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Skive Renovation 4-S, Kåstrup Deponeringsanlæg 
Afgørelse om klassificering af ikke-kystnært deponeringsanlæg 
 
 
Skive Renovation 4-S, Kåstrup Deponeringsanlæg (herefter kaldet Skive 
Renovation) har ved mails af 15. oktober 2009, 17. februar 2011, 1. septem-
ber 2011 og 27. oktober 2011 fremsendt materiale i henhold til krav om do-
kumentation i § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1 i bekendtgørelse 252 af 31. marts 2009 
om deponeringsanlæg, jf. § 32, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 
2011 om deponeringsanlæg.  
 
Klassificering – kystnærhed 
Med baggrund i de fremsendte oplysninger og geologiske vurderinger af 
forholdene i området afgør Miljøstyrelsen hermed, at Skive Renovations 
deponeringsanlæg ved Kåstrup klassificeres som et ikke-kystnært depone-
ringsanlæg. 
 
Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er dokumenteret en entydig og ubrudt 
grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten. 
 
Klassificering i anlægsklasser 
Med baggrund i det fremsendte klassificerer Miljøstyrelsen hermed, med 
hjemmel i deponeringsbekendgørelsens § 5, stk. 2 og § 6, stk. 2, jf. § 32, stk. 
2 og 3 i bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011, anlægget som et ikke-
kystnært deponeringsanlæg med enheder af følgende anlægsklasser: 
 
Enhed anlægsklasse Affaldstype Bemærkning 
5A FAO Farligt Shredder, 

bioaske, as-
best 

6 Ikke-kystnær 
enhed for 
blandet affald 

Blandet  

 
Miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 omfatter ud over enhed 6 yderligere 2 
enheder, som ikke er etableret og derfor heller ikke anlægsklassificeret. 
Godkendelsen af disse 2 enheder bortfalder, hvis de ikke er etableret inden 5 
år fra godkendelsens dato, dvs. inden 31. marts 2014. 
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Opmærksomheden skal henledes på de i øvrigt til enhver tid gældende reg-
ler for affaldsmodtagelse i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Med baggrund i ovenstående afgørelse om klassificering vil krav om grund-
læggende karakterisering for affald, der modtages i henhold til gældende 
positivlister for anlægget være gældende fra afgørelsens dato. For farligt 
affald, hvor den grundlæggende karakterisering også omfatter udvasknings-
test, accepteres dog, at dette affald modtages i henhold de hidtil gældende 
vilkår i godkendelsen af 12. marts 2007 i en overgangsperiode på 3 måneder 
fra selve afgørelsens dato. For eventuelle nye affaldstyper skal nødvendig 
grundlæggende karakterisering foreligge fra første modtagelse af affaldsty-
pen. 
 
Baggrund for afgørelse om anlægsklassificering 
 
Skive Renovation har som grundlag for Miljøstyrelsens klassificering af Kå-
strup Deponeringsanlæg fremsendt dokumentation i form af mails af 15. 
oktober 2009, 17. februar 2011, 1. september 2011 og 27. oktober 2011. 
 
I notat af 15. oktober 2009 konkluderer Rambøll på vegne af Skive Renova-
tion, at deponeringsanlægget vurderes at være kystnært, idet afstanden til 
kysten er henholdsvis 5,7 km (Skive Fjord) og 12 km (Hjerk Nor med udløb i 
Salling Sund). Potentialekortet indikerer, at den regionale grundvands-
strømning er øst-nordøstlig omkring deponiet og nedstrøms drejende mod 
øst-sydøst imod Skive Fjord. Endelig ligger der ingen almene vandforsynin-
ger nedstrøms deponiet. 
 
I ovennævnte mail af 17. februar 2011 er vedlagt potentialekort for det ter-
rænnære magasin, hvor strømningen er fra vest mod øst.  
 
I notatet af 15. oktober 2009 er der ikke foretaget nogen vurdering af, hvor-
vidt der er en entydig og ubrudt grundvandstrømning fra deponeringsan-
lægget og ud til marint område. I en afstand af knap 400 m øst-nordøst for 
deponeringsanlæggets aktive enheder ligger Næstild Bæk (§ 3-vandløb og 
målsat i vandplanen). I en afstand af ca. 1.100 m øst for deponeringsanlæg-
gets aktive enheder ligger Hagens Møllebæk (§ 3-vandløb og målsat i vand-
planen). Der er terrænfald fra deponeringsanlæggets østlige moniteringsbo-
ringer mod disse to ferske overfladerecipienter (henholdsvis ca. 7,5 m og ca. 
10 m). Sammenholdes terrænfaldet med de sandmagasiner og de tilhørende 
potentialer målt i de samme boringer og ovennævnte potentialekort, vurde-
rer Miljøstyrelsen, at det ikke på det foreliggende grundlag kan afgøres, at 
der er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget 
mod marin recipient.  
 
