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REFA I/S 
Miljøcenter Hasselø

  

Virksomheder

J.nr. MST-1272-00765

Ref. molut/anbri

Den 20. marts 2013

Påbud om ændring af positivliste for affald der modtages på Miljøcen-
ter Hasselø deponeringsanlæg.

Miljøstyrelsen giver hermed Miljøcenter Hasselø påbud om ændring af posi-
tivliste mv. for affald der må modtages på Miljøcenter Hasseløs depone-
ringsanlæg. Påbuddet gives efter deponeringsbekendtgørelsens1 §1 og §14 
stk 5 og miljøbeskyttelseslovens2 §41, stk 1.

Vilkår 2 i ”Revideret miljøgodkendelse, Hasselø Nor Deponeringsanlæg, 
december 2006” ophæves.

Ovenstående vilkår erstattes af følgende vilkår:

1. På anlægget må udelukkende modtages affald som ifølge kommu-
nale regulativer er klassificeret som deponeringsegnet eller affald 
som jf. affaldsbekendtgørelsens3 §4 stk 2, er klassificeret som depo-
neringsegnet og som er optaget på anlæggets positivliste jvf. Vilkår 
9-12. Affaldet må ikke være omfattet af vilkår 2.

2. Der må ikke deponeres farligt affald, med undtagelse af bundaske 
og slagger fra Special Waste System A/S.

Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsens 
§63 og andre bekendtgørelser ikke må deponeres.

Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, el-
ler andre bekendtgørelser, skal forberedes med henblik på genbrug, 
genanvendes, eller nyttiggøres eller bortskaffes ved forbrænding.

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

                                               
1

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg bek. Nr. 719 af 24/6 2011
2

Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr 879, 26/6 2010
3

Bekendtgørelse om affald bek. Nr 1309 af 18/12 2012



2

3. Affald, der må modtages på anlægget, skal have dokumentation for, 
at affaldet har gennemgået en grundlæggende karakterisering eller 
overensstemmelsestest.

4. Al dokumentation skal kontrolleres jf § 21 stk 1 punkt 1-4 i depone-
ringsbekendtgørelsen. Kontrol med dokumentation skal udføres af 
person med A-bevis eller kvalifikationer der kan sidestilles hermed. 
Al dokumentation skal opbevares i minimum 10 år.

5. Ved enhver modtagelse af affald, skal der foretages en visuel in-
spektion ved indgangen til deponeringsanlægget og på selve depo-
neringsstedet, for at overvåge at affaldet ikke indeholder affald, der 
ikke må deponeres.

6. Affald der indeholder genanvendeligt og forbrændingsegnet affald,
eller affald, der ikke er omfattet af positivliste, må ikke tilføres depo-
nering 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. 

7. Der skal udføres jævnligt stikprøvekontrol med blandet affald, som 
minimum 1 gang pr måned, og på mistanke om uoverensstemmelse
mellem affaldets indhold og den medfølgende dokumentation.

8. Resultatet af stikprøvekontrollen skal rapporteres til tilsynsmyndig-
heden. I de første 2 år, 1 gang månedligt, og herefter en gang årligt.
Antallet af læs med fejlindhold jf vilkår 6 skal oplyses i årsrapporten, 
med beskrivelse af de afhjælpende foranstaltninger.
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Enhed til inert affald
9. På deponeringsenheder, der er godkendt til at modtage Inert affald,

må der modtages Inert affald, som er omfattet af nedenstående be-
skrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte 
EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet 
overholder definitionen på Inert affald og har gennemgået den 
grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestest, hvor 
testningen viser, at affaldet overholder grænseværdierne for faststof-
indhold og udvaskning, jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3.

Ikke-genanvendeligt glas i form af knuste ruder, kontamineret glas, glasvæv 
mv, ikke-genanvendeligt keramik, ikke-genanvendelige isoleringsmaterialer, 
rester af ikke genanvendeligt beton og tegl tilført fra nedrivningsarbejder, 
sorteringsanlæg, genbrugspladser og storskraldsordninger og blandinger 
heraf.
Affaldstype, EAK-kode

Affald fra fremstilling af glas og glaspro-
dukter

10 11 12 Affaldsglas

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgravet jord fra forurenede grun-
de) – Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 07

17 01 03

Blandinger af beton, 
mursten, tegl og keramik

Tegl og keramik
Bygnings og nedrivningsaffald(herunder 
opgravet jord fra forurenede grunde)-
træ, glas og plast

17 02 02 Glas

Udtjente køretøjer fra forskellige trans-
portformer (herunder materiel, der ikke 
er beregnet til vejkørsel) og affald fra 
ophugning af udtjente køretøjer og fra 
vedligeholdelse af kørertøjer

16 01 20 Glas

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, 
spildevandrensningsanlæg uden for 
produktionstedet samt fremstilling af 
drikkevand eller vand til industrielt brug.

