenævnets bemærkninger.
. . .
Miljøklagenævnet finder, at der nu bør træffes endelig afgørelse
om fjernelse af de to oplag, der efter nævnets opfattelse udgør en
unødig forureningsrisiko. En afgørelse af dette spørgsmål bør derfor
ikke afvente nævnets behandling af klagesagen i øvrigt. Nævnet
lægger herved vægt på de foreliggende oplysninger om karakteren
og indholdet af oplagene . . . Nævnet bemærker endvidere, at opla-
gene har henligget på ejendommen gennem en årrække, og at der
således har været tilstrækkelig tid til at foranstalte en fjernelse
heraf.
I klagen til nævnet er det bl.a. gjort gældende, at Miljøstyrelsen
ikke har haft fornøden hjemmel til som sket i afgørelsen ommiljø-
godkendelsen at skærpe fristerne for fjernelse af oplaget set i forhold
til Storstrøms Amts påbud i medfør af olie- og kemikalieaffaldsbe-
kendtgørelsen.
Miljøklagenævnet skal hertil bemærke, at der efter nævnets opfat-
telse i forbindelse med en godkendelse efter lovens § 33 eller et
påbud efter lovens § 41 ville kunne fastsættes nærmere krav med
hensyn til størrelse og drift af affaldsoplag - herunder oplag af ke-
mikalier - og andre oplag på en listevirksomhed. I Miljøstyrelsens
vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder, s. 33,
anbefales således, at der for alle virksomheder stilles vilkår for,
hvor meget affald, der må oplagres.
Der vil derfor efter nævnets opfattelse også kunne fastsættes krav
om nedbringelse af eksisterende oplag inden for nærmere angivne
frister. Dette gælder efter nævnets opfattelse uanset, om de i medfør
af lovens kapitel 5 fastsatte frister måtte være i strid med frister
fastsat af den pågældende myndighed i medfør af olie- og kemika-
lieaffaldsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, hvorefter der med henblik
på at undgå en ophobning på den enkelte virksomhed kanmeddeles
påbud om regelmæssig aflevering af olie- og kemikalieaffald.
Virksomheden skal i så tilfælde efter nævnets opfattelse for så
vidt angår de fastsatte frister overholde
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begge afgørelser, således at det er afgørelsen med den korteste frist,
der får reel betydning.
. . .
Spørgsmålet om, hvorhen affaldet skal føres eller hvad, der skal
defineres som affald i bekendtgørelsens forstand, er derimod efter
olie- og kemikalieaffaldsbekendtgørelsen overladt til kommunalbe-
styrelsens/amtsrådets endelige afgørelse, jf. herved bekendtgørel-
sens § 13. Disse spørgsmål kan derfor efter nævnets opfattelse ikke
gøres til genstand for nærmere regulering i en afgørelse i medfør
af lovens kapitel 5.

Nævnet finder derfor ikke at kunne tage stilling til de spørgsmål,
der under sagen er rejst med hensyn til karakteren af de pågældende
oplag set i relation til reglerne om bortskaffelse af olie- og kemika-
lieaffald, herunder om oplagene skal bortskaffes til destruktion på
Kommunekemi eller andet bortskaffelsesanlæg. Nævnet finder
heller ikke at burde foreskrive en bestemt genanvendelse eller
nyttiggørelse af affaldet på selve virksomheden. Derimod er det
nævnets principielle opfattelse, at oplagenes alder og kemiske
sammensætning - og for remanensens vedkommende tillige oplagets
indretning - af miljømæssige grunde taler for en forholdsvis hurtig
fjernelse fra virksomheden.
Trods de praktiske, økonomiske og forbrændingstekniske vanske-
ligheder, der efter det oplyste er forbundet med fjernelse af oplage-
ne, har nævnet ikke fundet at kunne indrømme virksomheden en
væsentlig længere frist for bortskaffelsen af remanensen end oprin-
deligt fastsat i godkendelsen af december 1992 fra Storstrøms Amt
- nemlig 2½ år.
Nævnet finder herefter, at der bør fastsættes en endelig frist for
fjernelse af oplaget af gammel benzylcyanid remanens i plansiloen
og af benzylcyanid mellemfraktionen i de to tanke i virksomhedens
nordøstlige hjørne på 2½ år fra meddelelsen af denne afgørelse.
Endvidere finder nævnet at burde fastsætte, at der inden den 1.
oktober 1996 skal være fjernet minimum 75 ton fra virksomheden,
inden den 1. januar 1997 150 ton og inden 1. januar 1998 450 ton.
. . .
Endelig bemærkes, at nævnet ved sin vurdering af de ved denne
afgørelse fastlagte krav over for virksomheden har lagt til grund,
at virksomheden efter nævnets skøn vil være i stand til at overholde
kravene teknisk og økonomisk - under de forudsætninger om be-
sparelsesmuligheder og forøget indtjening, som omhandlet i virk-
somhedens skrivelser til nævnet af 21. maj 1996 . . .
Nævnet har derfor ikke fundet anledning til at vurdere, hvorvidt
der vil være grundlag for at anvende bestemmelsen i lovens § 41,
stk. 2, hvorefter miljømyndighederne kan nedlægge forbud mod
fortsat drift af en virksomhed og eventuelt forlange denne fjernet,
såfremt en forurening ikke kan afhjælpes.
Miljøklagenævnet skal dog samtidig understrege, at nævnet ikke
har taget stilling til spørgsmålet om opfyldelsen af de øvrige krav,
der er fastsat i den påklagede afgørelse, og som tager sigte på at
nedbringe forureningen fra virksomheden i forbindelse med såvel
dens hidtidige som nye godkendte aktiviteter.
Disse spørgsmål vil nævnet vende tilbage til i forbindelse med
behandlingen af den øvrige del af klagesagen.«
Af ledelsens beretning i årsregnskabet for D for 1994/1995 fremgår
blandt andet:
»AKTIVITET
D blev dannet den 27. oktober 1994; selskabet har således haft
en driftsperiode på godt og vel 11 måneder frem til den 30. septem-
ber 1995.
D købte diverse aktiver af C såsom grund og bygninger, samtidig
påtog selskabet sig eksisterende miljøforpligtelser.
. . .
ØKONOMISK UDVIKLING
Selskabets omsætning har i året 1994/1995 andraget tkr. 41.284
- Resultatet blev et underskud på tkr. 1.936.
Direktionen anser resultatet for utilfredsstillende, men ønsker at
påpege selskabets vanskelige opstart som en betydelig faktor for
de afsætningsmæssige problemer igennem især de første 6måneders
drift.
. . .
MILJØMÆSSIGE FORHOLD
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Som en af de første virksomheder i Danmark har selskabet udar-
bejdet et grønt regnskab for periode 27. oktober 1994 - 30. septem-
ber 1995.
I løbet af året blev der afholdt omkostninger til eksterne analyse-
laboratorier samt miljøkonsulenter på ca. tkr. 600.
Bortskaffelse af nyt såvel som gammelt fast affald har i perioden
kostet ca. mio. kr. 2,5.
Ekstern bortskaffelse af spildevand samt driften af virksomhedens
eget rensningsanlæg og spildevandsanalyser har kostet ca. mio. kr.
4.
Det gamle affaldsoplag er således reduceret med i alt 815 tons i
løbet af året.
. . .
GÆLD
D påtog sig en gæld på tkr. 2.297 ved købet af aktiver fra C.
Denne gæld bliver afviklet gennem betaling af gældsbrev.
Ved samme handel blev ejendommen og produktionsanlægget
overtaget til en pris, der modsvarer restgælden til kreditinstitutterne.
Efterfølgende blev der indledt forhandlinger med kreditinstitutter-
ne om en omlægning og nedskrivning af gælden til tkr. 4.000, hvor
den reelle værdi samt selskabets indtjeningsmulighed baseret på
eksisterende produktionsanlæg tages i betragtning. Det stod klart,
at det
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ikke var muligt at forrente og afdrage en gæld på tkr. 8.171 til
kreditinstitutionerne.
. . .
FREMTIDEN
Rehabiliteringen af navnet D på verdensmarkedet samt markeds-
føringen af selskabets produktsortiment viste sig mere problematisk
og tog længere tid end først forudset.
En betydelig grund var den meget negative omtale i pressen, der
efterfulgte dannelsen af D.
Det er lykkedes at skabe et godt kundegrundlag for selskabets
produkter, mens der ligeledes er påbegyndt flere udviklingsprojekter
i løbet af året.
Selskabets forventninger er således, at salget vil stige markant i
løbet af det kommende år, samt to nye produkter vil kunnemarkeds-
føres i perioden.
Ledelsen forventer at stabilisere selskabet og derved skabe et
grundlag for en fortsat drift og udvikling af selskabets aktiviteter
samt reetablering af egenkapitalen.
. . .«
Årets resultat var et underskud på -1.935.992 kr. Der var herefter
en negativ egenkapital på 3.412.943 kr., hvori indgik en ikke af
realkreditinstitutterne godkendt nedskrivning af gælden til disse
på 4.171.306 kr. Det fremgår tillige, at fabriksejendommen i - - -
og de hertil hørende driftsmidler fortsat tjente til sikkerhed for ak-
tieselskabets gæld til kreditinstitutterne på 8,1 mio. kr., idet
gældsovertagelse ikke var godkendt af kreditinstitutterne.
Af Ernst & Young A/S' revisionspåtegning fremgår blandt andet:
». . .
Forbehold
Som følge af selskabets økonomiske situationmå vi tage forbehold
for selskabets fortsatte drift. Vi tager desuden forbehold for vurde-
ringen og opgørelsen af følgende 4 forhold:
Selskabet har endnu ikke modtaget en godkendelse fra kreditinsti-
tutterne om overtagelse af lånene ydet med sikkerhed i fabriksejen-
dommen i - - - og de tilhørende driftsmidler. Dette giver usikkerhed
bådemed hensyn til værdiansættelsen af dematerielle anlægsaktiver
samt til opgørelsen af prioritetsgælden pr. 30. september 1995.
Den i årsregnskabet bogførte nedskrivning på prioritetsgælden på
tkr. 4.171 er ikke accepteret eller godkendt af kreditinstitutterne.

En tilbageførelse af nedskrivningen vil påvirke egenkapitalen ne-
gativt med samme beløb.
Vurderingen af omkostningerne til bortskaffelse og oprensning
af gammelt affald, hvortil der i årsregnskabet er hensat tkr. 4.206,
er behæftet med stor usikkerhed. De forskellige bortskaffelses- og
oprensningsmetoder af affaldet resulterer i væsentlige forskelle i
det samlede beløb. Hensættelsen kan således vise sig utilstrækkelig
til dækning af oprensningsaktiviteterne alt efter den/de valgte
bortskaffelses-/oprensningsmetoder.
Selskabet har i den efterfølgende periode realiseret underskud
med heraf følgende likviditetsproblemer.
. . .«
Den 20. marts 1997 trafMiljøklagenævnet afgørelse om at forbyde
fortsat drift af D. I afgørelsen hedder det blandt andet:
». . .
Storstrøms Amt har . . . meddelt nævnet følgende:
». . .
I 2. kvartal 1996 har virksomheden ikke bortskaffet benzylcyani-
dremanens/benzylcyanidmellemfraktion. I 3. kvartal 1996 har
virksomheden bortskaffet 5 tons benzylcyanidremanens, som er
anvendt til prøveafbrænding på SWS Specialforbrænding A/S i
Nørre Alslev.
. . .
Alternativ bortskaffelse/genanvendelse:
D har undersøgt/overvejet forskelligemuligheder for bortskaffelse
eller genanvendelse af affaldet som alternativ til bortskaffelse til
KommuneKemi.
Angående eventuel anvendelse af benzylcyanidremanensen ved
fremstilling af træbeskyttelsesmiddel.
- Amtet har ikkemodtaget væsentligt nyt vedrørende dette produkt.
Alternativ bortskaffelse af SWS Specialforbrænding A/S i Nørre
Alslev.
- Prøveafbrænding af benzylcyanidremanens samt filterkage fra
[D's] spildevandsanlæg fandt sted den 25. september 1996 med
acceptable analyseresultater.
- Virksomheden trækker ansøgning om tilladelse til afbrænding
af affald fra D tilbage ved skrivelse af 18. oktober 1996 - begrundet
med ønsket om at koncentrere sig om at opnå en rammegodkendelse
samt indføring af et miljøstyringssytem efter ISO 14000.
. . .
Status - bortskaffelse af benzylcyanidremanens/mellemfraktion:
Virksomheden mangler på nuværende tidspunkt at bortskaffe 70
tons af ovennævnte oplag for at overholde Miljøklagenævnets vil-
kår.
Pr. 1. januar 1997 skal der herudover være bortskaffet 75 tons.
Alternativ genanvendelses/bortskaffelse er ikke mulig inden for
de nærmeste måneder.
. . .
Virksomheden har i 2. og 3. kvartal 1996 overtrådt:
- Amtets gældende påbud af 22. november 1995 vedrørende
bortskaffelse af såvel nyt genereret som gammelt ophobet kemika-
lieaffald.
. . .«
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. . .
D har . . . til nævnet bemærket . . . følgende:
»Bortskaffelse af benzylcyanid-remanens/mellemfraktion
I marts måned 1996 indledte vi et samarbejde med SWS angående
forbrænding af affald fra vores virksomhed. M forskellige grunde
løb prøveforbrændingen først af stablen den 25. september. SWS
har meldt tilbage, at forbrændingen af remanensen gik udmærket.
Af strategiske grunde har de trukket deres ansøgning tilbage, for i
stedet at indlevere en ansøgning om ramme godkendelse. Dette
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medfører, at SWS ikke vil være i stand til at brænde remanensen
før tidligst sommeren 1997. Eneste alternativ her og nu er at omem-
ballere remanensen i bøtter af 25 kg og sende dem til Kommune-
Kemi. Dette vil fordyre bortskaffelsen med 3,7 mill. kr.
. . .«
. . .
Efter en orienterende drøftelse mellem nævnssekretariat og A og
B på nævnets kontor den 26. februar 1997 har virksomheden i
skrivelse af 11. marts 1997 bemærket følgende:
»Miljøklagenævnet skriver i udkastet til nævnsafgørelse, at det
skønnes at virksomheden skal afholde udgifter til miljøomkostnin-
ger på ikke under 30 mill. kr. i løbet af en 4 års periode. Vi er enige
i dette tal, men det skal pointeres, at tallet inkluderer omkostninger
til bortskaffelse af affald fra den løbende produktion. Det skal be-
mærkes, at virksomheden har erholdt godt 13 mill. kr. i miljøom-
kostninger alene inden for de 2 sidste regnskabsår. Både for virk-
somheden og myndighederne vil det derfor være mere relevant at
fokusere på behovet for likviditet, ud over den, der erholdes af den
daglige drift.
. . .
Virksomheden har således et »akut« behov for tilførsel af 5 mill.
kr. til bortskaffelse af affald. Ifølge de fastsatte vilkår til bortskaf-
felsestakten er behovet således 3,8 mill. kr. i 1997 og 1,2 mill. kr.
i 1998.
Selskabet forhandler for øjeblikket med en stor udenlandsk kemi-
koncern om salg af teknologi samt partnerskab på et eller flere
forretningsområder.
. . .«
. . .
Miljøklagenævnets bemærkninger.
. .
D har over for nævnet redegjort for virksomhedens økonomiske
situation og for mulighederne for at opfylde vilkårene.
Nævnet har på dette grundlag anmodet det statsautoriserede revi-
sionsaktieselskab Deloitte & Touche om at foretage en vurdering
af D's økonomiske evne til at opfylde miljøkravene.
Deloitte & Touche's vurdering blev meddelt nævnet i skrivelse
af 5. februar 1997 og har været forelagt D af nævnet samtidig med
forvarslingen af denne afgørelse.
Det er Deloitte & Touche's vurdering, at der med udgangspunkt
i det for dem forelagte materiale ikke er rimelig grund til at forvente,
at virksomheden, uden tilførsel af ny risikovillig lånekapital eller
egenkapital, vil være i stand til at afholde de omkostninger og/eller
investeringer, der af virksomheden og nævnet anses for nødvendige
for at opfylde miljøkravene.
Miljøklagenævnet deler den opfattelse af virksomhedens mang-
lende økonomiske evne til at efterleve de fastsatte vilkår, der er
kommet til udtryk i revisionsrapporten, og nævnet finder ikke, at
de oplysninger, virksomheden er fremkommetmed efter forvarslin-
gen af nævnets afgørelse, kan give anledning til en ændret vurdering
af virksomhedens muligheder for at efterkomme vilkårene.
. . .
Det bemærkes herved, at virksomheden selv uden hensyntagen
til de krævede miljøinvesteringer og øgede miljøomkostninger be-
finder sig i en vanskelig situation ifølge Deloitte & Touche.
. . .
Nævnet finde derfor, at godkendelsen må ophæves, og at forbud
mod drift af den øvrige del af virksomhedenmå nedlægges i medfør
af lovens § 41, stk. 2, jf. stk. 5.
. . .
Det tilføjes, at de fremkomne oplysninger om virksomhedens
igangværende forhandlinger med en udenlandsk kemikoncern, efter
nævnets opfattelse ikke er af en sådan konkret karakter, at der er