Miljøstyrelsen har i brev af 8. juli 2011 anmodet om supplerende oplysnin-
ger til brug for anlægsklassificeringen. De supplerende oplysninger skulle 
bl.a. indeholde en vurdering af, hvorvidt der er tale om sammenhængende 
magasiner, som potentialekortet i mail af 17. februar 2011 er baseret på, og 
en dokumenteret argumentation for, at der er tale om en entydig og ubrudt 
grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget ud til Skive Fjord.  
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Rambøll har på vegne af Skive Renovation i mail af 1. september 2011, frem-
sendt oplæg til undersøgelser for at tilvejebringe de supplerende oplysnin-
ger. Rambøll anmoder om Miljøstyrelsens kommentarer til oplægget. 
  
Miljøstyrelsen har i brev af 12. oktober 2011 kommenteret på Rambølls op-
læg.  
 
I mail af 27. november 2011 anmoder Rambøll på vegne af Skive Renovation 
Miljøstyrelsen om udsættelse af undersøgelserne og dermed afgørelsen om 
klassificering af anlægget; herunder om anlægget kan karakteriseres som 
kystnært. I mailen oplyses:  
 
”Grunden til denne anmodning skyldes, at brancheforeninger inden for affalds-branchen 
påtænker initiativer i forhold til evt. ændring af principperne for/tolkningen af bekendtgørel-
sen for så vidt angår klassificering af deponeringsanlæg. Det forventes, at et sådant initiativ 
vil blive taget meget hurtigt.  
Da et sådant initiativ eventuelt kan få indflydelse på vurderingen af deponeringsanlægget ved 
Kåstrup, vil det være ønskværdigt, at udskyde undersøgelserne til, der ligger en afklaring af 
denne henvendelse.” 
 
Tidshorisonten for gennemførelse af en eventuel ændring af deponeringsbe-
kendtgørelsen på dette punkt kendes ikke, men vil formentlig tidligst være 
ultimo 2012. Miljøstyrelsen er som tilsynsmyndighed forpligtet til at klassi-
ficere deponeringsanlægges bestående enheder i henhold til deponeringsbe-
kendtgørelsen, (bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009, jf. bekendtgørelse 
nr. 719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg).  
 
På den baggrund træffes afgørelse om klassificering af de eksisterende i drift 
værende enheder på Skive Renovation, Kåstrup Losseplads nu og på det 
gældende lovgrundlag. Hvis grundlaget for de trufne afgørelser om anlægs-
klassificering senere ændres, vil afgørelserne naturligvis kunne blive taget 
op til fornyet behandling på anmodning fra Skive Renovation. 
 
Høringssvar 
Rambøll har på vegne af Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads frem-
sendt et høringssvar den 9. marts 2012 til et første udkast til afgørelse om 
anlægsklassificering udsendt den 23. februar 2012. I høringssvaret anmodes 
der om en udsættelse af afgørelsen med baggrund i en forventet revision af 
deponeringsbekendtgørelsen netop ift. anlægsklassificering og afgørelsens 
konsekvenser for de fremtidige planer for virksomheden.  
 
Endvidere bemærkes i høringssvaret, at for så vidt angår etablering af yder-
ligere 2 p.t. ikke-etablerede deponeringsenheder omfattet af miljøgodken-
delsen, tolker anlægget miljøgodkendelsen sådan, at der med etablering af 
enhed 6 er påbegyndt udnyttelse af godkendelsen – og dermed også at have 
tilladelse til etablering af de sidste to enheder.  
 
Endelig anmodes om, at overgangsperioden forlænges til 6 måneder, inden 
der skal foreligge grundlæggende karakteriseringer, da alene prøveudtag-
ningen og analysen (der bl.a. omfatter udvaskningstests) af et laboratorium 
er oplyst at kunne tage 3-4 måneder.  
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Skive Kommune er ikke kommet med bemærkninger til udkast til afgørelse 
om anlægsklassificering af 23. februar 2012. 
 
