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Påbud om vilkår til deponering af PCB- og asbestholdigt affald på 
Skodsbøl Deponi Enhed C1 og deponiområde 4 begge til blandet af-
fald. 
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 (nr. 1 og 2)  
 
Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 
26. juni 2010. 
 
Miljøstyrelsen giver hermed Skodsbøl Deponi påbud om vilkår til depone-
ring af PCB(ikke-farligt)- og asbestholdigt affald på Skodsbøl deponienhed 
C1 og deponiområde 4. Påbuddet gives efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 
41. stk. 1. 
 
Gældende miljøgodkendelse for Skodsbøl deponi dækkende for deponiom-
råde 4 og enhed C1 har ikke særskilte vilkår af hvordan deponeringen af 
PCB-holdigt (klassificeret ikke farligt) og asbestaffald skal foregå.  
 
Der skal jf. deponeringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 
2011 stilles særskilte vilkår til håndteringen af asbestholdigt affald og PCB-
holdigt ikke farligt affald. Anlægget har de respektive EAK-koder optaget på 
positivlisten, men ikke tilstrækkelige vilkår der beskriver hvordan det sikres 
at affaldet til hver en tid kan genfindes. 
 
Foruden nedenstående vilkår gælder stadig vilkårene i tillæg og revurderet 
miljøgodkendelse af 24. august 2006 samt tillæg til miljøgodkendelse til en-
hed C1 af 18. maj 2012. 
 
Sønderborg Affald og Sønderborg Kommune er forud for dette påbud blevet 
varslet og hørt i 4 uger. Miljøstyrelsen har ikke modtaget nogen bemærk-
ninger. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879, 26/6 2010 
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Vilkår 
 
Foranstaltninger ved deponering af PCB-holdigt ikke-farligt affald. 
 
Foruden nedenstående vilkår gælder stadig vilkårene i tillæg og revurderet 
miljøgodkendelse af 24. august 2006, samt tillæg til miljøgodkendelse til 
enhed C1 af 18. maj 2012. 
 
 

1. PCB-holdigt ikke-farligt affald, med et PCB-indhold under 50 mg/kg 
TS, skal deponeres i en særskilt celle. 

 
 

2. Den særskilte celle skal være en tydeligt afgrænset og veldefineret 
del af deponeringsenheden. Vertikalt skal cellen være opmålt i top 
og bund. Horisontalt skal cellen afgrænses fra den øvrige del af en-
heden med signalnet eller anden synlig markering. Før deponering 
skal cellen opmåles/koordinatsættes. Et signalnet eller anden synlig 
markering skal lægges ud på cellens bund. Under deponeringsperi-
oden skal signalnettet følge med op. 

 
 

3. På celler, hvor der er deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald, skal 
cellen før nedlukning afsluttes med signalnet eller anden synlig mar-
kering, der gør det muligt at identificere det PCB-holdige affald efter 
nedlukning. Før nedlukning skal cellen koordinatsættes/opmåles på 
ny. 

 
 

4. I forbindelse med årsrapporten, skal anlægget indsende en over-
sigtsplan med angivelse af, hvor der er deponeret PCB-holdigt ikke 
farligt affald.  

 
 
 
 
Foranstaltninger ved deponering af Asbestholdigt affald. 
(Foruden de allerede gældende vilkår for asbest stilles følgende vilkår) 
 

5. Den særskilte celle skal være en tydeligt afgrænset og veldefineret 
del af deponeringsenheden. Vertikalt skal cellen være opmålt i top 
og bund. Horisontalt skal cellen afgrænses fra den øvrige del af en-
heden med signalnet eller anden synlig markering. Før deponering 
skal cellen opmåles/koordinatsættes. Et signalnet eller anden synlig 
markering skal lægges ud på cellens bund. Under deponeringsperi-
oden skal signalnettet følge med op. 

 
6. På celler, hvor der er deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald, skal 

cellen før nedlukning afsluttes med signalnet eller anden synlig mar-
kering, der gør det muligt at identificere det PCB-holdige affald efter 
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nedlukning. Før nedlukning skal cellen koordinatsættes/opmåles på 
ny. 

 
7. I forbindelse med årsrapporten, skal anlægget indsende en over-

sigtsplan med koteangivelse af, hvor der er blevet deponeret as-
bestholdigt affald.   

 
 
Miljøteknisk vurdering, kommentarer til vilkår 
 
Vilkår 1-4 
 
Da PCB er optaget på POP-forordningen, og er blandt de farligste miljøgifte, 
som findes, bør kontakt derfor, jf. POP-forordningens artikel 7, stk.112, først 
og fremmest helt undgås. Miljøstyrelsen stiller derfor krav om, at de særskil-
te celler, hvor der deponeres PCB-holdigt ikke-farligt affald, indrettes på en 
måde, der gør det muligt at identificere affaldet efter nedlukning. 
 
Den særskilte celle skal indrettes, så affaldet er tydeligt adskilt fra det affald, 
som ikke indeholder PCB-holdigt affald. Området skal være synligt markeret 
i terræn og opmålt i top og bund. 
 
Anlægget skal indsende en oversigtsplan med angivelse af, hvor der er ble-
vet, og hvor der vil blive deponeret ikke farligt PCB-holdigt affald. 
Cellerne skal jf. Bilag 2, punkt 13 i deponeringsbekendtgørelsen slutafdæk-
kes i takt med, at cellerne når den planlagte terrænudformning. 
 
Vilkår 5-7 
Baggrunden for vilkår om håndtering af asbestholdigt affald findes i depone-
ringsbekendtgørelsens Bilag 3 afsnit 6.3 ”Deponering af asbestaffald på 
deponeringsanlæg for mineralsk affald” og afsnit 7.2 ”Deponering af as-
bestaffald på deponeringsanlæg for blandet affald”, hvor der stilles præcise 
krav til deponering af asbest. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det af hensyn til kommende brugere af arealet 
efter nedlukning af depotet, er afgørende vigtigt at der ligger en klar og 
dækkende oversigt over, hvor der er deponeret PCB- og asbestholdigt af-
fald på hele deponiområdet.  
 
Derfor stiller Miljøstyrelsen vilkår om, at der fra årsrapporten for 2013 skal 
være en oversigtplan over alle områder hvor der er deponeret PCB- og as-
bestholdigt affald, uanset hvor stor en delmængde affaldet udgør af den 
samlede mængde af affald deponeret på det konkrete område. Fremover 
skal der i hver årsrapport være en oversigtplan for deponeret PCB- og as-
bestholdigt affald angivet med omtrentligt mængde og præcise placering. 
Placeringen kan med fordel lokaliseres med GPS koordinater. 
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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 Mil-
jøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
 
 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksom-
heder e-mail: mst@mst.dk eller med post til Strandgade 29, 1401 Køben-
havn K. Klagen skal være modtaget senest den 21. maj 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. 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 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.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
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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 Miljø-
styrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544361 
eller majli@mst.dk. 
 
Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 
 
 
Kopi til: 
Sønderborg Kommune, Rådhuset, post@sonderborg.dk  
Sønderborg Affald; info@sonfor.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; kreds@friluftsraadet.dk. 
Region Syddanmark; kontakt@regionsyddanmark.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
  
 
Majbrit Lindstrøm Miara 
 
Miljøstyrelsen  
Virksomheder 
Strandgade 29 
1401 København K 
Telefon 74544361 
 
majli@mst.dk 
mst@mst.dk 


