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I/S Skovsted Losseplads  
Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald 
 
 
Ændring af positivliste 
Miljøstyrelsen Aarhus fastsætter hermed tilføjelse til positivlisten for I/S 
Skovsted Losseplads – enhed for blandet affald. Tilføjelsen er efter anmod-
ning fra virksomheden.  
 
Positivlisten er oprindeligt fastsat i vilkår L1 i afgørelse om overgangsplan 
og revurdering af 14. december 2009.  
 
Tilføjelse til positivliste: 
EAK-
gruppe  

EAK-kode  Affaldstype  Bemærkninger  

10 01 Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 
19) 

 

10 01 15 Bundaske, slagge og 
kedelstøv fra kombi-
neret forbrænding, 
bortset fra affald hen-
hørende under 10 01 
14 

Affald fra kraftvarmevær-
ker. 

 

10 01 17 Flyveaske fra kombi-
neret forbrænding, 
bortset fra affald hen-
hørende under 10 01 
16 

Rene læs eller blandede 
læs alene med disse af-
faldstyper, skal henvises til 
deponering på enhed for 
mineralsk affald, forudsat 
at affaldet kan karakterise-
res som mineralsk affald, 
herunder f.eks. at kravet til 
TOC < 5 % er opfyldt. 

10 01 19 Affald fra røggasrens-
ning, bortset fra affald 
henhørende under 10 
01 05, 10 01 07 og 10 
01 18 

 

 
12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebear-
bejdning af metal og plast  

12 01 01 Filspåner og dreje-
spåner af jern 

Affald fra forarbejdning af 
metalvarer  

12 01 02 Metalstøv og – Affald fra forarbejdning af  
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EAK-
gruppe  

EAK-kode  Affaldstype  Bemærkninger  

partikler af jern metalvarer 
12 01 04 Metalstøv og –

partikler af ikke-
jernmetal 

Affald fra forarbejdning af 
metalvarer 

 
17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 

17 06 05 Asbestholdige byg-
gematerialer 

Asbest fra bygge- og ned-
rivningsprojekter  

17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 
Kun hvis indhold af PCB 
under 50 mg/kg TS.  

17 09 02 Bygnings- og ned-
rivningsaffald inde-
holdende PCB  

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

19 01 Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald (fra affaldsbehandlingsan-
læg) 

19 01 16 Kedelstøv, bortset fra 
affald henhørende 
under 19 01 15 

Primært affald fra I/S Kraft-
varmeværk Thisted 

 
20 01 Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) Kommunalt 
indsamlet 

20 01 99 Andre fraktioner ikke 
andetsteds specifice-
ret 

Asbest indsamlet på kom-
munale genbrugspladser 

 
 
Følgende skal overholdes for PCB-holdigt affald: 
 

PCB-holdigt affald og alene PCB-holdigt affald med indhold af PCB 
under 50 mg/kg TS må kun deponeres på enhed for blandet affald, 
såfremt det sker i særskilt celle. Placering og afgrænsning i såvel 
vandret som lodret plan af cellen skal noteres i virksomhedens drifts-
journal. 

 
Deponering af asbestholdigt affald på enheder for blandet affald skal over-
holde retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsen, jf. bilag 3, afsnit 7.2 
henholdsvis afsnit 6.3  
 
Ændringen i positivlisten er fastsat med hjemmel i deponeringsbekendtgø-
relsens (BEK nr. 719 af 24. juni 2011) § 14 stk.5. 
 
En samlet positivliste for enhed for blandet affald fremgår af vedlagte bilag 1. 
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Baggrund for ændringer af positivliste 
I/S Skovsted har ved mail af 17. september 2010 fremsendt ansøgning om 
udvidelse af positivliste for enhed 5 – enhed for blandet affald.  
 
I/S Skovsted har ved mail af 30. november 2010 fremsendt opdateret an-
søgning om udvidelse af positivliste, hvor affald fra I/S Kraftvarmeværk Thi-
sted er tilføjet tidligere ansøgning. 
 