grundlag for at meddele en fornyet frist for tilvejebringelse af do-
kumentation for virksomhedens økonomiske evne til at efterleve
miljøkravene.
. . .
Miljøklagenævnets afgørelse.
Miljøstyrelsens og Storstrøms Amts afgørelser af henholdsvis 15.
marts 1996 og 18. december 1992 ophæves.
Der nedlægges forbud mod fortsat drift af virksomheden D, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 2, og 5.
Afgørelsen træder i kraft 1 måned efter dens dato.
Fra samme tidspunkt pålægges D i medfør af § 41, stk. 2, pligt til
efter nærmere anvisning fra - - - Kommune og Storstrøms Amt at
fjerne alle virksomhedens oplag af affald og kemikalier m.v. fra
ejendommen. De frister, der er fastsat i nævnets afgørelse af 7. juni
1996 for bortskaffelsen af oplagene af henholdsvis benzylcyanid
remanens og - mellemfraktion gælder, indtil andet fastsættes af - -
- Kommune/Storstrøms Amt.
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Kravet om gennemførelse af en risikoanalyse i nævnets afgørelse
af 7. juni 1996 bortfalder med virkning fra datoen for nærværende
afgørelse.«
Drøftelser om tilførsel af kapital til anpartsselskabet og revurde-
ring af nævnets afgørelse
D havde den 24. februar 1997 besøg af repræsentanter fra den
amerikanske kemivirksomhedHüls America Inc. Ifølge en fremlagt
dagsorden og en ikke underskrevet fortrolighedsaftale af februar
1997 skulle man drøfte krav vedrørende miljø, sundhed og sikker-
hed til produktion af Hüls' produkter i relation til den amerikanske
virksomheds overvejelser om investering i eller køb af aktiviteter
tilhørende D.
Det fremgår af en telefax af 24. marts 1997 fra Revertex Chemicals
Ltd. ved M.J.F. Rogers til D, at der med Revertex var drøftelser
om et joint venture-samarbejde, og at anpartsselskabet havde angi-
vet at have behov for et kapitalindskud på 2 mio. pund samt en
øjeblikkelig sikkerhedsstillelse krævet af miljømyndighederne på
6 mio. kr. vedrørende affaldet. Telefaxen sluttes af med et spørgs-
mål om, hvorvidt myndighederne kunne overtales til at give parterne
3 måneder til at finde en løsning. I en telefax af 14. april 1997 be-
kræftede Revertex, at selskabet som meddelt i et tidligere møde
ikke var indstillet på at gå videre med et joint venture. Revertex
anså endvidere en salgspris for D på 50 mio. kr. for at være høj og
var derfor ikke indstillet på at købe selskabet.
I en telefax fra Nipa Laboratories Ltd. ved Chris Wrigley af 14.
april 1997 bekræftes det, at Nipa Laboratories Ltd., betinget af be-
styrelsen i BTP plc.'s godkendelse og under forudsætning af en
endelig aftale, ville tillade D at søge miljømyndighederne om 4
måneders udsættelse med lukningskravet. Herudover ville Nipa
Laboratories Ltd. deponere 6 mio. kr. på en spærret konto, betinget
af dels at Nipa Laboratories Ltd., før sikkerheden blev stillet,
modtog finansielle oplysninger, der viste mulighed for at drive D
profitabelt, når grunden var renset, dels at anpartsselskabets klage
blev imødekommet. Frigivelse af de 6 mio. kr. ville - hvis man
nåede frem til en endelig aftale om sikkerhedsstillelsen - ifølge te-
lefaxen være betinget af, at parterne inden for en forhandlingsperi-
ode på 4 måneder nåede til en endelig samarbejdsaftale baseret på
de i telefaxen overordnet skitserede elementer.
D anmodede ved brev af 15. april 1997 Miljøklagenævnet om
tilladelse til drift i en yderligere periode på 4 måneder fra den 21.
april 1997 for at færdiggøre de igangværende forhandlinger med
Nipa Laboratories Ltd.
Miljøklagenævnet afslog den 17. april 1997 begæringen. Nævnet
fandt ikke, at det fremsendtemateriale indeholdt sådanne væsentlige
nye oplysninger vedrørende virksomhedens økonomiskemuligheder
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for at efterlevere vilkårene i miljøgodkendelsen, at der var grundlag
for at genoptage sagen og forlænge fristen for ikrafttrædelsen af
forbuddet.
På vegne D anmodede advokat Jakob S. Arrevad i et brev af 22.
april 1997 på ny Miljøklagenævnet om at suspendere fristen,
eventuelt ved at give kortvarige betingede produktionstilladelser,
medens nævnet undersøgte den engelske investors forhold og vil-
kårene i den påtænkte aftale nærmere. Advokaten henviste blandt
andet til, at revisionsfirmaet Deloitte & Touche, som havde bistået
Miljøklagenævnet med økonomiske beregninger og vurderinger af
D's økonomi, efter advokatens opfattelse var inhabilt som følge af
tidligere arbejde for skattevæsnet i relation til det skattekrav, som
var en del af baggrunden for D's konkurs.
Miljøklagenævnet anmodede ved brev af 23. april 1997 advokaten
om at uddybe inhabilitetsindsigelsen. Nævnet gjorde samtidig op-
mærksom på, at hverken D eller selskabets advokat havde rejst en
sådan indsigelse, daman under behandlingen af anken fik revisions-
firmaets redegørelse forelagt.
D's konkurs
Den 2. maj 1997 blev D erklæret konkurs.
Af opgørelsen efter konkurslovens § 125, stk. 2, over konkursboets
aktiver og passiver samt indberetning af 2. september 1997 fremgår
blandt andet under punktet »Driftsoversigt«, at resultatet for perio-
den 1. oktober 1995 til 30. september 1996 var negativt med
2.643.000 kr. For perioden 1. oktober 1996 til den 2. maj 1997 var
resultatet negativt med 2.345.000 kr. efter en ekstraordinær varela-
gernedskrivning på 2,2 mio. kr. Den faste driftsejendom i - - -, som
angives at være behæftet med lån til Nykredit i størrelsesordenen
6-8 mio. kr., skønnes i statusoversigten at være uden realisations-
værdi som følge af det oplagrede affald og eventuel jordforurening.
I anledning af Kammeradvokatens anmeldelse af 8. maj 2001 af
krav fraMiljøstyrelsen og StorstrømsAmt vedrørende bortskaffelse
af kemikalieaffald på 18.851.580,55 kr. meddelte kurator ved brev
af 9. maj 2001 til Kammeradvokaten, at der ikke var udsigt til
dækning af simple krav, og at Kammeradvokaten derfor ikke ville
modtage yderligere orientering fra boet.
Af det endelige boregnskab fremgår, at dividenden til de privile-
gerede krav blev på 2,805 %.
Straffesagen
Ved anklageskrift indleveret til Retten i Vordingborg den 23. de-
cember 1997 blev der rejst tiltale modA og B samt D under konkurs
vedrørende nedenstående 8 overtrædelser af miljølovgivningen.
For hvert af de nedenfor omtalte 8 forhold er der i anklageskriftet
nærmere angivelser af affaldsmængderne og opgørelser af de tilsig-
tede økonomiske fordele:
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1. Overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110 ved at have til-
sidesat vilkår i amtets miljøgodkendelse af 29. februar 1996 om
bortskaffelse af affald fra en tilladt forsøgsproduktion af parafluor-
benzylcyanid og parafluorphenyleddikesyre.
2. Overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110 ved at have til-
sidesat vilkår i nævnets delafgørelse af 7. juni 1996 om bortskaffelse
af benzylcyanidremanens/mellemfraktion.
3. Overtrædelse af § 14 i bekendtgørelsen om olie- og kemikalie-
affald ved i 3. kvartal 1995 at have undladt at efterkomme amtets
påbud af 27. april 1994 om bortskaffelse af gammelt og nyt affald.
4. Overtrædelse af § 14 i bekendtgørelsen om olie- og kemikalie-
affald ved i 4. kvartal 1995 at have undladt at efterkomme amtets
påbud af 27. april 1994 om bortskaffelse af gammelt affald.
5. Overtrædelse af § 14 i bekendtgørelsen om olie- og kemikalie-
affald ved inden udløbet af 1995 at have undladt at efterkomme
amtets påbud af 12. oktober 1994 om bortskaffelse af gammelt af-
fald resterende fra 4. kvartal 1994.

6. Overtrædelse af § 14 i bekendtgørelsen om olie- og kemikalie-
affald ved i 1. kvartal 1996 at have undladt at efterkomme amtets
påbud af 22. november 1995 om bortskaffelse af gammelt og nyt
affald.
7. Overtrædelse af § 14 i bekendtgørelsen om olie- og kemikalie-
affald ved i 2. kvartal 1996 at have undladt at efterkomme amtets
påbud af 22. november 1995 om bortskaffelse af gammelt og nyt
affald.
8. Overtrædelse af § 14 i bekendtgørelsen om olie- og kemikalie-
affald ved i 1. kvartal 1997 at have undladt at efterkomme amtets
påbud af 22. november 1995 om bortskaffelse af gammelt og nyt
affald.
Trods lovligt forkyndt tilsigelse mødte B ikke under sagens be-
handling for Vordingborg Ret. Ved Vordingborg Rets dom vedrø-
rende A og D under konkurs blev disse tiltalte delvist frifundet.
Byretten fandt blandt andet ikke, at miljøbeskyttelseslovens §§ 33
og § 41 indeholdt hjemmel til at pålægge en ny ejer vilkår eller
påbud vedrørende affald, der er deponeret af en tidligere ejer, og
frifandt derfor A og anpartsselskabet for så vidt angik den mang-
lende bortskaffelse af »gammelt« affald fra aktieselskabets ejerpe-
riode. Byretten mente heller ikke, at det havde stået de tiltalte klart,
at spildevand, som var til salg, ikke var et mellemprodukt, som
faldt uden for definitionen af affald. Byretten frifandt derfor også
for så vidt angik denne del af tiltalen. Det fremgår af dommen, at
det som ubestridt blev lagt til grund, at C havde oparbejdet en del
af remanensen i perioden 1960-1970 og havde oplagret en del af
mellemfrekvensen i perioden 1960-1987. I øvrigt indeholder
dommen ikke nærmere tidsfæstelse af, hvornår aktieselskabet
havde oplagret/oparbejdet det gamle affald hidrørende fra aktiesel-
skabets ejertid, som straffesagen drejede sig om.
Dommen blev anket til Østre Landsret, der ved dom af 30.
november 1999 i væsentligt omfang fandt både A og anpartsselska-
bet skyldige i tiltalen. Selskabet blev straffet med en bøde på
800.000 kr. A blev straffet med 40 dages betinget hæfte samt en
tillægsbøde på 300.000 kr. I dommen er blandt andet anført:
». . .
Vedrørende spørgsmålet om strafansvar for manglende opfyldelse
af vilkår og påbud om bortskaffelse af gammelt kemikalieaffald
hidrørende fra aktieselskabet:
. . .
Landsretten lægger til grund, at tiltalte A og B - efter at deres
respektive fædre, E og F, i 1989 havde trukket sig tilbage - allerede
da reelt overtog ledelsen af aktieselskabet og driften af virksomhe-
den. Det var således også dem, der stod for selskabet, da amtet i
1992 i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 5, reviderede
aktieselskabets miljøgodkendelse fra 1982, og samtidig i henhold
til lovens § 33meddelte aktieselskabet miljøgodkendelse til produk-
tion af nye produkter. Tiltalte A var fuldt ud bekendt med forholde-
ne vedrørende oplagring 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 miljømyndig-
bederne. Ved stiftelsen af anpartsselskabet i efteråret 1994 videre-
førte tiltalte A og B virksomhedenmed tiltalte A som fortsat ansvar-
lig for den kemiske produktion og for håndtering af de affaldsmæng-
der, der lå på ejendommen i - - -. Ved stiftelsen af anpartsselskabet
indtrådte dette selskab og dermed tiltalte A i dennes egenskab af
medejer og direktør i aktieselskabets påklage af 1992-godkendelsen
og forholdt sig i øvrigt til de to påbud, der blev meddelt aktieselska-
bet henholdsvis den 27. april og 12. oktober 1994.
Anpartsselskabet findes at have haft en betydelig interesse i at
kunne videreføre aktieselskabets hidtidige produktion fra ejendom-
men. Videreførelsen kunne således ske umiddelbart uden at ansøge
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miljømyndighederne om tilladelse hertil, da virksomheden i
1982/1992 havde opnået godkendelse i medfør af miljøbeskyttel-
seslovens 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 den meddelte kap. 5-mil-
jøgodkendelse, ud fra en identifikationslignende betragtning er
blevet overført til anpartsselskabet som ny ejer af den sammesteds
beliggende virksomhed og produktion.

