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Roskilde 

J.nr. MST-1272-00237 

Ref. Amj/suand 

Den 21. september 2012 

 

Forsyning Helsingør 
Haderslevvej 25 
3000 Helsingør 

 
 
 
Påbud om ændring af positivliste for affald, der modtages på  
Skibstrup Affaldscenter 
 
Miljøstyrelsen Roskilde giver hermed Skibstrup Affaldscenter varsel om påbud om 
ændring af positivliste mv. for affald, der må modtages på Skibstrup Affaldscenter, 
Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde, på celler for henholdsvis inert, mineralsk og blandet 
affald. Påbuddet gives efter Miljøbeskyttelseslovens1 § 41, stk. 1. Påbuddet indfører 
deponeringsbekendtgørelsens2 kap. 5, Affaldsdeponering § 14 (positivlisten) i virk-
somhedens Miljøgodkendelse. 

 
Alle henvisninger til love og bekendtgørelser omfatter den til enhver tid gældende re-
gulering på området og senere ændringer. 

 
Vilkår 11, 12 og 13 og vilkår i ” Miljøgodkendelse af udvidelse af Skibstrup Affalds-
center af 14. november 2008” og senere ændringer, der vedrører affaldsfraktioner, 
som må modtages, ophæves. 

 
Ovenstående vilkår erstattes af følgende vilkår: 
 
1. Affald, som anlægget må modtage. 
 

På anlægget må udelukkende modtages affald, som ifølge kommunale regula-
tiver er klassificeret som deponeringsegnet eller affald som, jf. affaldsbe-
kendtgørelsens3 er klassificeret som deponeringsegnet, og som er optaget på 
anlæggets positivliste.  

 
2. Affald, som anlægget ikke må modtage. 

 
Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsens §§ 49 og 50 
og andre særbekendtgørelser ikke må deponeres. 
             
Der må ikke deponeres affald, som er fortyndet eller blandet med det formål at 
opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering. 
 

                                                
1  Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr 879, 26/6 2010 med senere ændringer 
2   Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. nr. 719 af 25/06 2011 med senere  

 ændringer 
3  Bekendtgørelse om affald bek. af 12/12 2011 med senere ændringer 
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Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsen eller særbe-
kendtgørelser, skal forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller 
nyttiggøres eller bortskaffes ved forbrænding. 
 
Der må kun deponeres affald, som har været underkastet forbehandling her-
under sortering med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden 
af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. 

 
3.        Grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestestning.  

       
 Det affald, som modtages på anlægget skal have dokumentation for, at affal-

det har gennemgået en grundlæggende karakterisering eller overenstemmel-
sestestning. 

     
Det affald, som optages på en positivliste for et deponeringsanlæg, skal opfyl-
de de til enhver tid gældende anlægsspecifikke krav til affaldets faststofind-
hold af organiske stoffer for, at det lovligt kan deponeres. 

 
De anlægsspecifikke grænseværdier til hhv. den inerte, den mineralske og 
den blandede celle fremgår af bilag 3 i deponeringsbekendtgørelsen.  

         
Deponeringsanlægget skal opbevare alle relevante oplysninger fra den grund-
læggende karakterisering i minimum 10 år. 

 
            Modtagekontrol af affald på anlægget 
 
4.    Kontrol med dokumentationen af affald på modtageanlægget. 

 
Ved enhver modtagelse af affaldet skal deponeringsanlægget føre kontrol 
med,  
 

• at den fornødne dokumentation for at affaldet må deponeres foreligger. 
• at affaldet står opført på anlæggets positivliste, og at affaldet må de-

poneres på anlægget.  
• at affaldet svarer til det affald, som har gennemgået en grundlæggen-

de karakterisering. 
• at overensstemmelsestestning er foretaget efter retningslinjerne i de-

poneringsbekendtgørelsens bilag 6, punkt 4 og 5. 
 
Kontrol med dokumentation i forbindelse med modtagekontrollen skal udføres 
af person med A-bevis eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Al do-
kumentation skal opbevares i minimum 10 år. 

 
Ved enhver modtagelse af affald skal deponeringsanlægget foretage en regi-
strering af affaldet med angivelse af mængde, karakteristika og oprindelse, le-
veringsdato og producent. 
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5. Affaldstyper, som ikke er optaget på anlæggets positivliste. 
 
Hvis deponeringsanlægget på baggrund af oplysningerne fra den grundlæg-
gende karakterisering kan konstatere, at affaldet ikke tilhører en affaldstype, 
der ikke er optaget på anlæggets positivliste, og deponeringsanlægget ønsker 
at modtage affaldstypen, skal deponeringsanlægget anmode tilsynsmyndig-
heden om, at affaldstypen optages på positivlisten. 

 
Optagelse af nye affaldstyper på positivlisten for deponeringsanlægget skal 
ske efter retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsen. 

  
Betingelsen for at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelsen er, at ansøgnin-
gen indeholder alt relevant dokumentation for de specifikke affaldstyper, som 
deponeringsanlægget ønsker optaget.   

 
6.    Visuel inspektion. 

 
Ved enhver modtagelse af affald, skal der foretages en visuel inspektion ved 
indgangen til deponeringsanlægget og på selve deponeringsstedet for at 
overvåge affaldet ikke indeholder affald, der ikke må deponeres. Den visuelle 
inspektion skal omfatte en kontrol af, at affaldet er sorteret og ikke indeholder 
forbrændingsegnet eller genanvendeligt affald.  
 
Affald, der ikke er sorteret eller som indeholder genanvendeligt og forbræn-
dingsegnet affald, eller affald der ikke er omfattet af positivliste, må ikke tilfø-
res deponering og skal afvises inden aflæsning.  
 
Hvis affaldet undtagelsesvist er aflæsset, skal hele læsset fjernes igen, eller 
affald, der ikke må deponeres, skal udsorteres inden deponering.  
    
Deponeringsanlægget underretter senest den følgende hverdag efter afvis-
ning af et læs affald anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og den-
nes hjemkommune om afvisningen og årsagen hertil. 
 
Deponeringsanlægget skal udstede en skriftlig kvittering til transportøren for 
modtagelse af hvert læs affald, som modtages til deponering på anlægget. 

 
7.  Verifikationskontrol.  

 
Der skal jævnligt udføres stikprøvekontrol med blandet affald, som minimum 
1 gang pr. måned, og på mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldets 
indhold og den medfølgende dokumentation. 
 
Resultatet af stikprøvekontrollen skal rapporteres til tilsynsmyndigheden. I de 
første 2 år, 1 gang månedligt, og herefter en gang årligt. Antallet af læs med 
fejlindhold jf. vilkår skal oplyses i årsrapporten, med beskrivelse af de afhjæl-
pende foranstaltninger. 

 
      Affald som indeholder farlige kemiske stoffer for hvilke, der er specifikke 

grænseværdier, f.eks. ikke farlige PCB-holdige byggematerialer og okkerslam 
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indeholdende arsen samt ikke farligt klapmateriale med TBT indhold over 200 
ug/kg, skal endvidere testes før end det deponeres og jævnligt ved stikprøve-
kontrol.  

 
Resultatet af stikprøvekontrollen med de affaldsfraktioner, som indeholder 
PCB, okkerslam med arsen og klapmateriale TBT, skal rapporteres til tilsyns-
myndigheden. I de første 2 år, 2 gange om året, og herefter hvis tilsynsmyn-
digheden vurderer, at der er uregelmæssigheder eller ændringer, som nød-
vendiggør verifikations test. 
 

8.    Procedure for modtagelse af affald. 
 
Anlægget skal udarbejde en procedure for modtagelse af affald på stedet. 
Proceduren skal sikre, at det modtagne affald står opført på positivlisten og at 
modtagekontrollen udføres, jf. gældende regler (§ 21 stk. 1- 6 i bekendtgørel-
sen) og kravene i vilkår 4, 5, 6 og 7. 
 
Proceduren skal fremsendes til Miljøstyrelsen til accept senest den 1. februar 

            2013. 
             
            Anlæggets positivliste    
 
9.         Inert affald: På celler, der er godkendt til at modtage inert affald, må der 

modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser og kan henfø-
res til de nævnte EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at af-
faldet overholder definitionen på inert affald og har gennemgået den grund-
læggende karakterisering inklusiv testning, og overholder de anlægsspecifikke 
grænseværdier. 

 
Inert affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som ikke undergår signifi-
kante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, og som har et indhold af 
total organisk kulstof (TOC) på maksimalt 30 g per kg tør prøve. Inert affald er 
hverken opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk re-
aktivt, det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet 
materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det kan formo-
des at ville medføre forurening af miljøet eller skade menneskers sundhed. Af-
faldets totale indhold af forurenende stoffer og den totale udvaskelighed af 
disse samt perkolatets økotoksicitet skal være af ubetydeligt omfang og må 
navnlig ikke bringe kvaliteten af grundvand eller overfladevandområder i fare. 
(deponeringsbekendtgørelsen § 3 pkt. 23). 
 
