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Skive renovation 4-S, Kåstrup Losseplads 
Optagelse af nye affaldstyper positivliste for blandet affald 
 
Ændring af positivliste 
Miljøcenter Århus fastsætter hermed tilføjelse til positivlisten for blandet 
affald på Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads (herefter kaldet Kå-
strup Losseplads). Positivlisten er oprindeligt fastsat i Miljøgodkendelse til 
etablering af nye deponeringsenheder på Kåstrup Deponeringsanlæg af 31. 
marts 2009, jf. vilkår 1.15 samt bilag 3 og ændret med afgørelse af 5. no-
vember 2010 fra Miljøstyrelsen Aarhus. 
 
Tilføjelse til positivliste for enhed for blandet affald: 
EAK-
gruppe  

EAK-kode  Affaldstype  Bemærkninger  

17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 

 

17 06 05 Asbestholdige byg-
gematerialer 

Cementbunden asbest fra 
bygge- og nedrivningspro-
jekter og fra genbrugsan-
læg 

 

17 06 06 Asbestholdige byg-
gematerialer, stø-
vende 

Støvende asbest må kun 
modtages indpakket i plast 

 
 
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. For støvende asbest forudsættes det at være ind-
pakket i plast1.  
 
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. 
 
Baggrund for ændringer af positivliste 
Anlægget har ønsket at få indføjet asbestaffald på positivlisten for enheden 
for blandet affald, idet der nu er åbnet mulighed for det i deponeringsbe-

                                                 
1 Iht. Bekendtgørelse 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, § 16 stk. 1, 
pkt. 6 og arbejdstilsynets retningslinjer for håndtering af støvende asbest. 
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kendtgørelsen (BEK 719 af 24. juni 2011). I anmodning af 28. juni 2012 er 
bl.a. anført: 
 
” Skive Renovation 4-S har på Kåstrup deponeringsanlæg to aktive deponerings-
enheder dels en enhed for farligt affald dels en enhed for blandet affald. På en-
heden for farligt affald bliver primært deponeret shredderaffald, affald fra var-
meværker og asbestaffald.  

 
Enheden for farligt affald er ved at være fyldt op medens der stadigt er god plads 
i enheden for blandet affald. De to enheder støder op til hinanden, hvorfor det vil 
være meget praktisk, hvis det så vidt muligt kunne lade sig gøre at fylde de to 
enheder op i samme takt. Det er derfor et ønske fra affaldsselskabets side, at 
det vil være muligt at deponere asbestaffald på enheden for blandet affald.  
 
Asbestholdige affaldstyper modtages både direkte fra byggeprojekter og fra de 
kommunale genbrugspladser.  
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelse nr. 719 af 24/06/2011, bilag 3 punkt 
7.2 er det muligt at deponere asbestaffald i en celle på en enhed for blandet  
Affald. Skive Renovation 4-S ønsker at etablere en celle for asbestaffald i en-
heden for blandet affald på Kåstrup Deponeringsanlæg.  
 
På vegne af Skive Renovation 4-S skal der derfor ansøges om, at asbestaffald 
med følgende EAK-koder bliver optaget på positivlisten for deponeringsenheden 
for blandet affald på Kåstrup Deponeringsanlæg: 
 

17 06 

Isolationsmateriale og 
asbestholdige bygge-
materialer   

 

17 06 05 Asbestholdige bygge-
materialer 

Asbest fra bygge- og 
nedrivningsprojekter 
og fra genbrugsanlæg 

 
17 06 06 Asbestholdige bygge-

materialer, støvende 
Asbest fra bygge- og 
nedrivningsprojekter 

 
Som anført, er enheden for farligt affald næsten fyldt op. Det er derfor vigtigt, at 
asbestaffald så hurtigt som muligt optages på positivlisten for deponeringsenhe-
den for blandet affald for, at det vil være muligt at modtage asbest til deponering 
på deponeringsanlægget også i fremtiden. I modsat fald vil det blive nødvendigt 
at anvise asbest til deponering på andre deponeringsanlæg, hvilket vil forøge 
miljøbelastninger fra bl.a. transport i forhold til deponering på Kåstrup Depone-
ringsanlæg. Jeg håber derfor, at det vil være muligt at sagsbehandle sagen hur-
tigt.” 
 
