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Skovsted Losseplads I/S, Thisted 
Afgørelse om klassificering af deponeringsanlæg 
 
Afgørelse - klassificering 
Skovsted Losseplads har ved mail af 25. januar 2012 fremsendt materiale i 
henhold til krav om dokumentation i § 6, stk. 1 i bekendtgørelse 252 af 31. 
marts 2009 om deponeringsanlæg, jf. § 32, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 
719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg.  
 
Klassificering – kystnærhed 
Med baggrund i de fremsendte oplysninger og geologiske vurderinger af 
forholdene i området afgør Miljøstyrelsen hermed, at Skovsted Losseplads 
klassificeres som et ikke-kystnært deponeringsanlæg. 
 
Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er dokumenteret en entydig og ubrudt 
grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten. 
 
Klassificering i anlægsklasser 
Med hjemmel i § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om 
deponeringsanlæg, jf. § 32, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 
2011 om deponeringsanlæg - og med baggrund i det fremsendte klassificerer 
Miljøstyrelsen hermed anlægget som et ikke-kystnært deponeringsanlæg 
med enheder af følgende anlægsklasse: 
 

Enhed Anlægsklasse Affaldsklasse Bemærkning 
5 Ikke- kystnær 

enhed for 
blandet affald 

Blandet  

 
Opmærksomheden skal henledes på de i øvrigt til enhver tid gældende reg-
ler for affaldsmodtagelse i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Med baggrund i ovenstående klassificering vil krav om grundlæggende ka-
rakterisering for affald, der modtages i henhold til gældende positivlister for 
anlægget være gældende fra afgørelsens dato. For eventuelle nye affaldsty-
per skal nødvendig grundlæggende karakterisering foreligge fra første mod-
tagelse af affaldstypen. 
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Baggrund for afgørelse om anlægsklassificering 
 
Rambøll har på vegne af Skovsted Losseplads har som grundlag for Miljø-
styrelsens klassificering af Skovsted Losseplads fremsendt dokumentation i 
form af mail af 25. januar 2012 vedlagt brev og notat af samme dato; ”Skov-
sted Losseplads – vurdering af kystnærhed” samt ”Notat, Kystnærhed af 
Skovsted Losseplads”.  
 
Af brevet fremgår det, at: 
 
 ”Det vurderes, at grundvandsstrømningen i det terrænnære magasin strøm-
mer mod et lavområde øst for deponiet, hvor der findes en drænkanal. 
Grundvandsstrømningen i det primære magasin vurderes at komme fra 
sydvestlig retning og spredes i en vifte med strømning mod SSØ til ØNØ. 
Det er ikke muligt at afgøre, om der er en hydraulisk kontakt mellem det 
primære magasin og drænkanalerne nord og øst for deponeringsanlægget. 
Drænkanalerne udleder til Lønnerup Fjord.  
 
Set i lyset af, at der ikke gennemføres indvinding af grundvand nedstrøms 
deponeringsanlægget og at der måske er kontakt til drænkanaler, som kan 
karakteriseres som tekniske anlæg, som næsten altid vil forekomme i kyst-
nære områder, mener vi, at Skovsted Losseplads kan karakteriseres som 
kystnært.” 
 
I forhold til indvinding af grundvand til almen vandforsyning er Miljøstyrel-
sen enig i Rambølls vurdering.  
 
I forhold til vurdering af ”en ubrudt grundvandsstrømning fra deponerings-
anlægget mod et marint vandområde”, vurderer Miljøstyrelsen, at dette ikke 
er dokumenteret, idet der på Danmarks Arealinformation er oplyst, at flere 
af de omtalte kanaler er udpeget som beskyttede vandløb, (§3 i Naturbeskyt-
telsesloven). Det nærmeste vandløb er Skovsted Kærgrøft, beliggende ca. 
400 m øst for deponeringsanlæggets etape 5, mens afstanden til Kanstrup 
Landgrøft (målsat i vandplanen) beliggende nord for anlægget er ca. 1150 m. 
Samtidig har kommunen den 15. marts 2012 bekræftet, at der for begge 
vandløbs vedkommende er tale om vandløb i vandløbslovens forstand. Sup-
plerende er det oplyst af Thisted Kommune den 20. august 2012, at Skov-
sted Kærgrøft ikke er rørlagt.  
 
Man kan således ikke se bort fra disse kanaler i forhold til vurdering af, om 
der er en ubrudt grundvandsstrømning. Eftersom Rambøll vurderer, at der 
sker en grundvandsstrømning i det terrænnære magasin mod lavområdet 
med kanalerne, og at det ligeledes ikke kan afvises, at der er en hydraulisk 
kontakt mellem det primære magasin og drænkanalerne nord og øst for de-
poneringsanlægget, vurderer Miljøstyrelsen Aarhus, at en ubrudt grund-
vandsstrømning mod marint vandområde ikke er dokumenteret.  
 
I/S Skovsteds høringssvar efter møde afholdt 30. august 2012 
 
Med baggrund i ovennævnte sagsforløb blev der afholdt møde den 30. au-
gust 2012 mellem I/S Skovsted Losseplads, Thisted Kommune og Miljøsty-
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relsen for drøftelse af udkast til anlægsklassificering fremsendt den 24. au-
gust 2012.  
 