Branche  EAK  Beskrivelse 
 Affald fra termiske processer 
 
Glasfiberaffald, affaldsglasemballage samt separat indsamlede  
glasfraktioner, som ikke kan forbrændes, og som ikke kan genbruges,  
genanvendes eller nyttiggøres. Affaldet skal udgøre en enkelt strøm  
(kun en kilde) af en enkelt affaldstype.  
Affald fra fremstilling 
af glas og glaspro-

10 11 03 
 

Affaldsglasbaserede fibermaterialer 
(Kun uden organiske bindemidler)  
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dukter 
 

 
10 11 12 

 

 
Affaldsglas, bortset fra affald henhø-
rende under 10 11 11 
  

Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer 
og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret.  
 
Glasemballage, som ikke kan forbrændes, og som ikke kan genbruges, 
genanvendes eller nyttiggøres. Affaldet skal udgøre en enkelt strøm (kun 
en kilde) af en enkelt affaldstype.  
Emballage (herun-
der separat indsam-
let emballageaffald 
fra husholdninger) 
 

15 01 07 Glasemballage 
 

Bygnings- og nedgravningsaffald (Herunder opgravet jord fra forure-
nende grunde) 
 
Bygnings- og nedrivningsaffald, f.eks. beton, mursten, tegl og kera-
mik, som ikke kan forbrændes, og ikke kan genbruges, genanvendes eller 
nyttiggøres. Affaldet skal udgøre en enkelt strøm (kun en kilde) af en enkelt 
affaldstype.  
 
Der kan ikke deponeres bygnings- og nedrivningsaffald på celle for inert 
affald, hvis indholdet af PCB er større end 1 mg/kg. Den deponerede jord 
skal overholde jordflytningsbekendtgørelsens4 krav til jord i kategori 1.   
 
Der kan tillades en højere TOC værdi for lettere forurenet jord – forudsat at 
udvaskningen af DOC overholder en grænseværdi på 500 mg/kg med L/S 
= 10 l/ kg – enten ved jordens egen pH eller ved en pH-værdi på mellem 
7,5 og 8. 
Beton, mursten, tegl 
og keramik 

17 01 01 
17 01 02 
17 01 07 

 
 
 
 

Beton 
Mursten 
Blandinger af beton, mursten, tegl 
og keramik, bortset fra affald henhø-
rende under 17 01 06.  

Jord (herunder op-
gravet jord fra foru-
renede grunde), 
sten og klapmateria-
ler 
 

17 05 04 
 

Jord og sten, bortset fra affald hen-
hørende under 17 05 03 
 
(Jord i kategori 1)  

 
De forskellige affaldstyper på listen kan modtages sammen forudsat, at de 
stammer fra samme kilde. 

                                                
4  Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, bek. 

nr. 1479 af 12/12/2007 med senere ændringer 
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10. Mineralsk affald: På celler der er godkendt til at modtage mineralsk affald, 

må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser og kan 
henføres til de nævnte EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at 
affaldet overholder definitionen på mineralsk affald og har gennemgået den 
grundlæggende karakterisering. 

 
Mineralsk affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som primært består af 
uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) 
på maksimalt 50 g per kg prøve. Mineralsk affald må kun i begrænset omfang 
kunne opløses i eller reagere kemisk med vand (deponeringsbekendtgørelsen 
§ 3 pkt. 28). 

 
 Branche  EAK  Beskrivelse 
 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk  
 behandling af mineraler.  
 
 Jord, som ikke kan genanvendes eller som er oprensningsegnet med et   
 TOC indhold på mindre end 50 g/kg. Den deponerede jord må ikke kunne  
 kategoriseres som ren jord, og må ikke kunne kategoriseres som farligt  
 affald jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 4. 

Affald fra fysisk og  
kemisk bearbejd-
ning af ikke me-
talholdige mine-
raler. 

01 04 09  Kasseret sand og ler  

 Affald fra termiske processer 
 Flyveaske, bundaske og kedelstøv fra kraftværker og forbrændingsanlæg,   
 der ikke kan genanvendes, forbrændes eller anvises til forbehand- 
 ling. Bundaske, slagger og kedelstøv fra kombineret forbrændinger må  
 ikke indeholde farlige stoffer.  
Affald fra kraftvær-
ker og andre for-
brændingsanlæg 
(med undtagelse 
af 195) 

 10 01 01 
 
 
 

10 01 15 

Bundaske. Slagge og kedelstøv 
(bortset fra kedelstøv henhøren-
de under 10 01 04) 
 
Bundaske, slagge og kedelstøv 
fra kombineret forbrænding, 
bortset fra affald henhørende 
under 10 01 14 

Bygnings- og nedrivningsaffald (Herunder opgravet jord fra forurene-
de grunde) 
 
Bygnings- og nedrivningsaffald samt isoleringsmateriale og byg-
ningsmaterialer, som ikke kan forbrændes, genbruges, genanvendes eller 
nyttiggøres.  
 

                                                
5  Affaldsbekendtgørelsens Bilag 2, Listen over affald, jf. § 2, stk. 1, punkt 19: Affald fra 

affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt 
fra fremstilling af drikkevand eller vand til industriel brug. 
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Der kan deponeres PCB-holdigt, ikke-farligt affald i særskilte celler, hvis 
indholdet af PCB er mindre end 50 mg/kg TS og med et indhold af total or-
ganisk kulstof på maksimalt 5 % på et deponeringsanlæg for mineralsk af-
fald. 
 

Hvis gipsaffaldet deponeres sammen med andet mineralsk affald, skal det 
dokumenteres, at det mineralske affald overholder grænseværdien for 
DOC, som for L/S på 2 l/kg er 380 mg/kgTS og for et L/S = 10 l/kg på 800 
mg/kg TS. 

 
Jord, som ikke kan genanvendes eller som er oprensningsegnet med et 
TOC indhold på mindre end 50 g/kg TS. Den deponerede jord må ikke 
kunne kategoriseres som ren jord, og må ikke kunne kategoriseres som 
farligt affald jf. affalds bekendtgørelsens bilag 4. 
. 
Støvende asbest skal ved modtagelsen være dobbelt emballeret.  
Beton, mursten, 
tegl og keramik 
 

17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl 
og keramik, bortset fra affald hen-
hørende under 17 01 06 

Jord (herunder 
opgravet jord fra 
forurenede grun-
de), sten og 
klapmaterialer 
 

17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald 
henhørende under 17 05 03. 
 
Jord i kategori 1 og kategori 2, 
hvor tørstofindholdet i jord i kate-
gori 2 skal være dokumenteret 
inden det deponeres.  

Isolationsmateria-
le og asbesthol-
dige byggemate-
rialer 

17 06 01 
 
 

17 06 05 

Isolationsmateriale indehol-
dende asbest 
 
Asbestholdige byggematerialer 

Gipsbaserede 
byggematerialer 
 

17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer, 
bortset fra affald henhørende 
under 17 08 01 
 

Andet bygnings- 
og nedrivningsaf-
fald 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedriv-
ningsaffald (med et PCB indhold 
under 50 ppm), bortset fra affald 
henhørende under 17 09 01, 17 
09 02 og 17 09 03.  
Armeret beton, som er depone-
ringsegnet 

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden  
for produktionssteder samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til  
industriel brug.   
  
 Bundaske og slagge fra forbrændingsanlæg, der ikke er forbrændings- 
 egnet eller skal anvises til forbehandling. Bundaske og slagger må ikke  
 indeholde farlige  stoffer. 
 Bundaske og   19 01 12   Bundaske og slagge, bortset 
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 slagge fra for-  
 brændingsanlæg 
 

  fra affald henhørende  under  
  19 01 11 

 
 

11.  Blandet affald: På celler, der er godkendt til at modtage blandet affald, må 
der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser og kan 
henføres til de nævnte EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at 
affaldet overholder definitionen på blandet affald og har gennemgået den 
grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestest. 

 
Blandet affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blan-
ding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af total organisk kulstof 
(TOC) på 50 g. eller mere per kg. tør prøve. (deponeringsbekendtgørelsen § 3 
pkt. 8)  
 

Branche EAK Beskrivelse 
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, 
pap og papirmasse. 
 
Trykimprægneret træ, som ikke er forbrændingsegnet og som ikke kan nyttiggø-
res eller genbruges. Trykimprægneret træ, som er farligt affald kan undtagelsesvis 
anvises til deponering frem til 1. januar 2014. (jf. vilkår 21) 
Affald fra træbeskyttelse 03 02 03 

 
03 02 04 

Træbeskyttelsesmidler indeholdende 
organiske metalforbindelser  
Uorganiske træbeskyttelsesmidler 

Affald fra organisk-kemiske processer.  
 