Der henvises i øvrigt til gældende vilkår i afgørelse af 31. marts 2009, her-
under særligt vilkår 1.14 – 1.20 og afgørelse af 5. november 2010.  
 
Høring af Skive Kommune og virksomheden: 
Skive Kommune har ikke haft bemærkninger til det fremsendte udkast.  
 
Skive Renovation 4-S har ingen bemærkninger haft til udkastet.  
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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 Virksom-
heder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 2. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videre-
sender 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 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.  
 
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. 
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Med venlig hilsen 

 
 

  
Inge Lise Therkildsen 

Civilingeniør 
Niels J. Olsen 

Akademiingeniør 
 
Afgørelsen er sendt i kopi til: 
Skive kommune; sk@skivekommune.dk; migr@skivekommune.dk  
Ole Riger-Kusk, ork@ramboll.dk 
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Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads, Positivliste for blandet 
affald 
Oprindelig godkendt ved miljøgodkendelse af 31. marts 2009 til etablering 
af nye deponeringsenheder på Kåstrup Deponeringsanlæg, ændret ved 
afgørelse af 5. november 2010 på anmodning fra virksomheden og afgørel-
se af 5. december 2012 på anmodning fra virksomheden 
 
Bilag 1 
Ændret positivliste for blandet affald til deponering,  
Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads 
Positivliste i vilkår 1.15 i miljøgodkendelse af 31. marts 2009, ændret ved 
afgørelse af 5. november 2010 er efter anmodning fra deponeringsanlægget 
udvidet med de med * markerede affaldstyper fastsat af tilsynsmyndighe-
den, Miljøstyrelsen Virksomheder den 5. december 2012. 
 
Nærværende positivliste erstatter herefter listen i afgørelse af 5. november 
2012. 
 
På deponeringsenhed 6, 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. 
 
EAK-
gruppe  

EAK-kode  Affaldstype  Bemærkninger  

01 05  Boremudder og andet boreaffald   
 01 05 04  Ferskvandsboremudder og - bore-

affald  
Boreaffald  

16 01  Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (her-
under materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og 
affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedli-
geholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 
06, og 16 08)  

 

 

16 01 03  Udtjente dæk  

cykeldæk og dæk med en 
udvendig diameter på over 
1,40 m. 

 16 01 19  Plast   
 16 01 99  Andet affald, ikke andetsteds spe-  



 6 

cificeret  
16 06  Batterier og akkumulatorer   
 16 06 04  Alkaliske batterier  Frasorterede alkaliske bat-

terier. Batterier bør indsam-
les særskilt, uanset om de 
er klassificeret eller ej. ■ 

 16 06 05  Andre batterier og akkumulatorer  Frasorterede brunstensbat-
terier. Batterier bør indsam-
les særskilt, uanset om de 
er klassificeret eller ej. ■ 

17 02  Træ, glas og plast   
 17 02 01  Træ  Imprægneret træ  
 

17 02 03  Plast  
Ikke genanvendeligt PVC, 
hård PVC  

17 05  Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), 
sten og klapmateriale  

 

 17 05 04  Jord og sten, bortset fra affald 
henhørende under 17 05 03  

Jord forurenet med tungme-
taller/mineralsk olie ¤ 

 17 05 08  Ballast fra banespor, bortset fra 
affald henhørende under 17 05 07  

Ballast fra banespor  

17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer  

 17 06 05* Asbestholdige byggematerialer 

Asbest fra bygge- og ned-
rivningsprojekter og fra 
genbrugsanlæg 

 17 06 06* 
Asbestholdige byggematerialer, stø-
vende 

Asbest fra bygge- og ned-
rivningsprojekter 

17 09  Andet bygnings- og nedrivningsaffald   
 17 09 04  Blandet bygnings- og nedrivnings-

affald bortset fra 17 09 01 – 17 09 
03  

Sorteret bygge- og anlægs-
affald (isolering, PVC, as-
faltbelagt tagpap m.m.)  

