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Den 17. juni 2013 

       
Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, 
Frederikshavn  
 
Der meddeles hermed afgørelse om: 
 
Optagelse af ny affaldstype på positivlisten for bl andet affald 
Miljøstyrelsen fastsætter med denne afgørelse tilføjelse af ny affaldstype på 
positivlisten for blandet affald for Ravnshøj Miljøanlæg jf. bilag B i Miljø-
godkendelse til udvidelse af Ravnshøj Losseplads, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn 
af 7. oktober 2009, med senere ændringer. Tilføjelse af ny affaldstype på 
positivlisten sker efter anmodning fra AVØ A/S. 
 
 
17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgrave t jord fra forurenede grunde) 
 
17 09 Anden bygnings- og nedrivningsaffald 
17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB 

(f.eks. PCB - holdige fugemasser, PCB - holdige 
harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB - holdige 
termoruder og PCB - holdige kondensatorer 

PCB - holdigt, ikke farligt affald, 
dvs. med et forureningsindhold 
under 50 mg PCB/ kg ts. 

 
Ændringen i positivlisten er fastsat med hjemmel i deponeringsbekendtgørelsens  
§ 14 stk. 5 (BEK. Nr. 719 af 24. juni 2011). 
 
Påbud om indretning af særskilt celle til deponerin g af affald med EAK kode 
17 09 02, skal ske på flg. vilkår: 
 
12.A.  Indretning af særskilt celle 
 
Deponering af PCB - holdig affald skal ske i en særskilt celle. 
 
Den særskilte celle skal være tydeligt afgrænset horisontalt og vertikalt og være 
en veldefineret del af deponeringsenhed 2.1.  
 
Før deponering skal cellen opmåles/koordinatsættes jf. tegning på bilag 2. Et 
signalnet eller anden synlig markering skal lægges på cellens bund. 
 
Under deponering skal afgrænsning af cellen følge med op. 
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Før nedlukning skal den særskilte celle koordinatsættes/opmåles på ny. Cellen 
afsluttes med signalnet eller anden synlig markering. 
 
Påbuddet gives med hjemmel i § 41, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 
af 26. juni 2010). 
 
Baggrund for afgørelsen 
Miljøstyrelsen har den 25. februar 2013 modtaget ansøgning fra AVØ A/S om at få 
tilføjet EAK kode 17 09 02, Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB 
(f.eks. PCB - holdige fugemasser, PCB - holdige harpiksbaserede 
gulvbelægninger, PCB - holdige termoruder og PCB - holdige kondensatorer) til 
positivlisten for blandet affald. Affaldet vil være ikke farligt affald med et 
forureningsindhold under 50 mg PCB/kg TS.  
 
Det PCB - holdige affald bliver deponeret i en særskilt celle jf. 
deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, afs. 7.3. Den særskilte celle vil blive 
indrettet på deponeringsenhed 2.1 for blandet affald. Cellen er opmålt og 
afmærket, så affaldet kan identificeres efter nedlukning af enheden. Cellens 
afgrænsning vil være sandvolde. Cellens placering og koordinater fremgår af bilag 
2.  
 
Vurdering 
PCB er optaget på POP forordningen og er blandt de farligste miljøgifte, som 
findes, og PCB bør derfor jf. POP forordningens artikel 7, stk. 12, helt undgås. 
Miljøstyrelsen stiller derfor krav om, at særskilte celler, hvori der deponeres PCB -
holdigt ikke farligt affald, skal indrettes på en måde, som gør det muligt at 
identificere affaldet efter nedlukning. Den særskilte celle skal indrettes, så affaldet 
er tydeligt adskilt fra det affald, der ikke indeholder PCB - holdigt, ikke farligt affald.  
Cellen skal jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 13 slutafdækkes i takt 
med, at cellerne når den planlagte terrænudformning.  
 
Der er i nærværende afgørelse stillet vilkår om, at deponering af det PCB – 
holdige materiale skal ske på en særskilt celle indrettet således, at det sikres, at 
det PCB - holdige affald kan genfindes efter nedlukning af enheden.  
 
Den ansøgte EAK kode tilføjes derfor positivlisten for blandet affald. En samlet 
positivliste for blandet affald for Ravnshøj Miljøanlæg fremgår af denne afgørelses 
bilag 1. 
 
Affald, der modtages på Ravnshøj Miljøanlægs enhed for blandet affald, skal have 
gennemgået en grundlæggende karakterisering jf. deponeringsbekendtgørelsens 
bilag 3, før det må modtages på miljøanlægget. Kommunen er myndighed ved 
anvisning af blandet affald til anlægget. 
 