Plastaffald, som ikke kan forbedres eller oparbejdes med henblik på genbrug el-
ler genanvendelse, eller nyttiggøres.  
Affald fra fremstilling, for-
mulering, distribution og 
brug af plast, syntetisk 
gummi og kunstfibre 
 

07 02 13 Plastaffald 
 

Affald fra termiske processer 
 
Affaldsglasbaserede fibermaterialer og affaldsglas, som ikke kan forbedres 
eller oparbejdes med henblik på genbrug eller genanvendelse eller nyttiggørelse. 
Affald fra fremstilling af 
glas og glasprodukter 
 

10 11 03 
 

10 11 12 

Affaldsglasbaserede fibermaterialer 
 
Affaldsglas, bortset fra affald henhø-
rende under 10 11 11 

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebehand-
ling af metal og plast 
 
Metal og plastaffald fra mekanisk overfladebearbejdning, formning og tildanne-
dannelse, som ikke kan forbrændes, genanvendes, genbruges eller nyttiggøres.   
Affald fra formning, tildan-
nelse samt fysisk og me-
kanisk overfladebearbejd-

12 01 01 
12 01 02 
12 01 03 

Filspåner og drejespåner af jern.  
Metalstøv og -partikler af jern 
Filspåner og drejespåner af ikke-
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ning af metal og plast.  
12 01 04 

 
12 01 05 
12 01 13 
12 01 99 

jernmetal 
Metalstøv og -partikler af ikke-
jernmetal 
Plastspåner 
Affald fra svejsning 
Teflonspåner med metalstøv fra 
overfladebearbejdning af teflonbe-
handlede metalemner 
 

Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og be-
skyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret 
 
Glas- og metalemballage, som ikke kan forbedres eller oparbejdes med henblik 
på genbrug eller genanvendelse eller nyttiggørelse. 
Den deponerede jord må ikke kunne kategoriseres som ren jord, og må ikke kun-
ne kategoriseres som farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 4. 
Emballage (herunder se-
parat indsamlet emballa-
geaffald fra husholdninger) 
 

15 01 04 
15 01 07 

Metalemballage 
Glasemballage 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede 
grunde) 
 
Bygnings- og nedrivningsaffald samt isoleringsmateriale og asbestholdige 
bygningsmaterialer, som ikke kan genanvendes, genbruges, forbrændes eller 
nyttiggøres.  
 
Jord, som ikke kan genanvendes eller som er oprensningsegnet med et TOC ind-
hold på over 50 g/kg. Den deponerede jord må ikke kunne kategoriseres som ren 
jord, og må ikke kunne kategoriseres som farligt affald jf. affalds bekendtgørel-
sens bilag 4. 
 
Klapmaterialet eller havneslammet skal have et tørstofindhold på min 15-20 %. 
Indholdet af TBT skal være over 200 µg/kg TS, og må ikke kunne kategoriseres 
som farligt affald jf. affalds bekendtgørelsens bilag 4.  
 

Der kan deponeres ikke-farligt bygnings- og nedrivningsaffald på særskilte celler 
for mineralsk affald, hvis indholdet af PCB er under 50 ppm. med et indhold på 
maksimalt 5 % organisk kulstof. 
 
Støvende asbest skal ved modtagelsen være dobbelt emballeret. 

Beton, mursten, tegl og 
keramik 
 

17 01 01 
17 01 02 
17 01 07 

 
 
 

Beton 
Mursten 
Blandinger af beton, mursten, tegl 
og keramik, bortset fra affald henhø-
rende under 17 01 06. 
 

Jord (herunder opgravet 
jord fra forurenende grun-

17 05 04 
 

Jord og sten, bortset fra affald hen-
hørende under 17 05 03. (Jord i ka-
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de) sten og klapmaterialer  
 

    17 05 06 

tegori 1 og 2) 
 
Klapmateriale, bortset fra farligt af-
fald henhørende under 17 05 05. 

Isolationsmateriale og as-
bestholdige byggemateria-
ler 
 
 
 

17 06 01 
 

17 06 04 
 
 
 

17 06 05  

Isolationsmateriale indeholdende 
asbest  
Isolationsmateriale, bortset fra affald 
henhørende under 17 06 01 - 17 06 
03. (Mineral og glasuld)  
 
Asbestholdige byggematerialer 
 

Andet bygnings- og ned-
rivningsaffald 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaf-
fald (med et PCB indhold under 50 
ppm.), bortset fra affald henhørende 
under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 
03 Armeret beton, som er depone-
ringsegnet.  

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for 
produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industri-
elt brug. 
 
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for 
produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industri-
elt brug, som ikke er egnet til forbrænding, og som ikke kan genanvendes eller 
nyttiggøres. 
 
Slammet skal have et tørstofindhold på min 15-20 %, og må ikke kunne kategori-
seres som farligt affald jf. affalds bekendtgørelsens bilag 4, hvilket bl.a. betyder at 
arsen indholdet skal være mindre end 0,1 % jf. Miljøstyrelsen – Håndtering af ar-
senholdigt okkerslam fra vandværker. 
Affald fra spildevands-
rensningsanlæg, ikke an-
detsteds specificeret 
 

19 08 02 
 
 

19 08 05 
 

Affald fra sandfang fra spildevands-
rensningsanlæg 
 
Slam fra behandling af byspildevand 

Affald fra fremstilling af 
drikkevand eller vand til 
industrielt brug 

19 09 02 Slam fra klaring af drikkevand 
 

Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, in-
dustri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner. 
 
Kommunalt indsamlet affald, der ikke er forbrændingsegnet, ikke kan genbru-
ges, genanvendes eller nyttiggøres, og som ikke er bionedbrydeligt med et TOC 
indhold over 50 g. pr. kg.    
 
Have- og parkaffald (inkl. 
affald fra kirkegårde) 

20 02 02 Jord og sten 

Andet kommunalt indsam-
let affald 

20 03 03 
 

Affald fra gadefejning 
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Andet kommunalt indsam-
let affald 

20 03 07 Storskrald 

 
Foranstaltninger ved deponering af asbest  

 
12. For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet depo-

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

 
13.       Det er ikke tilladt, at foretage kompaktering af deponeret asbestholdigt affald, 

ligesom al unødvendig færdsel med køretøjer på området, hvor der er depo-
neret asbestaffald, skal undgås. 

 
14.       På enheder hvor der er deponeret asbest, skal der etableres slutafdækning, 

så snart deponeringen er ophørt. 
 

15.       I forbindelse med årsrapporten, skal Skibstrup affaldscenter indsende en 
oversigtsplan med angivelse af, hvor der er blevet, og hvor der vil blive depo-
neret asbestholdigt affald. 

  
16. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, 

skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at der ikke udføres anlægsarbej-
der eller boring af huller på området, som kan give anledning til frigivelse af 
asbestfibre. 

 
17.  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. 

 
            Foranstaltninger ved deponering af ikke farligt PCB-holdigt affald 
 
18. For at kunne genfinde og adskille byggeaffald, som indeholder ikke farligt 

PCB-holdigt affald fra affald, som ikke indeholder PCB, skal affaldet, som in-
deholder PCB, som deponeres på hhv. enheden for inert affald eller blandet 
affald ligge på en særskilt celle.  

  
Cellen skal være indrettet og opmålt så affaldet, der er PCB-holdigt ikke blan-
des med affald, der ikke er testet for PCB-indhold. 
 

19.       I forbindelse med årsrapporten, skal Skibstrup affaldscenter indsende en 
oversigtsplan med angivelse af, hvor der er blevet, og hvor der vil blive depo-
neret ikke farligt PCB-holdigt affald.  

  
20.       På nedlukkede celler, hvor der er deponeret ikke-farligt PCB-holdigt affald 

skal cellen før nedlukning afsluttes med signalnet eller anden synlig afmærk-
ning, der gør det muligt at identificere det PCB-holdige affald efter nedlukning. 
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Deponering af trykimprægneret affald 

 
21.       Kommunalbestyrelsen kan indtil 1. januar 2014 anvise imprægneret træ fra 

husholdninger og virksomheder til deponering.  
 

Trykimprægneret træ kan derfor kun stå på positivlisten frem til  
1. januar 2014.        

 
Hvis der findes eller udvikles alternative affaldshåndteringsmetoder, hvor træ-
et uden større ressourceanvendelse/transport kan genanvendes eller nyttig-
gøres på en sådan måde, at metalindholdet opkoncentreres separat, og træaf-
faldet herefter genanvendes eller energiressourcen i træet udnyttes, skal dis-
se metoder anvendes. 