2116
Det bemærkes i øvrigt, at anpartsselskabet i forbindelse med
virksomhedens videreførelse i efteråret 1994 selv over for amtet
havde givet udtryk for, at selskabet havde overtaget de fulde miljø-
forpligtelser.
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 kan medfør, strafferetligt
ansvar for de tiltalte.
. . .
Vedrørende spørgsmålet om umulighed af at opfylde meddelte
vilkår/påbud samt proportionalitetshensyn:
Forsvarerne har blandt andet til støtte for deres påstand om frifin-
delse gjort gældende, at de tiltalte umuligt kunne bortskaffe affald
i den takt, som påbuddene foreskrev, dels som følge af Kommune-
kemis vanskeligheder med at modtage affald, dels som følge af, at
Kommunekemimed sin reelt monopollignende status på et tidspunkt
stillede krav om aflevering af fast affald i små bøtter. I forbindelse
hermed har forsvarerne gjort gældende, at anpartsselskabet ingen
økonomiskmulighed havde for fuldt ud at opfylde påbuddene 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 opho-
bede affald bortskaffet, strider det mod princippet om proportiona-
litet 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 be-
visførelsen at måtte lægge til grund, at det ikke har været umuligt
for de tiltalte at aflevere foreskrevne mængder af affald, gammelt
som nyt, som selskabet havde liggende. Landsretten finder endvi-
dere ikke, at det af forsvarerne i øvrigt anførte kan medføre frifin-
delse.
Vedrørende spørgsmålet om tilsynsmyndighedens »indforståelse
med manglende aflevering/indforståethed«:
. . .
Den omstændighed, at amtet i vid udstrækning gennem årene,
også over for aktieselskabet, har været lydhør over for de af virk-
somheden 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 med-
delte påbud ikke ville blive håndhævet, herunder retsforfulgt.
Vedrørende spørgsmålet ommanglende iagttagelse af forvaltnings-
retlige grundsætninger:
. . .
Landsretten finder ikke, at det af de tiltalte anførte ommyndighe-
dernes 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 afgørel-
sers tilblivelse er udvist fejl, der efter en konkret væsentlighedsvur-
dering har kunnet medføre afgørelsernes ugyldighed.
. . .
Sammenfatning:
Efter det ovenfor anførte vedrørende de enkelte forhold 1-8 har
de tiltalte herefter i alt opnået en samlet 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 forsæt-
ligt 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 anpart-
sselskabet, har de tiltalte bevidst undladt at overholde den af myn-
dighederne fastsatte bortskaffelsesmængde og -takt. Dette er sket
under påberåbelse navnlig af, at virksomhedens indtjening var til
hinder for en overholdelse af vilkår og påbud.
Landsretten har fundet, at hverken indsigelsen om faktisk umulig-
hed 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 strafudmå-
lingen alene tillægge det en vis mindre betydning, at miljømyndig-
hederne gennem årene har været bekendt med dels, at der på ejen-
dommen blev ophobet kemikalieaffald, dels at virksomheden ikke
levede
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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 myndig-
hederne 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 produktion.
. . .«
A ankede dommen til Højesteret med påstand om frifindelse,
subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden ankede til skærpelse.
Ved dom af 21. juni 2001 stadfæstede Højesteret landsrettens afgø-
relse med blandt andet følgende bemærkninger:
». . .
Bortskaffelse af gammelt kemikalieaffald.
C overdrog i slutningen af oktober 1994 den igangværende virk-
somhed til D. Virksomheden blev drevet i henhold til en godken-
delse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, der var meddelt den
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29. december 1982 og revideret og 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 kemikalieaf-
fald, og miljømyndighederne havde meddelt aktieselskabet flere
påbud om bortskaffelse af affald hidrørende fra den løbende 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
kemikalieaffald, og anpartsselskabet fortsatte driften på grundlag
af den eksisterende miljøgodkendelse.
A udgjorde sammen med B 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 an-
partsselskabet ved erhvervelse og fortsættelse af virksomheden på
grundlag af den eksisterende miljøgodkendelse 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 kanmedføre strafansvar for anpartssel-
skabets ledelse.
. . .
Umulighed af at opfylde vilkår og påbud, manglende proportio-
nalitet 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 landsret-
tens 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 angivne omfang.
Strafudmålingen.
Højesteret tiltræder, at der ikke er grundlag for at lade straffen
bortfalde eller nedsætte i medfør af straffelovens § 84.
Højesteret tiltræder endvidere, at der ved strafudmålingen må
lægges vægt på, at tiltalte gennem længere tid bevidst har undladt
at overholde vilkår og påbud om bortskaffelse af kemikalieaffald.
Som anført af landsretten må der yderligere lægges vægt på, at der
ved disse overtrædelser blev ophobet en stor mængde farligt kemi-
kalieaffald på virksomheden med risiko for miljøforurening til
følge.
Højesteret tiltræder endelig, at der ved strafudmålingen også må
lægges vægt på den 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 bevis-
vurdering lægger Højesteret til grund, at den samlede besparelse
udgjorde ca. 1,6 mio. kr., hvorved bemærkes, at besparelsen i for-
hold 6 og 7 må 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, herun-
der håndtering af håndhævelsen af kravet om bortskaffelse af kemi-
kalieaffaldet, ikke kan have givet tiltalte grundlag for den opfattelse,
at overtrædelserne ikke ville blive retsforfulgt. Myndighedernes
sagsbehandling 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 hidrø-
rer 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
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under hensyn dels til den forløbne tid, dels til tiltaltes personlige
forhold tiltræder Højesteret, at frihedsstraffen er gjort betinget.
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.«
Hverken landsrettens eller Højesterets dom indeholder yderligere
oplysninger, ud over det i byrettens dom anførte om, hvornår det
affald, der stammede tilbage fra C's ejertid, er oplagret.
Den Særlige Klageret har ved kendelse af 10. maj 2007 afvist A's
genoptagelsesbegæring, som støttedes på Højesterets dom af 23.
februar 2006 (Ugeskrift for Retsvæsen 2006 s. 1531 H) om række-
vidden af miljøbeskyttelseslovens § 41.
I forhold til B meddelte anklagemyndigheden den 30. december
2003 tiltalefrafald i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 3.
Vordingborg Ret afsagde i overensstemmelse hermed den 26. fe-
bruar 2004 frifindende dom i forhold til B, jf. retsplejelovens §
929, stk. 1, jf. § 908, stk. 2.
Bortskaffelse af affald og opgørelse af erstatningskrav
Efter D's konkurs bortskaffedeMiljøstyrelsen og Storstrøms Amt
det oplagrede kemikalieaffald på virksomhedens grund i - - -.
Af et oplæg til møde den 10. august 1998 mellem Folketingets
Miljø- og Planlægningsudvalg og repræsentanter for Storstrøms
Amt om oprydning af kemikalieaffald på virksomheden fremgår i
den forbindelse blandt andet:
». . .
4.4 Amtets tilsyn og håndhævelse . . .
På trods af flere overtrædelser af gældende vilkår blev virksomhe-
dens samlede affaldsoplag i denne periode således reduceret fra i
alt ca. 4300 tons pr. 1. januar 1992 til ca. 1700 tons pr. januar 1996.
I slutningen af 1995 indtraf en ændring i situationen. I forbindelse
med amtets totaltilsyn på virksomheden ultimo oktober 1995,
konstateredes det, at der i 3. og 4. kvartal 1995 var sket en forøgelse
af virksomhedens oplag af såvel fast nyt affald som nyt spildevand.
Virksomheden havde indtil da bortskaffet affaldet fra den løbende
produktion. Virksomheden bortskaffede i samme periode (sidste
halvdel af 1995) kun en ganske lille del af det gamle kemikalieaf-
fald/spildevand pr. kvartal, som skulle bortskaffes ifølge gældende
påbud. Resultatet blev således en reel forøgelse af virksomhedens
samlede oplag af kemikalieaffald. Amtet meddelte virksomheden
indskærpelser for disse overtrædelser.
4.5 Amtets reaktion på affaldsoplagets forøgelse:
. . .
Virksomhedens samlede oplag af kemikalieaffald var stadig sti-
gende gennem perioden februar, marts og april 1996.
Varsel om driftsforbud blev politisk behandlet den 18. juni 1996
samt den 14. august 1996. Et enigt amtsråd besluttede at meddele
varsel om driftsforbud, som skulle træde i kraft pr. 1. maj 1997
såfremt virksomheden ikke havde bortskaffet det nygenerede kemi-
kalieaffald, som var blevet ophobet siden ultimo 1995 og frem til
driftsforbuddets ikrafttræden pr. 1. maj 1997.
Virksomheden blev meddelt varslet den 16. august 1996.
Efter behandling af virksomhedens kommentarer og fremsendelse
af fornyet varsel meddelte amtet ved skrivelse den 28. november

Copyright © 2015 Karnov Group Denmark A/S side 12

UfR ONLINE U.2012.2102H



1996 virksomheden et midlertidigt driftsforbud for de 5 produktio-
ner, som forårsagede ophobning af nyt genereret kemikalieaffald
- driftsforbuddet skulle træde i kraft pr. 1. maj 1997. Fristen blev
fastsat, for at virksomheden skulle kunne begrænse det økonomiske
tab mest muligt, herunder opsige medarbejdere.
. . .«
Af det oplagrede affald blev 250 tons, der udgjorde en særlig fare,
bortskaffet ved administrative selvhjælpshandlinger i 1997 og 1998.
Storstrøms Amts omkostninger hertil var ifølge det ovennævnte
oplæg på ca. 2,5 mio. kr.
I 1998 blev der afholdt et EU-udbud vedrørende bortskaffelse af
de resterende affaldsmængder. Udbuddet blev vundet af Kommu-

nekemi. De resterende ca. 4.000 tons blev herefter bortskaffet i
1999. Omkostningerne hertil udgjorde ifølge en slutopgørelse af
2. juni 1999 fra Kommunekemi 18.851.580,55 kr. inkl. moms. I
alt blev der bortskaffet ca. 4.250 tons kemikalieaffald.
Miljøstyrelsen har begrænset sit erstatningskrav til at vedrøre pe-
rioden fra 1. januar 1995 til 2. maj 1997, hvor anpartsselskabet gik
konkurs.
Miljøstyrelsen har udarbejdet forskellige opgørelser, hvoraf blandt
andet fremgår:
»Opgørelse over affald der skulle bortskaffes iht. meddelte påbud
og vilkår, men ikke blev bortskaffet:

Manglende bortskaf-
felse

Faktisk bortskaf-
felse

Mulig bortskaf-
felse

Påbudt bortskaf-
felse

Periode

. . .. . .. . .. . .. . .
- 139 ton nyt fast
affald

Total nyt affald og
mellemprodukter

- 70 ton nyt spilde-
vand
- 61 ton mellempro-
dukter
= 270 ton
1.436 ton
2119

Totalt gammelt og nyt
affald

. . .«
»Samlet opgørelse af oplagret affald i perioden 1. januar 1995
til 1. maj 1997
. . .
I alt oparbejdet i perioden 1. januar 1995 til 1. maj 1997

116Nyt fast affald:
120Nyt spildevand:
125Mellemprodukter:
361I alt

I alt bortskaffet i perioden 1. januar 1995 til 1. maj 1997
39Gammelt fast affald:
596Gammelt spildevand:
635«I alt

»Forskellige tabsopgørelser
1. I perioden 1. januar 1995 - 2. maj 1997 manglede D at bortskaf-
fe i alt 1.436 ton affald i forhold til Storstrøms Amts påbud af 27.
april 1994 og 22. november 1995 samtMiljøklagenævnets delafgø-
relse af 7. juni 1996 . . . Omkostninger til oprydning udgjorde i
gennemsnit 4.715,25 kr. pr. ton. Det påstævnte beløb er herefter
opgjort som:
4.715,25 kr. x 1.436 = 6.769.663 kr. (var rettelig 6.771.099).
2. Opgørelse af den samlede mængde på 1.436 ton omfatter en
omtvistet mængde på 61 ton mellemprodukter . . . Omkostningerne
til oprydning af 1.375 ton (1.436 - 61) udgjorde: 4.715,25 kr. x
1.375 = 6.483.469 kr.
3. Af de 1436 ton havde D oparbejdet 361 ton nyt affald i omhand-
lede periode . . . fordelt med 241 ton fast affald og mellemprodukter
(hvor bortskaffelsesprisen var ca. 5.000 kr. pr. ton) og 120 ton
spildevand (hvor prisen var ca. 1.000 kr. pr. ton). Omkostninger
til oprydning af disse 361 ton udgjorde derfor: 5.000 kr. x 241 +
1.000 x 120 = 1.325.000 kr.
4. I perioden blev mængden af spildevand netto nedbragt med
476 ton (596 ton gammelt - 120 ton nyt), mens mængderne af fast
affald og mellemprodukter netto blev forøget med 202 ton (116
ton nyt + 125 ton mellemprodukter - 39 ton gammelt) . . . Merom-
kostningerne til oprydning som følge af de ændrede mængder over
perioden udgjorde derfor:

5.000 kr. x 202 - 1.000 x 476 = 534.000 kr.«
I Miljøstyrelsens påstandsdokument oplyses det:
». . .
De affaldsmængder, som de tiltalte i straffesagen blev dømt for
ikke at have bortskaffet, afviger fra ovennævnte mængder. Dette
skyldes blandt andet, at anklageskriftet ikke omfattede bortskaffelse
af gammelt affald i første og andet kvartal 1995 samt tredje og
fjerde kvartal 1996. Endvidere tog opgørelsen af den økonomiske
fordel i straffesagen udgangspunkt i virksomhedens sparede om-
kostninger og dermed virksomhedens egne udgifter til bortskaffelse,
mens Miljøstyrelsen har opgjort sit tab på grundlag af amtets og
styrelsens faktiske udgifter til Kommunekemi, som blev tildelt
opgaven efter EU-Udbud.
. . .«
B er med den begrænsning, at de i Miljøstyrelsens opgørelse an-
førte 61 tons mellemprodukter ikke skal medtages, enig i, at styrel-
sens opgørelse af omkostningerne kan lægges til grund for sagen.
Parterne er enige om, at de omtvistede mellemprodukter er opar-
bejdet i aktieselskabets ejertid, og i den forstand er »gammelt«,
idet uenigheden drejer sig om, hvorvidt det forhold, at mellempro-
dukterne som følge af lukningen bliver klassificeret som affald,
indebærer, at det i relation til erstatningsopgørelsen skal betragtes
som affald.
Forklaringer
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Der er afgivet forklaring af B, A, Michael Rogers og Chris
Wrigley.
B har forklaret blandt andet, at han i en periode hed Andersen til
efternavn. Han tog navneforandring som følge af de problemer,
navnet B gav ved indrejse i forretningsmæssigt øjemed i blandt
andet Indien. Han har for nylig opdaget, at problemerne skyldtes
advarsler fraMiljø- og Energiministeriets side til miljømyndigheder
i andre lande vedrørende ham og hans familie. Han har boet i
England siden januar 1993. Han bosatte sig oprindeligt i England
for at varetage datterselskabet [D] Ltd.'s interesser og for i og fra
England at forestå koncernens salgsaktiviteter. Han havde desuden
allerede dengang startet egen forretning, og havde på daværende
tidspunkt planer om at trække sig ud af [D]-koncernen. Siden luk-
ningen af D har han beskæftiget sig med salg af kemikalier.
Han begyndte at arbejde i salgsafdelingen i C i 1983. Han havde
ikke nogen ledende stilling, før han blev kommerciel direktør i
1989. Udnævnelsen var et led i et generationsskifte. Da grundlæg-
gerne af virksomheden, E og F, trak sig tilbage fra den daglige le-
delse, valgte de at gøre H til administrerende direktør, medens han
og A blev henholdsvis kommerciel og teknisk direktør. E og F var
som bestyrelsesmedlemmer og ejere af aktierne i selskabet fortsat
meget involveret i driften. Som kommerciel direktør var han ansvar-
lig for salg af virksomhedens produkter samt for indkøb af råvarer.
Han rejste mange dage om året, da der var tale om en eksportvirk-
somhed. I de første år havde han ikke budgetmæssig indsigt og
ansvar, bortset fra den del, der direkte vedrørte salget. Økonomien
var den administrerende direktør H's ansvar. Det samme gjaldt
miljømæssige spørgsmål.Miljø, herunder spørgsmålet om bortskaf-
felse af gammelt affald, var man som ansat i virksomheden dog
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uundgåeligt opmærksom på. Da det gik op for bestyrelsen, at der
var økonomiske problemer under H's ledelse, overdrog den ledel-
sesansvaret til A og ham i et tæt samarbejdemed bestyrelsesforman-
den, Axel Kierkegaard. Efter at han og A overtog ledelsen, blev
han inddraget i både miljø-, budgetmæssige og finansielle forhold.
Generelt gjaldt det, at i de perioder, hvor andre var i ledelsen,
havde han intet med miljø og økonomi at gøre. I de perioder, hvor
han og A ledede selskabet, var disse spørgsmål derimod blandt
deres vigtigste opgaver. Betalingsstandsningen og den senere
konkurs skyldtes en skattesag om eksportmoms. Man kunne ikke
få en midlertidig ordning med skattemyndighederne under den
verserende retssag. Beslutningen blev derfor at lade aktieselskabet
gå konkurs og fortsætte virksomheden ved at lade ham og A købe
aktiverne gennem det nystiftede D. Det var en stor overvejelse at
købe i lyset af problemet med ophobet gammelt affald. Der var
imidlertid en lovende produktudvikling i gang, som gjorde det
kommercielt interessant at forsøge at holde virksomheden i gang.
Det var blandt andet lykkedes at udvikle en ny og forbedret proces
til produktion af biocid, som er et produkt, der anvendes til beskyt-
telse mod forrådnelse af vandbaserede produkter. Virksomhedens
biocidprodukt fik i kraft af den nye proces en større renhedsgrad
og dermed en betydelig kommerciel fordel i forhold til eksisterende
konkurrerende produkter. Virksomheden stod på overtagelsestids-
punktet for at skulle registrere produktet i USA. Produktionsanlæg-
gene i - - - var store og avancerede og ville med en relativ enkel
ombygning give mulighed for at producere det nye produkt. Det
var derfor attraktivt at købe de eksisterende anlæg. Det billede, der
i sin tid blev tegnet i pressen, hvorefter anlægget var gammelt og
forældet, er således ikke korrekt.
Købekontraktens bestemmelse om, at anpartsselskabet, som køber,
skulle overtage ansvaret for miljøoprydning, var nødvendig, hvis
ikke miljømyndighederne skulle lukke virksomheden i forbindelse
med overtagelsen, indtil der var fundet en løsning på affaldsspørgs-