-Affald fra mekanisk behandling af af-
fald (f.eks. sortering, neddeling, sam-
menpresning og pelletering), ikke an-
detsteds specificeret

19 12 12 Andet affald (herunder 
blandinger af materialer) 
fra mekanisk behandling 
af affald

Kommunalt affald(husholdningsaffald 
og ligende handels-, industri- og institu-
tionsaffald), herunder separat indsam-
led efraktioner. - Andet kommunalt ind-
samlet affald

20 03 07

20 03 99

Storskrald

Kommunalt indsamlet 
affald ikke andet steds 
specificeret.
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Enhed til mineralsk affald
10. På deponeringsenheder, der er godkendt til at modtage mineralsk 

affald, må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående 
beskrivelser eller af blandinger heraf, 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.

Deponeringsegnede asbestholdige materialer og blandinger heraf, der ikke 
skal tilføres forsortering. Jord med asbest, asbestholdig bygge og anlæg 
affald, Asbestholdige kompositmaterialer, tagplader o.lign., bundede asbest-
fibre eller asbestfibre emballeret i tæt og egnet emballage. 
Asbestholdigtaffald kan deponeres på enhed for mineralsk affald uanset TOC ind-
hold.
Affaldstype, EAK-kode

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgrave jord fra forurende grunde) -
Isoleringsmateriale og asbestholdige 
byggematerialer

17 06 05 Asbestholdige byggema-
terialer

Støbesand fra jern- og metalstøberier, sandblæsningssand. Affaldet må ikke 
indeholde tungmetaller og andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet må 
ikke være genanvendeligt eller rensningsegnet.
Affaldstype, EAK-kode

Affald fra jernstøberier 10 09 08 Brugte støbekerner og –
forme

Affald fra metalstøberier 10 10 08 Brugte støbekerner og –
forme

Affald ikke andet sted specificeret i li-
sten - affald fra foringer og ildfaste ma-
terialer

16 11 04

16 11 06

Andre foringer og ildfaste 
materialer fra metallurgi-
ske processer

Foringer og ildfaste ma-
terialer fra ikke metallur-
giske processer,

Affald fra formning, tildannelse samt 
fysisk og mekanisk overfladebearbejd-
ning af metal og plast – Affald fra sand-
blæsning

12 01 17 Affald fra sandblæsning
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Ikke-genanvendeligt forurenet jord, sten, boremudder og havbund-
sedimenter, bundaske, slagger og isolationsmaterialer, der ikke er rens-
ningsegnet. 
Affaldet må ikke være forurenet med stoffer over farligheds-kriteriet. 
Affaldet skal have et tørstofindhold på mindst 15% 
Affaldstype, EAK-kode

Affald fra termiske processer 10 01 01

10 02 01
10 02 02

10 09 03
10 10 03

Bundaske, slagge og 
kedelstøv

Affald fra slaggebehand-
ling og ubehandlet slag-
ge

Ovnslagge
Ovnslagge

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgravet jord fra forurenede grun-
de) – Isolationsmateriale, bortset fra 
affald henhørende under 17 06 01 – 17 
06 03

17 06 04 Isolationsmateriale

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgravet jord fra forurenede grun-
de) – gipsbaserede byggematerialer

17 08 02 Gipsbaserede byggema-
terialer

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgrave jord fra forurenede grunde)
– Andet bygnings og nedrivningsaffald

17 09 04 Blandet bygnings og 
nedrivningsaffald

Affald fra mekanisk behandling af affald 
(f.eks. sortering, neddeling, sammen-
presning og pelletering), ikke andet-
steds specificeret

19 12 12 Andet affald (herunder 
blandinger af materialer) 
fra mekanisk behandling 
af affald

Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug
Ikke genanvendeligt og forbrændingsegnet affald fra fremstilling af drikkevand eller 
vand til industrielt brug.

Slammet skal have et tørstofindhold på mindst 15% og må ikke kunne kategorise-
res som farligt affald jf. affalds bekendtgørelsens bilag 4, hvilket bl.a. betyder at 
arsen indholdet skal være mindre end 0,1 % TS jf. Miljøstyrelsen – Håndtering af 
arsenholdigt okkerslam fra vandværker og DANVA Vejledning nr. 84 ”Vejledning i 
håndtering af okkerslam.