Miljøstyrelsens kommentarer til høringssvaret 
 
Miljøstyrelsen har forståelse for ønsket om en udsættelse af afgørelsen til, 
der foreligger en revision af deponeringsbekendtgørelsen, men den endelige 
dato for ikrafttrædelse af en revideret bekendtgørelse kendes ikke, og ej hel-
ler om bekendtgørelsen vil blive ændret mht. anlægsklassificeringsreglerne. 
 
Oplysninger til brug for klassificeringerne har skullet foreligge siden 1. juli 
2009 fra anlægget, hvorefter tilsynsmyndigheden snarest muligt herefter 
skulle træffe afgørelse om anlægsklassificering. En fortsat udskydelse af 
afgørelsen vil give en uhensigtsmæssig konkurrenceforvridning i forhold til 
andre, anlægsklassificerede deponeringsanlæg, idet deponeringsbekendtgø-
relsens krav om udvaskningstest for affald, der ønskes deponeret træder i 
kraft, når anlægget er klassificeret.  
 
I relation til Rambølls bemærkning omkring etablering af yderligere 2 en-
heder, jf. miljøgodkendelse af 31. marts 2009, fastholder Miljøstyrelsen, at 
disse to enheder skal være etableret inden 31. marts 2014. Tidsgrænsen 
fremgår direkte af miljøgodkendelsens kapitel 2 og er i øvrigt i tråd med 
godkendelsesbekendtgørelsens1 § 19, stk. 2. 
 
Angående fristen for, hvornår der skal foreligge grundlæggende karakterise-
ring incl. udvaskningstest, fastholder Miljøstyrelsen ligeledes fristen til 3 
mdr., idet vi bl.a. har erfaringer fra andre deponeringsanlæg, hvor de grund-
læggende karakteriseringer incl. udvaskningstests har kunnet foreligge in-
denfor 3 måneder efter afgørelsen om anlægsklassificering. 
 
Skive Renovations høringssvar efter møde afholdt 11. sep 2012 
 
Med baggrund i ovennævnte sagsforløb blev der afholdt møde den 11. sep-
tember 2012 mellem Skive Renovation, Skive Kommune og Miljøstyrelsen 
for drøftelse af udkast til anlægsklassificering genfremsendt den 5. septem-
ber 2012 med kommentarer indføjet fra første høring, jf. ovenstående.  
 
Rambøll har i forlængelse af mødet og på vegne af Skive Renovation frem-
sendt et høringssvar den 25. september 2012 til udkast til anlægsklassifice-
ring af 5. september 2012. I høringssvaret anføres, at klassificeringen af an-
lægget som ikke kystnær vil betyde, at der ikke kan deponeres blandet affald 
på anlægget, når den allerede godkendte kapacitet er fyldt op.   
 
Herudover knyttes der følgende specifikke bemærkninger til deponerings-
anlægget ved Kåstrup samt principielle bemærkninger til afgørelsen: 
 

” 
 Specifikke kommentarer til udkast til afgørelse:  

                                                 
1 Bekendtgørelsen nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed.  
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Som det fremgår af tidligere fremsendte notater er det øvre grund-
vandsmagasin sandsynligvis ikke kontinuert og sammenhængende helt 
ud til Skive fjord. Pejledata fra deponiet tyder på at der ikke er tale om et 
sammenhængende magasin bare på deponiets areal. Der ud over er ma-
gasintykkelsen meget lille, og det er dermed ikke at forvente at det øvre 
magasin under deponiet strækker sig helt ud til Skive fjord.  
 
Det regionale grundvandsmagasin synes at strømme mod nordvest. Der 
er derfor tillige en usikkerhed m.h.t. om der skal gennemføres en vurde-
ring af kystnærheden i forhold til det terrænnære eller det regionale 
grundvandsmagasin, også fordi strømningsretningerne af de to magasi-
ner er så forskellig som tilfældet er.  
 
Der er ikke konstateret forurening af grundvandet, hvorfor membransy-
stemerne må anses for fuldt funktionsdygtige. Grundvandet under de-
poniet er desuden beskyttet af et meget tykt lerlag på over 10 m. Nye de-
poneringsenheder vil blive etableret med et endnu bedre membransy-
stem end de tidlige enheder, og der bliver i dag deponeret affald, der re-
sulterer i mindre problematisk perkolat end tidligere. Risikoen for, at 
der vil ske forurening af grundvandet og dermed potentielt overflade-
vand synes derfor lav. 
 
