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Der meddeles hermed afgørelse om: 
 
Påbud om ændring af den højeste tilladte gennemsnitskoncentration 
af total olie (C5-C35) i det forurenede jord, der deponeres på 
specialdepot S2 
Miljøstyrelsen Aarhus ændrer med denne afgørelse grænseværdien for det 
maksimalt tilladte indhold af total olie (C5 – C35) i det forurenede jord, der 
deponeres på specialdepot S2. Grænseværdien ændres fra 3000 mg/kg 
tørstof til < 1000 mg/kg tørstof. De øvrige grænseværdier for indhold af 
forurenende stoffer i det jord, der deponeres på S2, jf. vilkår 99, tabel 2 i 
afgørelse af 16. maj 2001, er fortsat gældende.   
 
Påbuddet gives med hjemmel i § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1, og skal 
efterkommes straks ved dets meddelelse. 
 
Baggrund for afgørelsen 
 
Miljøgodkendelse af 16. maj 2001:  
Nordjyllands Amt har den 16. maj 2001 givet miljøgodkendelse til 
specialdepot S1 og specialdepot S2. Miljøgodkendelsen er givet som en 
tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 27. februar 1996 for Ravnshøj 
Losseplads. Specialdepot S1 er godkendt til deponering af metalforurenet 
jord og specialdepot S2 er godkendt til deponering af jord, der er forurenet 
med tungt omsættelige olieforbindelser (PAH-forbindelser).  
 
I afgørelsen af 16. maj 2001 er der fastsat grænseværdier for den højeste 
tilladte gennemsnitlige koncentration af forurenede stoffer i det affald, der 
deponeres på specialdepoterne, og det er oplyst (ikke vilkårsfastsat), at der 
ikke må deponeres farligt affald.  
 
Kriterierne for deponering af forurenet jord på specialdepot S2 er i 
afgørelsen sket med udgangspunkt i Håndtering af forurenet jord på 
Sjælland, juli 2001.  
 
Vilkårsændring af 12. november 2003 af miljøgodkendelse af 16. maj 2001: 

                                                 
1 LBK.  nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
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I afgørelse af 12. november 2003 om vilkårsændring af tillæg til 
miljøgodkendelse af 16. maj 2001 til to specialdepoter ved Ravnshøj 
Losseplads, giver Nordjyllands Amt godkendelse til, at specialdepot S1 kan 
anvendes til deponering af støberisand i stedet for deponering af 
metalforurenet jord.  
I afgørelsen ændres der ikke på vilkår for deponering af olieforurenet jord 
på specialdepot S2. 
 
Påbud af 13. december 2006 om fortsat drift af Ravnshøj Losseplads 
(revurderingsafgørelse)  
I revurderingsafgørelse af 13. december 2006 har Nordjyllands Amt truffet 
afgørelse om fortsat drift af de to specialdepoter S1 og S2 efter den 16. juli 
2009 på nærmere givne vilkår. I afgørelsen oplyses det, at de tidligere 
meddelte afgørelser af 16. maj 2001 og 12. november 2003 ikke bortfalder. 
 
I afgørelsen er der stillet flg. vilkår vedr. specialdepoterne: 
 

84. I enhederne S1 og S2 må der deponeres blandet affald jf. 
positivlisten for den pågældende enhed, bilag E. Positivlisterne vil 
kunne revideres af godkendelsesmyndigheden med baggrund i ny 
viden/nyt regelgrundlag. 

85. Deponering af andre affaldstyper end de, der fremgår af 
positivlisten, kan kun ske på baggrund af 
godkendelsesmyndighedens/ tilsynsmyndighedens forudgående 
godkendelse eller accept. 

 
Af positivlisten, bilag E til afgørelsen fremgår det, hvad der må deponeres 
på specialdepot S2:  
 
Specialdepot S2: Jord, der er forurenet med tungtomsættelige 
olieforbindelser (PAH-forbindelser) 
 
EAK-kode Beskrivelse fra EAK-tabel Beskrivelse fra 

Miljøgodkendelsen 
170503 Jord og sten fra forurenede 

grunde indeholdende farlige 
stoffer 

191301 Fast affald fra rensning af jord 
indeholdende farlige stoffer 

Jord forurenet med 
tungt omsættelige 
olieforbindelser og 
olieprodukter 

 
De EAK koder, der er fastsat på positivlisten for specialdepot S2, omfatter 
affald der karakteriseres som værende farligt affald i henhold til 
affaldsbekendtgørelse nr. 1329 af 14. december 2005, der var gældende på 
godkendelsestidspunktet, når kriterierne i bilag 3 og 4 til 
affaldsbekendtgørelsen er opfyldt. Dette er uændret i den nye 
affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011, bortset fra at kriterierne nu 
blot er samlet som tabel 1 og 2 i bilag 4.  
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Miljøstyrelsens vurdering 
 
Som der er redegjort for i ovenstående, godkendes specialdepot S2 den 16. 
maj 2001 som en deponeringsenhed for ikke farligt affald, og der fastsættes 
grænseværdier for den højeste tilladte gennemsnitlige koncentration af 
forurenede stoffer i det jord, der må deponeres på specialdepotet. I 
revurderingsafgørelsen af 13. december 2006 stilles der vilkår om, at der 
må deponeres blandet affald på enheden, og der opstilles en positivliste 
med EAK koder for specialdepot S2, med affaldstyper, der ligger indenfor 
kategorien farligt affald.  
 