Affaldet skal have et TOC-indhold på mindre end 50 g/kg
Affaldstype, EAK-kode
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, 
spildevandsrensningsanlæg uden for 
produktionsstedet samt fra fremstilling 
af drikkevand eller vand til industriel 
brug. – Affald fra rensning af jord og 
grundvand

19 13 06 Slam fra rensning af 
grundvand
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Enhed til blandet affald
11. På deponeringsenheden, der er godkendt til at modtage blandet af-

fald, må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående be-
skrivelser eller er blandinger heraf, 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 overensstemmelsestesten.

Ikke genanvendeligt hård og blød PVC i form af kasserede produkter af PVC 
og PVC indeholdende kridt.
PVC indsamlet fra genbrugspladser / storskraldsordninger, sorteringsanlæg, ned-
rivningsarbejder samt produktionsaffald. 
Affaldstype, EAK-kode
Affald ikke andets sted specificeret i 
listen – udtjente kørertøjer osv

16 01 19 Plast

Bygnings og nedrivningsaffald 17 02 03 Plast

Blandet kommunalt indsamlet affald 20 03 01 plast
Affald fra mekanisk behandling af affald 
(f.eks. sortering, neddeling, sammen-
presning og pelletering)

19 12 04 Plast og Gummi

Kommunalt indsamlet affald 20 01 39 Plast

Affald fra formning, tildannelse samt 
fysisk og mekanisk overfladebehandling 
af metal og plast.

12 01 99 Andet affald, ikke andet 
steds specificeret

Ikke-genanvendeligt keramik, ikke-genanvendelige isoleringsmaterialer, ikke 
genanvendeligt glas og keramik rester af ikke genanvendeligt beton og tegl, 
asfalt og gips tilført fra nedrivningsarbejder, sorteringsanlæg, genbrugs-
pladser og storskraldsordninger og blandinger heraf.
Affaldet skal have et TOC-indhold på mere end 50 g/kg og højest have et indhold 
af PCB på 50 mg/kg TS.
Affaldstype, EAK-kode
Affald fra fremstilling af glas og glaspro-
dukter

10 11 12 Affaldsglas

Udtjente køretøjer fra forskellige trans-
portformer (herunder materiel, der ikke 
er beregnet til vejkørsel) og affald fra 
ophugning af udtjente køretøjer og fra 
vedligeholdelse af køretøjer

16 01 20 Glas

Bygnings og nedrivningsaffald(herunder 
opgravet jord fra forurenede grunde)-
træ, glas og plast

17 02 02 Glas

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgravet jord fra forurenede grunde
- Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02

17 09 04

Bygnings- og nedriv-
ningsaffald indeholdende 
PCB…
Blandet bygnings- og 
nedrivningsaffald

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgravet jord fra forurenede grunde
- Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 01 Beton

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgravet jord fra forurenede grunde
- Bitumenholdige blandinger, kultjære 
og tjærede produkter

17 03 02 Bitumenholdige blandin-
ger
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Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for 
produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt 
brug
Ikke genanvendeligt og forbrændingsegnet affald fra affaldsbehandlingsanlæg, 
spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af 
drikkevand eller vand til industrielt brug.

Slammet skal have et tørstofindhold på mindst 15% og må ikke kunne kategorise-
res som farligt affald jf. affalds bekendtgørelsens bilag 4, hvilket bl.a. betyder at 
arsen indholdet skal være mindre end 0,1% TS jf. Miljøstyrelsen – Håndtering af 
arsenholdigt okkerslam fra vandværker og DANVA Vejledning nr. 84 ”Vejledning i 
håndtering af okkerslam.
Affaldet skal have et TOC-indhold på mere end 50 g/kg
Affaldstype, EAK-kode
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, 
spildevandsrensningsanlæg uden for 
produktionsstedet samt fra fremstilling 
af drikkevand eller vand til industriel 
brug. – affald fra spildevandsreningsan-
læg ikke andet steds specificeret

19 08 01
19 08 02
19 08 05

19 08 12

19 08 14

Ristegods
Affald fra sandfang 
Slam fra behandling af 
byspildevand 
Slam fra biologisk be-
handling af industrispil-
devand
Slam fra behandling af 
industrispildevand

Affald fra mekanisk behandling af affald 
(f.eks. sortering, neddeling,
sammenpresning og pelletering)

19 12 12 Andet affald (herunder 
blandinger af materialer)
fra mekanisk behandling 
af affald.