målet. Det var A's og hans frie valg at overtage virksomheden og
ansvaret for miljøproblemet. Han mente, at der var et kommercielt
potentiale, som gjorde det fornuftigt at påtage sig dette ansvar.
Selvom virksomheden havde været igennem en turbulent periode,
var det lykkedes at holde på kunderne, og man havde en række
aktuelle ordrer. Hvis virksomheden efter en overtagelse havde
været lukket i en periode under forhandlingerne medmiljømyndig-
hederne om affaldsproblemet, ville den have været ude af markedet.
Der var ingen tvivl om, at planen fra A's og hans side var at få
ryddet op.
Der blev ikke i forbindelse med indgåelsen af købekontrakten
indhentet en revisionsmæssig vurdering af aktiverne. Det var ikke
tidsmæssigt muligt. Han er ikke klar over, om der er udarbejdet
den overtagelsesstatus, der nævnes i købekontraktens pkt. III, nr.
1.
Det likviditetsbudget, som omtales i købekontrakten, har han ikke.
Der blev talt om, at advokat Hedin skulle udarbejde direktørkon-
trakter, men han er ikke sikker på, om det skete.
E og F lovede at tilføre den nødvendige likviditet, jf. købekontrak-
tens punkt XVIII, nr. 7, men de opfyldte aldrig løftet. A og han
forsøgte at bede dem om pengene, men de smøg sig udenom. Af
familiemæssige årsager var der også grænser for, hvad A og han
kunne gøre. Han fik desuden af en advokat at vide, at der, som
kontrakten var formuleret, ikke var noget at gøre juridisk. Når A
og han ikke lukkede virksomheden, da det efter overtagelsen viste
sig, at der ikke blev tilført de lovede likvider, skyldtes det dels, at
det viste sig, at det rent faktisk var muligt at holde virksomheden
i gang også uden disse midler, dels at de også uden midlerne troede
på de økonomiske muligheder for selskabet. De skaffede blandt
andet likviditet ved at benytte sig af fakturabelåning. Som følge af
sine mange salgsrejser kunne han ikke selv stå for den daglige
styring af økonomien. De havde i stedet i virksomheden en udmær-
ket financial controller, I, der havde været i virksomheden i mange
år, og som havde den praktiske daglige styring. Der var et nært
samarbejde mellem ham og I, idet salgsaktiviteterne, som han var
ansvarlig for, havde stor betydning for selskabets økonomi.
Han var ved overtagelsen godt klar over, at der var gammelt affald,
som skulle bortskaffes. Det var væsentligt at få en ordning, som
gjorde det muligt at bortskaffe affaldet inden for de økonomiske
muligheder, der var, herunder eventuelt med en økonomisk billigere
metode. Det eneste, man fra virksomhedens side badmyndighederne
om, var således tid. De prioriterede i selskabet det gamle affald,
og det betød, at nyt affald ikke blev bortskaffet i samme takt som
krævet. Det var ganske enkelt ikke økonomisk muligt. Han havde
fuld tiltro til, at A, som væsentligst var den, der vurderede de tek-
niske muligheder og miljøomkostningerne, gjorde sit yderste for
at efterleve kravene fra myndighederne. Det var også A, der under-
søgte mulighederne for at bortskaffe affaldet billigere. Hvordan
bortskaffelsen nærmere skete i praksis efter overtagelsen, var han
ikke selv inde i. Der var både før og efter overtagelsen næsten
daglig kontakt med miljømyndighederne, som også hyppigt kom
på tilsyn. Virksomheden rapporterede månedligt til myndighederne
om den løbende økonomiske situation. Han har dog ikke selv set
sådannemånedlige indberetninger til amtet. Hans deltagelse i møder
med amtet drejede sig mest om kommercielle forventninger, men
hans forståelse er, at Storstrøms Amt fik disse løbende detaljerede
oplysninger. Man var i Storstrøms Amt udmærket klar over, hvad
der kommercielt kunne lade sig gøre. Det
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blev blandt andet gjort klart for amtet under et møde umiddelbart
efter overtagelsen, som han deltog i. Det var hans indtryk, at amtet
var klar over og indstillet på, at der var brug for nogen tid til at få
oprydningen på plads. Der blev da også brugt store summer på
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bortskaffelse set i forhold til indtjeningen. Der blev på intet tids-
punkt sagt fra amtets side, at nu måtte man stoppe virksomheden,
fordi det ikke kunne lykkes at drive den rentabelt og samtidig
bortskaffe affaldet. Tværtimod værdsatte man lokalt den bortskaf-
felsesindsats, der blev gjort. Han var godt klar over, at amtet indgav
politianmeldelse den 3. marts 1995. Driften blev forsat, selvom det
ikke var muligt at opfylde miljøkravene fuldt ud med det samme.
De gjorde i ledelsen, hvad de kunne for at bortskaffe så meget som
muligt inden for den givne økonomiske ramme.
Han husker ikke, hvad det er for »igangværende drøftelser med
miljømyndighederne«, der refereres til i brevet til ham fra Nykredit
af 25. marts 1996. Der var således konstant drøftelser med miljø-
myndighederne om affaldsbortskaffelsen. Han husker ikke, om han
har forelagt den aftale for miljømyndighederne, som Nykredit an-
giver at have indgået med ham om, at der ikke skulle indgås ud-
giftskrævende aftaler med myndighederne om bortskaffelse af
»gammelt« affald uden Nykredits forudgående accept. Hanmindes
slet ikke en sådan aftale. Der kom aldrig nogen endelig aftale i
stand med panthaverne om den i købekontrakten forudsatte
nedskrivning af realkreditgælden. Virksomheden betalte ikke afdrag
og renter på pantegælden, ud over det i købekontrakten forudsatte.
Det kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre. Der var løbende for-
handlinger med Nykredit som talsmand også for Realkredit Dan-
mark. Panthaverne var fuldt ud orienteret om forhandlingerne med
blandt andre Hüls og Pfizer om fremtidigt samarbejde. Det var ikke
panthavernes ønske, at virksomheden skulle lukke. Deres udeståen-
de ville i så fald i al væsentlighed gå tabt. Han oplevede det sådan,
at panthaverne havde en forventning om, at det ville lykkes at sikre
virksomhedens overlevelse. De sidste måneder var panthaverne -
som alle andre - nærmest bare afventende, fordi ingen vidste, hvad
der ville ske. Man accepterede ikke fra virksomhedens side kravet
i Nykredits brev af 20. december 1995 om en maksimal udgift på
1,5 mio. kr. til bortskaffelse af gammelt affald. Nykredit mente, at
panthaverne blev forfordelt, når virksomheden i stedet for at betale
af på pantegælden brugte mange penge på bortskaffelsen. Relatio-
nen til panthaverne var dog langt bedre end det indtryk, brevet
umiddelbart giver.
Underskuddet i den første regnskabsperiode, som fremgår af be-
retning og regnskab for 2. halvår 1994/1995, blev finansieret ved
det tidligere nævnte factoringarrangement og andre administrati-
ve/lånemæssige tiltag. Revisors forbehold vedrørende den fortsatte
drift er efter hans opfattelse udtryk for, at det var et kapløb med
tiden, om det kunne lykkes at få registreringsprocessen i USA,
kontrakterne med Hüls og Pfizer og andre fremtidsprojekter til at
falde på plads. Han var klar over, at situationen var alvorlig, og at
der ikke var sikkerhed for, at virksomheden kunne fortsætte. Som
det også fremgår af ledelsespåtegningen, troede han imidlertid på,
at de i kraft af det eksisterende salg og det fremtidige potentiale
ville komme igennem den turbulens, virksomheden var ude i. Det
i ledelsespåtegningen anførte om rehabilitering af navnet D henviser
til konkurrenternes brug af den negative danske presseomtale til at
sværte virksomheden hos potentielle kunder. Det var svært - men
ikke uladsiggørligt - at komme tilbage i markedet og forklare
virksomhedens situation.
Virksomheden indgik den 18. januar 1996 en aftale med Hüls
America Inc. om det nye produkt »BIT«, som var under registrering
i USA. Aftalen blev forhandlet på plads allerede under registrerings-
processen. Den havde, når leveringerne gik i gang, en salgsværdi
af minimum 3 mio. dollars årligt og en bruttoavance, der så ud til
at blive meget fin. Leveringerne kom ikke for alvor i gang, fordi
registreringen i USA blev forsinket og først fandt sted i oktober
1996. I de sidste måneder forud for Miljøklagenævnets lukning af
virksomheden steg virksomhedens salg som følge af allerede effek-

tuerede ordrer til Hüls. Virksomheden havde desuden modtaget
yderligere store ordrer fra Hüls, da den blev lukket. Siden lukningen
af D har han ikke samarbejdet med Hüls America Inc.
Resultatet af de sidste 7 måneders drift, som fremgår af kurators
opgørelse vedrørende 3. regnskabsår fra 1. oktober 1996 til 2. maj
1997, viser, at der kom en øget omsætning som følge af de nye
projekter. Det øgede underskud for hele perioden set i forhold til
det forrige år skyldes blandt andet forsinkelsen med registreringen
i USA.
Virksomheden havde et begyndende og yderst lovende samarbejde
med Pfizer Inc. om udvikling af et farmaceutisk produkt. Pfizer
havde foretaget en audit på virksomheden og godkendt den som
leverandør til Pfizer. En virksomhed som Pfizer ville ikke have
indledt et sådant samarbejde, hvis der ikke havde været tale om et
produktionsmæssigt ordentligt og moderne anlæg. Der blev som
et led i det udvidede samarbejdemed Pfizer den 15. november 1996
indgået en fortrolighedsaftale mellem de to selskaber. Hvis D
havde fået lov at fortsætte sin virksomhed, ville leverancer til Pfizer
givetvis være blevet en meget vigtig del af forretningen.
I modsætning til i amtet var der ikke fra Miljøklagenævnets side
nogen særlig interesse for de oplysninger, man fra selskabets side
gav om ønsket om og mulighederne for få en ekstern investor ind
i selskabet. Der var
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forhandlinger med Nipa, Revertex, Hüls, Haltermann og Zeneca.
Nipa var ikke et førstevalg, fordi dette selskab var en konkurrent.
Nipa mente i modsætning til Hüls, at de inden for de meget begræn-
sede tidsmæssige rammer, der var til rådighed, kunne nå at gennem-
føre en due diligence. Man nåede - som man kan se i det fremlagte
materiale omNipas garanti for miljøomkostninger - langt i forhand-
lingerne. Det var helt uforståeligt, at Miljøklagenævnet ikke ville
give selskabet de få uger, der var nødvendige for at få en aftale på
plads. Det virkede, som om det politisk blev besluttet, at selskabet
skulle lukkes.
Han blev stærkt chokeret over oplysningen i Miljøklagenævnets
afgørelse om den af Deloitte & Touche udarbejdede rapport. Han
kender ikke til, at rapporten skulle have været forelagt for selskabet,
uanset om Miljøklagenævnet i afgørelsen om lukning skriver, at
det har været tilfældet. Han har højst set en konklusion på ca. 10
linjer. Anpartsselskabet og dets ansatte blev ikke inddraget under
udarbejdelsen af rapporten og har ikke leveret nogen form for op-
lysninger til revisorerne. Revisionsfirmaet havde været rådgiver
for aktieselskabet og herunder ydet den dårlige rådgivning, som
var årsag til skattesagen, der førte til konkursen. Han mener derfor,
at firmaet var inhabilt.
Han er ikke blevet mødt med personlige erstatningskrav fra andre
kreditorer. Bagmandspolitiets undersøgelse i anledning af kurators
anmeldelse af ham førte ikke til påtale. Han beskæftiger sig i sit
nuværende selskab fortsat med BIT-teknologi, men der anvendes
en helt anden teknologi end i D-selskaberne. Hovedaktionæren i
selskabet er i dag - som følge af de økonomiske problemer, finanskri-
sen har affødt - en ekstern investor. Han og hans kone er minori-
tetsaktionærer. Han er desuden ansat som direktør. Han har ikke
tjent særlig meget på etableringen af det nye selskab og sin ansæt-
telse der. Hele forløbet før og efter lukningen af D har været meget
belastende.
Michael Rogers har forklaret blandt andet, at han i 1997 var ma-
naging director i Revertex Chemicals Ltd. Selskabet beskæftigede
sig med produktion af biocider. Siden begyndelsen af 1990'erne
havde han kontakt til D. Det danske selskab leverede den aktive
ingrediens, BIT, i Revertex' slutprodukt, og var derfor en meget
væsentlig leverandør. Den eneste sikre og ansvarlige alternative
leverandør, INCI, var konkurrent til Revertex. Der var på Revertex'
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initiativ drøftelser med D i 1997 om Revertex' eventuelle køb af
selskabet eller etableringen af et joint venture. Man var i Revertex
bekendt med de økonomiske vanskeligheder, det danske selskab
havde. Han besøgte selv flere gange D's produktionsanlæg. Der
var dele af dette, man fandt bekymrende. Det samme gjaldt det
ophobede affald. Due diligence-processen viste, at en betydelig del
af affaldet var »historisk«. Der foregik ikke en egentlig affalds-due
diligence, men Revertex foretog visse miljømæssige undersøgelser.
Drøftelserne om joint venture-konstruktionen eller overtagelsen
stoppede, fordi man ikke kunne blive enige om det økonomiske.
Han opfattede B som en seriøs forretningsmand.
Chris Wrigley har forklaret blandt andet, at han i 1997 var manag-
ing director i Nipa Laboratories Ltd., som er et datterselskab af det
store britiske børsnoterede selskab BTP. Nipa var på visse områder
konkurrent til D. Nipa var oprindeligt alene interesseret i at købe
det danske selskabs DTBA-teknologi, som blev anvendt til BIT-
produktion. Nipa byggede i stedet egne produktionsfaciliteter. Se-
nere kom der overvejelser om at købe hele den danske virksomhed,
inklusive produktionsanlæg. Nipa var interesse i et sådant køb,
fordi D producerede DTBA i en bedre kvalitet end den, Nipa selv
kunne producere. Herudover producerede D en anden råvare, som
Nipa anvendte, og som man købte relativt dyrt hos BASF i Tys-
kland. Det ville være attraktivt selv at producere dette produkt på
det danske produktionsanlæg, som anvendte en simpel og billig
proces og leverede i en god kvalitet. Det var kendt i markedet og
dermed også af Nipa, at D i 1997 var i økonomiske vanskeligheder
og derfor var interesseret i en investering udefra. Han aflagde
sammenmed to andre fra koncernen et besøg hos D for at inspicere
produktionsanlæggene. De fik bekræftet, at produktionsanlæggene
teknologisk var bedre end Nipas eget anlæg. Der var intet usædvan-
ligt ved anlægget, set i forhold til hvordan Nipas og koncernens
egne anlæg så ud. Han har besøgt produktionsfaciliteter i Storbri-
tannien med tilsvarende affaldsophobning. En væsentlig del af en
eventuel investering fra Nipas side ville skulle reserveres til at løse
affaldsproblemet. Dette var også tilfældet ved en række andre
overtagelser af lignende små virksomheder, somNipa foretog i den
pågældende periode. Det var Nipas vurdering, at affaldet ikke re-
præsenterede en akut miljømæssig risiko. Som det fremgår af hans
telefax til D af 14. april 1997 var der et presserende behov for at
afværge miljømyndighedernes tilsyneladende umiddelbart forestå-
ende lukning af virksomheden. Der udestod på det tidspunkt sub-
stantielle forhandlinger og en due diligence-proces. Det var hans
vurdering, at der ville have været betydelige fordele ved en overta-
gelse. Nipa havde de fornødne ressourcer til at drive virksomheden,
og D havde en bedre teknologi end den, Nipa selv var i besiddelse
af.
A har forklaret blandt andet, at han er uddannet svagstrømsingeni-
ør. Da han blev færdig i 1979, blev han ansat i sin fars og onkels
virksomhed, C, for at bistå med automatiseringen af produktions-
anlæggene på fabrikken i - - -. Det lykkedes at få virksomheden
moderniseret. Det var ikke sådan, at affaldsdyngerne
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dominerede virksomheden. I 1989 blev han første gang teknisk
direktør. Hans opgaver var af teknisk karakter og vedrørte på davæ-
rende tidspunkt ikke miljøspørgsmålene. Det var således de skiften-
de administrerende direktører og den ansatte miljømedarbejder,
der stod for at påse, at miljøgodkendelsen fra 1982 blev overholdt.
Han blev først involveret i miljøspørgsmålene i forbindelse med
anken over den nye miljøgodkendelse fra 1992. Han husker ikke i
dag, om bortskaffelsen på det tidspunkt skete i overensstemmelse
med påbuddet af 10. januar 1992.
Fra 1992 og frem var han ansvarlig for miljø i aktieselskabet. Da
han blev involveret, kom der ekstra fokus på miljøsiden, herunder