De gældende kriterier for deponering på enheden fremstår derfor uklart. 
 
For at kunne afklare om specialdepot S2 er en enhed for blandet affald eller 
en enhed for farligt affald har Miljøstyrelsen Aarhus anmodet AVØ A/S om 
en redegørelse for forureningsindholdet i den jord, der hidtil er modtaget på 
depotet. RenoSam har, på vegne af AVØ A/S, indsendt et notat af 26. 
september 2010 til Miljøstyrelsen Aarhus. I notatet er grænseværdierne for 
den højeste gennemsnitlige koncentration af forurenede stoffer i det jord, 
der må deponeres på S2 jf. miljøgodkendelsen af 16. maj 2001, 
sammenholdt med en omregning af egenskaber og procentgrænser i tabel 
1 og 2 i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, til grænseværdier for, hvornår 
affald betragtes som farligt affald. Omregningen er foretaget af DAKOFA, og 
er ikke verificeret af Miljøstyrelsen.  
 
Af notatet fremgår det, at grænseværdierne, fastsat i miljøgodkendelsen af 
16. maj 2001, er lavere end de omregnede grænseværdier for farligt affald, 
bortset fra grænseværdien for total kulbrinter (C5 – C35), som er fastsat til 
3000 mg/kg TS i godkendelsen. Den omregnede grænseværdi for, hvornår 
indholdet af total kulbrinter gør affald farligt, er 1000 mg/kg TS jf. notatet fra 
RenoSam.   
 
Grænseværdierne fastsat i godkendelsen fra 2001 sikrer, at det modtagne 
affald nok indeholder farlige stoffer men ikke i koncentrationer, der gør 
affaldet farligt.  
 
RenoSam har den 28. oktober 2010 fremsendt en liste over de 
affaldspartier med kulbrinter, der er deponeret på specialdepot S2 siden 
2005. Hovedparten af de deponerede affaldspartier har haft et indhold af 
kulbrinter på under 1000 mg/kg TS. Få affaldspartier har haft et indhold af 
kulbrinter på op til 14.000 mg/kg TS. Da den mængde jord, der kan 
betragtes som farligt affald, kun udgør en lille del af den samlede mængde 
jord, der er deponeret på specialdepot S2, fastslår Miljøstyrelsen Aarhus, at 
specialdepot S2 ikke skal betragtes som en enhed for farligt affald.  
 
For affald omfattet af EAK koderne 17 05 03 og 19 13 01 på positivlisten for 
S2 gælder, at det fremover kun er affald med et indhold af total olie (C5 – 
C35) < 1000 mg/kg tørstof, der må deponeres på specialdepot S2. Det 
deponerede affald skal fortsat overholde de øvrige maksimalt tilladte 



 

 4 

grænseværdier for indhold af forurenende stoffer i det jord, der deponeres 
på S2 jf. vilkår 99, tabel 2 i afgørelse af 16. maj 2001.  
 
AVØ A/S har anmodet om at S2 klassificeres som en enhed for mineralsk 
affald. Miljøstyrelsen Århus vil tage stilling til, om S2 er en enhed for 
mineralsk affald eller en enhed for blandet affald, i forbindelse med 
klassificeringen af enheden.  
 

 Udtalelser/høringssvar 
Udkast til afgørelsen har været sendt i høring hos Frederikshavn Kommune 
og AVØ A/S som en del af en samlet afgørelse vedrørende tre forhold, 
omfattende Afgørelse om Klassificering af specialdepot S2 samt påbud om 
ændring af den højest tilladte gennemsnitskoncentration af total olie (C5 – 
C35) i det forurenede jord, der deponeres på enheden. Optagelse af nye 
affaldstyper på positivlisten for specialdepot S2.  
Miljøstyrelsen har efter høringen valgt at opdele afgørelsen i 3 selvstændige 
dokumenter.  

Udtalelse fra andre myndigheder 
Frederikshavn Kommune har haft udkast til Afgørelse om Klassificering af 
specialdepot S2 samt påbud om ændring af den højest tilladte 
gennemsnitskoncentration af total olie (C5 – C35) i det forurenede jord, der 
deponeres på enheden. Optagelse af nye affaldstyper på positivlisten for 
specialdepot S2 i høring, og har i høringssvar af 17. februar 2012 ingen 
bemærkninger haft til den del af afgørelsen, der vedrører Påbud om 
ændring af den højest tilladte gennemsnitskoncentration af total olie (C5 – 
C35) i det forurenede jord, der deponeres på S2.  
Ved genhøring af Frederikshavn kommune den 30. marts 2012 har 
kommunen i høringssvar af 10. april 2012 ingen bemærkninger haft til 
udkastet. 
 