Rambøll har i forlængelse af mødet og på vegne af Skovsted Losseplads 
fremsendt et høringssvar den 20. september 2012 i forhold til udkast ud-
sendt den 24. august 2012. I høringssvaret anføres, at klassificeringen af 
anlægget som ikke kystnær vil betyde, at der ikke kan deponeres blandet 
affald på anlægget, når den eksisterende enhed 5 er fyldt op. 
 
Herudover knyttes der følgende principielle bemærkninger til afgørelsen og 
specifikke bemærkninger til Skovsteds Losseplads’ placering og anlæg: 
 

” 
Specifikke kommentarer til udkast til afgørelse:  
Som det fremgår af de tidligere gennemførte vurderinger, vil grundvandet un-
der deponeringsanlægget med stor sandsynlighed spredes i en vifte med 
strømning mod SSØ til ØNØ, med den primære strømning mod SSØ. Der er 
muligvis kontakt mellem grundvandet og overfladevand i blandt andet en 
drænkanal, som er en åben kanal (men delvist lukket) og som derfor klassifi-
ceret som vandløb (Skovsted Kærgrøft). Ved Skovsted Kærgrøfts udløb til 
Lønnerup Fjord findes et pumpehus, hvorfor der ikke kan ske opgang af fisk 
til vandløbet. Vandløbet ligger i en vis afstand fra deponiet, hvorfor en evt. 
lækage vil medføre stor opblanding i grundvandet og dermed formodentlig 
ringe risiko for påvirkning af kvaliteten af vandløbet. En evt. lækage må derfor 
ikke formodes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i det lavt målsat-
te vandløb. 
  
Der er gennemført monitering af grundvandet nedstrøms deponeringsanlæg-
get siden det blev etableret i 1987. Der er aldrig konstateret forurening af 
grund-vandet, hvorfor membransystemerne må anses for fuldt funktionsdyg-
tige. Nye deponeringsenheder vil blive etableret med et endnu bedre mem-
bransystem end de tidlige enheder, og der bliver i dag deponeret affald, der 
resulterer i mindre problematisk perkolat end tidligere. Risikoen for, at der vil 
ske forurening af grundvandet og dermed potentielt overfladevand synes der-
for lav.  
 
Der er i dag et deponeringsanlæg i Skovsted og set i lyset af ovenstående synes 
risikoen for, at Skovsted Losseplads kan medføre væsentlige miljømæssige be-
lastninger af grund- og overfladevand ringe og vil ikke blive øget betydeligt 
ved, at der fortsat deponeres blandet affald i Skovsted, hvilket taler for, at an-
lægget bør anvendes til deponering af bl.a. blandet affald også i fremtiden. 
 
Principielle bemærkninger til udkast til afgørelse:  
Flere kommune anviser affald til deponering på Skovsted Losseplads, Hvis 
anlægget i fremtiden ikke kan modtage blandet affald til deponering, skal 
denne affaldsmængde transporteres til et anlæg, der kan og vil modtage denne 
affaldstype. Der er en vis modvillighed fra en række deponeringsanlæg i for-
hold til at modtage affald fra andre end interessentkommuner. Der er derfor 
en overhængende risiko for, at affaldet skal transporteres ganske langt til et 
anlæg, der vil modtage affaldet. I yderste konsekvens kan man risikere, at af-
faldet skal eksporteres.  
 
Hvis blandet affald ikke i fremtiden kan deponeres på Skovsted Losseplads vil 
det som nævnt skulle transporteres over betydelige afstande, hvilket vil få som 
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konsekvens, at udledningen af CO2 vil blive forøget. Derudover vil transpor-
ten medføre forøget risiko for uheld og dermed personskade.  
 
Det vækker endvidere undren, at der med disse afgørelser om ikke-
kystnærhed af en række deponeringsanlæg, lægges op til, at der i fremtiden 
skal etableres nye deponeringsanlæg, når regeringen på nuværende tidspunkt 
aktivt arbejder på at nedbringe affaldsmængderne. Der er foretaget en række 
arealreservationer for deponeringsanlæg i det tidligere Ringkøbing Amt for at 
gøre det muligt at have deponeringsanlæg i Vestjylland. Disse reservationer 
ligger ud til Natura 2000 områder, og kan derfor være problematiske for etab-
lering af nye deponeringsanlæg. Det synes derfor vanskelig både miljømæs-
sigt, teknisk og politisk at etablere nye deponeringsanlæg hvorimod det ofte 
vil være lettere at få tilladelse til udvidelse af eksisterende. Dette tale for at gi-
ve tilladelse til udvidelse af Skovsted Losseplads, som har mulighed for gan-
ske store udvidelser, og som vil kunne modtage affald fra et stort opland.  
Det er oplyst fra Miljøstyrelsens side, at der er igangsat et arbejde for revision 
af den gældende deponeringsbekendtgørelse. Den reviderede bekendtgørelse 
forventes at træde i kraft omkring nytår 2012/2013. Den reviderede bekendt-
gørelse vil muligvis indeholde et andet princip for klassificering af depone-
ringsanlæg. Det er muligt, at Skovsted Losseplads efter principperne i den re-
videre bekendtgørelse kan klassificeres således, at det også i fremtiden kan 
modtage blandet affald.  
 