særligt at få styr på affaldet. Han var således fuldt ud klar over de
problemer, der var forbundet med affaldsbortskaffelsen. Han var
derfor ganske bekymret over den overtagelse af miljøansvaret, som
blev aftalt i købekontrakten. Rent bortset fra sælgersidens ønske
om at overdrage ansvaret havde han dog også selv et ønske om, at
han og B skulle påtage sig ansvaret for at skaffe affaldet bort i stedet
for at overlade det til det offentlige. Til gengæld måtte bortskaffel-
sen så tage den tid, det nu tog. Tidligere havde Storstrøms Amt
været villig til at ændre påbud og tilpasse sig virksomhedens øko-
nomiske muligheder, og det havde han en forventning om stadig
ville være tilfældet. Amtet ønskede også, at virksomheden skulle
fortsætte, så amtet ikke skulle stå med affaldsproblemerne.
Under oparbejdningen af råvarer til et færdigt produkt opstår
mellemprodukter (også benævnt mellemfraktioner) og remanens.
Mellemprodukter består til dels af råvarer og er godkendelsesmæs-
sigt kun affald, hvis de ikke inden for en given frist indarbejdes i
produktionen igen. Remanens er derimod entydigt affald. Allerede
fra slutningen af 1960'erne var der sket en ophobning af remanens
på virksomhedens arealer. Der var på det tidspunkt ikke nogen
løsning på bortskaffelsen. Benzylcyanidremanens er en destillations-
remanens. Oprindeligt var det fast affald af en kulstofagtig beskaf-
fenhed, som henlå frit i store bunker, og senere blev dækket af
presenninger. Dette var ikke forbundet med nogen særlig risiko,
men efter den første afgørelse fra Miljøklagenævnet blev denne
remanens flyttet til siloer. Han forsøgte flere gange at slippe af med
benzylcyanidremanensen. Andre dele af det gamle affald blev op-
bevaret i tromler. Man tog på et tidspunkt et nyt anlæg i brug, som
gjorde, at remanensen fik en mere flydende beskaffenhed. Fast af-
fald var således med sikkerhed »gammelt«. Mellemfraktion blev
opbevaret i tanke. Spildevand var udelukkende nyt affald.
Hans ønske var en løsning, hvor det både økonomisk og praktisk
kunne lade sig gøre at komme af med det gamle affald. Det var
også et praktisk problem at komme afmed affaldet, idet det krævede
en skriftlig aftale med Kommunekemi. Det lykkedes aldrig at få
alle aftaler på plads. Der blev stillet mange krav fra Kommunekemis
side om eksempelvis, hvornår på året aflevering skulle ske, og
hvordan remanensen skulle emballeres. Det kan godt være, at man
fra virksomhedens side ville have opfyldt disse krav, hvis man
havde haft pengene, og havde fået de skriftlige aftaler indgået. På
virksomheden fandt man på en løsning, hvor man ville blande
mellemprodukter og råvarer, så affaldet kunne transporteres flyden-
de i tanke. Amtet syntes det var en god idé, men det blev heller al-
drig til noget med denne bortskaffelsesform, blandt andet på grund
af den manglende skriftlige aftale.
Brevet fra Kommunekemi af 26. september 1995, hvorefter det
skulle bero på D's forhold, at der ikke blev bortskaffet benzylcya-
nidremans, er ikke korrekt. D fik aldrig den skriftlige aftale med
Kommunekemi, som var en forudsætning for en sådan bortskaffelse.
Det er derfor, benzylcyanidremanens ikke blev bortskaffet.
For at overholde amtets påbud var det nødvendigt at skaffe flere
penge til virksomheden. Det blev løbende drøftet i hele ledergrup-
pen, hvordan man bedst kunne løse affaldsproblemerne. Han arbej-
dede selv konstant på at finde metoder til at få så meget affald som
muligt bortskaffet for det beløb, der var til rådighed. Det lykkedes
også at nedbringe mængden af gammelt affald fra aktieselskabets
tid ganske betydeligt. Det af Miljøstyrelsen opgjorte slutoplag af
nyt affald og mellemprodukter virker umiddelbart korrekt. At der
var et oplag, ud over det driftsmæssigt tilladte, skyldtes for en væ-
sentlig dels vedkommende, at man i virksomheden var ved at ud-
vikle en ny metode til at få en del af remanensen bragt i en form,
hvor det bedre kunne håndteres af Kommunekemi. For så vidt angik
de dele af det nye affald, hvor man allerede havde fundet en løsning
på, hvordan det skulle håndteres, og hvor der var en aftale med
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Kommunekemi, blev der ikke oplagret affald, ud over det drifts-
mæssigt tilladte. Når man fik nye produkter ind i virksomheden,
gik der typisk en periode, indtil man fik udviklet en metode til
håndtering af det nye affald, før bortskaffelse kunne ske. Uanset
hvornår man lukkede virksomheden, ville der således være drifts-
mæssigt betinget nyt affald på virksomheden.
De 61 tons mellemprodukter, der er tvist om, ville, hvis produk-
tionen ikke var blevet stoppet, være gået ind i produktionen, og
ville dermed være blevet til færdigvarer. Det er således kun i kraft
af lukningen, at det blev til affald. Ifølge hans egen opgørelse var
der 246 tons gammel mellemfraktion.
Ingen af de forskellige eksperter, der har set på affaldet, har vur-
deret, at der var nogen egentlig risiko ved opbevaringen på virksom-
heden. Der blev også både etableret betongrave og andre sikker-
hedsforanstaltninger. Kravet om overdækning skyldtes væsentligt
de
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lugtgener, der var fra affaldet. Den eksplosionsfarlige del blev
overvåget. Det er »rent vås«, når det i Miljøklagenævnets afgørelse
er anført, at Risø havde fået oplyst, at benzylcyanidremanensen en
sommerdag var begyndt at reagere på grund af varmen og var be-
gyndt at sive. Det kunne slet ikke lade sig gøre for benzylcyanidre-
manensen var i betonsiloen. Ganske vist kunne overfladen blive
varm/klistret en varm dag, men i værste fald ville remanens, der i
varmt vejr »flød over«, være endt i renseanlægget. Han har aldrig
set remanensen blive så flydende, at den løb ud af beholderen.
At det ifølge opgørelsen fra Kommunekemi kostede ca. 18 mio.
kr. at rydde op, er formentlig rigtigt. Det ændrer imidlertid ikke
på, at D, hvis man havde fået lov til at fortsætte og havde fået den
forudsatte kapital tilført fra Nipa, herunder garantien på 6 mio. kr.
til affaldsbortskaffelse, ville have kunnet bortskaffe affaldet forsvar-
ligt og samtidig have fortsat en rentabel drift. Forskellen mellem
de 18 og 6 mio. kr. skyldes den rydning af produktionsfaciliteter
(tømning af rensningsanlæg, afblænding af tanke, bortskaffelse af
rå- og færdigvarer samt emballage, paller og tromler), som Kom-
munekemi har udført for et beløb på 10.718.750 kr. Disse opryd-
ningsomkostninger ville ikke have skullet afholdes, hvis virksom-
heden havde fortsat produktionen. Af de samlede omkostninger til
Kommunekemi er det dermed kun ca. 8 mio. kr., som vedrører
bortskaffelse af egentligt affald. Dette beløb stemmer meget godt
overens med de af Nipa afsatte 6 mio. kr. til affaldsbortskaffelse.
Siden 1997 er det kun en enkelt gang kortvarigt lykkedes ham at
få arbejde som ingeniør. Han arbejder i dag i en ikke specielt vel-
lønnet stilling som sælger i et firma, der sælger fodertilskud til he-
ste. Det er usikkert, hvad der sker med hans stilling fremover, da
virksomheden er til salg. Han har en afdragsordning med Kriminal-
forsorgen vedrørende bøden og omkostningerne i straffesagen. Der
er ikke nogen realistisk mulighed for, at han vil kunne afdrage hele
denne gæld. Han vil ikke kunne betale, hvis Miljøstyrelsen får
medhold i erstatningskravet. Forløbet med straffesagen og den ef-
terfølgende erstatningssag har været utroligt belastende for både
ham og hans familie.
Procedure
Miljøstyrelsen og B har i det væsentlige procederet i overensstem-
melse med deres påstandsdokumenter.
I Miljøstyrelsens påstandsdokument er følgende anbringender
anført:
»De fastsatte vilkår og meddelte påbud er gyldige
B har anfægtet gyldigheden af de omhandlede vilkår i miljøgod-
kendelsen fra 1992 og de meddelte påbud efter olie- og kemikalie-
affaldsbekendtgørelsen, for så vidt disse vilkår og påbud angår
bortskaffelse af gammelt affald (affald produceret før vilkårene
blev fastsat / påbuddene blev meddelt).

Heroverfor gøres det i første række gældende, at de pågældende
afgørelser, som er truffet og meddelt i 1992-1996, bør lægges
uprøvede til grund under retssagen, da afgørelserne ikke er anfægtet
inden for søgsmålsfristen, som for alle afgørelser udløb, før selska-
bet gik konkurs.
I anden række gøres det gældende, at de omhandlede vilkår er
lovlige og gyldige.
Vilkårene i miljøgodkendelsen af 18. december 1992 er fastsat
med hjemmel i dagældende § 34 i miljøbeskyttelsesloven, og på-
buddene er meddelt i medfør af olie- og kemikalieaffaldsbekendt-
gørelsens § 12.
Det bestrides, at den af B påberåbte Højesteretsdom i UfR 2006,
side 1531, har betydning for gyldigheden af de omhandlede vilkår
og påbud. Dommen vedrørte et påbud om at foretage foranstaltnin-
ger i anledning af en stedfunden jordforurening. Højesteret fastslog,
at miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, efter ordlyden, placeringen
i loven og forarbejderne må forstås således, at bestemmelsen tager
sigte på foranstaltninger til nedbringelse af den fremtidige forure-
ning fra virksomheden og ikke indeholder hjemmel for et påbud
om at foretage oprensning eller andre foranstaltninger i anledning
af en allerede stedfunden jordforurening.
For det første har Højesteret i dommen alene taget stilling til
rækkevidden af lovens § 41, stk. 1, og ikke de i sagen omhandlede
bestemmelser.
For det andet angår de omhandlede vilkår og påbud nedbringelse
og bortskaffelse af et affaldsoplag. Der var ikke tale om påbudm.v.
om foranstaltninger i forhold til en allerede stedfunden forurening.
Reguleringen havde til formål at nedbringe affaldsoplagene i den
igangværende virksomhed med det formål at reducere risikoen for
forurening.
For det tredje angår de omhandlede afgørelser vilkår for og regu-
lering af en igangværende virksomhed, som havde været omfattet
af miljøgodkendelse siden 1982. Vilkårene blev fastsat og påbud-
dene meddelt efter udløbet af den otteårige »fredningsperiode« i
dagældende § 41, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven.
Endelig henvises til, at sagsøgers opfattelse er i overensstemmelse
medMiljøklagenævnets delafgørelse af 7. juni 1996 . . ., og atDen
Særlige Klageret i kendelse af 10. maj 2007 . . . har afvist A's be-
gæring om genoptagelse af straffesagen, hvilken begæring støttedes
på præcist de samme synspunkter, som B fremfører i retssagen.
De sagsøgte er erstatningsansvarlige for det påstævnte beløb.
Til støtte for Miljøstyrelsens påstande gøres det overordnet gæl-
dende, at de sagsøgte er erstatningsansvarlige for det påstævnte
beløb, som udgør en del af de af
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Miljøstyrelsen og Storstrøms Amt afholdte udgifter til bortskaffelse
af oplagret kemikalieaffald på den grund, hvorfra D-selskaberne
drev virksomhed.
Det gøres endvidere gældende, at det i sagen opgjorte tab er såvel
en kausal som en adækvat følge af de sagsøgtes ansvarspådragende
adfærd.
Der er ansvarsgrundlag
A og B er som direktører i anpartsselskabet erstatningsansvarlige
efter dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. den indtil 1. juni
1996 gældende anpartsselskabslovs § 110, der ifølge forarbejderne
skal fortolkes i overensstemmelsemed den almindelige culpa-regel.
Der er ikke ved udeladelsen af denne bestemmelse i den gældende
anpartsselskabslov tilsigtet en ændring i ansvarsgrundlaget for le-
delsen.
Ledelsen kan efter disse regler ifalde erstatningsansvar direkte
over for tredjemand for medvirken til selskabets tilsidesættelse af
dets forpligtelser, herunder i forholdet til det offentlige.
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Der påhviler de sagsøgte en skærpet ansvarsbedømmelse, idet de
sagsøgte var såvel direktører som hovedanpartshavere i anpartssel-
skabet.
Det må, også på grundlag af Højesterets dom af 21. juni 2001
lægges til grund, at anpartsselskabet ved overtagelsen af virksom-
heden den 27. oktober 1994 indtrådte i pligten til at bortskaffe affald
i overensstemmelse med de vilkår og påbud, der var meddelt aktie-
selskabet. De sagsøgte var, i kraft af deres hidtidige tilknytning til
aktieselskabet, fuldt ud bekendt med omfanget og indholdet af
disse miljøforpligtelser.
De sagsøgte havde også en betydelig interesse i, uden at skulle
ansøgemiljømyndighederne om fornyet tilladelse, at kunne overtage
virksomhedens drift på grundlag af den eksisterende miljøgodken-
delse med de muligheder - og forpligtelser - som denne overtagelse
indebar.
De sagsøgte var som direktører i anpartsselskabet ansvarlige for
beslutningerne om selskabets tilsidesættelse af strafsanktionerede
påbud om at bortskaffe store mængder farligt kemikalieaffald på
virksomheden med væsentlig risiko for forurening til følge.
De sagsøgte har ved disse beslutninger valgt at varetage anparts-
havernes interesse i, at selskabets midler anvendtes til andre formål
end bortskaffelse af affald, hvilket, da selskabet blev nødlidende,
har medført, at det offentlige blev påført betydelige udgifter til den
nødvendige bortskaffelse af kemikalieaffaldet.
De sagsøgte har herved medvirket til anpartsselskabets retsbrud,
der må karakteriseres som utilbørlige, hvilket de sagsøgte måtte
have indset.
Det gøres i den forbindelse gældende, at Højesterets dom i straf-
fesagen i sig selv er beviset for ansvarsgrundlag. At direktøren for
et selskab ifalder personligt strafansvar for selskabets tilsidesættelse
af sådanne påbud og vilkår, medfører vel ikke i alle tilfælde, at le-
delsen dermed tillige er erstatningsansvarlig. Men under de i denne
sag foreliggende særligt graverende omstændigheder er dommen
i straffesagen det tilstrækkelige bevis for erstatningsretligt ansvars-
grundlag.
Det fremhæves herved, atA i straffesagen i alle forhold er fundet
ansvarlig for forsætlig tilsidesættelse af vilkår og påbud og efter
de skærpende bestemmelser om opnået eller tilsigtet økonomisk
fordel, at forholdene også efter Højesterets bedømmelse var af en
sådan grovhed, at der skulle idømmes frihedsstraf, og at de relevante
indsigelser om eventuel myndighedsaccept (accept af risiko), faktisk
eller økonomisk umulighed m.v. blev efterprøvet og forkastet som
frifindelsesgrunde eller formildende omstændigheder.
B skal ikke under erstatningssagen drage fordel af, at han udeblev
fra straffesagen trods lovlig tilsigelse. Og B har ikke påvist, at hans
forhold i ansvarsmæssig henseende adskiller sig afgørende fra A's
eller i øvrigt påvist omstændigheder, som kan afkræfte den ved
dommen i straffesagen etablerede formodning for, at også han som
direktør i og medejer af selskabet har handlet ansvarspådragende.
Dernæst er det en skærpende omstændighed, at anpartsselskabets
overtagelse af aktieselskabets virksomhed i oktober 1994 skete på
et uforsvarligt økonomisk grundlag.
Det skal herved navnlig fremhæves, at det på grund af anpartssel-
skabets økonomiske forhold reelt var udelukket, at selskabet kunne
imødekomme kreditorernes krav samtidig med opfyldelse af de
omhandlede vilkår og påbud om bortskaffelse af oplagret kemika-
lieaffald, at anpartsselskabets hensættelse til miljøforpligtelser var
alt for lille, og at størrelsen på de overtagne kreditorer var uden
sammenhæng med virksomhedens omsætning/resultat . . .
På trods af disse forhold, og selvom der ikke var indgået aftale
om en ordning med kreditorerne, overtog de sagsøgte via anparts-
selskabet virksomheden fra det nødlidende aktieselskab, som var
ejet af de sagsøgtes nærtstående.