Ikke-genanvendeligt forurenet jord, sten, boremudder, bundaske og slagge
der ikke er rensningsegnet. 
Jorden, sten og boremudder må ikke være forurenet med stoffer over farligheds-
kriteriet. 
Jorden må ikke kunne kategoriseres som ren jord og skal overholde de gældende 
regler for håndtering af forurenet jord (herunder jordflytningsningsbekendtgørel-
sens krav til dokumentation mv.)
Affaldet skal have et tørstofindhold på mindst 15% og et TOC-indhold på mere end 
50 g/kg.
Affaldstype EAK-kode
Affald fra efterforskning, minedrift, bryd-
ning og fysisk og kemisk behandling af 
mineraler – boremudder og andet bore-
affald

01 05 04

01 05 99

Ferskvandsboremudder 
og –boreaffald
Andet affald ikke andet 
steds specificeret

Affald fra termiske processer 10 01 01

10 02 01
10 02 02

10 09 03
10 10 03

Bundaske, slagge og 
kedelstøv
Affald fra slaggebehand-
ling og ubehandlet slag-
ge
Ovnslagge
Ovnslagge

Bygnings og nedrivningsaffald (herun-
der opgravet jord fra forurenede grunde
– Jord (herunder opgravet jord fra foru-
renede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 04

17 05 08

Jord og sten

Ballast fra banespor

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af 
affald

19 01 12
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Ikke-rensningsegnet, ikke-forbrændingsegnet og ikke-farligt affald fra opfej 
fra gader og pladser samt affald fra rensning af kloakker.
Affaldet skal have et tørstofindhold på mindst 15% og et TOC-indhold på mere end 
50 g/kg.
Affaldstype EAK-kode

Kommunalt indsamlet affald (hus-
holdningsaffald og lignende handels-, 
industri og institutionsaffald) herunder 
separat indsamlede fraktioner – andet 
kommunalt indsamlet affald

20 03 03

20 03 06

Affald fra gadefejning

Affald for rensning af 
kloakker

Enhed til farligt affald
12. På deponeringsenheden, der er godkendt til at modtage farligt af-

fald, må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående be-
skrivelser eller er blandinger heraf, og kan henføres til de nævnte 
EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet 
overholder definitionen på farligt affald og har gennemgået den 
grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestesten.

Ikke-rensningsegnet, ikke-forbrændingsegnet bundaske og slagge der inde-
holder farlige stoffer.
Der må udelukkende modtages bundaske og slagge fra Special Waste System 
A/S
Affaldet skal have et tørstofindhold på mindst 15% og et TOC-indhold på mere end 
50 g/kg.
Affaldstype EAK-kode

Affald fra affaldsforbrændingsanlæg, 
spildevandsrenseanlæg uden for pro-
duktionsstedet samt fra fremstilling af 
drikkevand eller vand til industrielt brug 
– Affald fra forbrænding eller pyrolyse af 
affald

19 01 11 Bundaske og slagge 
indeholdende farlige 
stoffer

Foranstaltninger ved deponering af PCB-holdigt ikke-farligt affald.

13. PCB-holdigt ikke-farligt affald, med et PCB-indhold under 50 mg/kg 
TS, skal deponeres i en særskilt celle.

14. Cellen skal være en tydeligt afgrænset og veldefineret del af depo-
neringsenheden. Vertikalt skal cellen være opmålt i top og bund. Ho-
risontalt skal cellen afgrænses fra den øvrige del af enheden med 
signalnet eller anden synlig markering.

15. På celler, hvor der er deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald, skal 
cellen før nedlukning afsluttes med signalnet eller anden synlig mar-
kering, der gør det muligt at identificere det PCB-holdige affald efter 
nedlukning.
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16. I forbindelse med årsrapporten, skal anlægget indsende en over-
sigtsplan med angivelse af, hvor der er blevet, og hvor der vil blive 
deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald.

Foranstaltninger ved deponering af Asbestholdigt affald.

17. Asbestholdigt affald skal deponeres på særskilte celler eller depone-
rings-enheder for mineralsk eller blandet affald. På enheder eller cel-
ler hvor der er deponeret asbest, skal der etableres slutafdækning, 
så snart deponeringen er ophørt.

