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Påbud vedrørende indretning og drift af enhed 2b – enhed for mine-
ralsk affald – på Odense Nord Miljøcenter 
 
Afgørelse vedrørende klassificering af enhed 2b 
 
 
Der meddeles hermed påbud til Odense Renovation A/S vedrørende indret-
ning og drift af enhed 2b på Odense Nord Miljøcenter. 
 
Jævnfør § 75 i miljøbeskyttelsesloven har påbuddet været varslet overfor 
Odense Renovation A/S ved brev 2. december 2010 fra Miljøcenter Odense 
og ved brev af 24. januar 2011 fra Miljøstyrelsen Odense. 
 
Påbuddet meddeles efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Endvidere meddeles der, i henhold til deponeringsbekendtgørelsen1 § 4, 
stk. 2 og bestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 3, punkt 3.4, afgørelse 
vedrørende klassificering af enhed 2 b. 
 
Anlægsklassificering 

 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser klassificeres en-
hed 2 b på Odense Nord Miljøcenter som tilhørende anlægsklasse MA1. 
 
Nævnte forhold har sammenhæng med, at der er indadrettet grundvands-
tryk på enhed 2b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Miljøstyrelsen  Odense • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 

1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg 
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Der fastlægges følgende vilkår vedrørende indretning og drift af enhed 
2b: 
 
 
Vilkår 
 
Membran og perkolatsystem for enhed 2 b 
 
 
1. Membranerne for enhed 2 b skal etableres i henhold den gældende de-

poneringsbekendtgørelse og retningslinjerne i DS/INF 466. 
 
2. For enhed 2 b skal der være en lermembran på mindst 0,3 m overlejret 

af en polymermembran – det skal dokumenteres, at der er indadrettet 
grundvandstryk på den lokalitet hvor enheden etableres. 

 
Lermembranen skal etableres af ler med en permeabilitetskoefficient på 
1 x 10 – 10 m/s. 

 
3. Umiddelbart over polymermembranen skal der etableres et dræn og 

beskyttelseslag, som skal have en tykkelse på minimum 0,5 m. Såfremt 
enheden etableres med et beskyttelseslag med en tykkelse på mindre 
end 0,5 m, skal der redegøres for hvilke typer affald, der vil udgøre det 
første affaldslag. 

 
4. Der skal være inspektions – og samlebrønde således, at der kan foreta-

ges inspektion og rensning for hoveddræn. 
 
5. Der skal være mulighed for udtagelse af perkolatprøver separat fra en-

heden. 
 
6. Der skal være pejlingsmulighed på deponeringsenheden således, at 

perkolatstanden inde i deponeringsenheden kan pejles. 
 
 
Affaldskontrol 
 
 
7. For hver læs affald der modtages, skal der føres kontrol med, at affaldet 

er optaget på deponeringsanlæggets positivliste samt, at den fornødne 
dokumentation foreligger. 

 
 

 
Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger: 

  
 
a) Oplysninger om affaldets oprindelse og kilde. 
 
b) Oplysninger om den proces, hvor affaldet er frembragt, herun-

der beskrivelse og karakterisering af råmaterialer og produkter. 
 

c) Beskrivelse af den forbehandling, der er anvendt eller en be-
skrivelse af, hvorfor en behandling ikke anses for nødvendig. 



 3

 
Oplysninger om affaldets sammensætning og udvasknings-
egenskaber - asbestaffald undtaget. 

 
d) Oplysninger om affaldets lugt, farve og fysiske form. 

 
e) Oplysninger om affaldets EAK – kode i listen over affald i be-

kendtgørelsen om affald2, jf. bilag 2 i bekendtgørelsen. 
 

f) Oplysninger som viser, at affaldet ikke er omfattet af forbud mod 
deponering jf. affaldsbekendtgørelsens § 48. 

 
g) Beskrivelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, som skal 

træffes på deponeringsanlægget, hvis der er behov herfor. 
 

h) Vurdering af om affaldet eller dele heraf kan genanvendes eller 
nyttiggøres på anden måde. 
 