Hvis Skovsted Losseplads bliver klassificeret som ikke-kystnær, vil det medfø-
re en stillingtagen i anlæggets bestyrelse for de fremtidige aktiviteter på an-
lægget. Hvis en revideret bekendtgørelse vil muliggøre, at anlægget i fremti-
den alligevel kan modtage blandet affald til deponering, skal dette også be-
handles i bestyrelsen. Det virker ikke rimeligt, at træffe en afgørelse om klas-
sificering af anlægget så tæt på fremkomsten af en revideret deponeringsbe-
kendtgørelse, når en sådan klassificering vil medføre en så omfattende intern 
sagsbehandling og stillingtagen, som tilfældet vil være.  
 
Konklusion  
Som det fremgår af ovenstående synes det ikke fornuftigt, at der i fremtiden 
ikke kan deponeres blandet affald på Skovsted Losseplads, når der ikke er 
konstateret forurening fra anlægget og når en potentiel forurening sandsyn-
ligvis ikke vil få væsentlige miljømæssige konsekvenser samtidigt med, at en 
sådan afgørelse vil medføre yderligere transport, som vil have negative miljø-
mæssige og trafikale konsekvenser.  

 
Det virker heller ikke rimeligt at træffe afgørelsen så tæt på, at en revideret 
deponeringsbekendtgørelse vil træde i kraft, når en revideret bekendtgørelse 
måske vil få som konsekvens, at der alligevel kan deponeres blandet affald på 
Skovsted Losseplads.  
 
Vi skal derfor anmode om, at en afgørelse om klassificering af Skovsted Los-
seplads først gennemføres, når den reviderede deponeringsbekendtgørelse 
forligger. 
” 

 
Miljøstyrelsens kommentarer til høringssvaret 
 
Miljøstyrelsen skal indledningsvis gøre opmærksom på, at der stadig vil væ-
re mulighed for at søge om godkendelse til etablering af nye enheder for 
inert, mineralsk og farligt affald. Med klassificeringen som et ikke-kystnært 
anlæg, vil affald, der ønskes deponeret på enheder for inert og farligt affald 
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bl.a. skulle overholde grænseværdierne for udvaskning for ikke-kystnære 
anlæg, jf. bilag 3, tabel 3.2 henholdsvis tabel 3.9 i gældende deponeringsbe-
kendtgørelse.  
 
I relation til de specifikke kommentarer skal kort anføres, at der for begge 
vandløbs vedkommende er tale om vandløb i vandløbslovens forstand, som 
er omfattet af bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet. Kravet om en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra 
deponeringsanlægget mod et marint vandområde i gældende deponerings-
bekendtgørelse levner ikke mulighed for at inddrage vurderinger ift. op-
blanding af eventuel forurening i grundvandszonen, vandløbenes specifikke 
målsætning endsige resultaterne af den hidtidige grundvandsmonitering 
m.v. 
 
I relation til de principielle bemærkninger, skal Miljøstyrelsen bemærke, at 
det er korrekt, at der er igangsat et arbejde for revision af den gældende de-
poneringsbekendtgørelse, men hvorledes bekendtgørelsen kommer til at 
lyde ift. ændring af kystnærhedsprincippet vides ikke.  Eventuelle ændringer 
skal fastlægges i samarbejde med Naturstyrelsen af hensyn til beskyttelsen 
af vandområder.  Miljøstyrelsen er som tilsynsmyndighed forpligtiget til at 
klassificere deponeringsanlæggenes bestående enheder. Oplysningerne til 
brug for klassificeringen har skullet foreligge siden 1. juli 2009 fra anlægget, 
hvorefter tilsynsmyndigheden snarest muligt herefter skulle træffe afgørelse 
om anlægsklassificering.  
 
Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om klassificering af den 
eksisterende i drift værende enhed på Skovsted Losseplads nu og på det 
gældende lovgrundlag. Hvis grundlaget for den trufne afgørelse om anlægs-
klassificering senere ændres, vil afgørelsen naturligvis blive taget op til for-
nyet behandling iht. de overgangsbestemmelser, der måtte blive fastlagt i en 
ny bekendtgørelse eller på anmodning fra Skovsted Losseplads. 
 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 29. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus 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. 
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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 anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling.  
 
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 klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence. 
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra afgørelsens dato. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

Inge Lise Therkildsen 
Civilingeniør 

Anette Marqvardsen 
Kontorchef 

 
Afgørelsen er sendt i kopi til: 
 
 
Thisted Kommune, thistedkommune@thisted.dk, Pia Jensen pij@thisted.dk 
Ole Riger-Kusk, Rambøll; ork@ramboll.dk, Bianca Pedersen; 
biap@ramboll.dk; Stine Rabech Nielsen; strn@ramboll.dk 