19 05  Affald fra aerob behandling af fast affald   
 19 05 03  Kompost som ikke overholder spe-

cifikationerne  
Kompost med højt indhold 
af tungmetaller, plast eller 
lignende  

19 08  Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds 
specificeret  

 

 19 08 01  Ristegods  Vand, slam og sand fra 
sandfang, sand og ristestof 
fra renseanlæg  

 19 08 02  Affald fra sandfang  Sand fra sandfang  
 19 08 05  Slam fra behandling af byspilde-

vand  
Vand og presset slam, der 
ikke kan genanvendes pga. 
indhold af tungmetaller eller 
miljøfremmede stoffer  

 19 11 99  Andet affald, ikke andetsteds spe-
cificeret  

Vand og slam fra olieudskil-
ler og oliesepareringstank  

 19 08 14  Slam fra anden behandling af indu-
strispildevand, bortset fra affald 
henhørende under 19 08 13  

Vand og slam fra rensning 
af perkolat  

20 01  Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15  
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01)  
 20 01 99  Andre fraktioner, ikke andetsteds 

specificeret  
 

20 03  Andet kommunalt indsamlet affald   
 20 03 01  Blandet kommunalt indsamlet af-

fald  
Blandet kommunalt indsam-
let affald  

 20 03 03  Affald fra gadefejning  Vand og vejopfej  
 20 03 06  Affald fra rensning af kloakker  Vand og slam fra vejbrønde 

og kloakker (Skive Kommu-
ne)  

 20 03 07  Storskrald   
 20 03 99  Kommunalt indsamlet affald, ikke 

andetsteds specificeret  
Diverse affaldstyper til de-
ponering modtaget på gen-
brugspladser og med stor-
skrald  

 
■For alkaliske batterier og brunstensbatterier forudsættes det, at det kan 
dokumenteres, at der er sket en forudgående sortering. Batterier bør desu-
den indsamles via El-Retur.  
 
¤ Jord, der modtages skal overholde følgende krav: 
Der kan modtages lettere forurenet jord på enheden for blandet affald EAK-
kode 15 05 04. Der kan ikke tillades at tilføre jord, der indeholder andre for-
ureninger over jordkvalitetskriteriet end PAH, olie samt metaller i de anførte 
mængder: 
 
Forureningstype/komponent Grænseværdi (mg/kg tørstof) 

Cadmium 5 
Kobber 1.000 

Bly 400 
Zink 1.000 

PAH 7 stoffer + sum 40 
Benz(a)pyren 3 

Dibenz(a,h)antracen 3 
Total Kulbrinter 500 mg/kg tørstof 

 
I forbindelse med at der føres journal over opgjorte mængder af modtaget 
og deponeret affald, skal følgende dokumentation foreligge for jord, der de-
poneres: 
 

• Dokumentation for at de tilførte jordpartiers indhold af forure-
nende stoffer ikke overskrider ovenstående grænseværdier i 
form af udtagning af jordprøver til analyse iht. de til enhver tid 
gældende regler for udtagning af jordprøver i forbindelse med 
flytning af jord, pt. bilag 1 til bekendtgørelse nr.1479 af 
12/12/2007 om anmeldelse og dokumentation for flytning af 
jord. Analyseresultater benyttet ved henvisning af jorden kan 
benyttes som dokumentation. Analyseresultater skal opbeva-
res på virksomheden sammen med driftsjournalen i 5 år. 
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Nedenstående affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke 
modtages som rene læs. Rene læs skal deponeres på enheder for mine-
ralsk affald. Læs, der ikke kan udsorteres kan ved karakteriseringen udgø-
res af op til flere af nedenstående EAK-koder, samt andre EAK-koder opta-
get på den samlede positivliste. 
 