Angivelse af affaldsklassen. 

   
 
8. Ved enhver modtagelse af affald skal Odense Nord Miljøcenter foretage 

en visuel inspektion af affaldet ved indgangen til anlægget og på depo-
neringsstedet.  Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem 
affaldet og dokumentation herfor, skal der ske en yderligere kontrol. 

 
9. Affaldslæs der indeholder væsentlige mængder af affald, der ikke er 

angivet på Odense Nord Miljøcenters positivliste eller hvor der på bag-
grund af oplysningerne eller den visuelle kontrol konstateres, at affaldet 
tilhører en affaldstype, der ikke er optaget på anlæggets positivliste, skal 
afvises eller sorteres. 

 
Ved afvisning af affald til deponering skal Odense Nord Miljøcenter se-
nest den efterfølgende hverdag underrette tilsynsmyndigheden, af-
faldsproducenten, affaldsproducentens hjemkommune samt transportø-
ren om afvisningen og årsagen hertil. 

 
 
 Positivliste 

 
10. Der må kun deponeres læs af affald, som er optaget på positivlisten for 

deponeringsenhederne. Positivlisten fremgår af i bilag1. 
 

Asbest skal deponeres i en særskilt celle jævnfør vilkår 14. 
 
 

Grundlæggende karakterisering 
 
11. Odense Renovation A/S skal efter 1. juli 2011, til tilsynsmyndigeheden, 

fremsende resultater for grundlæggende karakterisering – deponerings-
bekendtgørelsens bestemmelser, herunder tabel 3.5 i bilag 3 og tabel 
7.1 i bilag 7 – for det mineralske affald der skal deponeres på enhed 2 b. 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006. 
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Odense Renovation A/S skal fremsende tidsplan for gennemførelse af 
den grundlæggende til tilsynsmyndigheden til godkendelse hos tilsyns-
myndighed inden igangsætning af den grundlæggende karrakterisering. 
 

12. For affald – dog ikke asbestaffald – der deponeres på enhed 2 b (mine-
ralsk affald) – fastlægges de grænseværdier for faststofindhold af orga-
niske stoffer og de grænseværdier for udvaskning, der fremgår af ved-
lagte bilag 2. 

 
13. For jord til deponering på enhed 2 b skal der gennemføres karakterise-

ringstestning i henhold til tabel 7.1 i  deponeringsbekendtgørelsen. 
 
 
 

Deponering af asbest 
 
14. Deponering af asbest på enhed 2 b skal ske i en særskilt celle, 

defineret som en afgrænset veldefineret del af en deponeringsenhed. 
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Baggrund for påbuddet 
 
 
Der er etableret en enhed 2b for mineralsk affald på Odense Nord Miljøcen-
ter. 
 
Miljøcenter Odense meddelte ved påbud af 21. december 2009 afgørelse 
vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter. 
 
I afgørelsen er der indeholdt vilkår – herunder vilkår vedrørende positivliste 
– angående indretning og drift af enhed 2b. 
 
Odense Renovation A/S påklagede den 21. januar 2010 det meddelte på-
bud vedrørende overgangsplanen for Odense Nord Miljøcenter. 
 
Sagen er til behandling i Miljøklagenævnet – nu Natur- og Miljøklagenævnet 
– og klagen har opsættende virkning. 
 
Der er således, efter Miljøstyrelsen Odenses opfattelse, ikke fastlagt det 
nødvendige juridiske grundlag for at kunne ibrugtage og drive enhed 2b. 
 
Med foreliggende påbud fastægges der vilkår for indretning og drift af enhed 
2b, og dermed skabes der basis for det juridiske grundlag for drift af enhe-
den. 
 
Positivliste 
 
Odense Renovation A/S ønsker at modtage gipsaffald – gipsbaserede byg-
gematerialer – på enhed 2 b. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser kan gipsaffald, 
der ikke klassificeres som farligt affald alene optages på en positivliste for 
mineralsk affald. 
 