De sagsøgte har eller burde i hvert fald have indset, at overtagelsen
på det foreliggende økonomiske grundlag var for risikabelt.
Det bestrides, at de sagsøgte med føje har kunnet forlade sig på
deres fædres »garantitilsagn« omtalt i overdragelsesaftalen af 27.
oktober 1994 . . . Der er ikke fremlagt beviser for, at dette tilsagn
var bakket op af vilje og evne til at tilføre anpartsselskabet det
fornødne kapitalgrundlag, eller at de sagsøgte i perioden fra virk-
somhedens start og indtil konkursen i maj 1997 tog effektive skridt
til at aktualisere »garantien«, uanset at virksomheden blev drevet
med underskud i hele denne periode. Allerede derfor kan der ikke
tillægges de
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sagsøgtes anbringender om »garantitilsagnet« nogen betydning.
Mundtlige forklaringer under hovedforhandlingen af de sagsøgte
eller tidligere rådgivere for de sagsøgte kan ikke ændre herved.
Det tilføjes, at sagsøgerne allerede i stævningen af 29. juni 2001
opfordrede de sagsøgte til at fremlægge yderligere dokumenter til
belysning af anpartsselskabets finansieringsgrundlag, hvilket ikke
er sket. Det gøres gældende, at en eventuel bevisusikkerhed vedrø-
rende dette finansieringsgrundlag som følge heraf skal komme de
sagsøgte til skade.
Endelig burde de sagsøgte have indstillet anpartsselskabets virk-
somhed på et tidligere tidspunkt, idet de sagsøgte måtte eller burde
have indset, at en videreførelse af virksomheden uden yderligere
tab for kreditorerne, herunder miljømyndighederne, måtte anses
for udelukket.
Anpartsselskabet bortskaffede næsten intet affald i perioden 1.
januar 1996 til konkursen i maj 1997 . . .
Det gør ikke nogen forskel, hvor langt de sagsøgte måtte være
nået i bestræbelserne på at tilføre selskabet yderligere kapital, da
Miljøklagenævnets forbud mod fortsat drift trådte i kraft den 21.
april 1997. Det er således heller ikke afgørende, om de sagsøgtes
(tidligere) forretningsforbindelser under hovedforhandlingen,
måtte afgive vidneforklaringer, som støtter B's anbringender om,
at alle forpligtelser ville være indfriet, hvis blot miljømyndighederne
havde givet yderligere et antal måneders henstand.
Det fremhæves i den forbindelse, at selskabets økonomiske pro-
blemer havde stået på siden virksomhedsovertagelsen i oktober
1994, atMiljøklagenævnet allerede i november 1996 tilkendegav,
at nævnet måtte overveje at nedlægge forbud mod fortsat drift, så-
fremt virksomheden ikke var i stand til at opfylde miljøkravene,
og at Storstrøms Amt allerede i august 1996 varslede driftsforbud
for fem produktioner, som forårsagede ophobning af nyt generet
kemikalieaffald . . .
Ex tuto gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at kritisere
Miljøklagenævnets afgørelse af 20. marts 1997 . . . om forbud mod
yderligere drift.
Tabet er en kausal og adækvat følge af en ansvarspådragende
adfærd
Det gøres gældende, at myndighedernes udgifter til bortskaffelse
af kemikalieaffaldet, i hvert fald for det i sagen opgjorte og påstævn-
te beløb, er en kausal følge af de sagsøgtes ansvarspådragende ad-
færd.
Det må have stået de sagsøgte klart, at anpartsselskabets overta-
gelse af virksomheden på et særdeles svagt økonomisk grundlag
og tilsidesættelsen af de omhandlede vilkår og påbud kunne med-
føre endogmeget betydelige udgifter for det offentlige til bortskaf-
felse af det på virksomheden ophobede kemikalieaffald.
Vedrørende den manglende bortskaffelse af affald genereret før
anpartsselskabet overtog virksomheden, bemærkes herved - som
konstateret af Højesteret - at anpartsselskabet ved virksomhedsover-
dragelsen succederede i aktieselskabets miljøforpligtelser, blandt
andet pligten til at efterkomme vilkår og påbud om bortskaffelse
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af gammelt affald, at de sagsøgte via deres tilknytning til aktiesel-
skabet havde fuldt kendskab til omfanget og indholdet af disse
forpligtelser, som selskabet derved påtog sig at opfylde, og at A i
straffesagen blev dømt for tilsidesættelse af pligten til at bortskaffe
også gammelt affald.
B har . . . gjort gældende, at der ikke foreligger årsagsforbindelse
mellem de sagsøgtes handlinger og det af sagsøger påberåbte tab,
fordi myndighedernes udgifter til bortskaffelse af affald angiveligt
ville have været tilsvarende eller større efter aktieselskabets kon-
kurs, hvis anpartsselskabet ikke havde overtaget og videreført D-
virksomheden.
B's argumentation forudsætter imidlertid, at det ikke var muligt
at sælge virksomheden med tilknyttede miljøgodkendelser og -
forpligtelser til en anden og økonomisk mere solid køber. I hvert
fald under de i sagen foreliggende omstændigheder, hvor virksom-
heden med tilhørende miljøforpligtelser faktisk blev overdraget og
videreført, må det påhvile B at bevise, at denne mulighed ikke ek-
sisterede, og dette bevis er ikke ført.
For det tilfælde, at landsretten måtte give B medhold i den
nævnte indsigelse, gøres det gældende, at den fortsatte drift i an-
partsselskabet medførte et yderligere tab for sagsøger. Således op-
arbejdede anpartsselskabet i perioden efter 1. januar 1995 i alt 361
tons nyt affald . . . svarende til en bortskaffelsesudgift for myndig-
hederne på [1,325] mio. kr.
Hvis derimod det yderligere tab skal opgøres som forskellen
mellem de anslåede bortskaffelsesudgifter for affaldsoplaget pr. 1.
januar 1995 og bortskaffelsesudgifterne for affaldsoplaget (gammelt
og nyt affald) pr. 1. maj 1997, er der mellem B og Miljøstyrelsen
enighed om, at dette yderligere tab udgør ca. 500.000 kr. Det be-
mærkes, at Miljøstyrelsen ikke er enig i, at de sagsøgtes ansvar
alene omfatter dette beløb.
Herom bemærkes endelig, at alene den af Højesteret i straffesagen
opgjorte økonomiske fordel, som var baseret på mindre affalds-
mængder og lavere bortskaffelsespriser end ved den faktiske tabs-
opgørelse i nærværende sag udgjorde ca. 1,6 mio. kr.
De sagsøgtes øvrige indsigelser
A har under retssagen gentaget sine indsigelser fra straffesagen
om »myndighedsaccept« og »faktisk umulighed«. Der henvises
herom til Højesterets dom i straffesagen, hvor indsigelserne blev
efterprøvet og forkastet, jf. ovenfor, idet A's indsigelser ikke ses
at være
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støttes på andre faktiske omstændigheder, end det var tilfældet
under straffesagen.
B har . . . erklæret ikke at ville gøre disse indsigelser gældende
under nærværende sag.
B har derimod den indsigelse mod sagsøgers erstatningskrav, at
der forelå »økonomisk umulighed«, og at de sagsøgte som ledelse
i anpartsselskabet gjorde, hvad der var økonomisk muligt for at
opfylde vilkår og påbud. Herom henvises til Højesteretsdommen
i straffesagen, hvor disse forhold hverken fandtes at udgøre en fri-
findelsesgrund eller formildende omstændigheder i øvrigt. At sel-
skabets økonomi vanskeliggjorde opfyldelsen af myndighedernes
krav, var en direkte følge af de sagsøgtes beslutninger om via an-
partsselskabet at overtage og videreføre virksomheden på et ufor-
svarligt økonomisk grundlag.
Der er ikke grundlag for at lempe erstatningspligten
Det bestrides, at der er grundlag for at lempe de sagsøgtes erstat-
ningspligt i medfør af erstatningsansvarslovens § 24.
Det skal herved navnlig fremhæves, at der er tale om erstatnings-
ansvar for handlinger i erhvervsvirksomhed, at ansvaret skyldes
alvorlige overtrædelser af miljølovgivningen, som anpartsselskabet
og A er blevet straffet for, og at der ikke under straffesagen fandtes

grundlag for lempelse af strafansvaret efter straffelovens § 84.
Udokumenteredemundtlige forklaringer under hovedforhandlingen
omB's personlige økonomiske forhold kan ikke tillægges betydning
i denne sammenhæng.«
I B's påstandsdokument er følgende anbringender anført:
»Ikke grundlag for hæftelsesgennembrud
Indledningsvis henledes rettens opmærksomhed på, at den part -
anpartsselskabet - som det i første række ville have været naturligt
at rejse krav mod, ikke er sagsøgt under sagen. Sagsøgte bekendt
har der ikke tidligere været rettet krav mod anpartsselskabet i an-
ledning af udgifterne til bortskaffelse af affald på ejendommen.
1 det omfang det ikke var ansvarspådragende for anpartsselskabet
at påtage sig forpligtelser i forhold til bortskaffelse af oplagret affald
på ejendommen, vil en efterfølgende manglende opfyldelse af en
sådan forpligtelse ikke kunne gøres gældende personligt mod de
sagsøgte.
Finder retten, at der er grundlag for at gøre et erstatningskrav
gældende i anledning af, at det affald, der var ophobet på ejendom-
men ikke blev fjernet i anpartsselskabets levetid, gøres det således
gældende, at et sådant erstatningskrav alene kan gøres gældende
mod anpartsselskabet. Baggrunden herfor er, at det i givet fald er
anpartsselskabet, der har påtaget sig den forpligtelse, der giver
grundlag for erstatningskravet.
Et erstatningskrav vil alene kunne rettes mod de sagsøgte person-
ligt, såfremt betingelserne for hæftelsesgennembrud er til stede.
Der foreligger imidlertid ikke sådanne særlige omstændigheder,
som kan begrunde et hæftelsesgennembrud, og dermed et personligt
ansvar for de sagsøgte.
Der henvises i den forbindelse særligt til, at den manglende
overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen ikke har været for-
bundet med en gevinst for de sagsøgte. Betingelsen for et hæftel-
sesgennembrud om, at der er indtrådt en direkte eller indirekte be-
rigelse for den pågældende, er derfor ikke til stede under denne
sag.
Sagsøgte A blev under straffesagen blandt andet dømt efter miljø-
beskyttelseslovens § 110 - efter sagsøgtes opfattelse med urette -
der anses for at udgøre hjemmel til at pålægge et personligt straffe-
ansvar for indehavere og ledelsespersoner af selskabet, der anses
for at have overtrådt miljølovgivningen.
Det gøres gældende, at en sådan hjemmel for personligt ansvar
under ingen omstændigheder findes på det erstatningsretlige område
medmindre betingelserne for hæftelsesgennembrud foreligger.
Temaet under denne sag er ikke, hvorvidt selskabet blev stiftet
på et uforsvarligt kapitalgrundlag (retrospektivt). Spørgsmålet er,
om selskabets kapitalberedskab var ansvarspådragende for ledelsen
under hensyntagen til de driftsmæssige forudsætninger ledelsen
havde på det pågældende tidspunkt (perspektivt).
Det bestrides, at kapitalgrundlaget var ansvarspådragende og kan
begrunde et hæftelsesgennembrud.
De erstatningsretlige betingelser er ikke til stede
Sagsøgers erstatningspåstand er baseret på almindelige regler om
erstatning uden for kontrakt. Alle de erstatningsretlige betingelser
skal være opfyldt for, at et sådant krav kan efterkommes.
Det bestrides, at der er et ansvarsgrundlag, og at der er årsagssam-
menhæng mellem sagsøgtes handlinger/undladelser og det tab,
sagsøger har opgjort.
Ansvarsgrundlag
Til støtte for, at der foreligger et ansvarsgrundlag, har sagsøger
henvist til den straffesag, hvor sagsøgte A, er dømt for overtrædelse
af miljølovgivningen, og henvist til at disse forhold derfor medfører
et ansvarsgrundlag under den civile erstatningssag.
Det gøres gældende, at vilkårene om bortskaffelse af oplagret af-
fald i miljøgodkendelsen af den 18. december 1992, samt efterføl-

Copyright © 2015 Karnov Group Denmark A/S side 19

UfR ONLINE U.2012.2102H



gende påbud om overholdelse af disse vilkår er ugyldige, idet der
ikke i en miljøgodkendelse kan fastsættes vilkår om bortskaffelse
af eksisterende forurening, men alene vilkår om bortskaffelse af
fremtidig forurening.
Det gøres til støtte herfor gældende, at miljøbeskyttelseslovens
skadesbegreb alene omfatter ændringer fra naturlig tilstand til for-
ringelse og fra forringelse til øget forringelse. Skadesbegrebet
omfatter imidlertid ikke de

