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Til alle kommuner, til Miljøcenter Århus, Odense og Roskilde og til alle de-
poneringsanlæg  
    
   
  

 
 
Vejledende udtalelse om klassificering i anlægsklasser og om depone-
ring af affald på deponeringsanlæg, som endnu ikke er anlægsklassi-
ficeret, herunder deponering af affald på anlæg, som endnu ikke har 
fået fastsat en endelig overgangsplan 
 
I. Klassificering i anlægsklasser 
Den 2. april 2009 trådte den ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg1 i 
kraft.  
 
En af de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse er, at depone-
ringsanlæg eller deponeringsenheder skal klassificeres i anlægsklasser. 
Samtidig skal deponering af affald fremover ske på et anlæg eller en enhed, 
der har godkendelse til at modtage den pågældende affaldstype, jf. anlæg-
gets positivliste. Endelig skal affaldet overholde de tilhørende anlægsspeci-
fikke grænseværdier, som er fastsat ved anlægsklassificeringen, jf. be-
kendtgørelsens bilag 3. 
 
Ved godkendelse af nye deponeringsanlæg er godkendelsesmyndigheden 
ansvarlig for anlægsklassificering af enhederne. 
  
Det er tilsynsmyndigheden, som er ansvarlig for anlægsklassificeringen af 
bestående enheder. Klassificeringen sker på baggrund af oplysninger fra 
den, der er ansvarlig for deponeringsanlægget. Af nedenstående tabel frem-
går det hvilke oplysninger, der skal indsendes til tilsynsmyndigheden, samt 
fristen for indsendelsen.  
 
 Inert affald Farligt affald Mineralsk 

affald 
Blandet af-
fald 

Kystnært1 Beregning af 
anlægsfaktor2 
1. juli 2009 

Beregning af 
anlægsfaktor2 
1. juli 2009 

Beregning af 
anlægsfaktor2 
1. juli 2011 

Dokumentation 
for kystnærhed 
1. juli 2009 

Ikke-
kystnært 

Dokumentation 
for ikke kyst-
nærhed 
1. juli 2009 

Dokumentation 
for ikke-
kystnærhed 
1. juli 2009 

Dokumentation 
for ikke-
kystnærhed 
1. juli 2009 

Dokumentation 
for ikke-
kystnærhed 
1. juli 2009 

 
1 Kystnære deponeringsanlæg er placeret i området fra kystlinjen og mak-
simalt 15 kilometer ind i landet, hvor der er en entydig og ubrudt grund-
vandsstrømning fra deponeringsanlægget mod marint vandområde, og hvor 
der ikke ligger almene vandforsyningsanlæg, der indvinder vand fra den 
berørte grundvandsressource på strømningslinjen mellem deponeringsan-
lægget og det berørte vandområde.  

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 
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2Oplysninger til brug for beregning af anlægsfaktoren omfatter: 

- oplysninger om anlæggets beliggenhed 
- det aktuelle deponeringsareal (DA) i m2 for deponeringsenheder, der 

er nedlukket efter den 1. juli 2001 samt deponeringsenheder i drift, 
fordelt på affaldsklasser. 

 
Følgende anlæg/enheder klassificeres uden beregning af anlægsfaktoren:  

- Deponeringsanlæg for havbundssedimenter klassificeres som an-
lægsklasse MA1 

- Kystnære deponeringsanlæg med indadrettet grundvandstryk klassi-
ficeres som henholdsvis IA1 (inert affald), FA1 (farligt affald) eller 
MA1 (mineralsk affald) 

- Kystnære deponeringsanlæg, som er indrettet uden membran og 
perkolatopsamling, klassificeres som henholdsvis IA1 (inert affald), 
FA1 (farligt affald) eller MA1 (mineralsk affald) 

- Deponeringsanlæg eller deponeringsenheder for blandet affald klas-
sificeres alene som enten kystnært eller ikke-kystnært. 

 
II. Deponering af affald på deponeringsanlæg, som endnu ikke er klas-
sificeret i anlægsklasser, herunder deponering på anlæg, som endnu 
ikke har fået fastsat en endelig overgangsplan.  
Deponering af affald kan fortsat ske efter deponeringsanlæggets gældende 
miljøgodkendelse, indtil tilsynsmyndigheden har foretaget den nødvendige 
anlægsklassificering.  
 
Dette gælder for alle eksisterende anlæg og enheder, som har fået behand-
let deres overgangsplan, eller som har fået en miljøgodkendelse i henhold 
til den tidligere deponeringsbekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001. Tilsva-
rende gælder for alle anlæg, som eventuelt endnu ikke har fået fastsat en 
endelig overgangsplan. 
 
Det bemærkes, at det følger heraf, at det ved deponering af farligt og inert 
affald på disse anlæg indtil videre ikke vil være nødvendigt, at den grund-
læggende karakterisering af affaldet omfatter testning af affaldets sammen-
sætning og udvaskningsegenskaber.  
 
For så vidt angår den nye deponeringsbekendtgørelses krav om, at alt af-
fald, der modtages til deponering, er grundlæggende karakteriseret, henvi-
ses til den vedlagte vejledende udtalelse af 25. juni 2009 til alle kommuner 
og affaldsproducenter om forpligtelsen til at karakterisere affald, der depo-
neres.  
 
Med venlig hilsen 
 
Dorte Hermansen 
Kontorchef,  
Jord og Affald 
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