Odense Renovation A/S har ønsket, at deponeringsbekendtgørelsens krav 
vedrørende grænseværdier for udvaskningsegenskaber for mineralsk affald 
lempes med en faktor 3. Faktor 3 reglen i henhold til bilag 3, afsnit 9 i depo-
neringsbekendtgørelsen. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser kan faktor 3 reg-
len ikke anvendes for følgende parameter: cadmium, kviksølv, bly, og DOC. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen åbner mulighed for, at faktor 3 reglen, for 
kystnære anlæg med indadrettet grundvandstryk, kan anvendes uden be-
regning af den såkaldte Vægtede Fortyndingsfaktor. 
 
Der henvises til deponeringsbekendtgørelsen angående den Vægtede For-
tyndingsfaktor. 
 
Da der er indadrettet grundvandstryk på enhed 2 b og da enheden er belig-
gende kystnært, finder Miljøstyrelsen Odense, at faktor 3-reglen kan anven-
des uden beregning af den vægtede fortyndingsfaktor og der er således 
fastlagt vilkår herom. 
 
 



 6

Odense Renovation A/S har endvidere ønsket at ovennævnte Faktor 3 re-
gel også anvendes til fastlæggelse af grænseværdier for faststofindhold af 
organiske stoffer i mineralsk affald – tabel 3.5 i deponeringsbekendtgørel-
sens bilag 3. 
 
Miljøstyrelsen Odense skal bemærke, at ovennævnte regel – i henhold til 
deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, punkt 9 – kun kan anvendes for 
naphthalen for så vidt angår stofferne i nævnte tabel 3.5. 
 
Miljøstyrelsen Odense finder, at en eventuel forhøjelse af grænseværdien 
for naphthalen (i mg/kg TS) må bero på et eventuelt behov herfor, når der 
foreligger resultater for affaldstypernes indhold af stoffet. 
 
Odense Renovation A/S ´s kan i givet fald ansøge Miljøstyrelsen Odense 
om en forhøjelse af ovennævnte grænseværdi. 
 
Odense Renovation A/S har den 31. maj 2010 rettet en henvendelse til Mil-
jøcenter Odense med anmodning om, at få optaget følgende affaldstyper på 
positivlisten for enhed 2b: 
 
• Slagger (den ikke genanvendelige del fra Odense Kraftvarmeværk) – 

EAK - kode 100 101. 
 

Affald med denne kode optages på positivlisten. 
 

 
• Havnesediment – EAK - koder 170 505 og 170 506. 
 

Havnesediment med EAK – kode 170 505 er markeret med fed i be-
kendtgørelsen om affald. Affaldet betegnes således som farligt affald, 
når kriterierne i bilag 3 og 4 – i bekendtgørelsen om affald – er opfyldt. 
 
Det er telefonisk den 30. september 2010 aftalt med Odense Renovati-
on A/S, at havnesediment med denne affaldskode ikke medtages på 
positivlisten for enhed 2b. 
 
Odense Renovation A/S kan, hvis der viser sig behov herfor, søge om at 
få optaget havnesediment med nævnte kode på positivlisten. 
 
Affald med koden 170 506 optages på listen. 
 
 
Endvidere har Odense Renovation A/S den 1. juli 2010 anmodet om, at 
få følgende affaldstype på positivlisten: 

 
• Filtersand fra vandværker – EAK - kode 19 09 01 
 

Affald med denne kode optages på positivlisten. 
 

 
Af bilag 1 fremgår den positivliste der fastlægges for enhed 2 b. 
 
Positivlisten er – udover tilføjelse af ovennævnte tre affaldstyper – den sam-
me som den, der er indehold i den påklagede afgørelse vedrørende over-
gangsplanen for Odense Nord Miljøcenter. 
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Odense Renovations A/S´ s bemærkninger til varsel om påbud 
 
COWI har på vegne af Odense Renovation A/S knyttet en del bemærknin-
ger – heraf en del redaktionelle bemærkninger – til det varslede påbud. 
 