2128
situationer, hvor en forbedring udebliver. Det vil sige, at det ikke
kan betegnes som en skade, at der ikke er foretaget forbedringer
af en opstået miljøsituation.
Tilsvarende kan der ikke med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven
stilles vilkår om, at en forringelse skal udbedres. De vilkår, der kan
stilles i en miljøgodkendelse er alene vilkår, der forhindrer yderli-
gere forringelser af miljøet.
Vilkårene i en miljøgodkendelse kan alene have et miljømæssigt
sigte, og hensynet til at frigøre miljømyndighederne fra en økono-
misk byrde ved at skulle bortskaffe affald er således ikke et hensyn,
der kan begrunde vilkår om affaldsbortskaffelse.
Manglende overholdelse af miljøgodkendelsens bestemmelser
om bortskaffelse af gammelt affald kan derfor ikke udløse et erstat-
ningsansvar.
Østre Landsret er ved sin behandling af nærværende sag hverken
bundet af den tidligere straffesag, hvor påbuddenes gyldighed ikke
er prøvet i forhold til ovenstående anbringender, eller Den særlige
Klagerets afvisning af at genoptage straffesagen, da der herved
alene er taget stilling til, om betingelserne for genoptagelse var
opfyldt.
En domfældelse for ikke at have bortskaffet gammelt affald i
overensstemmelse med vilkår i en miljøgodkendelse betyder ikke,
at der foreligger et erstatningsretligt ansvarsgrundlag. I straffesagen
er A dømt på baggrund af en objektiv konstatering af, at vilkårene
i miljøgodkendelsen ikke er opfyldt. En sådan domfældelse har li-
gesom vilkårene i en miljøgodkendelse et miljømæssigt sigte. Et
erstatningssøgsmål har imidlertid pr. definition et økonomisk sigte.
En domfældelse under en straffesag om overtrædelse af miljølov-
givningen er derfor ikke alene tilstrækkeligt til at statuere et erstat-
ningsretligt ansvarsgrundlag.
Det gøres gældende, at de sagsøgte ikke har handlet ansvarspådra-
gende, idet de sagsøgte på alle måder forsøgte at bortskaffe affald
i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen. De
sagsøgte forsøgte således at finde alternative, billigere metoder for
bortskaffelse af affaldet på ejendommen, ligesom de sagsøgte
søgte at skaffe yderligere kapital til virksomheden, som blandt andet
kunne bruges til at fortsætte driften samtidig med, at både gammelt
og nyt affald på ejendommen blev bortskaffet.
Det bestrides endvidere, at anpartsselskabet blev oprettet på et
uforsvarligt kapitalgrundlag, der kan begrunde et erstatningsansvar.
Allerede det forhold, at der rent faktisk og ubestridt blev bortskaffet
mere affald på ejendommen end inden anpartsselskabet påbegyndte
driften på ejendommen, viser, at der har været forsvarlig kapital i
selskabet til at drive virksomhed på ejendommen.
På denne baggrund gøres det gældende, at der hverken som følge
afmanglende overholdelse afmiljøgodkendelsens vilkår om affalds-
bortskaffelse eller som følge af uforsvarligt kapitalgrundlag fore-
ligger et ansvarsgrundlag, som kan føre til erstatningspligt for
sagsøgte.
Årsagssammenhæng og tab
Skulle retten finde, at der foreligger et ansvarsgrundlag for
sagsøgte på grund af, at vilkårene i miljøgodkendelsen ikke blev
opfyldt eller som følge af, at anpartsselskabet blev oprettet og drevet
på et uforsvarligt kapital grundlag, gøres det gældende, at der ikke

er årsagssammenhæng mellem disse forhold og de udgifter,
sagsøger har afholdt til bortskaffelse af gammelt affald.
Affaldet på ejendommen var således for størstedelens vedkom-
mende gammelt affald, der stammede fra driften af C og var således
ophobet på ejendommen, inden anpartsselskabet påbegyndte drift
på ejendommen. Affaldet blev ikke ophobet på ejendommen som
følge af, at anpartsselskabet ikke kunne overholde miljøgodkendel-
sens vilkår om affaldsbortskaffelse.
Var anpartsselskabet ikke indtrådt i driften på ejendommen med
vilkår om bortskaffelse af det gamle affald, ville miljømyndighe-
derne i forbindelse med, at C efterfølgende gik konkurs, have haft
tilsvarende eller større udgifter til bortskaffelse af affaldet på
ejendommen.
De udgifter miljømyndighederne nu har afholdt til affaldsbortskaf-
felse, er udgifter, som myndighederne under alle omstændigheder
skulle have afholdt i forbindelse med, at C gik konkurs.
Det forhold, at sagsøgte ikke opfyldte vilkårene om affaldsbort-
skaffelse, indebærer ikke en forurening, men alene at en forventet
offentlig økonomisk gevinst udeblev. Det er denne udeblevne ge-
vinst, som sagsøger har gjort gældende som et erstatningskrav under
denne sag.
En eventuel forpligtelse, som de sagsøgte måtte have påtaget sig
i forhold til bortskaffelse af gammelt affald på ejendommen, har
imidlertid ikke haft til formål at frigøre miljømyndighederne for
en økonomisk byrde. Det eneste hensyn, der berettiget kan lægges
til grund for vilkår om affaldsbortskaffelse er et miljømæssigt
hensyn.
Miljømæssige hensyn er derfor tilsvarende det eneste hensyn, der
kan begrunde et erstatningskrav for de sagsøgte. Da der ikke er
overensstemmelsemellem hensynene bag de sagsøgtes forpligtelser
til at bortskaffe affald og den manglende berigelse miljømyndighe-
derne har haft som følge heraf, er der ikke årsagssammenhæng
mellem sagsøgtes handlinger og de udgifter, sagsøger har afholdt
til affaldsbortskaffelse på ejendommen.
Der er ikke i den periode, hvor anpartsselskabet drev virksomhed
på ejendommen ophobet mere affald, tværtimod er affaldsmæng-
derne nedbragt. De sagsøgtes
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manglende opfyldelse af vilkårene om bortskaffelse af gammelt
affald har således ikke ført til yderligere ophobning af affald på
ejendommen. Der er derfor ikke årsagssammenhæng mellem de
sagsøgtes overtrædelse af vilkårene i miljøgodkendelsen om bort-
skaffelse af affald og miljømyndighedernes udgifter til affaldsbort-
skaffelse.
Baggrunden for, at affaldsmængderne på ejendommen i den peri-
ode, hvor anpartsselskabet drev virksomhed på ejendommen blev
nedbragt ved bortskaffelse af spildevand, var, at de sagsøgte arbej-
dede på at finde en billigere affaldsbortskaffelsesmetode i forhold
til fast affald.
På denne baggrund gøres det ligeledes gældende, at sagsøgeren
ikke har lidt et tab som følge af sagsøgtes handlinger/undladelser.
På denne baggrund gøres det sammenfattende gældende,
at sagsøgte ikke har handlet ansvarspådragende som følge af
manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår om affalds-
bortskaffelse, idet miljøgodkendelsens vilkår om bortskaffelse af
gammelt affald samt de efterfølgende påbud herom er ugyldige,
og idet de sagsøgte på alle måder forsøgte at bortskaffe affald i
overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen blandt andet
ved at søge at skaffe yderligere kapital til virksomheden og ved at
søge at finde billigere metoder for bortskaffelse af affaldet på
ejendommen,
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at anpartsselskabet ikke blev oprettet på et uforsvarligt kapital-
grundlag, hvorfor sagsøgte heller ikke på denne baggrund har på-
draget sig et erstatningsansvar,
at der såfremt retten finder, at sagsøgte har handlet ansvarspådra-
gende, ikke er årsagssammenhængmellem sagsøgtes handlinger/und-
ladelser og de udgifter, sagsøger har afholdt til bortskaffelse af
gammelt affald, da det affald sagsøger har bortskaffet for største-
delens vedkommende stammede fra driften af C og således var
ophobet på ejendommen inden anpartsselskabet påbegyndte drift
på ejendommen,
at sagsøger ikke har lidt et tab, der kan gøres gældende mod
sagsøgte, idet miljømyndighederne, såfremt anpartsselskabet ikke
var indtrådt i driften på ejendommen, ville have haft tilsvarende
eller større udgifter til bortskaffelse af affaldet på ejendommen i
forbindelse med, at C efterfølgende gik konkurs, og
at affaldsmængderne på ejendommen er blevet nedbragt i den
periode, hvor de sagsøgte drev virksomhed på ejendommen.
Erstatningsansvarslovens § 24
Finder retten, at betingelserne for at pålægge sagsøgte en erstat-
ningspligt er til stede, gøres det gældende, at erstatningen må ned-
sættes efter principperne i erstatningsansvarslovens § 24, idet en
erstatningsforpligtelse på et beløb svarende til sagsøgers påstand
vil være velfærdstruende for sagsøgte.«

Rettens begrundelse og resultat:
Faktiske oplysninger, der lægges til grund
Det er ikke bestridt - og følger også af både A og B's forklaringer
- at D under deres ledelse bevidst overtrådte påbuddet efter bekendt-
gørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald
§ 12, stk. 2, af 10. januar 1992, som ændret og lempet den 4. okto-
ber 1993, 27. april 1994, 12. oktober 1994 og 22. november 1995,
herunder kravet om, at nyt kemikalieaffald (affald fra den løbende
produktion) successivt skulle bortskaffes, ligesom der pr. kvartal
skulle bortskaffes i alt 250 tons gammelt affald, og minimum 60
tons pr. måned, indtil de i miljøgodkendelsen af 18. december 1992
fastsatte driftmæssigt betingede oplagsmængder på i alt 275 tons
var nået inden den 1. april 1996. På tilsvarendemåde blevMiljøkla-
genævnets påbud i delafgørelsen af 7. juni 1996 om fjernelse af
remanens/mellemprodukter tilsidesat.
B har i det væsentlige tiltrådt Miljøstyrelsens opgørelse af, hvad
der er nyt affald, oplagret af D, henholdsvis gammelt affald, oplag-
ret af C, som lægges til grund i det følgende. Det lægges endvidere
som anført i byrettens dom i straffesagen til grund, at C har opar-
bejdet en del af remanensen i perioden 1960-1970 og har oplagret
en del af mellemfrekvensen i perioden 1960-1987.
Hjemmelsspørgsmålet
Landsretten finder ikke, at det forhold, at C og senere D undlod
at anlægge søgsmål om ovennævnte afgørelser inden for søgsmåls-
fristen i miljøbeskyttelseslovens § 101, kan indebære, at B's indsi-
gelser om gyldigheden af de miljøforpligtelser, der ligger til grund
for erstatningskravet, afskæres under denne sag. Det samme gælder
den manglende anfægtelse af hjemlen for vilkår og påbud under
straffesagen.
§ 33 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 ommiljøbeskyttelse, om godken-
delse af listevirksomheder, som dannede grundlag for miljøgodken-
delsen af 18. december 1992, må efter ordlyden, placeringen i
miljøbeskyttelsesloven og forarbejderne, herunder forarbejderne
til den tidligere gældende lov (Folketingstidende 1990/91, Till. A,
sp. 1550-1562, og Folketingstidende 1972/73, Till. A, sp. 3982-
3983), forstås således, at bestemmelsen vedrører den fremtidige
drift af en virksomhed og vilkårene for denne. Den indeholder så-
ledes ikke hjemmel til fastsættelse af vilkår om oprensning eller
andre foranstaltninger i anledning af en allerede stedfunden forure-

ning eller vilkårsovertrædelse, jf. tilsvarende UfR 2006.1531 H,
der angik påbud om oprensning efter miljøbeskyttelseslovens § 41.
På sammemåde giver § 12 i bekendtgørelse nr. 804 af 15. december
1989 om olie- og kemikalieaffald, jf. dagældende lov nr. 178 om
bortskaffelse af
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olie og kemikalieaffald, jf. ordlyd og forarbejder (Folketingstidende
1972/73, Till. A, sp. 2242-2248), ikke hjemmel til at fastsætte vilkår
om oprensning eller andre foranstaltninger i anledning af en allerede
stedfunden forurening eller overtrædelse af eksisterende vilkår.
Lovligheden af påbuddene om fjernelse af gammelt affald m.v.
afhænger således af, om de i realiteten var lovliggørelsespåbud,
der vedrørte bestående forurening eller overtrædelse af gældende
vilkår, eller om de var vilkår og påbud, der vedrørte den fremtidige
drift af virksomheden.
Der er ikke oplysninger i sagen, der giver grundlag for at antage,
at den oparbejdning af et betydeligt oplag af affald, som C havde
foretaget i perioden før miljøgodkendelsen af 29. december 1982,
var i strid med dengang gældende regulering. Som sagen er oplyst,
kan det heller ikke lægges til grund, at virksomheden havde tilla-
delse til permanent at deponere affaldet på sin ejendom i - - -.
Miljøgodkendelsen af 29. december 1982 til C indeholder, for så
vidt angår affald, alene nærmere vilkår om oplagringsmetode for
affald på position 330 og krav om, at der efter 3 år ikke måtte op-
lagres remanens på udendørs arealer. Der er ikke i godkendelsen
fastsat egentlige vilkår om størrelsen af oplag af affald. Der må
herved antages stiltiende at være godkendt, at virksomheden, under
forudsætning af at vilkårenes krav til opbevaring blev overholdt,
måtte have et oplag af affald. Der var ikke fastsat nogen øvre
grænse for dette oplag, idet det dogmå anses for forudsat, at affald,
herunder også det oplag, virksomheden besad på tidspunktet for
udstedelse af godkendelsen, på et tidspunkt skulle skaffes bort.
Da godkendelsen fra 1982 ikke havde fastsat nogen øvre grænse
for oplagringens størrelse, var det, som sagen er oplyst, alene vil-
kårenes krav til den måde, hvorpå oplagring skete, som havde en
sådan klarhed, at de umiddelbart ville kunne håndhæves ved lovlig-
gørelsesskridt fra Storstrøms Amts side.
StorstrømsAmts påbud af 10. januar 1992 i medfør af bekendtgø-
relse nr. 804 om olie- og kemikalieaffald § 12, stk. 2, må på den
baggrund anses for en nødvendig tydeliggørelse af, hvad der lå i
forudsætningen i miljøgodkendelsen om, at det kemikalieaffald,
der var oplagret på ejendommen, skulle bortskaffes. De i påbuddet
fastlagte krav om bortskaffelse af både allerede oplagret affald og
af det affald, der løbende blev produceret, kan herefter ikke anses
for uhjemlede.
De af Storstrøms Amt i miljøgodkendelsen af C fra 1992 fastsatte
krav til affaldsoplagets størrelse må ligeledes anses for vilkår ved-
rørende den fremtidige drift. I modsætning til hvad der var tilfældet
i godkendelsen fra 1982, blev der således nu, som en skærpelse af
vilkårene for driften, fastsat en øvre ramme for oplaget. Den nye
godkendelse indebar også på en række andre områder en skærpelse
og langt mere detaljeret regulering af såvel håndteringen af affald
som øvrige driftsforhold af miljømæssig betydning. At amtet fast-
satte nærmere vilkår for, hvordan oplaget i løbet af en overgangs-
fase skulle nedbringes til det tilladte, ændrer ikke på, at vilkårene
om affaldsbortskaffelse, herunder også vedrørende gammelt affald,
var relateret til driften af virksomheden.
Der er dermed ikke grundlag for at anse de til C meddelte vilkår
og påbud om bortskaffelse af gammelt affald for ugyldige.
Anpartsselskabets overtagelse af miljøforpligtelser, som påhvilede
C
A og B var i størstedelen af perioden fra 1989 og frem til konkur-
sen i 1994 centrale medlemmer af ledelsen i C. De var i den egen-
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skab fuldt ud bekendt med den revision af miljøgodkendelsen, som
StorstrømsAmt foretog i 1992, herunder vilkårene om bortskaffelse
af gammelt affald. De var endvidere fuldt ud bekendt med oplag-
ringen af gammelt kemikalieaffald og med amtets påbud af 10. ja-
nuar 1992 med efterfølgende ændringer.
D, som var ledet og ejet af A og B, overtog ved virksomhedsover-
dragelsen alle produktionsmidler, herunder ejendommen i - - - og
lageret af kemikalieaffald, og videreførte den kemiske produktion
på grundlag af blandt andet ovennævnte påbud.
I købskontrakten vedrørende overdragelsen af aktieselskabets
aktiviteter til D blev også oplaget af affald overdraget. Anpartssel-
skabet påtog sig således udtrykkeligt den forpligtelse, sælger havde
til miljøoprydning på ejendommen, idet forpligtelsen blev ansat til
en værdi af 7 mio. kr. Anpartsselskabet erklærede endvidere på
alle punkter at være fuldt bekendt med den købte virksomhed og
med den til virksomheden/ejendommen knyttede miljøtilladelse,
og at ville indtræde i alle forpligtelser, under den forudsætning at
selskabet kunne fortsætte driften i henhold til den eksisterende
miljøgodkendelse.
Selskabets daværende advokat meddelte i overensstemmelse
hermed ved brev af 27. oktober 1994 til Storstrøms Amt, at det i
det udarbejdede kontraktmateriale var forudsat, at det nyetablerede
selskab overtog de fulde miljøforpligtelser, idet det samtidig var
forudsat, at det nyetablerede selskab efter erhvervelsen af ejendom-
men og driftsmidler m.v. kunne fortsætte driften i henhold til den
eksisterendemiljøgodkendelse. Det fremgår udtrykkeligt, at selska-
bet var klar over og indstillet på, at dette indebar en forpligtelse til
at »bortskaffe ekstra affald«. Advokaten oplyste endvidere, at der
for det nye selskab var stillet garantier, således at driften skulle
være sikret, herunder vedrørende de miljømæssige omkostninger.
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Ved at overtage miljøforpligtelserne fik anpartsselskabet den
fordel at kunne fortsætte driften på grundlag af den eksisterende
miljøgodkendelse uden at skulle søge om ny tilladelse. Efter B's
forklaring ville virksomheden, hvis man alternativt havde valgt
ikke at overtage aktieselskabets miljøforpligtelser, og i stedet have
søgt en ny godkendelse, ikke have kunnet fortsætte. Kundegrund-
laget ville således have været forsvundet, medens man ventede på
en miljøgodkendelse af det nyetablerede selskab.
Under disse omstændigheder, hvor D - uanset den forskellige
ejerkreds - såvel indadtil som udadtil i det væsentlige var reelt
sammenfaldende med C, og hvor det nye selskab i forhold til såvel
aktieselskabet som sælger og StorstrømsAmt sommiljømyndighed
påtog sig de eksisterende miljøforpligtelser, som blandt andet om-
fattede påbuddene om affaldsbortskaffelse af 27. april 1994 og 22.
november 1995, findes D at være forpligtet af disse.
A og B's ansvar
D påtog sig som led i overdragelsen en bortskaffelsesforpligtelse,
der i købskontrakten værdiansættes til 7 mio. kr.
D's egenkapital var på stiftelsestidspunktet minimumsindskuddet
efter anpartsselskabsloven på 200.000 kr. E og F's indeståelse i
købskontrakten for, at de ville tilføre selskabet likviditet, har efter
de foreliggende oplysninger aldrig udmøntet sig i en kapitaltilførsel
til selskabet, og der er efter det oplyste hverken taget skridt til at
inddrive de 300.000 henholdsvis 700.000 kr., der var givet tilsagn
om at stille til rådighed ganske kort efter overtagelsesdagen, eller
de yderligere likvider, der mere ubestemt blev givet tilsagn om.
Bestemmelsen kan derfor ikke tillægges betydning for vurderingen
af D's finansielle situation på stiftelsestidspunktet og i perioden
herefter.
Der foreligger ikke fra A og B's side nærmere dokumenterede
oplysninger om nye kunder, investorer eller andet, som på stiftel-