 
 
Lovgrundlag 

 
Love 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010  

 
Bekendtgørelser 
Bekendtgørelse om affald bek. af 12/12 2011  
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, 
bek. nr. 1479 af 12/12/2007  
Bekendtgørelse nr. 644 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elek-
tronisk udstyr  
Bekendtgørelse om håndtering af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner heraf - 
nr. 1708 af 20/12/2006 
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og  
akkumulatorer. bek. Nr. 1186, af 7. december 2009 

 
Alle henvisninger til love og bekendtgørelser omfatter den til enhver tid gældende re-
gulering på området og senere ændringer. 
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Miljøteknisk vurdering, kommentarer til vilkår. 
 

Vilkår 1 
Ifølge deponeringsbekendtgørelsens § 14 stk. 5 skal positivlisten fastsættes 
som vilkår i godkendelsen. Tilsynsmyndigheden fastsætter efterfølgende æn-
dringer af positivlisten efter anmodning fra deponeringsanlægget eller i påbud 
efter miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1. 
 

Miljøstyrelsen Roskilde vurderede, at de gældende vilkår for positivlister for 
Skibstrup Affaldscenter ikke lever op til gældende deponeringsbekendtgørel-
se.  

 
Forsyning Helsingør har derfor sendt sit første forslag til nye positivlister til  
Miljøstyrelsen Roskilde d. 17. februar 2011 (fristen var 15. marts 2011). Før 
dette havde der været afholdt et møde mellem Forsyning Helsingør og Miljø-
styrelsen hos Forsyning Helsingør d. 3. februar 2011.  
 
Miljøstyrelsen har først behandlet ansøgningen (en 3. revideret udgave fra 12. 
januar 2012) efter yderligere et møde, som blev afholdt i Miljøstyrelsen den 2. 
december 2011. 

 
Mødet handlede om status og tolkning af deponeringsbekendtgørelsen afsnit 
om affaldsdeponering, kap. 5 og optagelse af affaldstyper på positivlisten, mu-
ligheder for at dokumentere og deponere affald på cellen for inert affald mv..  
 
Den forholdsvis lange behandlingstid skyldes bl.a., at Miljøstyrelsens har væ-
ret nødt til, at koordinere på tværs af de decentrale enheder  (Odense, Århus 
og Roskilde) og samtidig sikre sig, at revisionen af positivlisterne sker i over-
ensstemmelse med den nyeste og gældende lovgiv-
ning/deponeringsbekendtgørelsen nr. 719 af 24. juni 2011.  

 
Miljøstyrelsen har kun delvis efterkommet ansøgningen, idet Miljøstyrelsen  
på det foreliggende grundlag ikke kan vurdere om nedenstående affaldstyper-
ne, som ikke umiddelbart kan optages, enten falder uden for definitionen på 
affald, som må deponeres på cellen for inert, mineralsk og blandet affald eller 
at affaldstypen, jf. nedenstående affaldshiraki vil kunne forbrændes, genan-
vendes eller nyttiggøres.  

 
Nedenstående affaldstyper i ansøgningen vil derfor kun kunne optages på 
virksomhedens positivliste, hvis der enten fremkommer dokumentation for en 
grundlæggende karakterisering og udvaskningstest, som viser at grænsevær-
dierne i bilag 3 er overholdt, eller anden dokumentation, som viser at affalds-
typen er deponeringsegnet.  

 
Inert celle: 
Følgende affaldstyper med tilhørende EAK koder skal dokumenteres før end 
de kan optages på positivlisten: 

 
• 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald hen-
hørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 afvises på den inerte celle, 
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idet affaldet indeholder metaller, som kan gå i opløsning og udgøre en risi-
ko for grundvand. Affaldstypen er desuden blandet og optaget på anlæg-
gets positivliste på cellen for blandet affald.  

                 
Blandet celle: 
Følgende affaldstype med tilhørende EAK koder er indsamlet fra kommunale 
affaldspladser, herunder separat indsamlede fraktioner:  

 
• 20 01 02  Glas og 
• 20 01 39 Plast,  
afvises på den blandede celle, idet separat indsamlet affald fra husholdnin-
ger vurderes at være enten brændbart, genanvendeligt eller egnet til nyt-
tiggørelse, og derfor ikke egnet til deponering på cellen for blandet affald. 
Hvis affaldet skal optages på anlæggets positivliste, skal virksomheden do-
kumentere, at affaldet er deponeringsegnet, idet Miljøstyrelsen ikke på det 
foreliggende grundlag kan vurdere om affaldet er deponeringsegnet.  
 
Følgende affaldstype med tilhørende EAK koder fra kilden bygnings- og 
nedrivningsaffald. Affaldet er brændbart affald, og skal derfor i videst mulig 
omfang brændes: 
 
• 17 02 01 til deponering af træ, er afvist på den blandede celle. Træ fra 

bygnings- og nedrivningsaffald skal frasorteres, idet affaldet er brænd-
bart, og derfor ikke egnet til deponering på cellen for blandet affald. 
Træ, som er imprægneret fra bygnings- og nedrivningsaffald kan even-
tuelt modtages med EAK-kode 17 02 04, glas, plast og træ, som in-
deholder eller er forurenet med farlige stoffer. (Indtil 1. januar 2014, 
jf. vilkår 18).  

 
Farligt affald: 
Følgende affaldstyper med tilhørende EAK koder er farligt affald, som ikke kan 
optages på positivlisten: 

                   
• 17 09 02 PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-

holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer er afvist på den 
mineralske og den blandede celle, idet affaldet er farligt. Ikke farligt 
PCB-holdigt affald med et PCB indhold < 50 mg/kg, må forventes at 
kunne deponeres som ikke farligt blandet affald med EAK-kode 17 09 
04, som er optaget på både listen for cellen til mineralsk og blandet af-
fald. I modsat fald skal affaldet deponeres på en celle for farligt affald. 
 

Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 3, § 4 stk. 2 afgør kommunalbestyrel-
sen om affald er farligt affald, emballageaffald, genanvendeligt affald, for-
brændingsegnet affald eller deponeringsegnet affald. Ifølge Bekendtgørelse 
om deponeringsanlæg kapitel 2, § 3 punkt 17 er, ”deponeringsegnet affald”: 
affald der ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. Ifølge affalds-
bekendtgørelsens § 12 skal den kommunale affaldshåndtering ske i overens-
stemmelse med følgende affaldshierarki: 
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1)  forberedelse med henblik på genbrug. 
2)  genanvendelse. 
3)  anden nyttiggørelse. 

 4)   bortskaffelse. 
 

Ifølge bilag 6A i Affaldsbekendtgørelsen er deponering på og i jorden en ”bort-
skaffelses”-metode, dvs. deponering af affald er nederst i affaldshierarkiet. I 
Affaldsbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og stk. 3 åbnes der mulighed for, at 
kommunalbestyrelsen kan fravige kravet om at følge affaldshierarkiet for visse 
affaldsstrømme, hvis disse fravigelser er begrundet i en livscyklusvurdering og 
sker med henblik på at opnå det bedste miljømæssige resultat jf. miljøbeskyt-
telseslovens §§ 1 og 3.  

 
Hvis affald der tilføres anlægget indeholder affaldsfraktioner, der ifølge kom-
munale affaldsregulativer og bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen bilag 6 B 
skal genbruges, genanvendes, nyttiggøres eller forbrændes, skal kommunal-
bestyrelsen altså have taget aktivt stilling til, at affaldet alligevel skal bortskaf-
fes ved deponering. I praksis skal affaldet følges af en konkret klassificering 
fra oprindelseskommunen. 
 
Affaldet kan dog, uanset kommunalbestyrelsens klassificering som depone-
ringsegnet, kun modtages på anlægget, hvis affaldet er omfattet af anlæggets 
positivliste. 

 
Vilkår 2 
Ifølge Affaldsbekendtgørelsen må følgende affaldsfraktioner ikke deponeres: 
  
Affald, som er fortyndet eller blandet med det formål at opfylde betingelserne 
for aflevering af affald til deponering, må jf. § 49 ikke deponeres. 

 
Flydende affald - emballeret eller ikke emballeret, må jf. Affaldsbekendtgørel-
sens § 50 punkt 1, jf. § 3 nr. 24. Miljøstyrelsens Roskilde vurderer at flydende 
affald er affald med et tørstof indhold mindre 15-20 %, hvilket følger af definiti-
onen på fast affald i ”Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010. Anvendelse af 
affald til jordbrugsformål”.  

 
Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brand-
farligt eller ætsende jvf. Affaldsbekendtgørelsens § 50 punkt 2. jf. affaldsbe-
kendtgørelsens bilag 4. 

 
Klinisk risikoaffald jf. Affaldsbekendtgørelsens § 50 punkt 3, bilag 2 og som er 
defineret i Miljøstyrelsens vejledning om Håndtering af klinisk risikoaffald. 
 
Dæk med en udvendig diameter på under 1,4 m jf. Affaldsbekendtgørelsens § 
50 punkt 4. 
 