Miljøstyrelsen Odense har tilrettet foreliggende påbud, så det i foreliggende 
udgave imødekommer bemærkningerne på nær følgende punkt: 
 
Der er i vilkår 3 i foreliggende påbud angivet følgende: 
 
”Umiddelbart over polymermembranen skal der etableres et dræn og be-
skyttelseslag, som skal have en tykkelse på minimum 0,5 m. Såfremt enhe-
den etableres med et beskyttelseslag med en tykkelse på mindre end 0,5 m 
skal der redegøres for hvilke typer affald, der ønskes deponeret på enheden 
– herunder typen af det første lag affald.” 
 
COWI har, på vegne af Odense Renovation A/S, anført, at der er accepteret 
en tykkelse af dræn og beskyttelseslaget på 0,3 m i den projektgodkendel-
se, der er meddelt af Odense Kommune. 
 
Angivet at ovennævnte vilkår 3 bør koordineres i overensstemmelse med, 
at der er accepteret et dræn og beskyttelseslag på 0,3 m. 
 
Det skal bemærkes, at Odense Kommune i projektgodkendelsen af enhed 
2b har anført følgende: 
 
Set i lyset af, at der ved vilkår er fastlagt særlige krav til sikring mod stabilt 
og omfangsrigt affald, der kan skade membransystemet, i etape 2b´s første 
affaldslag, er det Odense Kommunes vurdering, at det kan accepteres, at 
tykkelsen af dræn – og beskyttelseslaget begrænses til 0,3 m. 
 
Miljøstyrelsen Odense er indstillet på, ved meddelelse af ibrugtagningstilla-
delsen, at give accept af et dræn og beskyttelseslag på 0,3 m. Som grund-
lag herfor skal Odense Renovation A/S fremsende oplysninger om typen af 
det første lag affald på enheden. 
 
Miljøstyrelsen Odense finder således ikke grundlag for ændring af formule-
ringen af vilkår 3. 
 
 
Odense Kommunes bemærkninger til varsel om påbud 
 
Odense Kommune finder det problematisk at meddele et påbud, der er stort 
set identisk med det påklagede påbud, der er meddelt vedrørende over-
gangplan for Odense Nord Miljøcenter. 
 
Odense Kommune anfører blandt andet, at der kan skabes forvirring om 
hvilken afgørelser, der er gældende set i forhold til den afgørelse, der træf-
fes af Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende det påklagede påbud. 
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Odense Kommune referer til, at Miljøcenter Odense har anført, at det nye 
påbud meddeles fordi det oprindelige påbud har opsættende virkning, og at 
der derfor mangler et juridisk grundlag – herunder en positivliste for enhed  
2 b – for, at Miljøcenter Odense kan meddele en ibrugtagningstilladelse. 
 
Odense Kommune har bemærket, at det ikke er uddybet hvad der forstås 
ved manglende juridisk grundlag for at kunne ibrugtage og drive enhed 2 b. 
 
Odense Kommune mener, at der kan skabes det nødvendige juridiske 
grundlag ved, at gøre ibrugtagningstilladelsen for enheden betinget af, at 
Odense Renovation A/S skal efterkomme relevante vilkår i det påklagede 
påbud vedrørende overgangsplanen. 
 
Odense Kommune anfører, at der kun vurderes at være behov for et nyt 
påbud i den udstrækning, hvor der ønskes foretaget ændringer eller tilføjel-
ser i det påklagede påbud vedrørende overgangsplanen – ændringer vedrø-
rende f.eks. positivliste og grundlæggende karakterisering. 
 
Miljøstyrelsen Odense er ikke enig med Odense Kommune i, at der kan 
sikres det nødvendige juridiske grundlag med Odense Kommunes anførte 
forslag. 
 
Miljøstyrelsen Odense finder, at det er påkrævet – set i forhold til en even-
tuel håndhævelsessituation, at have fastlagt bindende vilkår vedrørende 
drift af enheden – herunder en gældende positivliste for hvad der må depo-
neres. 
 
Som anført, under foreliggende afgørelses afsnit om baggrund for påbud-
det, er der opsættende virkning på alle de vilkår, der er omfattet af den på-
klagede afgørelse vedrørende overgangsplanen for Odense Nord Miljøcen-
ter. 
 