Miljøcenter Aarhus har ved mail af 15. december 2010 anmodet om yderli-
gere oplysninger om affaldet, der ønskes modtaget fra Skive Kraftvarme-
værk. 
 
I/S Skovsted har fremsendt mail af 3. februar 2011 – brev fra Rambøll om 
yderligere opdatering af positivliste. 
 
I/S Skovsted har 3. marts 2011 fremsendt affaldsdeklaration på is fra Pre-
mier Is med overskredet dato, EAK-kode 20 01 99 og affaldsdeklaration på 
konserves og andre ikke brændbare færdigfødevarer, EAK-kode 20 01 99 
med henblik på optagelse på positivliste for anlæggets enhed 5.  
 
Søren Funder, Thisted Kommune, Affald og beredskab har supplerende 
den 28. september 2011 oplyst, at slagge, jf. EAK-kode 10 01 15 modtages 
som rene læs.  
 
Rambøll har på vegne af Skovsted Losseplads, indsendt supplerende op-
lysninger den 31. oktober 2011. 
 
I Rambølls brev af 31. oktober 2011 anmodes om en tilkendegivelse om, at 
affaldstyperne 17 09 04, 20 01 99, 20 03 01 og 20 03 99 kan indeholde af-
fald med et indhold af ikke-farligt PCB-affald (affald med et indhold af PCB 
på mindre end 50 mg pr. kg tørstof). Anmodningen kan ikke efterkommes. 
Der er, som anført i deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 7, krav 
om, at hvis ikke-farligt PCB-holdigt affald skal deponeres på deponerings-
enheden for blandet affald, skal det ske i en særskilt celle. Derfor henføres 
det PCB-holdige affald, der tillades deponeret på en blandet enhed til af-
faldstype 17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB 
med den klausul, at indholdet af PCB ikke må overstige 50 mg pr. kg tørstof 
– og at det deponeres i særskilt celle på en enhed for blandet affald. 
 
For alle affaldstyper fra termiske processer (EAK- koder 10 01 15, -17 og -
19) nævnt i ovenstående tabel, skal rene læs af disse affaldstyper og læs, 
der alene består af blandinger af disse affaldstyper, deponeres på en enhed 
for mineralsk affald, forudsat at karakteriseringen viser, at der er tale om 
mineralsk affald, herunder f.eks. at kravet om TOC mindre end 5 % er over-
holdt. Kun læs med indhold af affaldstyperne opført på enhedens positivli-
ste, der ikke kan udsorteres, kan deponeres på enheden for blandet affald 
(etape 5). Såfremt der er tale om læs med indhold af farligt affald i henhold 
til den grundlæggende karakterisering, skal affaldet deponeres på godkendt 
enhed for farligt affald. 
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Anlægget har ønsket at få indføjet asbestaffald på positivlisten for enheden 
for blandet affald, idet der nu er åbnet mulighed for det i deponeringsbe-
kendtgørelsen, og anlægget modtager store mængder asbest i mellemoplag 
udenfor deponeringsanlægget. Asbestholdigt affald er tilføjet positivlisten 
under den forudsætning, at kravene til deponering af asbestaffald, jf. depo-
neringsbekendtgørelsens bilag 3, punkt 7.2 henholdsvis punkt 6.3 overhol-
des. 
 
Der henvises i øvrigt til gældende vilkår i afgørelse af 14. december 2009, 
herunder særligt vilkår L1- L4.  
 
Høring af Thisted Kommune og virksomheden: 
Thisted Kommune er ikke kommet med bemærkninger til høringsudkastet 
fremsendt den 16. marts 2012. 
  