Ituskårne dæk jf. Affaldsbekendtgørelsens § 50 punkt 5. 
 
Affald der ikke har været underkastet en forbehandling som defineret i Af-
faldsbekendtgørelsens § 3 nr. 25. Kravet til forbehandling forinden deponering 
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kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil ned-
bringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljø-
et. Jf. Affaldsbekendtgørelsens § 50 punkt 6. 
 
Imprægneret træ, jf. affaldsbekendtgørelsen § 34 og § 111. (kan undtagelses-
vist lovligt deponeres frem til 1. januar 2014) 
 
Forbrændingsegnet affald jf. definitionen i § 3 nr. 27 i Affaldsbekendtgørelsen.  
 
Affald der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunal- be-
styrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse, dette er minimum. 

 
Genanvendeligt papir jf. Affaldsbekendtgørelsens § 26 og § 78  
Genanvendeligt pap jf. Affaldsbekendtgørelsens § 27 og § 78 
Genanvendeligt Plast og genanvendeligt plastemballageaffald jf. Affaldsbe-
kendtgørelsens § 31 og § 78 
Genanvendeligt Glasemballageaffald og genanvendeligt glas jf. Affaldsbe-
kendtgørelsens § 29 og § 78 
Genanvendeligt Metalemballageaffald og genanvendeligt jern og metal jf. Af-
faldsbekendtgørelsens § 30 og § 78 
Genanvendeligt PVC jf. Affaldsbekendtgørelsens § 33 og § 78 
Genanvendeligt Bygge og anlægsaffald, som minimumomfatter: Natursten, 
uglaseret tegl, beton, blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og 
beton, jern og metal, gips, stenuld, jord, asfalt, blandinger af beton og asfalt, 
og genanvendelige termoruder jf. Affaldsbekendtgørelsens § 77. 

 
Elektronikbekendtgørelsen6, Bilskrotbekendtgørelsen7, Batteribekendtgørel-
sen8 og lignende bekendtgørelser, der stiller særlige krav til håndtering af af-
fald 

 
Ifølge deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 1 må der ikke deponeres 
affald, som ikke har været underkastet en forbehandling herunder sortering, 
med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller 
farerne for menneskers sundhed eller miljøet.  

 
Deponeringsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen krav til forbehandling 
ligner hinanden. Men efter affaldsbekendtgørelsen er det kommunalbestyrel-
sen, der som myndighed skal afgøre om affald skal til forbehandling, mens det 
er Miljøstyrelsen Roskilde, der er myndighed i forhold til vilkår sat efter bilag 3 
i deponeringsbekendtgørelsen.  
 
Der kan altså opstå en situation hvor den kommunale myndighed klassificerer 
affaldet som deponeringsegnet, mens tilsynsmyndigheden for deponeringsan-

                                                
6  Bekendtgørelse nr. 644 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektro-

nisk udstyr 
7  Bekendtgørelse om håndtering af motordrevne kørertøjer og affaldsfraktioner heraf –  

nr. 1708 af 20/12/2006 - med senere ændringer 
8  Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. 

Bek. Nr. 1186, af 7. december 2009 
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lægget vurderer, at affaldet skal igennem en forbehandling for, at affaldet er 
omfattet af positivlisten. 
 
Vilkår 3 
Jf. deponeringsbekendtgørelsens § 15 er affaldsproducenten forpligtiget til at 
sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overens-
stemmelse med retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsens  
bilag 3.  
 
Det inerte affald, skal testes. Test, som efterfølgende skal anvendes til over-
ensstemmelsestestning, skal gennemføres i forbindelse med og indgå i den 
grundlæggende karakterisering. 
 
Affaldsproducenten har ansvaret for, at den grundlæggende karakterisering er 
udført korrekt for den aktuelle affaldstype.  
Krav til dokumentation og muligheder for fravigelse er beskrevet i depone-
ringsbekendtgørelsens kapitel 6 og bilag 3. 
 
Deponeringsanlægget må kun modtage affaldet, hvis der forelægger den for-
nødne dokumentation og hvis affaldet overholder de anlægsspecifikke græn-
seværdier. De anlægsspecifikke grænseværdier til hhv. den inerte, den mine-
ralske og den blandede celle fremgår af bilag 3 i deponeringsbekendtgørel-
sen.  
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 9. december 2010 meddelt afgørelse om an-
lægsklasser for Skibstrup affaldsceller, som er:  
 
Enheden for inert affald er klassificeret som anlægsklasse IA1 

 
Enheden for mineralsk affald er klassificeret som anlægsklasse MA1 

 
Enheden for blandet affald er klassificeret som en kystnær deponeringsenhed   

 
Tilsynsmyndigheden skal, jf. § 17 i deponeringsbekendtgørelsen på anmod-
ning fra affaldsproducenten fastsætte et program for overensstemmelsestest-
ning. 

 
Overensstemmelsestestning, jf. bilag 6 afsnit 4 gennemføres periodisk på af-
fald, som produceres regelmæssigt og som forinden har gennemgået en 
grundlæggende karakteriseringstestning. 

 
Dette gælder primært for affald på celler, hvor der jf. bilag 3 punkt 2.4 er krav 
om at affaldet testes. 
 
Det følger af § 16 stk. 5 i deponeringsbekendtgørelsen, at deponeringsan- 
lægget skal opbevare alle relevante oplysninger fra den grundlæggende  
karakterisering i minimum 10 år. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at ”alle relevante oplysninger” indbefatter alt do- ku-
mentation for indvejet affald, dokumentation for stikprøvekontrollen og andet, 
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som skal sikre, at der kun tilføres affald, der er grundlæggende karakteriseret 
og omfattet af positivlisten.  

 
Vilkår 4 

  Ved enhver modtagelse af affald skal deponeringsanlægget, jf. kapitel 7, 
§ 21, stk.1 nr. 2 føre kontrol med, at affaldet står opført på anlæggets positivli-
ste, og at affaldet må deponeres på anlægget.  

 
Anlægget skal ved modtagekontrollen, jf. kapitel 7, § 21 stk. 1, nr. 1-4 føre 
kontrol med, om den fornødne dokumentation er tilstede. Der skal foreligge 
fornøden dokumentation for:  

   
a) at affaldet ikke er fortyndet eller blandet med det formål at opfylde be-

tingelserne for aflevering af affald til deponering. 
b) at affaldet ikke kan genanvendes, forbrændes eller nyttiggøres. 
c) at affaldet ikke er klassificeret som farligt.  
d)   at affaldets oprindelse er kendt, og hvor de finder anvendelse  

        dokumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning  
        (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. 

e) at affaldet overholder de anlægsspecifikke grænseværdier i bilag 3  
f) at affaldet svarer til det affald, som har gennemgået en grundlæggen-

de karakterisering,  
g) og når det er påkrævet, at der er foretaget en overensstemmelses-

testning efter retningslinierne i bilag 6, punkt 4 og 5. 
 

Kontrollen skal udføres af en person med A-bevis eller kvalifikationer der kan 
sidestilles hermed, jf. deponeringsbekendtgørelsen § 21 stk. 2 

 
Ved enhver modtagelse af affald skal deponeringsanlægget foretage en regi-
strering af affaldet med angivelse af mængde, karakteristika og oprindelse, le-
veringsdato og producent, jf. deponeringsbekendtgørelsens § 21, stk. 3. 

 
Vilkår 5 
Hvis deponeringsanlægget på baggrund af oplysningerne fra den grundlæg-
gende karakterisering kan konstatere, at affaldet ikke tilhører en affaldstype, 
der er optaget på anlæggets positivliste, og deponeringsanlægget ønsker at 
modtage affaldstypen, skal deponeringsanlægget, jf. § 16, stk. 3 anmode til-
synsmyndigheden om, at affaldstypen optages på positivlisten. 

 
Positivlisten fastsættes som vilkår i godkendelsen. Efterfølgende ændringer af 
positivlisten fastsættes af tilsynsmyndigheden efter anmodning fra depone-
ringsanlægget eller i påbud efter lovens § 41, stk. 1. 

 
Det fremgår af § 16, stk. 4 i deponeringsbekendtgørelsen, at tilsynsmyndighe-
den snarest muligt efter modtagelsen af anmodningen skal træffe afgørelse 
om, hvorvidt affaldstypen skal optages på deponeringsanlæggets positivliste. 

 
       Almindelig praksis vil være, at ansøgningen skal være fyldestgørende og 

jf. Bilag 1, punkt 2 indeholde alt relevant dokumentation for de specifikke af-
faldstyper, som deponeringsanlægget ønsker optaget. Så snart ansøgningen 
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er fuldt belyst laver Miljøstyrelsen sammen med anlægget en tidsplan for be-
handlingen af sagen.   
 