Der er i dag et eksisterende deponeringsanlæg i Kåstrup, hvor der er de-
poneret betydelige mængder affald herunder farligt affald (bl.a. shred-
deraffald og affald fra biomassefyrede kraftvarmeværker). Set i lyset af 
ovenstående synes risikoen for, at etablering af yderligere enheder for 
blandet affald vil medføre væsentlige miljømæssige belastninger af 
grund- og overfladevand at være ringe. Dette taler for, at anlægget bør 
anvendes til deponering af bl.a. blandet affald også i fremtiden.  
 
Principielle bemærkninger til udkast til afgørelse:  
Flere kommuner anviser affald til deponeringsanlægget ved Kåstrup. 
Hvis anlægget i fremtiden ikke kan modtage blandet affald til depone-
ring, skal denne affaldsmængde transporteres til et anlæg, der kan og vil 
modtage denne affaldstype. Der er en vis modvillighed fra en række de-
poneringsanlæg i forhold til at modtage affald fra andre end interessent-
kommuner. Der er derfor en overhængende risiko for, at affaldet skal 
transporteres ganske langt til et anlæg, der vil modtage affaldet. I yder-
ste konsekvens kan man risikere, at affaldet skal eksporteres.  
 
Hvis blandet affald ikke i fremtiden kan deponeres på deponeringsan-
lægget ved Kåstrup vil det som nævnt skulle transporteres over betydeli-
ge afstande, hvilket vil få som konsekvens, at udledningen af CO2 vil bli-
ve forøget. Derudover vil transporten medføre forøget risiko for uheld og 
dermed personskade. 
  
Det vækker endvidere undren, at der med disse afgørelser om ikke-
kystnærhed af en række deponeringsanlæg, lægges op til, at der i fremti-
den skal etableres nye deponeringsanlæg, når regeringen på nuværende 
tidspunkt aktivt arbejder på at nedbringe affaldsmængderne. Det vil ofte 
være vanskeligt både miljømæssigt, teknisk og politisk at etablere nye 
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deponeringsanlæg, hvorimod det ofte vil være lettere at få tilladelse til 
udvidelse af eksisterende anlæg, der kan vise, at anlægget ikke medfører 
væsentlige miljøbelastninger, og som ligger geografisk godt. Dette taler 
for at give tilladelse til udvidelse af deponeringsanlægget i Kåstrup, som 
har mulighed for ganske store udvidelser, og som vil kunne modtage af-
fald fra et stort opland.  
 
Det er oplyst fra Miljøstyrelsens side, at der er igangsat et arbejde for re-
vision af den gældende deponeringsbekendtgørelse. Den reviderede be-
kendtgørelse forventes at træde i kraft omkring nytår 2012/2013. Den 
reviderede bekendtgørelse vil muligvis indeholde et andet princip for 
klassificering af deponeringsanlæg. Det er muligt, at deponeringsanlæg-
get ved Kåstrup i henhold til principperne i den revidere bekendtgørelse 
kan klassificeres således, at det også i fremtiden kan modtage blandet af-
fald.  
 
Hvis deponeringsanlægget bliver klassificeret som ikke-kystnær, vil det 
medføre en stillingtagen i kommunalbestyrelsen for Skive Kommune for 
de fremtidige aktiviteter på anlægget. Hvis en revideret bekendtgørelse 
vil muliggøre, at anlægget i fremtiden alligevel kan modtage blandet af-
fald til deponering, skal dette også behandles i kommunalbestyrelsen. 
Det virker ikke rimeligt, at træffe en afgørelse om klassificering af an-
lægget så tæt på fremkomsten af en revideret deponeringsbekendtgørel-
se, når en sådan klassificering vil medføre en så omfattende intern sags-
behandling og stillingtagen, som tilfældet vil være.  
 
Konklusion  
Som det fremgår af ovenstående synes det ikke fornuftigt, at der i frem-
tiden ikke kan deponeres blandet affald på deponeringsanlægget ved Kå-
strup, når der ikke er konstateret forurening fra anlægget og når en po-
tentiel forurening sandsynligvis ikke vil få væsentlige miljømæssige kon-
sekvenser samtidigt med, at en sådan afgørelse vil medføre yderligere 
transport, som vil have negative miljømæssige og trafikale konsekvenser.  
 