Miljøstyrelsen Odense finder således ikke, at der kan opnås juridisk grund-
lag for håndhævelse ved henvisning til efterlevelse af relevante påklagede 
vilkår – som foreslået af Odense Kommune. 
 
Miljøcenter Odense – nu Miljøstyrelsen Odense - har drøftet ovennævnte 
med Miljøklagenævnet – nu Natur- og Miljøklagenævnet – som har tilken-
degivet, at der ikke vurderes at være noget til hinder for meddelelse af et 
påbud af foreliggende art. 
 
Odense Kommune har endvidere bemærket, at det i det varslede påbud er 
anført, at VVM forholdene for enhed 2 b ikke er afklaret med Odense Kom-
mune. 
 
Kommunen anfører, at det ikke er korrekt, idet Odense Kommune den 11. 
juni 2010, med kopi til Miljøcenter Odense, har meddelt en VVM - scree-
ningsafgørelse for enheden, hvoraf det fremgår, at etablering af enheden 
ikke udløser VVM.  
 
Angivet at en forudsætning for ovennævnte afgørelse er, at der ikke depo-
neres støvende asbest på enheden, og at et ønske om deponering af stø-
vende asbest vil udløse en ny VVM – sceening. 
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Miljøstyrelsen Odense skal bemærke, at der i det varslede påbud alene er 
nævnt VVM – forhold relateret til eventuel deponering af støvende asbest. 
 
Nævnt at VVM – forhold vedrørende deponering af støvende asbest ikke er 
afklaret med Odense Kommune. 
 
Der er således ikke i det varslede påbud nævnt noget om afklaring af VVM 
– forhold i relation til etableringen af enhed 2 b. 
 
Miljøstyrelsen Odense er opmærksom på, at Odense Kommune har den 11. 
juni 2010 har truffet afgørelse om, at etableringen af enhed 2 b ikke udløser 
VVM. 
 
I relation til ovennævnte skal bemærkes, at COWI, på vegne af Odense 
Renovation A/S har bemærket, at Odense Renovation A/S telefonisk har 
trukket ønsket om deponering af støvende asbest tilbage. 
 
I foreliggende påbud, er der således ikke medtaget afsnit vedrørende depo-
nering af støvende asbest. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Påbuddet vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og kan ses på Miljømini-
steriets hjemmeside www.mst.dk
 
 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 

• Odense Renovation A/S. 
• Odense Kommune. 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen. 
• 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 Mil-
jøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen. 

 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard eller ode@mst.dk.. Klagen skal være modtaget senest den 25. marts  
2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense 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.  

http://www.mst.dk/
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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 an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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.” 
 
Odense Renovation A/S vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
En klage over påbuddet har opsættende virkning, med minder Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

  
          Jens Møller Madsen  
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Liste over modtager 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  
 
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
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
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  Bilag 1 

 
 POSITIVLISTE FOR DEPONERINGSENHED FOR MINERALSK AFFALD 

Affaldstype EAK-koder Bemærkninger 

Slagger  100 101 Ikke genanvendelig del fra Odense Kraftvarmeværk 

10 09 08 Brugte støbekerner og -forme  Ikke-farligt støbesand  
fra jern- og metalstøberier 

10 10 06 Brugte støbekerner og -forme   

12 01 21 Brugte slibeemner og slibematerialer,  Ikke-farligt slibestøv, fra overfladebearbejdning af 
metal og plast 

12 01 17 Affald fra sandblæsning, 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Mursten 

17 01 03 Tegl og keramik 

17 01 07 Blandede læs af beton, mursten, tegl og keramik 

17 02 02 Glas 

17 05 04 Jord og sten, også fra opgravning på gl. lossepladser 

17 06 04 Isolationsmateriale - ej asbest  

17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer  

Ikke-farligt og ej genanvendeligt bygningsaffald i 
rene eller blandede læs  

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald (f.eks. gips, rockwool, 
puds, m.v.) eller læs forurenet med andet mineralsk affald 

Havnesediment 170 506  

Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til 
industriel brug  

19 09 01  Filtersand fra vandværker 

Jord omfattende forurenet jord, fjernvarmejord (spe-
cialaffald type 2), renset jord, mv. 