 
Høring af berørte parter 
Frederikshavn Kommune 
Frederikshavn kommune har haft udkast til afgørelse i høring og har ingen 
bemærkninger haft til afgørelsen. 
 
AVØ A/S 
AVØ A/S har haft udkast til afgørelse i høring samtidig med varsel af påbud og har 
ingen bemærkninger haft til afgørelsen. 
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Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

� virksomheden 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� 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 ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 16. juli 2013 inden kl. 12.00. Miljøstyrelsen Virksomheder 
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.  

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 på-begynder 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.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
En klage har opsættende virkning, medmindre nævnet bestemmer noget andet.  
 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 
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Med venlig hilsen 
 

 
 
Benedikte Vandsø Christensen 
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 
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BILAG 1  
 
Samlet positivliste for Blandet affald  
Listen er en opdatering af positivlisten i bilag B i Miljøgodkendelse til udvidelse af 
Ravnshøj Losseplads, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn af 7. oktober 2009. 
 
01 AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING O G FYSISK OG KEMISK 
BEHANDLING AF MINERALER 
01 05 Boremudder og andet boreaffald 
01 05 04 Ferskvandsboremudder og boreaffald 
01 05 07 Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald hørende  

under 01 05 05 og 01 05 06 
01 05 08 Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald hørende  

under 01 05 05 og 01 05 06 
01 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
02 AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVB RUG, JAGT OG FISKERI 
SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER  
02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug jagt og fiskeri 
02 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
 
10 AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER 
10 09 Affald fra jernstøberier 
10 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 10 Affald fra metalstøberier 
10 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 11 Affald fra fremstilling af glas og glasbaserede produkter 
10 11 03 Affaldsglasbaseret fibermaterialer 
10 11 14 Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald hørende under 10 11 13 
10 12 Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl, og byggematerialer 
10 12 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 13 Affald fra fremstilling af cement, kalk, mørtel og produkter baseret herpå 
10 13 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
12 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK 
OVERFLADEARBEJDNING AF METAL OG PLAST 
12 01 Affald fra fremstilling, tildannelse, samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og 
plast 
12 01 16 Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer. 

Kun affald der ikke overskrider grænseværdierne for farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, tabel 

1 og 2 

12 01 17 Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 0106 
12 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
15 EMBALLAGEAFFALD, ABSORBTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKL UDE, FILTERMATERIALER 
OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERE T 
15 01 Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdningen) 
15 01 05 Kompositemballage der ikke er forbrændingsegnet 
15 01 07 Glas 
17 BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE 
GRUNDE)  
17 02 Træ, glas og plast 
17 02 04 Glas, plast og træ som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer. 

Kun affald der ikke overskrider grænseværdierne for farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, tabel 

1 og 2 
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17 03 Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter 
17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra bortset fra affald hørende under 17 03 01 
17 05 Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)  
17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer. 

Kun affald der ikke overskrider grænseværdierne for farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, tabel 

1 og 2 
17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald hørende under 17 05 03 
17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 
17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra materiale hørende under 17 06 01 og 17 06 03 
17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 
17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB - holdige 

fugemasser, PCB - holdige harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB - holdige 
termoruder og PCB - holdige kondensatorer. 
PCB - holdigt, ikke farligt affald, dvs. med et forureningsindhold under 50 mg PCB/ kg ts. 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale, bortset fra affald hørende under  
17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 

19 AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSR ENSNINGSANLÆG 
UDENFOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND OG VAND TIL 
INDUSTRI 
19 01 Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald 
19 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 
19 08 01 Ristegods 
19 08 02 Affald fra sandfang 
19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand 
20 KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD O G LIGN. HANDELS-, 
INDUSTRI-, INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT IN DSAMLEDE FRAKTIONER 
20 02 Have- og parkaffald (inkl. Affald fra kirkegårde) 
20 02 03 Andet ikke – bionedbrydeligt affald 
20 03 Andet kommunalt indsamlet affald 
20 03 01  Blandet kommunalt indsamlet affald 
20 03 03 Affald fra gadefejning 
20 03 06  Affald fra rensning af kloakker 
20 03 99 Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret  
  
  
Ingen EAK 
kode 

Diverse deponeringsegnet affald.  
Ved deponeringsegnet affald forstås affald, som ikke er omfattet af miljølovens krav 
om frasortering til genanvendelse, specialbehandling eller forbrænding. Det kan 
f.eks. bestå af kompositmaterialer eller affald, der i øvrigt må modtages til 
deponering. Derudover kan det være blandede læs med affaldstyper, der ikke kan 
adskilles uden forholdsmæssige store omkostninger, og hvor forsortering ikke har 
været mulig. 
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BILAG 2 
Placering af særskilt celle til PCB -  holdig affal d 
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