10 01  Affald fra kraftværker og andre forbrændings-

anlæg (med undtagelse af 19)  
 

 10 01 01  Bundaske, slagge og kedelstøv 
(bortset fra kedelstøv under 10 01 
04)  

Ikke genanvendeligt slagge  

 
10 01 03  

Flyveaske fra tørv og ubehandlet 
træ  Ikke genanvendeligt slagge  

 10 01 15  Bundaske, slagge og kedelstøv fra 
kombineret forbrænding, bortset fra 
affald henhørende under 10 01 14  

Ikke genanvendeligt slagge  

10 02  Affald fra jern- og stålindustrien   
 10 02 15  Andet slam fra filterkager  Støbesand o.l.  
10 09  Affald fra jernstøberier   
 10 09 12  Andet partikelformet materiale, 

bortset fra affald henhørende under 
10 09 11  

Støbesand o.l.  

10 10  Affald fra metalstøberier   
 10 10 12  Affald fra bindemidler, bortset fra 

affald henhørende under 10 10 11  
Støbesand o.l.  

12 01  Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og 
mekanisk overfladebearbejdning af metal og 
plast  

 

 12 01 17  Affald fra sandblæsning, bortset fra 
affald henhørende under 12 01 16  

Sandblæsningssand  

 
Nedenstående affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke 
modtages som rene læs. Rene læs skal deponeres på enheder for inert 
affald. Læs, der ikke kan udsorteres kan ved karakteriseringen udgøres af 
op til flere af nedenstående EAK-koder, samt andre EAK-koder optaget på 
den samlede positivliste. 
 
10 11 Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter  
 10 11 12  Affaldsglas bortset fra affald hen-

hørende under 10 11 11  
Glas  

16 11  Affald fra foringer og ildfaste materialer   
 16 11 02  Kulstofbaserede foringer og ildfaste 

materialer fra metallurgiske pro-
cesser bortset fra affald henhøren-
de under 16 11 01  

 

 16 11 06  Foringer og ildfaste materialer fra 
ikke-metallurgiske processer bort-
set fra affald henhørende under 
1611 05  
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17 01  Beton, mursten, tegl og keramik   
 17 01 01  Beton  Gasbeton/armeret beton  
 17 01 07  Blandinger af beton, mursten, tegl 

og keramik, bortset fra affald hen-
hørende under 17 01 06  

Industriaffald  

17 02  Træ, glas og plast   
 17 02 02  Glas  Glas  
17 06  Isolationsmateriale og asbestholdige byggema-

terialer  
 

 17 06 04  Isolationsmaterialer bortset fra af-
fald henhørende under 17 06 01 – 
17 06 03  

Afhærdet glasuld  

 17 06 05  Asbestholdige bygningsmaterialer  

Asbestholdigt affald – kun i 
blandede læs. Rene læs 
kan ikke modtages på en-
heden.  

17 08  Gipsbaserede byggematerialer   
 17 08 02  Gipsbaserede byggematerialer 

bortset fra affald henhørende under 
17 08 01  

Industriaffald  

17 09  Andet bygnings- og nedrivningsaffald   
 17 09 04  Blandet bygnings- og nedrivnings-

affald bortset fra affald henhørende 
under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 
03  

Industriaffald  

19 12  Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. 
sortering, neddeling, sammenpresning og pellete-
ring), ikke andet steds specificeret  

 

 19 12 12  Andet affald (herunder blandinger 
af materialer) fra mekanisk be-
handling af affald bortset fra affald 
henhørende under 19 12 12  

Industriaffald  

 