 Vilkår 6 
 Aflæsning af affaldet overvåges af driftspersonalet. Den visuelle kontrol skal 
sikre at affaldet er sorteret og ikke indeholder forbrændingsegnet eller genan-
vendelsesegnet affald. Med begrundet mistanke om uoverensstemmelse mel-
lem dokumentationen og affaldets indhold, skal der foretages yderligere kon-
trol med affaldet, jf. deponeringsbekendtgørelsens § 21 stk. 4. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om, hvad der 
skal ske, hvis driftspersonalet opdager væsentlige mængder af genanvende-
ligt og forbrændingsegnet, farligt affald eller andet ikke-deponerbart affald i det 
aflæssede affald. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at hvis overvågningsarbej-
det skal have en virkning på kvaliteten af det deponerede affald, skal der fore-
tages afhjælpende handlinger i denne situation. Genanvendeligt og forbræn-
dingsegnet affald organisk affald skal som minimum udsorteres til forbræn-
ding. Væsentlige mængder af genanvendeligt ikke-organisk affald skal udsor-
teres til genanvendelse. Væsentlige mængder af genanvendeligt PVC affald 
skal udsorteres til genanvendelse. Afhjælpende foranstaltninger i forhold til 
væsentlige mængder af andet affald, der ikke er omfattet af positivlisten skal 
afklares med Miljøstyrelsen Roskilde. 
 
Efter afvisning af et læs affald skal deponeringsanlægget jf. § 21, stk. 5 senest 
den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrette anlæggest til-
synsmyndighed,  

 
Antallet af læs med fejlindhold skal oplyses i årsrapporten med beskrivelse af 
de afhjælpende foranstaltninger. 
 
Deponeringsanlægget skal desuden jf. § 21, stk. 6 udstede en skriftlig kvitte-
ring til transportøren for modtagelse af hvert læs affald, som modtages til de-
ponering på anlægget. 
 
 Vilkår 7 
Verifikationskontrol (kontrol på stedet), følger af deponeringsbekendtgørel-
sens bilag 6, afsnit 2.3, er en hurtig bekræftelse på, at det modtagne affald har 
de egenskaber, som det skulle have ifølge den karakteriseringstestning samt 
overensstemmelsestestningen, og at det svarer til det affald, som er beskrevet 
i de medfølgende dokumenter. 
  
Med blandet affald skal der udføres en yderligere kontrol i form af en stikprø-
vekontrol. Ved stikprøvekontrol skal affaldet læsses af på en sorteringsplads 
og sortes i følgende fraktioner: deponeringsegnet (blandet), genanvendeligt -, 
forbrændingsegnet og farligt affald jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 
afsnit 7.4. 
 
Stikprøvekontrollen skal udføres minimum 1 gang månedligt og på mistanke 
om at affaldet indeholder andet end blandet affald eller ikke er i overens-
stemmelse med dokumentationen. 
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Resultaterne af stikprøvekontrollen skal rapporteres til tilsynsmyndigheden i 
form af billede dokumentation og en vurdering eller vejning af mængderne af 
de udsorterede fraktioner. I de første 2 år skal der afrapporteres 1 gang må-
nedligt, og herefter en gang årligt. Antallet af læs med fejlindhold jf. vilkår skal 
oplyses i årsrapporten, med beskrivelse af de afhjælpende foranstaltninger. 
 
Der er stillet vilkår om verifikationskontrol af affald som indeholder farlige ke-
miske stoffer for hvilke, der er specifikke grænseværdier, f.eks. ikke farlige 
PCB-holdige byggemateriale, okkerslam indeholdende arsen og ikke farligt 
klapmateriale med TBT indhold over 200 µg/kg TS.  
 
Resultaterne af stikprøvekontrollen og testningen skal i de første 2 år rappor-
teres 2 gange om året, og herefter en gang årligt i årsrapporten. 
 
Det fremgår af bilag 6 afsnit 2.3, at verifikationskontrollen udover stik-  prøve-
kontrollen i forbindelse med modtagelse af blandet affald kan omfatte krav til 
testning af specifikke affaldstyper. De specifikke affaldstyper fastsættes som 
vilkår i godkendelsen i overensstemmelse med ovenstående. 
 
Vilkår 8 
For at tilsynsmyndigheden kan kontrollere at modtagekontrollen udføres i 
overensstemmelse med bekendtgørelsens § 21, stk. 1-6 skal tilsynsmyndig-
heden udforme en procedure, hvoraf det fremgår, at det modtagne affald er 
kontrolleret, jf. vilkår 4 til 7.   
 
Vilkår 9 
Ved inert affald forstås en delmængde af ikke-farligt affald, som ikke undergår 
signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, og som har et ind-
hold af totalt kulstof (TOC) på maksimalt 30 g per kg. tør prøve. Inert affald er 
hverken opløseligt eller brandbart eller på anden måde fysisk eller kemisk re-
aktivt, det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet 
materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det kan formo-
des at ville medføre forurening af miljøet eller skade på menneskers sundhed. 
Affaldets totale indhold af forurenende stoffer og den totale udvaskelighed af 
disse samt perkolatets økotoksicitet skal være af ubetydelig omfang og må 
navnlig ikke bringe kvaliteten af grundvand eller overfladevand i fare.    
 
Den grundlæggende karakterisering af inert affald skal indeholde oplysninger-
ne jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 2.2 og 2.4. Inert affald skal 
testes, jf. § 15 og bilag 3 og 6 i bekendtgørelsen.    
 
Affaldsstrømmens regelmæssighed og kilden vil være afgørende for om affal-
det kan deponeres for cellen for inert affald, og de krav der stilles til overens-
stemmelsestestning, jf. Bilag 6, tabel 6.1 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Blandinger af materialer, f.eks. beton, mursten, tegl og keramik kan depone-
res sammen, hvis de kommer fra samme kilde og sortering ikke muliggør gen-
anvendelse eller nyttiggørelse.  
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Affaldsglasbaserede fibermaterialer må kun deponeres, såfremt den grund-
læggende karakterisering har vist, at fibermaterialet ikke indeholder rester af 
organiske bindemidler. 
 
Der kan jf. bilag 3, tabel 3.1 i deponeringsbekendtgørelsen ikke deponeres 
bygnings- og nedrivningsaffald på celle for inert affald, hvis indholdet af PCB 
er større end 1 mg/kg.  
 
PCB indholdet beregnes i udgangspunktet som sum af 7 congenerer multipli-
ceret med en faktor 5. De 7 congenerer, som skal indgå i summen, er: PCB 
nr. 28, PCB nr. 52, PCB nr. 101, PCB nr. 118, PCB nr. 138, PCB nr. 153 og 
PCB nr. 180, jf. bilag 6, punkt 3.3. 
 

  Den deponerede jord skal overholde jordflytningsbekendtgørelsens krav    
  til jord i kategori 1. Kategoriseringen af forureningskomponenter fremgår af      
  tabel 3 i bilag 3 til Jordflytningsbekendtgørelsen.   
 

For jord kan en højere værdi af TOC på lettere forurenet jord tillades, forudsat 
at udvaskningen af DOC overholder en grænseværdi på 500 mg/kg for ikke-
kystnære deponeringsanlæg ved L/S =10 - enten ved jordens egen pH eller 
ved en pH-værdi på mellem 7,5 og 8, bilag 2 tabel 3.1. 
Hvis det kan påvises, at en del af det målte TOC-indhold udgøres af elemen-
tært kulstof, vil denne del kunne fratrækkes, jf. bilag 6, punkt 3.2. 

               
Vilkår 10 

Mineralsk affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som primært består af 
uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) 
på maksimalt 50 g per kg tør prøve. Mineralsk affald må kun i begrænset om-
fang kunne opløses i eller reagere kemisk med vand.  
(deponeringsbekendtgørelsens § 3 punkt 28). 

 
Den grundlæggende karakterisering af mineralsk affald skal indeholde oplys-
ningerne jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 2.2 og 2.4 og bilag 6. 
Mineralsk affald skal jf. vilkår 32, stk. 4 ikke testes medmindre affaldet falder 
ind under en af de kategorier i bilag 3 afsnit 2.4. som skal  
testes 
 
Jord, som ikke kan genanvendes eller som er oprensningsegnet med et TOC 
indhold på mindre end 50 g/kg TS. Den deponerede jord må ikke kunne kate-
goriseres som ren jord, og må ikke kunne kategoriseres som farligt affald jf. 
affalds bekendtgørelsens bilag 4. Den deponerede jord skal overholde jord-
flytningsbekendtgørelsens krav til jord i kategori 1. Kategoriseringen af forure-
ningskomponenter fremgår af tabel 3 i bilag 3 til Jordflytningsbekendtgørelsen. 
Jord i kategori 2 kan undtagelsesvis optages, hvis jordens TOC indhold ved 
analyse har vist sig at være dokumenteret mindre end 50 g/kg TS.  
 