sestidspunktet kunne begrunde en forventning om rentabel drift
under samtidig overholdelse af pligten til bortskaffelse af affald.
Allerede i brevet fra selskabets daværende advokat af 27. oktober
1994 og selskabets brev af 31. oktober 1994 til Storstrøms Amt
omtales tværtimod likviditetsproblemer og heraffølgende ønske
om lempelse af pligten til affaldsbortskaffelse. Likviditetsproblemer
som følge af pligten til affaldsbortskaffelse var i årene herefter et
konstant tema i selskabets henvendelser til miljømyndighederne
og udmøntede sig blandt andet i forslaget i selskabets breve af 24.
april og 31. maj 1995 om, at Miljøstyrelsen skulle låne selskabet
5 mio. kr.
At D ikke kunne drives rentabelt, understreges af årsregnskaberne
for 1993/1994 og 1994/1995 og korrespondancen med Nykredit.
Det er ikke ved vidneforklaringerne eller den fremlagte korrespon-
dance med Hüls America Inc., Revertex Chemicals Ltd. og Nipa
Laboratories Ltd. godtgjort, at der ved anpartsselskabets køb af
aktiviteterne opstod en tilstrækkelig realistisk mulighed for kapital-
tilførsel eller salg af aktiviteterne, der kunne gøre en rentabel drift
under samtidig overholdelse af de miljømæssige forpligtelser til
bortskaffelse af affald mulig. Det bemærkes herved, at selskabet
igennem flere år undlod at overholde sine bortskaffelsesforpligtel-
ser. I hele denne periode lykkedes det ikke at fremskaffe en ekstern
finansiering, som kunne finansiere lovlig drift.
A og B var i kraft af deres tidligere ledelsesfunktion i C til fulde
var bekendt med de økonomiske og miljømæssige forudsætninger
for virksomhedens drift. Efter anpartsselskabets overtagelse undlod
de bevidst at sikre overholdelsen af de af miljømyndighederne ud-
stedte vilkår og påbud. Under disse omstændigheder findes de som
ejere og ansvarlig ledelse i D at have pådraget sig ansvar for det
tab, anpartsselskabets overtagelse af aktiviteterne i C uden respekt
af pligten til at bortskaffe affald har påført miljømyndighederne.
Årsagsforbindelse og tabsopgørelse
Som sagen er oplyst, finder landsretten det ikke sandsynligt, at
der, hvis ikke aktiviteterne i C var blevet solgt til D, i stedet ville
være sket en overdragelse til en anden køber, der havde fjernet det
af aktieselskabet oplagrede affald i overensstemmelsemed vilkårene
i miljøgodkendelsen og påbuddet efter olie- og kemikalieaffaldsbe-
kendtgørelsen.
Det må derfor antages, at miljømyndighederne, hvis D ikke havde
overtaget aktiviteterne og pligten til affaldsbortskaffelse, skulle
have afholdt omkostningerne til at fjerne det oplagrede affald, som
hidrørte fra driften af aktieselskabet.
A og B er som følge heraf ikke erstatningsansvarlige for udgifterne
til bortskaffelse af gammelt affald hidrørende fra aktieselskabet,
men alene for omkostningerne til fjernelse af det yderligere nye
affald, som blev oparbejdet og oplagret af D i strid med de gældende
vilkår og påbud.
At anpartsselskabet i nogen grad overholdt sin forpligtelse til at
bortskaffe gammelt affald hidrørende fra aktieselskabets drift, kan
ikke indebære, at erstatningskravet vedrørende bortskaffelse af nyt
affald skal nedsættes svarende til den skete nedbringelse.
I overensstemmelse med hvad Miljøstyrelsen og B er enige om -
og da der i forhold til A ikke er grundlag for at nå til et andet resultat
- opgøres kravet vedrørende nyt affald herefter til 1.325.000 kr.
Erstatningsansvarslovens § 24
Der er ikke fremkommet sådanne oplysninger om A og B's øko-
nomiske forhold m.v., at der henset til karakteren af det ansvarspå-
dragende forhold, der vedrører
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uforsvarlig erhvervsmæssig drift, findes at være grundlag for at
lade erstatningskravet nedsætte eller bortfalde i medfør af erstat-
ningsansvarslovens § 24.
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Miljøstyrelsens subsidiære påstand tages herefter til følge, således
at A og B in solidum skal betale 1.325.000 kr. med procesrente
som påstået af styrelsen.
Sagsomkostninger
I sagsomkostninger skal Miljøstyrelsen betale 225.000 kr. til B.
Landsretten har herved lagt vægt på, at Miljøstyrelsen kun har fået
medhold i ca. 1/5 af det påståede erstatningskrav. I omkostningsbe-
løbet, der er fastsat under hensyn til sagens karakter og forløb,
indgår omkostninger til advokat, som er fastsat skønsmæssigt med
udgangspunkt i forskellen mellem styrelsens principale påstand og
det tilkendte beløb. Miljøstyrelsen skal ikke erstatte B de udgifter,
som han har haft i anledning af Michael Rogers og Chris Wrigleys
vidneforklaringer, da disse forklaringer ikke har haft betydning for,
at A og B bliver frifundet for den del af erstatningskravet, der
vedrører »gammelt affald«.
Da A ikke har været repræsenteret af advokat, skalMiljøstyrelsen
ikke betale sagsomkostninger til ham.
- - -

Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den
26. oktober 2009.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Peter
Blok, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm og Michael
Rekling.
Påstande
Appellanterne, A og B, har påstået frifindelse, subsidiært betaling
af et mindre beløb end fastsat af landsretten og mest subsidiært
stadfæstelse.
Indstævnte, Miljøstyrelsen, har nedlagt påstand om, at A og B
solidarisk, subsidiært alternativt, skal betale principalt 6.771.099
kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg.
Anbringender
A og B har yderligere anført, at den relevante periode for udmåling
af erstatning er den periode, hvor anpartsselskabet drev virksomhed
på ejendommen, det vil sige fra den 27. oktober 1994 til den 21.
april 1997. Miljøstyrelsen har egenhændigt fastsat perioden som
løbende fra den 1. januar 1995, og denne tilskæring af sagen skal
ikke komme A og B til skade, hvis de øvrige betingelser for at ud-
betale erstatning måtte være opfyldt.
I perioden fra den 1. oktober 1994 til den 1. maj 1997 blev
mængden af spildevand netto nedbragt med 629 tons (749 tons
gammelt minus 120 tons nyt), mens mængderne af fast affald og
mellemprodukter netto blev forøget med 190 tons (118 tons nyt
plus 140 tons mellemprodukter minus 68 tons gammelt). Merom-
kostningerne til oprydning som følge af de ændrede mængder over
perioden udgjorde derfor 321.000 kr. (5.000 kr. x 190 minus 1.000
kr. x 629), idet bortskaffelsesprisen for fast affald og mellempro-
dukter var ca. 5.000 kr. pr. ton, og bortskaffelsesprisen for spilde-
vand var ca. 1.000 kr. pr. ton.
Miljøstyrelsen har bestridt, at tabet kan opgøres på den anførte
måde.

Højesterets begrundelse og resultat
Hjemmel og succession
Det er en forudsætning for at pålægge A og B erstatningsansvar
for de vilkår og påbud, der blev meddelt C (aktieselskabet) og D
(anpartsselskabet), at vilkårene og påbuddene var gyldige. Der kan
derfor under sagen ske fornøden prøvelse heraf.
Bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemi-
kalieaffald er udstedt med hjemmel i bl.a. § 1, stk. 1, i lov nr. 178
af 24. maj 1972 om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffald
med det formål at forebygge forurening. På denne baggrund finder

Højesteret, at § 12 i bekendtgørelsen (nu § 56 i bekendtgørelse nr.
581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering
af affald) må forstås således, at bestemmelsen også indeholder
hjemmel til at påbyde en virksomhed at bortskaffe eller reducere
et eksisterende lager af olie- eller kemikalieaffald. Dette gælder,
selv om oparbejdelsen af lageret ikke har været i strid med offent-
ligretlige forskrifter, og selv om oparbejdelsen helt eller delvist
måtte være foretaget af en tidligere ejer af virksomheden. De påbud,
som Storstrøms Amt i perioden fra 1992 til 1994 udstedte til aktie-
selskabet i medfør af olie- og kemikalieaffaldsbekendtgørelsen,
havde således fornøden hjemmel.
Formålet med § 41, stk. 5, jf. § 34, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven
er ligeledes at beskytte miljøet. På denne baggrund finder Højeste-
ret, at bestemmelserne i § 41, stk. 5, jf. § 34, stk. 1 - ligesom § 12
i bekendtgørelsen - må forstås således, at miljømyndighederne i en
revideret miljøgodkendelse kan stille krav om, at virksomheden
bortskaffer eller reducerer et eksisterende lager af affaldsprodukter.
Dette gælder, selv om oparbejdelsen af lageret ikke har været i strid
med den hidtidige miljøgodkendelse eller med andre forskrifter,
og selv om oparbejdelsen helt eller delvist måtte være foretaget af
en tidligere ejer af virksomheden. Det forhold, at frembringelsen
af affald i visse relationer sidestilles med forurening, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 2, stk. 2, nr. 1, indebærer efter Højesterets opfat-
telse ikke, at et lager af affaldsprodukter ved anvendelsen af lovens
§ 41, stk. 5, jf. § 34, stk. 1, kan sidestilles med en stedfunden
jordforurening. Det anførte er derfor ikke i modstrid med Højeste-
rets dom i UfR 2006 s. 1531. Amtet havde således også hjemmel
til over for aktieselskabet i den reviderede miljøgodkendelse af 18.
december 1992
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at fastsætte vilkår om bortskaffelse af affald fra det eksisterende
lager.
Anpartsselskabet fortsatte virksomheden på grundlag af den eksi-
sterende miljøgodkendelse, og A og B, som udgjorde selskabets
ansvarlige ledelse, var i kraft af deres hidtidige beskæftigelse i ak-
tieselskabet bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen og med
de påbud, der var udstedt i medfør af § 12 i bekendtgørelsen om
olie- og kemikalieaffald. Højesteret tiltræder, at anpartsselskabet
i hvert fald under disse omstændigheder må anses for indtrådt i
forpligtelsen til at bortskaffe kemikalieaffaldet i overensstemmelse
med de vilkår og påbud, som var meddelt aktieselskabet, jf. herved
også Højesterets dom i straffesagen mod A, UfR 2001 s. 2045.
Efter det anførte havde StorstrømsAmt også hjemmel til at udstede
påbud til anpartsselskabet om bortskaffelse af gammelt kemikalie-
affald, jf. olie- og kemikalieaffaldsbekendtgørelsens § 12.Miljøkla-
genævnet havde endvidere hjemmel til i delafgørelsen af 7. juni
1996 at stille som vilkår for den reviderede miljøgodkendelse, at
anpartsselskabet bortskaffede affald inden for de frister, som var
fastsat i delafgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 5.
Erstatningsansvar, årsagsforbindelse og tab
Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at
A og B i forbindelse med anpartsselskabets overtagelse af virksom-
heden og driften af denne har udvist ansvarspådragende adfærd.
Det tab, som Miljøstyrelsen kræver erstattet, er udgifterne til
bortskaffelse af affald. Dette tab kan imidlertid kun anses for forår-
saget af A's og B's ansvarspådragende adfærd i det omfang, udgif-
terne er forøget som følge af anpartsselskabets drift af virksomhe-
den, det vil sige i forhold til den udgift til bortskaffelse af affald,
som det offentlige ville have haft, hvis anpartsselskabet ikke havde
overtaget virksomheden, idet det må lægges til grund, at denne i
så fald var blevet indstillet. Over for den forøgelse af mængden af
nyt affald, som fandt sted i anpartsselskabets driftsperiode, må det
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derfor tages i betragtning, at der samtidig skete en reduktion af
mængden af gammelt affald.
A og B har endvidere anført, at også månederne forud for den 1.
januar 1995 må tages i betragtning, hvilket ikke er sket i Miljøsty-
relsens tabsopgørelse 4. De tal, som A og B i denne forbindelse
påberåber sig, tager imidlertid udgangspunkt i affaldsmængderne
pr. 1. oktober 1994, og det er uvist, hvilken del af nettonedbringel-
sen af affaldsmængderne i perioden fra den 1. oktober 1994 til den
1. januar 1995 der kan henføres til anpartsselskabet, hvis virksom-
hed startede den 27. oktober 1994. Denne bevisusikkerhedmå efter
Højesterets opfattelse kommeA og B til skade, og Højesteret finder
derfor, at Miljøstyrelsens tabsopgørelse 4 må lægges til grund.
Den erstatning, som A og B skal betale, fastsættes således til
534.000 kr.
Henset til karakteren af det ansvarspådragende forhold og det
oplyste om A's og B's økonomiske forhold tiltræder Højesteret, at
der ikke er grundlag for at lempe erstatningsansvaret efter erstat-
ningsansvarslovens § 24.
Herefter stadfæster Højesteret dommen med den ændring, at det
beløb, som A og B skal betale til Miljøstyrelsen, nedsættes til
534.000 kr.
Selv om dette beløb er mindre end det beløb, som Miljøstyrelsen
blev tilkendt ved landsrettens dom, finder Højesteret ikke tilstræk-
keligt grundlag for at ændre landsrettens afgørelse om sagsomkost-
ninger.
Efter sagens udfald sammenholdt med de nedlagte påstande og
fremførte anbringender finder Højesteret, at Miljøstyrelsen i
sagsomkostninger for Højesteret skal betale 225.000 kr. til dækning
af advokatudgift.

Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at det beløb, som
A og B solidarisk skal betale til Miljøstyrelsen, nedsættes til 534.000
kr. med procesrente fra den 29. juni 2001.
I sagsomkostninger for Højesteret skal Miljøstyrelsen betale i alt
225.000 kr. til A og B.
De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højeste-
retsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter ren-
telovens § 8 a.

1 FT 1990-91, 2. saml., till. A sp. 1532, 1555-57 og 1561, U 2001.2045 H,
U 2006.1531 H, MAD 2008.206, Bernhard Gomard: Aktieselskaber og
anpartsselskaber, 4. udg. (2000), s. 443-44, Jan Schans Christensen: Ka-
pitalselskaber, aktie- og anpartsselskabsret, 3. udg. (2009), s. 127-33 og
183-86, Peter Pagh i U 2001B.479, Kim Trenskow i U2003B.193, Peter
Pagh i TfM 2006.81 og samme i TfM 2008.198.
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