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Odense Nord Miljøcenter – afgørelse vedrørende klassificering af specialdepot 
for shredderaffald – enhed 7 a og 7 b 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen1 § 4, stk.2, og bestemmelserne i bekendt-
gørelsens bilag 3, punkt 3.4 klassificeres Odense Nord Miljøcenters specialdepotet 
for shredderaffald (enhed 7 a og 7b), som tilhørende anlægsklasse FA1. 
 
Det er ved klassificeringen forudsat, at der er indadrettet grundvandstryk på enhed 7a 
og 7 b. 
 
 
Baggrund for klassificeringen 
 
Specialdepotet for shredderaffald er etableret i et område hvor, der i henhold til miljø-
godkendelsen af april 2003 af depotet, er indadrettet grundvandstryk. 
 
I henhold til miljøgodkendelsen er shredderaffald klassificeret som farligt affald. 
 
I henhold til bilag 3, stk. 3.4 skal kystnære deponeringsanlæg med indadrettet grund-
vandstryk klassificeres under FA1 for deponering af farligt affald. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og kan ses på Miljømini-
steriet hjemmeside blst.dk. 
 
Afgørelsen 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 
• Odense Renovationsselskab. 
• Odense Kommune. 
• Enhver, der har en individuel væsentlig, interesse i sagens udfald. 
• Embedslægeinstitutionen. 
• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over 

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

 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om  deponeringsanlæg 



Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens 
Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller Post@.ode.mim.dk. Klagen skal senest være 
modtaget den 20. oktober 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Odense Renovation A/S vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Jens Møller Madsen                                                                            
  
  
 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, bkf@odense.dk. 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, syd@sst.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, at@at.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
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Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
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