På vegne af I/S Skovsted Losseplads har Rambøll ved Ole Riger-Kusk i  
høringssvar af 29. marts 2012 bl.a. bemærket følgende: 
 
”M.h.t. kravet om, at rene læs fra kraftvarmeværker med et TOC < 5 % skal 
henvises til deponering på enheder med mineralsk affald skal bemærkes, at det 
ikke er sikkert, at der er tale om mineralsk affald, selv om TOC-indeholdet er 
lavere end 5 %, idet en endelig karakterisering af affaldet med bl.a. udvask-
ningstests kan medføre, at det ikke kan blive karakteriseret som inert, mine-
ralsk eller farligt affald, og dermed må deponeres på en enhed for blandet af-
fald, selv om der er tale om et rent læs (denne affaldstype vil altid fremkomme 
som rene læs, da de bliver transporteret direkte til deponeringsanlægget fra 
producenten). Det skal derfor foreslås, at det anføres, at affaldstypen kan mod-
tages på Skovsted Losseplads, hvis det ikke kan karakteriseres som inert, mine-
ralsk eller farligt affald også selv om der er tale om rene læs.  
 
M.h.t. deponering af PCB-affald skal vi bemærke, at den eksisterende depone-
ringsenhed er karakteriseret som en enhed for blandet affald. Det undrer os der-
for, at De foreslår, at det vil være muligt at deponere affald med EAK-koden 17 
09 02 (som er farligt affald). Vi havde forestillet os, at vi ville afgrænse et områ-
de i deponeringsenheden for modtagelse af PCB-affald – altså at vi etable-rer en 
celle for den type affald. Det er selv sagt meget lettere for os, ikke at skulle 
etablere en celle for PCB-affald, så hvis det er muligt at deponere denne affalds-
type med EAK-koden 17 09 02 i den eksisterende enhed for blandet af-fald, vil 
det lette vores arbejde fremover. Vi kan derfor godt acceptere den af Dem fore-
slåede løsning, hvis det er muligt at deponere farligt affald i den eksi-sterende 
deponeringsenhed. 
 
Med hensyn til de organisk holdige affaldstyper skal vi bemærke følgende. I de-
poneringsbekendtgørelsen er anført:  
 
Der ikke må deponeres affald, som ikke har været underkastet forbehandling 
herunder sortering med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden 
af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.  
 
Der er i dette tilfælde tale om affald, som ikke kan forbehandles, idet en forbe-
handling i visse tilfælde vil medføre, at emballagen skal åbnes, og materialet 
hældes ud og indhold og emballage behandles sepa-rat eller anden lignende 
håndtering. En sådan proces må formodes at medføre fare for menneskers sund-
hed og miljøet (jeg tænker primært på arbejdsmiljøet), lige som der ikke er 
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kendskab til et anlæg, der kan gennemføre processen. Der ud over kunne man 
sagtens forestille sig, at det ikke vil være mu-ligt at afsætte de udsorterede (og 
stærkt forurenede affaldstyper) til genbrug og at affaldet derfor alli-gevel skal 
deponeres. En sådan proces vil derfor ikke nødvendigvis medføre en reduktion af 
affalds-mængden. Grundet den problematiske "forbehandling" og udsigten til, at 
der ikke vil ske en reduktion af affaldsmængden, skal vi dermed anmode Dem 
om alligevel at medtage affaldstyperne med EAK-koderne 02 03 02, 02 03 04, 02 
05 01, 02 06 01 og 02 06 02 på den reviderede positivliste.  
 
Der modtages i dag ganske store mænger asbest. Dette oplagres p.t. uden for 
deponeringsanlægget, men denne affaldstype vil mest praktisk kunne deponeres 
på den eksisterende deponeringsenhed i en celle for netop denne affaldstype, 
hvilket i henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, stk. 7.2 er muligt. 
Asbest modtages både direkte fra byggeprojekter og fra kommunale genbrugs-
pladser, hvor der skal anmodes om, at følgende affaldstyper medtages på posi-
tivlisten for, at det vil være muligt at modtage asbest til deponering på anlæg-
get: 
 
17 06 Isolationsmateriale og asbes-

tholdige byggematerialer 
  

 17 09 05 Asbestholdige 
byggematerialer 

Asbest fra bygge- 
og nedrivnings-
projekter 

20 10 Separat indsamlede fraktio-
ner (med undtagelse af 15 og 
01) 

  

 20 01 99 Andre fraktioner 
ikke andetsteds 
specificeret 

Asbest indsamlet 
på kommunale 
genbrugspladser. 

