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Odense Nord Miljøcenter – tilføjelse af affaldstype på positivliste for 
enhed 2 b for mineralsk affald 
 
Miljøcenter Odense meddeler hermed, med hjemmel i deponeringsbe-
kendtgørelsens1 § 18, stk. 5, afgørelse om at følgende affaldstyper, kan 
optages på positivlisten for enhed 2b – mineralsk affald – på Odense Nord 
Miljøcenter. 
 
• Adsorptionsmateriale fra fremstilling af luftgasser i til industrien og medi-

cinske gasser – affald fra Strandmøllen A/S: EAK kode – (i henhold til 
Bekendtgørelse om affald2) 06 08 99 

 
 
Ansøgning 
 
Odense Renovationsselskab har den 21. maj 2011 anmodet om, at få opta-
get følgende affaldstype på positivlisten for enheden for mineralsk affald – 
etape 2 b på Odense Nord Miljøcenter: 
 
• Silica gel og melecular sieve. Har været anvendt som absorptionsmate-

riale i forbindelse med fremstilling af luftgasser til industrien og medicin-
ske gasser. 

 
Odense Renovationsselskab har angivet følgende EAK – kode for affaldsty-
pen: 
 
• Andet affald, ikke andet sted specificeret 06 08 99 
 
 
Vurdering af ansøgning  
  
Miljøstyrelsen finder, at ovennævnte affaldstype kan deponeres på enhed 2 
b for mineralsk affald på Odense Nord Miljøcenter.  
 
I henhold til gældende deponeringsbekendtgørelse 2 skal der gennemføres 
testning, herunder udvaskningstest, af mineralsk affald. 
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1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. 
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Miljøstyrelsen udsendte den 16. maj 2011 et udkast til ny bekendtgørelse 
om deponeringsanlæg i ekstern høring. 
 
I henhold til udkastet skal der ikke gennemføres testning, herunder udvask-
ningstests, af mineralsk affald. 
 
Testning af ovennævnte affald skal ske i henhold til de retningslinjer, der 
fastlægges i den ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 
 

Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Odense Kommune  
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
 
Klagevejledning  
 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 13. juli 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresen-
der 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. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

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  
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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 for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Møller Madsen 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
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Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, bkf@odense.dk. 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, 
syd@sst.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, 
at@at.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
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