PCB-holdigt ikke-farligt affald (d.v.s. med et forureningsindhold under 50 mg 
PCB/kg TS) med et indhold af total organisk kulstof på maksimalt 5 % kan til-
lades deponeret i særskilte celler på et deponeringsanlæg for mineralsk affald, 
jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 6.4. 
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Vilkår 11 
Ved Blandet affald forstås: Blandet affald er en delmængde af ikke-farligt af-
fald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et 
indhold af total organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere pr. kg tør prøve. 
(deponeringsbekendtgørelsens § 3 punkt 8) 
 
Den grundlæggende karakterisering af blandet affald indeholder ikke en ud-
vaskningstest. Det eneste krav til blandet affald er, at det skal have et TOC 
indhold over 50 mg/kg og være klassificeret som deponeringsegnet affald. 
 
Jord, som ikke kan genanvendes eller som er oprensningsegnet med et TOC 
indhold på over 50 g/kg. Den deponerede jord må ikke kunne kategoriseres 
som ren jord, og må ikke kunne kategoriseres som farligt affald jf. affalds be-
kendtgørelsens bilag 4. Den deponerede jord skal overholde jordflytningsbe-
kendtgørelsens krav til jord i kategori 1 og 2. Kategoriseringen af forurenings-
komponenter fremgår af tabel 3 i bilag 3 til Jordflytningsbekendtgørelsen.   

 
PCB-holdigt ikke-faligt affald (dvs. med et forureningsindhold under 50 mg 
PCB/kg TS) kan tillades deponeret i særskilte celler på et deponeringsanlæg 
for blandet affald, jf. deponeringsbekendtgørelsens Bilag 3, punkt 7.3. 
 
Ikke farligt klapmateriale med over 200 µg TBT/kg TS  
Deponeringsanlægget må kun modtage ikke farligt klapmateriale, som inde-
holder TBT koncentrationer over 200 µg TBT/Kg TS, som er klapbekendtgø-
relsens (Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale (Klap-
ning), Bek. Nr. 32 af 7. januar 2011) øvre tilladelige grænseværdi for materia-
le, som må dumpes til havs. 

 
Miljøstyrelsen har i den konkrete ansøgning valgt ikke at indføre en øvre 
grænse for indholdet af TBT/kg TS, men lagt vægt på, at klapmaterialet ikke 
må være farligt.  

 
Farligheden af klapmaterialet kategoriseres jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 4 
under hensyntagen til alle indgåede farlige stoffer.   

 
Ifølge de analyseblanketter, virksomheden har fremsendt, kan der være andre 
farlige stoffer i klapmaterialet, bl.a. bly og kviksølv.  

 
Specifikke grænseværdier for de indgåede stoffer findes i Miljøstyrelsens liste 
over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikke-
vand, opdateret juni og juli 2010.9 
 
Vilkår 12 til 17 
Baggrunden for vilkår om håndtering af asbestaffald findes i deponeringsbe-
kendtgørelsens Bilag 3 afsnit 6.3 ”Deponering af asbestaffald på depone-
ringsanlæg for mineralsk affald” og afsnit 7.2 ”Deponering af asbestaffald på 

                                                
9  http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/0AB0AF23-4BD6-4901-BCD9-

43F6F6FD6FC1/124958/Kvalitetskriterierjord_og_drikkevandfinaljuniogjul.pdf 
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deponeringsanlæg for blandet affald”, hvor der stilles præcise krav til depone-
ring af asbest. 

 
Hvis asbest plader ødelægges eller emballagen brydes, så asbestfibre 
frigøres eller asbesten støver, er asbest farligt affald. Støvende asbest skal 
være emballeret, og affaldet som indeholder asbest må ikke indeholde andre 
farlige stoffer end bundet asbest og asbestfibre, der er bundet af et bindemid-
del eller indpakket i plast. Hvis asbestaffaldet ikke er indpakket i plast, skal af-
faldet befugtes regelmæssigt, i sommer perioden og i regnfattige perioder er 
det dagligt. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde 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 marke-
ret som områder med deponeret asbest. Modsat fald kunne man få det ind-
tryk, at det er uproblematisk at udføre gravearbejde i områder, der ikke er 
markeret. 

 
Skibstrup Affaldscenter vil ikke have væsentlige udgifter eller gener ved at ud-
færdige denne plan, der dækker deponering af asbest fra deponiets etable-
ring. 

 
Derfor stiller Miljøstyrelsen Roskilde 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 asbesten udgør af den samlede mængde af 
affald deponeret på det konkrete område. Fremover skal der i hver årsrapport 
være en oversigtplan for deponeret asbest.  

Cellerne skal jf. Bilag 2, punkt 13 i deponeringsbekendtgørelsen slutafdækkes 
i takt med, at cellerne når den planlagte terrænudformning. 

I forhold til nedlukningen af cellerne, hvor der er deponeret asbestaffald, er 
der, jf. deponeringsbekendtgørelsens Bilag 3, afsnit 6.3 og 7.2, skærpede krav 
om, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer, at der ikke udføres boring 
af huller på området, som kan give anledning til frigivelse af asbest, og der 
skal træffes passende foranstaltninger, f.eks. i form af indhegning eller andre 
advarsler for at hindre at mennesker eller dyr kommer i kontakt med affaldet.   

 
Vilkår 18 til 20 
Baggrunden for vilkår om håndtering af ikke farligt PCB-holdigt affald findes i 
deponeringsbekendtgørelsens Bilag 3 afsnit 6.4 ”Deponering af ikke-farligt 
PCB-holdigt affald på deponeringsanlægget for mineralsk affald” og afsnit 7.3 
”Deponering af ikke-farligt PCB-holdigt affald på deponeringsanlæg for blan-
det affald”. 

Ikke farligt PCB-holdigt affald med et forureningsindhold under 50 mg PCB/kg 
TS skal jf. deponeringsbekendtgørelsen Bilag 3, afsnit 6.4 og 7.3 deponeres 
på særskilte celler på hhv. den mineralske og den blandede celle. 
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Miljøstyrelsen har jf. Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt byg-
ge- og anlægsaffald10 vurderet, at ikke-farligt PCB-holdigt affald med et PCB 
indhold under 10 mg/kg ikke skal deponeres på en særskilt celle.  

 
Det følger af deponeringsbekendtgørelsen11 (fra 2009), at grænseværdien 
for deponering af affald med PCB på deponeringsanlæg for mineralsk affald er 
10 mg/kg, jf. bilag 3, punkt 6.1. 

Grænseværdien på 10 mg/kg er ikke overført til den seneste udgave af depo-
neringsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at de 10 mg/kg 
stadigvæk kan bruges som vejledende værdi, men at den nedre grænse i det 
enkelte tilfælde beror på en konkret vurdering, bl.a. af affaldet oprindelse og 
sammensætning og resultatet af testen på det PCB-holdige affald. 

Den særskilte celle skal indrettes, så affaldet er adskilt fra det affald, som ikke 
indeholder ikke farligt PCB-holdigt affald. Området skal være synligt markeret i 
terræn og opmålt.  

 
Skibstrup affaldscenter skal indsende en oversigtsplan med angivelse af, hvor 
der er blevet, og hvor der vil blive deponeret ikke farligt PCB-holdigt affald.  

Cellerne skal jf. Bilag 2, punkt 13 i deponeringsbekendtgørelsen slutafdækkes 
i takt med, at cellerne når den planlagte terrænudformning. 

 
 Da PCB er optaget på POP forordningen, er det blandt de farligste miljøgifte, 

som findes, og bør derfor, jf. POP-forordningens artikel 7, stk.112., først og 
fremmest helt undgås. Miljøstyrelsen stiller derfor krav om, at de særskilte cel-
ler, hvor der er deponeret ikke-farligt PCB-holdigt affald før nedlukning skal 
afsluttes med signalnet eller anden synlig afmærkning, der gør det muligt at 
identificere affaldet efter nedlukning. 

Vilkår 21 
Trykimprægneret træ skal som udgangspunkt genanvendes eller nyttiggøres 
på en sådan måde, at metalindholdet opkoncentreres separat, og træaffaldet 
herefter genanvendes eller energiressourcen i træet udnyttes. Kommunalsty-
relsen kan dog indtil 1. januar 2014 anvise trykimprægneret træ til deponering. 
(affaldsbekendtgørelsens §§ 34, stk. 2 og 111).  

 
Kommunalbestyrelsen kan indtil 1. januar 2014 anvise imprægneret træ  
fra husholdninger og virksomheder til deponering.    

             
Trykimprægneret træ kan derfor kun stå på positivlisten frem til  

                                                
10  Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011, Vejledende udtalelse 

om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald af 21. januar 2012. 
11  Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009. 
12  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om per-

sistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF med senere ændrin-
ger. 
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1. januar 2014.        
       