20 03 Andet kommnalt indsamlet 
affald 

  

 20 03 99 Kommunalt ind-
samlet affald ikek 
andetsteds speci-
ficeret. 

Asbest indsamlet 
på kommunale 
genbrugspladser 

 
” 
Miljøstyrelsen Aarhus har efterfølgende præciseret formuleringen for rene 
læs af de affaldstyper, som potentielt kan henføres til mineralsk affald. 
 
For PCB-holdigt affald, er det i selve afgørelsen fremhævet, at dette alene 
kan deponeres på enhed for blandet affald, såfremt det sker i særskilt celle. 
 
Det er ved supplerende drøftelse den 30. marts 2012 aftalt med Ole Riger-
Kusk, at afgørelse om affaldstyperne 02 03 02 , 02 03 04, 02 05 01, 02 06 
01 og 02 06 02 pilles ud af den endelige afgørelse, idet de så vil undersøge 
nærmere, hvorvidt der er mulighed for anden håndtering af disse affaldsty-
per end deponering. 
 
Asbestholdigt affald er indføjet på positivlisten efter nærmere aftale med 
Thisted Kommune som godkendelsesmyndighed den 25. april 2012 og Ole 
Riger-Kusk den 3. maj 2012.  
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Ændringen af positivlisten annonceres på miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

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

 
Klagevejledning 
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 6. juni 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. Klagegeby-
ret 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 Aarhus. 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 geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 

 
Inge Lise Therkildsen Niels J. Olsen 

Civilingeniør Akademiingeniør 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt i kopi til: 
Thisted Kommune, thistedkommune@thisted.dk
Ole Riger-Kusk, ork@ramboll.dk
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I/S Skovsted Losseplads, Positivliste for blandet affald 
Oprindelig godkendt ved afgørelse af 14. december 2009 om overgangs-
plan og revurdering 
Ændring af positivliste 9. maj 2012 på anmodning fra virksomheden 
 
Bilag 1 
Ændret positivliste for blandet affald til deponering,  
I/S Skovsted Losseplads 
 
Positivliste i vilkår L1 i afgørelse om overgangsplan og revurdering af 14. 
dec. 2009 er efter anmodning fra deponeringsanlægget udvidet med de 
med * markerede affaldstyper fastsat af tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen 
9. maj 2012. Herudover er bemærkningen til 17 09 04 fjernet. 
 
Nærværende positivliste erstatter herefter listen i vilkår L1 i afgørelse om 
overgangsplan af 14. december 2009. 
 
På deponeringsenhed 5, må der kun modtages blandet affald, som opfylder 
definitionen angivet i § 3 litra 8 i deponeringsbekendtgørelsen (BEK 719 af 
24/06/2011) og der må ikke deponeres affald, som kan genanvendes eller 
nyttiggøres og som ikke har været underkastet forbehandling - herunder 
sortering - med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden 
af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet. 
 
Der må udelukkende modtages affald, der er optaget på anlæggets positiv-
liste og som ifølge kommunernes regulativer er klassificeret som depone-
ringsegnet eller som ifølge affaldsbekendtgørelsens § 4 stk. 2 er klassifice-
ret som deponeringsegnet. 
 
Positivlisten i nedenstående tabel er opdelt i affaldstyper i henhold til det 
Europæiske Affaldskatalog med EAK-koder i henhold til affaldsbekendtgø-
relsens bilag 2. 

 
  
  

Positivliste for enhed for blandet affald 
EAK-kode Affaldstype Beskrivelse fra Bemærkninger 

miljøgodkendelse 
01 05 04  Ferskvands-

boremudder og 
andet boreaffald 

 Affaldet må ikke indeholde 
forurenede stoffer, jf. ne-
denfor 17 05 04 

12 01 01 Filspåner og 
drejespåner af 
jern 

 Affald fra forarbejdning af 
metalvarer. Hvis genanven-
delse ikke er mulig. 

