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Fredericia Kommunes Deponi

Vejlbyvej 40

7000 Fredericia

Sendt pr. mail til: Fredericia Kommune, anne.l.christensen@frederica.dk

                                                                    og vibeke.hviid@fredericia.dk

Virksomheder

J.nr. MST-1272-00600

Ref. Amgha/Anbri

Den 28. juni 2013

Påbud om ændring af positivliste for affald og vilkår for modtagelse af 

PCB-holdigt bygnings og nedbrydningsaffald på Fredericia Kommunes 

Deponi

Miljøstyrelsen giver hermed Fredericia Kommunes Deponi påbud om ændring af 

positivliste mv. for affald der må modtages på Fredericia Kommunes Deponi. 

Påbuddet gives efter deponeringsbekendtgørelsens1 § 1 og § 14 stk. 5 og 

miljøbeskyttelseslovens2 § 41, stk. 1. 

1. På bilag C: Positivliste, tilføjes: 

EAK-kode 17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB. 

Affaldet skal være deponeringsegnet. Affaldets PCB-indhold skal være 

under 50 mg/kg TS. 

Vilkår for foranstaltninger ved deponering af PCB-holdigt bygnings- og 

nedbrydningsaffald:

2. Affald, der indeholder PCB, skal deponeres i særskilt celle. Den særskilte 

celle skal være tydeligt afgrænset horisontalt og vertikalt og en 

veldefineret del af deponeringsenheden. 

Før deponering skal cellen opmåles/koordinatsættes. Et signalnet eller 

anden synlig markering skal lægges ud på cellens bund. Under 

deponeringsperioden skal signalnettet følge med op. Før nedlukning skal 

den særskilte celle koordinatsættes/opmåles på ny. Cellen afsluttes med 

signalnet eller anden synlig markering.  

3. I forbindelse med årsrapporten, skal anlægget indsende en oversigtsplan 

med angivelse af, hvor der er deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald.

Påbuddet gælder øjeblikkeligt.

                                                            
1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg bek. nr. 719 af 24/6 2011
2

Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. nr 879, 26/6 2010
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Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven3, samt efter 

deponeringsbekendtgørelsens4 § 1 og § 14 stk. 5.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 11. juni 2013 påbud om ændring af positivliste for 

affald og vilkår for modtagelse af PCB-holdigt bygnings- og nedbrydningsaffald på 

Fredericia Deponi.

Fredericia Kommunes Deponi har pr. mail den 28. juni 2013 oplyst, at de ikke har

bemærkninger til påbuddet.

Baggrund for påbuddet

Vilkår 1:

Fredericia Kommunes Deponi har med mail af 17. maj 2013 ansøgt Miljøstyrelsen 

om at få EAK-kode 17 09 02 optaget på anlæggets positivliste, da en 

affaldsproducent har anmeldt til kommunen, at han i forbindelse med et større 

renoveringsarbejde i et etageboligområde i Fredericia forventer at få byggeaffald 

med PCB-indhold på op til 50 mg/kg bl.a. på grund af fugemasse. Denne 

affaldsfraktion ønskes deponeret på Fredericia Kommunes Deponi.

EAK-kode 17 09 02 er i affaldsbekendtgørelsen beskrevet bygnings- og 

nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, 

harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige 

kondensatorer).

Miljøstyrelsen finder, at det ansøgte kan imødekommes med nedenstående 

forbehold.

Affaldet skal være deponeringsegnet.

Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 pkt. 7.3, at det kun er affald 

med et PCB-indhold på under 50 mg/kg TS, der må deponeres på en enhed for 

blandet affald. Derfor er det indføjet i vilkåret, at PCB-indholdet skal være under 

50 mg/kg TS. 

Vilkår 2:

Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 7.3, at PCB-holdigt 

ikke-farligt affald (forureningsindhold under 50 mg PCB/kg TS) kan tillades 

deponeret i særskilte celler på et deponeringsanlæg for blandet affald. Der stilles 

derfor vilkår om deponering af PCB-holdigt affald i særskilte celler.

For at kunne genfinde den/de særskilte celle(r), stilles der vilkår om, at celler skal 

markeres synligt med f.eks. markeringsnet og at celler opmåles/ koordinatsættes 

før opstart og ved nedlukning af celler. 

Vilkår 3:

Miljøstyrelsen finder, at det er vigtigt, at der ligger en klar og dækkende oversigt 

over, hvor der er deponeret PCB-holdigt affald på depotområdet. Derfor stiller 

Miljøstyrelsen vilkår om, at der i årsrapporterne skal være en oversigtplan over de

områder, hvor der er deponeret PCB-holdigt affald.

                                                            
3 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010.
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Klagevejledning

Påbuddet 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 meddelt 

Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 

Strandgade 29, 1401 København K eller mst-kbh@mst.dk. Klagen skal være 

modtaget senest den 26. juli 2013 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. 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 påbegynder 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. Vejledning om 

gebyrordningen 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 klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 

Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4580 eller mst-

kbh@mst.dk.

http://www.mst.dk/
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Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk   

   

Med venlig hilsen

Anne Mette Granhøj Hansen

Tlf. 7545 4580

E:mail: amgha@mst.dk
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