Udtalelser og høringssvar 

  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 13. august 2012 påbuddet om positivliste for     
Skibstrup Affaldscenter.  
  
I nedenstående har Miljøstyrelsen besvaret virksomhedens bemærkninger 
(punkt 1, 2 og 3) fra den 4. september 2012 til varsel om påbud af positivliste 
fra 13. august 2012. 
 

            Forsyning Helsingør: 
 

1. Vilkår 5.  Affaldstyper der ikke er optaget på positivlisten. 
 

Når vi i FH får henvendelser fra affaldsproducenter med forespørgsel på af-
faldstyper, som vi ikke har på positivlisten på Skibstrup Affaldscenter, ville det 
efter FH´s opfattelse være god service overfor vores ’kunder’, at kunne svare 
dem på, hvor lang tid der går, før vi kan få svar fra tilsynsmyndigheden på om 
vi må modtage affaldet. 

 
Vi har selvfølgelig noteret os, bemærkningerne i den miljøtekniske vurdering 
hvori Miljøstyrelsen skriver, at så snart ansøgningen er fuldt belyst, laver sty-
relsen sammen med FH en tidsplan for behandling af sagen. Dette må vi så 
meddele affaldsproducenten, men vi vil ikke undlade at bemærke, at i rigtigt 
mange tilfælde vil dette betyde, når sagen er færdigbehandlet, at forespørgs-
len ikke længere er aktuel.  

 
Miljøstyrelsens svar:  

 
Det følger af Miljøstyrelsens procedure for behandling af ansøgninger, at der 
pt. senest 4 uger efter modtagelsen af ansøgningen aftales tidsplan med virk-
somheden. Tidsplanen vil variere fra ansøgning til ansøgning afhængig af be-
hovet for supplerende oplysninger, varsel af påbud, annoncering og klagefri-
ster. Det er Miljøstyrelsen vurdering, at såfremt alt relevant dokumentation 
fremsendes jf. bilag 1, punkt 2 i deponeringsbekendtgørelsen vil sagsbehand-
lingen kunne løses inden for den tid, hvor den er aktuel. 

 
I vil derfor også kunne svare jeres kunder vedrørende sagsbehandlingstiden, 
når tidsplanen er aftalt. 

 
Miljøstyrelsen fastholder derfor vilkåret uændret. 

 
Forsyning Helsingør:  
 
2. Vilkår 7. Stikprøvekontrol og verifikationskontrol. 
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Formålet med stikprøve- og verifikationskontrollen af blandet affald er, som vi 
opfatter det, at undgå at der deponeres affald, som kunne have været genan-
vendt eller som er farligt affald. 
 
Kontrollen er vel tænkt til deponeringsanlæg, som modtager en jævn ensartet 
strøm af affald, fra affaldsproducenter/virksomheder med en opdragende ef-
fekt til følge. Således at genanvendeligt og/eller farligt affald ikke deponeres. 
 
Vores nærområde er ikke kendetegnet ved virksomheder, der leverer ensar-
tede affaldsstrømme til deponering, men derimod kendetegnet ved mange for-
skellige affaldsproducenter, med forskellige affaldstyper. Som følge heraf har 
vi som vi tidligere har nævnt indført, dels en sorteringsprocedure dels en kon-
trol ved aflæsning af affald. Dette giver, efter vores opfattelse langt bedre me-
ning på et mindre deponeringsanlæg som Skibstrup. 
 
Den foreskrevne stikprøve- og verifikationskontrol forekommer os, på Skib-
strup, at få karakter af arbitrær og administrativ tung kontrol uden den tilsigte-
de opdragende effekt overfor affaldsproducenterne. Vi kan kun henstille til Mil-
jøstyrelsen om at genoverveje kravet, men vi vil selvfølgelig, hvis styrelsen 
fastholder kravet til Skibstrup Affaldscenter fremsende et udkast til procedure 
før 1. februar 2013 jf. vilkår 8. 

 
Miljøstyrelsens svar: 

 
Vilkåret er udformet i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen 
bilag 3 afsnit 7.4 for blandet affald.    

 
Sorteringen udføres for at undgå, at affald, som kunne have været forbrændt, 
genanvendt, nyttiggjort eller som er farligt ikke bliver deponeret på cellen for 
blandet affald.   

 
Miljøstyrelsen vurderer, at vilkåret er relevant, selvom nærområdet ikke er 
kendetegnet ved virksomheder, der leverer ensartede affaldsstrømme til de-
ponering, men derimod, som I skriver, kendetegnet ved mange forskellige af-
faldstyper.   

 
Hvis I udfører den månedlige stikprøvekontrol på affaldsstrømme, som ikke 
forventes at være ensartede, bør det fremgå af den dokumentation, som I 
fremsender til Miljøstyrelsen og/ellers må I målrette proceduren, så der findes 
en procedure for hhv. den strøm, der kører hen over sorteringen på modtage-
stationen og den, som kører hen over vægten og direkte på enheden for blan-
det affald.  

 
Miljøstyrelsen fastholder vilkåret uændret.  

 
 
  Forsyning Helsingør: 
 

3. Vilkår 11. TBT.  
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Slutteligt vil vi henlede Miljøstyrelsen på den miljøtekniske beskrivelse vilkår 
11, side 23 vedrørende ’TBT-holdigt ikke-farligt affald’  
 
Der står: 

 
’Ikke farligt klapmateriale, som indeholder TBT koncentrationer over 200 µg 
TBT/kg TS. kan tillades deponeret på et deponeringsanlæg for blandet affald. 
Deponeringsanlægget må kun modtage klapmateriale, som ikke overskrider 
den tilladelige grænseværdi på 200 µg TBT/Kg TS, som er klapbekendtgørel-
sens (Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale (Klapning), 
Bek. Nr. 32 af 7. januar 2011) tilladelige grænseværdi.’ 

 
De to sætninger syntes ikke at være i overensstemmelse med hinanden!  

 
Er det korrekt opfattet, at vi i cellen til blandet affald må modtage klapmateria-
le over 200 µg TBT/kg TS. og op til 250 mg TBT/kg TS, der er grænsen for 
hvornår klapmateriale er farligt affald? 

 
Miljøstyrelsens svar: 

 
De to sætninger er indirekte gentagelser, og der skal stå: 

 
Deponeringsanlægget må kun modtage ikke farligt klapmateriale, som inde-
holder TBT koncentrationer over 200 µg TBT/Kg TS, som er klapbekendtgø-
relsens (Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale (Klap-
ning), Bek. Nr. 32 af 7. januar 2011) øvre tilladelige grænseværdi for materia-
le, som må dumpes til havs. 

 
I forhold til den øvre grænse på 250 mg. TBT/kg TS, som I nævner, har Miljø-
styrelsen i den konkrete ansøgning valgt ikke at indføre en øvre grænse, men 
lagt vægt på, at klapmaterialet ikke må være farligt.  

 
Farligheden af klapmaterialet kategoriseres jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 4 
under hensyntagen til alle indgåede farlige stoffer.   

 
Miljøstyrelsen skal henlede virksomhedens opmærksomhed på, at der ifølge 
de analyseblanketter, I har fremsendt, er andre farlige stoffer i klapmaterialet, 
bl.a. bly og kviksølv, og at farligheden vurderes på baggrund af alle indgåede 
farlige stoffer.  

 
Specifikke grænseværdier for de indgåede stoffer findes i Miljøstyrelsens liste 
over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikke-
vand, opdateret juni og juli 2010.13 

 
Miljøstyrelsen har indført ændringerne i vilkår 11. 
 
 
 

                                                
13  http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/0AB0AF23-4BD6-4901-BCD9-

43F6F6FD6FC1/124958/Kvalitetskriterierjord_og_drikkevandfinaljuniogjul.pdf 
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Udtalelser fra andre myndigheder  
 

Det varslede påbud har den 13. august 2012 været tilsendt Helsingør Kom-
mune. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra Helsingør Kommu-
ne til det varslede påbud.  

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 
• 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 ønsket un-
derretning om afgørelsen. 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller amj@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 22. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videre-
sender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres kla-
ge, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er 
fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herun-
der 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 ik-
ke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlin-
gen 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 behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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 klageberetti-
gelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kom-
petence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse 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.   
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Betingelser, mens en klage behandles 

 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer an-
det. 

 
Søgsmål 
 

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Annmette Søgård 
Miljøstyrelsen Roskilde  
Ny Østergade 7-11 
DK-4000 Roskilde 
Telefon: 72544281 
E-mail: amj@mst.dk 

 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 
• Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør 
• Helsingør Kommune, Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 

Espergærde. 

• Embedslægeinstitutionen 

• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse I sagens udfald. 

• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klage-
ret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeksyttelseslovens §§ 99 og 100. 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 
Ø, dn@dn.dk 

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 

• Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K, 
info@nordic.greenpeace.org 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk 