* 

12 01 02 Metalstøv og –
partikler af jern 

 Affald fra forarbejdning af 
metalvarer. Hvis genanven-
delse ikke er mulig. 

* 

12 01 04 Metalstøv og –
partikler af ikke-
jernmetal 

 Affald fra forarbejdning af 
metalvarer. Hvis genanven-
delse ikke er mulig. 

* 

17 02 01 Træ Imprægneret træ Creosotbehandlet træ skal 
bortskaffes til forbrænding 
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Positivliste for enhed for blandet affald 
EAK-kode Affaldstype Beskrivelse fra Bemærkninger 

miljøgodkendelse 
17 02 03 Plast Ikke genanvendeligt 

PVC 
 

17 05 04 Jord og sten, 
bortset fra affald 
henhørende 
under 170503 

Metalforurenet jord Forureningsindholdet skal 
overholde grænseværdi 
fastsat i Vilkår L3 i afgørelse 
af 14. december 2009 om 
overgangsplan og revurde-
ring. 

17 05 04 Jord og sten, 
bortset fra affald 
henhørende 
under 170503 

Olieforurenet jord Forureningsindholdet skal 
ligge under 500 mg/kg TS, 
svarende til 0,05%. Ellers 
skal jorden behandles forin-
den.   

17 05 08 Ballast fra bane-
spor, bortset fra 
affald henhø-
rende under 17 
05 07 

Ballast fra banespor  

17 06 05 Asbestholdige 
byggematerialer 

Asbest fra bygge- og 
nedrivningsprojekter 

 

 Kun ved indhold af PCB 
under 50 mg/kg TS 

17 09 02 Bygning- og 
nedrivningsaf-
fald indehol-
dende PCB 

* 

17 09 04 Blandet byg-
nings- og ned-
rivningsaffald 
bortset fra 
170901-170903 

Industriaffald  
* 

19 05 03 Kompost som 
ikke overholder 
specifikationer-
ne 

Kompost med højt 
indhold af tungmetal-
ler, plast eller lignende

 

19 08 01 Ristegods Vand, slam og sand 
fra sandfang, sand og 
ristestof fra rensean-
læg 

 
19 08 02 Affald fra sand-

fang 

19 08 05 Slam fra be-
handling af 
byspildevand 

Vand og presset slam, 
der ikke kan genan-
vendes p.g.a. indhold 
af tungmetaller eller 
miljøfremmede stoffer 

Affaldet må ikke være fly-
dende. Tørstofindhold over 
20 % tørstof fra biologisk 
behandling af byspildevand 
er acceptabel.  

19 08 12 Slam fra biolo-
gisk behandling 
af industrispilde-
vand, bortset fra 
affald henhø-
rende under 
190811 

Slam fra industrier. 
Slam fra renseanlæg 

Affaldet må ikke være fly-
dende, når det skal depone-
res, der stilles derfor krav til 
tørstofindholdet. Slam med 
mere end 20 % tørstof fra 
biologisk behandling af in-
dustrispildevand er accep-
tabel.  
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Positivliste for enhed for blandet affald 
EAK-kode Affaldstype Beskrivelse fra Bemærkninger 

miljøgodkendelse 
19 08 14 Slam fra anden 

behandling af 
industrispilde-
vand, bortset fra 
affald henhø-
rende under 19 
08 13 

Vand og slam fra 
rensning af perkolat 

Affaldet må ikke være fly-
dende. Tørstofindhold over 
20 % tørstof 

20 01 38 Træ - bortset fra 
affald henhø-
rende under 
200137 

Telefonpæle med et 
indhold af arsen 

 

20 01 99 Andre fraktioner, 
ikke andetsteds 
specificeret 

 Også asbest indsamlet på 
kommunale genbrugsplad-
ser 

20 03 01 Blandet kom-
munalt indsam-
let affald 

Blandet kommunalt 
indsamlet affald 

 