Udtalelse fra AVØ A/S 
Afgørelsen har været varslet overfor AVØ A/S i henhold til miljø-
beskyttelseslovens § 75 i form af udkast til Afgørelse om Klassificering af 
specialdepot S2 samt påbud om ændring af den højest tilladte 
gennemsnitskoncentration af total olie (C5 – C35) i det forurenede jord, der 
deponeres på enheden. Optagelse af nye affaldstyper på positivlisten for 
specialdepot S2. AVØ A/S har den 17. februar 2012 fremsendt følgende 
bemærkninger til den del af afgørelsen der vedrører Påbud om ændring af 
den højest tilladte gennemsnitskoncentration af total olie (C5 – C35) i det 
forurenede jord, der deponeres på S2: 
 
”Idet vi anerkender Miljøstyrelsens argumenter vedrørende farligt affald, 
skal vi anmode Miljøstyrelsen om at overveje ændringen af 
grænseværdierne. 
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Det er kun meget begrænsede mængder, som overskrider 1000 mg/kg 
tørstof, men det løser et stort problem, at man har muligheden for at tage 
materialerne ind. Uden den mulighed skal en del oprydninger deles op i flere 
partier, som skal håndteres hver for sig.” 
 
Miljøstyrelsens bemærkninger til det indkomne høringssvar 
Miljøstyrelsen Århus henviser til afgørelse af 2. juli 2007 om ændring af 
vilkår 74 i afgørelse til Ravnshøj Losseplads dateret 13. december 2006, at 
man på Ravnshøj Miljøanlæg har lov til at behandle olieforurenet jord på 
specialdepotet for olieforurenet jord.  
Jf. vilkår 74 må der kun modtages jord, der helt eller delvist kan renses 
biologisk. Efter endt behandling af den forurenede jord, skal der sendes 
dokumentation til tilsynsmyndigheden, inden den behandlede jord 
deponeres. 
 
AVØ A/S har derfor mulighed for at modtage jord på specialdepot S2, der 
har et indhold af total olie på mere end 1000 mg/kg tørstof. Den forurenede 
jord må bare ikke deponeres, før det er behandlet og indholdet af total olie 
er nedbragt til under 1000 mg/kg tørstof. 
 
Genhøring af AVØ A/S 
AVØ A/S har fået udkast til afgørelse om Påbud om ændring af den højeste 
tilladte gennemsnitskoncentration af total olie (C5-C35) i det forurenede 
jord, der deponeres på specialdepot S2 sendt til høring den 30. marts 2012. 
I høringssvar af 17. april 2012 anmoder AVØ A/S om, at enheden ændres til 
en enhed for mineralsk affald. Begrundelsen beror på, at den påbudte 
grænseværdi for total olie på mindre end 1000 mg/kg TS vil medføre, at der 
ikke vil blive modtaget affald med en TOC på over 3 %, hvilket svarer til 
mineralsk affald. Da jord endvidere kan deponeres både på en enhed for 
blandet affald og en enhed for mineralsk affald uden test af 
udvaskningsegenskaber er der fremadrettet ingen forskel på, om S2 
klassificeres som en enhed for mineralsk affald eller en enhed for blandet 
affald, bortset fra at en enhed for blandet affald lukkes ned efter 2020, hvis 
anlægget klassificeres som værende ikke kystnært. 
 
Miljøstyrelsens bemærkninger til det indkomne høringssvar 
Miljøstyrelsen Århus vil tage stilling til, om S2 er en enhed for mineralsk 
affald eller en enhed for blandet affald, i forbindelse med klassificeringen af 
enheden. Umiddelbart ser Miljøstyrelsen Aarhus ikke nogen problemer i, at 
ændre S2 til en enhed for mineralsk affald.  
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Afgørelsen vil blive annonceret på www.mst.dk.  
      
      
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
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• kommunalbestyrelsen 
• Sundhedsstyrelsen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100 

• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 13. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen 
til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt. 
 
  
 
 
Med venlig hilsen 
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Benedikte Vandsø Christensen 
Biolog 

Ann-Kathrine Aggerholm Jensen 
Biolog 

 
 
 
 
Kopi af afgørelse til: 
Frederikshavn Kommune: post@frederikshavn.dk 
Frederikshavn Kommune v/Jette Brønnum: jebn@frederikshavn.dk 
Sundhedsstyrelsen, Region Nordjylland: nord@sst.dk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ae@aeraadet.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds Vendsyssel: vendsyssel@friluftsraadet.dk 
 
 
 
  