Det virker heller ikke rimeligt at træffe afgørelsen så tæt på, at en revide-
ret deponeringsbekendtgørelse vil træde i kraft, når en revideret be-
kendtgørelse måske vil få som konsekvens, at der alligevel kan de-
poneres blandet affald på deponeringsanlægget.  
 
Vi skal derfor anmode om, at en afgørelse om klassificering af depone-
ringsanlægget ved Kåstrup først gennemføres, når den reviderede depo-
neringsbekendtgørelse forligger. 
” 

 
Miljøstyrelsens kommentarer til Skive Renovations høringssvar 
efter møde afholdt 11. sep 2012 
 
Miljøstyrelsen skal indledningsvis gøre opmærksom på, at der stadig vil væ-
re mulighed for at søge om godkendelse til etablering af nye enheder for 
inert, mineralsk og farligt affald. Med klassificeringen som et ikke-kystnært 
anlæg, vil affald, der ønskes deponeret på enheder for inert og farligt affald 
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bl.a. skulle overholde grænseværdierne for udvaskning for ikke-kystnære 
anlæg, jf. bilag 3, tabel 3.2 henholdsvis tabel 3.9 i gældende deponeringsbe-
kendtgørelse. 
 
I relation til de specifikke kommentarer skal Miljøstyrelsen kort henvise til 
ovenstående baggrund for afgørelsen, og at der for afdækning af strøm-
ningsretninger for grundvandet, sammenhæng med overfladerecipienter er 
efterspurgt supplerende oplysninger i brev af 8. juli 2011.  
 
I forhold til fastlæggelse af, om der er en entydig og ubrudt grundvands-
strømning fra deponeringsanlægget mod et marint vandområde vurderer 
Miljøstyrelsen, jf. brev af 12. oktober 2012 til Skive Renovation, at der ikke 
skal skelnes mellem, om den ubrudte grundvandsstrømning skal vurderes 
for det primære grundvandsmagasin eller om det også skal ske for højere-
liggende sekundære magasiner af en vis udstrækning. Det afgørende er, om 
der er under afstrømningen fra deponeringsanlægget vil kunne ske en foru-
renende påvirkning af et ferskt vandområde, eller om afstrømningen sker 
ubrudt til et marint, mere robust vandområde.  
 
Kravet om en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsan-
lægget mod et marint vandområde i gældende deponeringsbekendtgørelse 
levner ikke mulighed for at inddrage vurderinger af eventuel merforurening 
fra nye enheder ift. eventuel forurening fra allerede deponeret affald på 
samme anlæg. 
 
I relation til de principielle bemærkninger, skal Miljøstyrelsen bemærke, at 
det er korrekt, at der er igangsat et arbejde for revision af den gældende de-
poneringsbekendtgørelse, men hvorledes bekendtgørelsen kommer til at 
lyde ift. ændring af kystnærhedsprincippet vides ikke. Eventuelle ændringer 
skal fastlægges i samarbejde med Naturstyrelsen af hensyn til beskyttelsen 
af vandområder. Miljøstyrelsen er som tilsynsmyndighed forpligtiget til at 
klassificere deponeringsanlæggenes bestående enheder. Oplysningerne til 
brug for klassificeringen har skullet foreligge siden 1. juli 2009 fra anlægget, 
hvorefter tilsynsmyndigheden snarest muligt herefter skulle træffe afgørelse 
om anlægsklassificering.  
 
Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om klassificering af de 
eksisterende i drift værende enheder på Kåstrup Losseplads nu og på det 
gældende lovgrundlag. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
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senest den 30. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videre-
sender 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. Klagegeby-
ret 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 op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling.  
 
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 klageberet-
tigelse 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 pågældende afgørelse 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. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra afgørelsens dato. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 

 
 

 
 

Inge Lise Therkildsen 
Civilingeniør 

Anette Marqvardsen 
Kontorchef 
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Afgørelsen er sendt i kopi til:  
 
Skive Kommune, sk@skivekommune.dk,  
Michael Gramkow; migr@skivekommune.dk 
Rambøll, Att.: Ole Riger-Kusk; (ork@ramboll.dk),  
Lars Mikkelsen; ljm@ramboll.dk og 
Tine Eis; tine.eis@ramboll.dk  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


