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Påbud om ændring af positivliste for affald og vilkår for modtagelse af 
asbestholdigt affald 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 06 05 Asbestholdige bygningsmaterialer 
 
 
Vilkår for foranstaltninger ved deponering af asbest 
 
2. For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet 

deponeret asbestholdigt affald, foretages overdækning af asbestaffaldet 
med et hensigtsmæssigt materiale enten jord eller andet mineralsk 
affald med tilsvarende egenskaber. Asbest der ikke er indpakket i plast 
skal enten være vådt eller overdækkes øjeblikkeligt. Afdækningen skal 
have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter. 

 
3. Det er ikke tilladt at foretage kompaktering af deponeret asbestholdigt 

affald, ligesom al unødvendig færdsel med køretøjer på området, hvor 
der er deponeret asbestaffald, skal undgås. 

 
4. Asbestaffald skal deponeres på særskilte celler. På celler hvor der er 

deponeret asbest, skal der etableres slutafdækning, så snart 
deponeringen er ophørt. 

 
5. I forbindelse med årsrapporten, skal Fredericia Kommunes Deponi 

indsende en oversigtsplan med angivelse af hvor der er blevet, og hvor 
der vil blive, deponeret asbestholdigt affald. 

 

                                                 
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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6. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt 
affald, skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at der ikke udføres 
anlægsarbejder eller boring af huller på området, som kan give 
anledning til frigivelse af asbestfibre. 

 
7. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt 

affald, skal der træffes passende foranstaltninger f.eks. i form af 
indhegning for at begrænse eventuel udnyttelse af eller adgang til 
arealet med henblik på at undgå, at mennesker eller dyr kommer i 
kontakt med affaldet. 

 
 
Påbuddet gælder øjeblikkeligt. 
 
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. oktober 2012 påbud om ændring af 
positivliste for affald og vilkår for modtagelse af asbestholdigt affald på 
Fredericia Kommunes Deponi. 
 
Fredericia Kommunes Deponi har ikke haft bemærkninger til påbuddet, men 
har alene kommenteret på hvorledes de vil implementere det i depotets drift.  
 
Baggrund for påbuddet 
Vilkår 1  
Fredericia Kommunes Deponi var indtil revurderingen i 2009 godkendt til at 
modtage asbestholdigt affald. Den dagældende deponeringsbekendtgørelse 
åbnede ikke mulighed for at optage asbestholdigt affald på deponiets 
positivliste, idet deponiet alene er godkendt til at modtage blandet affald som 
defineret i samme bekendtgørelse. Efterfølgende (1. juli 2011) er 
deponeringsbekendtgørelse blevet ændret til, at asbestholdigt affald kan 
optages på positivlisten for enheder for blandet affald. 
 
Miljøstyrelsen konstaterede ved tilsyn den 25. oktober 2011, at der blev 
modtaget asbestholdigt affald, selvom affaldstypen ikke fremgår af 
deponiets positivliste. Miljøstyrelsen indskærpede forholdet og oplyste, at 
hvis Fredericia Kommunes Deponi senest 1. februar 2012 fremsendte en 
anmodning om at få asbestholdigt affald på positivlisten, ville Miljøstyrelsen 
ikke gå videre med håndhævelsen. Fredericia Kommunes Deponi har den 19. 
december 2011 genfremsendt en anmodning om optagelse af asbestholdigt 
affald på positivlisten dateret 31. marts 2011.  

                                                 
3 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
4 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg bek. nr. 719 af 24/6 2011 
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Ifølge deponeringsbekendtgørelsens § 14 stk. 5 skal positivlisten fastsættes 
som vilkår i godkendelsen. Tilsynsmyndigheden fastsætter efterfølgende 
ændringer af positivlisten efter anmodning fra deponeringsanlægget eller i 
påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1. Vilkår for modtagelse af 
asbestaffald meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 41. 
 
Vilkår 2 til 7 
Baggrunden for vilkår om håndtering af asbestaffald findes i 
deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 7.2 ”Deponering af asbestaffald 
på deponeringsanlæg for blandet affald”. Afsnit 7.2 henvises til bilag 3 afsnit 
6.3 ”Deponering af asbestaffald på deponeringsanlæg for mineralsk affald”, 
hvor der stilles præcise krav til deponering af asbest. 
 
Vilkår for modtagelse og overdækning gives fremadrettet, men vilkår for 
markering af områder med deponeret asbest gives også bagudrettet. 
 
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 asbestholdigt affald på hele 
depotområdet. Det vil være meget uhensigtsmæssigt, hvis kun de områder 
hvor der er deponeret asbest efter denne afgørelse er truffet, vil være 
markeret som områder med deponeret asbest. Modsat fald kunne man få det 
indtryk, at det er uproblematisk at udføre gravearbejde i områder der ikke er 
markeret. 
 
Fredericia Kommunes Deponi vil ikke have væsentlige udgifter eller gener 
ved at udfærdige denne plan, der dækker deponering af asbest fra deponiets 
etablering. 
 
Derfor stiller Miljøstyrelsen vilkår om, at der fra årsrapporten for 2012 skal 
være en oversigtplan over alle områder, hvor der er deponeret asbest, uanset 
hvor stor en delmængde dette asbestaffald udgør af den samlede mængde af 
affald deponeret på det konkrete område. Fremover skal der i hver årsrapport 
være en oversigtplan for deponeret asbest. 
 
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 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller amgha@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 11. december 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for alle klagere. 

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 Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4580 
eller amgha@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 
   
  
  