17 05 04 Jord og sten, også fra forurenede grunde, fjernvarmeopgrav-
ninger, mv. 

20 01 02 Glas  

20 02 02  Jord og sten fra have- og parkaffald 

20 02 03  Andet ikke-bionedbrydeligt have- og parkaffald  

20 03 07 Storskrald (beton, mursten, tegl og keramik, glas, gipsbase-
rede byggematerialer) 

Mineralsk, ej genanvendeligt affald fra nærgen-
brugsstationer 

20 03 99 Affald ikke andet steds specificeret 

Asbest fra nærgenbrugsstationerne 17 06 05 Asbestholdige byggematerialer 

Asbest fra bygge- og nedrivningsaffald  17 06 05 Asbestholdige byggematerialer 
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Bilag 2 
 
Grænseværdier for udvaskning for affald til deponering på etape 2b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stof/parameter Grænseværdi – Mineralsk 

Klasse MA1 

 L/S = 2  
l/kg TS 

(mg/kg TS) 

L/S = 10 
l/kg TS 

(mg/kg TS) 

For C0

 
(mg/l) 

Arsen (As) 1,20 6,0 0,90 

Barium (Ba) 90 300 60 

Cadmium (Cd) 0,60 1,0 0,30 

Krom total (Cr) 12,0 30 7,5 

Kobber (Cu) 75 150 90 

Kviksølv (Hg) 0,050 0,20 0,030 

Molybdæn (Mo) 15,0 30 10,5 

Nikkel (Ni) 15,0 30 9,0 

Bly (Pb) 5,0 10 3,0 

Antimon (Sb) 0,60 2,10 0,45 

Selen (Se) 0,90 1,50 0,60 

Zink (Zn) 75 150 45 

Klorid (Cl-) - - - 

Flourid (F-) - - - 

Sulfat (SO4
--) - - - 

Phenolindex - - - 

DOC 380 800 250 
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                   Bilag 2 
 
 
Grænseværdier for faststofindhold af organiske stoffer i mineralsk 
affald til deponering på enhed 2 b 
 
  

Parameter Grænseværdi (i mg/kg TS) 

TOC ( Total organisk kulstof) 5 % 1

BTEX ( Benzen, toluen, ethylbenzen 
og xylener) 15 

PCB (Polyklorede bifenyler) 2 10 

Sum af Kulbrinter (C6 – C 40)3 450 

PAH (Polycykliske aromatiske kul-
brinter)4 75 

Naphthalen 5 
 
 
1. Evt. højere værdi kan tillades – forudsat at udvaskningen af DOC over-

holder en grænseværdi på 800 mg/kg for kystnære deponeringsanlæg 
ved L/S = 10 l/kg – enten ved affaldets egen pH eller ved en fastholdt 
pH værdi på mellem 7,5 og 8. Hvis det kan påvises, at en del af det 
målte TOC – indhold udgøres af elementært kulstof, vil denne del kunne 
fratrækkes, jf. bilag 7 punkt 3.2 i deponeringsbekendtgørelsen.3 

 
2. Sum af følgende 7 kongenere: PCB nr. 28, PCB nr. 52, PCB nr. 101, 

PCB nr. 116 og PCB nr. 153 og PCB nr. 180 jf. bilag 7, punkt 3.3. b i 
deponeringsbekendtgørelsen. 

 
3. I deponeringsbekendtgørelsen er angivet, at grænseværdien for”Sum af 

kulbrinter” forventes revideret i nærmest fremtid. 
 
4. Sum af indhold af følgende enkeltstoffer: Flour-anthen, 

benz(b+j+k)flouranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og inde-
nol(1,2,3)pyren, jf. bilag 7, punkt 3.3.b i deponeringsbekendtgørelsen. 

 
 
 
  

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