20 03 03 Affald fra gade-
fejning 

Vand og vejopfej Affaldet må ikke være fly-
dende. Tørstofindhold over 
20 % tørstof 

20 03 06 Affald fra rens-
ning af kloakker 

Vand og slam fra vej-
brønde og kloakker 
(Thisted Kommune) 

Affaldet må ikke være fly-
dende. Tørstofindhold over 
20 % tørstof 

20 03 99 Kommunalt ind-
samlet affald 
ikke andetsteds 
specificeret 

Storskrald  

Hvis rene fraktioner så mineralsk affald 
10 01 15 
* 

Bundaske, slag-
ge og kedelstøv 
fra kombineret 
forbrænding, 
bortset fra affald 
henhørende 
under 10 01 14 

 Affald fra kraftvarmeværker. 

10 01 17 
* 

Flyveaske fra 
kombineret for-
brænding, bort-
set fra affald 
henhørende 
under 10 01 16 

 

Rene læs eller blandede læs 
alene med disse affaldsty-
per, skal henvises til depo-
nering på enhed for mine-
ralsk affald, forudsat at af-
faldet kan karakteriseres 
som mineralsk affald, her-
under f.eks. at kravet til TOC 
< 5 % er opfyldt. 
 

10 01 19 Affald fra røg-
gasrensning, 
bortset fra affald 
henhørende 
under 10 01 05, 
10 01 07 og 10 
01 18 

 
* 

10 02 15 Andet slam fra 
filterkager 

Støbesand o.l.  
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Positivliste for enhed for blandet affald 
EAK-kode Affaldstype Beskrivelse fra Bemærkninger 

miljøgodkendelse 
10 09 12 Andet partikel-

formet materia-
le, bortset fra 
affald henhø-
rende under 10 
09 11 

Støbesand o.l.  

10 10 12 Affald fra bin-
demidler, bortset 
fra affald henhø-
rende under 10 
10 11 

Støbesand o.l.  

12 01 17 Affald fra sand-
blæsning, bort-
set fra affald 
henhørende 
under 12 01 16 

Sandblæsningssand  

19 01 16 Kedelstøv, bort-
set fra affald 
henhørende 
under 17 09 01, 
17 09 02 og 17 
09 03 

 Primært affald fra I/S Kraft-
varmeværk Thisted * 

Hvis rene fraktioner så inert affald. 
10 11 12 Affaldsglas bort-

set fra affald 
henhørende 
under 10 11 11 

Glas  

16 11 02 Kulstofbaserede 
foringer og ildfa-
ste materialer 
fra metallurgiske 
processer bort-
set fra affald 
henhørende 
under 16 11 01 

  

16 11 06 Foringer og 
ildfaste materia-
ler fra ikke-
metallurgiske 
processer bort-
set fra affald 
henhørende 
under 1611 05 

  

17 01 01 Beton Gasbeton/armeret 
beton 

 

17 02 02 Glas Glas  
17 06 04 Isolationsmate-

rialer bortset fra 
affald henhø-
rende under 17 
06 01 – 17 06 
03 

Afhærdet glasuld  
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Positivliste for enhed for blandet affald 
EAK-kode Affaldstype Beskrivelse fra Bemærkninger 

miljøgodkendelse 
17 08 02 Gipsbaserede 

byggematerialer 
bortset fra affald 
henhørende 
under 17 08 01 

Industriaffald  

17 09 04 Blandet byg-
nings- og ned-
rivningsaffald 
bortset fra affald 
henhørende 
under 17 09 01, 
17 09 02 og 17 
09 03 

Industriaffald  

 
19 12 12 Andet affald 

(herunder blan-
dinger af mate-
rialer) fra meka-
nisk behandling 
af affald bortset 
fra affald henhø-
rende under 19 
12 12 

Industriaffald  

Tabel 1 Positivliste for blandet affald 
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