18. Cellen skal være en tydeligt afgrænset og veldefineret del af depo-
neringsenheden. 

19. For at undgå spredning af fibre, skal der samme dag, som der er 
blevet deponeret asbestholdigt affald, foretages overdækning af as-
bestaffaldet med et hensigtsmæssigt materiale, enten jord eller an-
det mineralsk affald med tilsvarende egenskaber. Afdækningen skal 
have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter.

20. Det er ikke tilladt at foretage kompaktering af deponeret asbesthol-
digt affald, ligesom al unødvendig færdsel med køretøjer på områ-
det, hvor der er deponeret asbestaffald, skal undgås.

21. I forbindelse med årsrapporten, skal anlægget indsende en over-
sigtsplan med angivelse af, hvor der er blevet deponeret asbesthol-
digt affald.

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

23. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbesthol-
digt 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.

Miljøteknisk vurdering, kommentarer til vilkår.

Vilkår 1
Ifølge deponeringsbekendtgørelsens §14 stk 5 skal positivlisten fastsættes 
som vilkår i godkendelsen. Tilsynsmyndigheden fastsætter efterfølgende 
ændringer af positivlisten efter anmodning fra deponeringsanlægget eller i 
påbud efter miljøbeskyttelseslovens §41 stk 1.
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Miljøstyrelsen vurderer, at de gældende vilkår for positivliste for Miljøcenter 
Hasselø ikke lever op til gældende deponeringsbekendtgørelse. Efter op-
fordring modtog Miljøstyrelsen den 14. april 2011 en ansøgning om opta-
gelse af visse affaldstyper på positivlisten for Miljøcenter Hasselø. Ansøg-
ningen er kun efterkommet for visse affaldstyper, da nogle af de ansøgte 
vurderes som udgangspunkt til at være ikke-deponeringsegnet, da REFA 
ikke har dokumentation for at anvisningskommunen har klassificeret affaldet 
som deponeringsregnet.

Følgende affaldsfraktioner med tilhørende EAK koder er afvist:

 02 01 06 Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset 
halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for pro-
duktionsstedet.

Den ansøgte affaldsfraktion er beskrevet som ”Gødning fra dyr”. 

 02 01 99 Andet affald ikke andetsteds specificeret

Den ansøgte affaldsfraktion er beskrevet som ”Gødningsklumper fra land-
brug”. 

REFA, Miljøcenter Hasselø ønsker at modtage slam med et tørstofindhold 
under 15%.
Som deponeringsanlægget er indrettet og drænene samt bundmembranen 
er dimensioneret er der ikke taget højde for at der tilføres affald med meget 
højt vandindhold. 

Miljøstyrelsen vurderer at det vil være acceptabelt at deponere slam med et 
tørstof indhold over 15-20 %, hvilket også følger af definitionen på fast af-
fald i ”Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010. Anvendelse af affald til jord-
brugsformål”.
Der er derfor stillet vilkår om at alt affald, der deponeres skal have et tør-
stofindhold på mindst 15%. 

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 Kapitel 2, §3 
punkt 18 er, ”Deponeringsegnet affald: affald som ikke er egnet til genan-
vendelse eller til forbrænding”. Ifølge § 12 skal den kommunale affaldshånd-
tering ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki 1) forberedelse 
med henblik på genbrug. 2) genanvendelse, 3) anden nyttiggørelse, 4) bort-
skaffelse. Ifølge Bilag 6A i Affaldsbekendtgørelsen er deponering på og i 
jorden en ”bortskaffelses”-metode, dvs. deponering af affald er nederst i 
affaldshierarkiet. I § 12, stk. 2 og stk. 3 åbnes der mulighed for, at kommu-
nalbestyrelsen kan fravige kravet om at følge affaldshierarkiet for visse af-
faldsstrømme, hvis disse fravigelser er begrundet i en livscyklusvurdering
og sker med henblik på at opnå det bedste miljømæssige resultat jvf miljø-
beskyttelseslovens §1 og §3., 
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Hvis affald, der tilføres anlægget, indeholder affaldsfraktioner, der ifølge 
kommunale affaldsregulativer og bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen 
bilag 6 B skal genbruges, genanvendes, nyttiggøres eller forbrændes, skal 
kommunalbestyrelsen altså have taget aktivt stilling til, at affaldet alligevel 
skal bortskaffes 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 anlæg-
gets positivliste.

Vilkår 2
Ifølge Affaldsbekendtgørelsen må følgende affaldsfraktioner ikke depone-
res:

 Flydende affald - emballeret eller ikke emballeret, jvf. Affaldsbe-
kendtgørelsens §63 punkt 1. 

 Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnæ-
rende, brandfarligt eller ætsende jvf. Affaldsbekendtgørelsens §63
punkt 2. jvf. affaldsbekendtgørelsens bilag 4.

 Klinisk risikoaffald jvf Affaldsbekendtgørelsens §63 punkt 3 og som 
er defineret i Miljøstyrelsens vejledning om Håndtering af klinisk risi-
koaffald.

 Dæk med en udvendig diameter på under 1,4 m jvf Affaldsbekendt-
gørelsens §63 punkt 4.

 Ituskårne dæk jvf. Affaldsbekendtgørelsens §63 punkt 5.

 Affald, der ikke har været underkastet en forbehandling, som define-
ret i Affaldsbekendtgørelsens §3 punkt 23. Kravet til forbehandling 
forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis 
en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farer-
ne for menneskers sundhed eller miljøet. Jf. Affaldsbekendtg-
ørelsens §63 punkt 6.

 Forbrændingsegnet affald jvf definitionen i §3 punkt 25 i Affaldsbe-
kendtgørelsen. 

 Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af 
kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendel-
se, dette er minimum

 Genanvendeligt papir jvf. Affaldsbekendtgørelsens § 
26 og § 67
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 Genanvendeligt pap jvf. Affaldsbekendtgørelsens §27 
og §67

 Genanvendeligt Plast og genanvendeligt plastembal-
lageaffald jvf. Affaldsbekendtgørelsens §31 og §67

 Genanvendeligt Glasemballageaffald og genanven-
deligt glas jvf. Affaldsbekendtgørelsens §29 og §67

 Genanvendeligt Metalemballageaffald og genanven-
deligt jern og metal jvf. Affaldsbekendtgørelsens §30 
og § 67

 Genanvendeligt PVC jvf Affaldsbekendtgørelsens §33 
og §67

 Genanvendeligt Bygge og anlægsaffald, som mini-
mumomfatter: Natursten, uglaseret tegl, beton, blan-
dinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og 
beton, jern og metal, gips, stenuld, jord, asfalt, blan-
dinger af beton og asfalt, og genanvendelige termo-
ruder jvf Affaldsbekendtgørelsens §64

 Elektronikbekendtgørelsen4, Bilskrotbekendtgørel-
sen5, Batteribekendtgørelsen6 og lignende bekendt-
gørelser, der stiller særlige krav til håndtering af affald

Ifølge deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 1. må der ikke depone-
res affald, som ikke har været underkastet en forbehandling, herunder sor-
tering, med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af af-
faldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet. 

Deponeringsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen krav til forbehand-
ling ligner hinanden. Men efter affaldsbekendtgørelsen er det kommunalbe-
styrelsen, der som myndighed skal afgøre om affald skal til forbehandling, 
mens det er Miljøstyrelsen, der er myndighed i forhold til vilkår sat efter bi-
lag 3 i deponeringsbekendtgørelsen. 

Der kan altså fx opstå en situation, hvor den kommunale myndighed klassi-
ficerer affaldet som deponeringsegnet, mens tilsynsmyndigheden for depo-
neringsanlægget vurderer at affaldet skal igennem en forbehandling for at 
affaldet er omfattet af positivlisten.

Vilkår 3
Krav til dokumentation og muligheder for fravigelse er beskrevet i depone-
ringsbekendtgørelsens kapitel 6 med bilag 3 og bilag 6.

                                               
4

Bekendtgørelse nr. 644 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr

5
Bekendtgørelse om håndtering af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner heraf - nr. 

1708 af 20/12/2006 - med senere ændringer

6
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Bek. 

Nr. 1186, af 7. december 2009
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Jvf deponeringsbekendtgørelsens § 15 er affaldsproducenten forpligtiget til 
at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overens-
stemmelse med retningslinierne i deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 og 
bilag 6 og jvf. § 19 og § 20. Affaldsproducenten har ansvaret for at den 
grundlæggende karakterisering inkl. testning, er udført korrekt for den aktu-
elle affaldstype. 

Deponeringsanlægget må ikke modtage affaldet, hvis der ikke forelægger 
den fornødne dokumentation.

Ifølge § 17 kan deponeringsanlægget fravige kravet om grundlæggende 
karakterisering når tilsynsmyndigheden har fastsat program for en overen-
stemmelsestestning.

Vilkår 4
Ifølge deponeringsbekendtgørelsens kapitel 7 §21 stk 1-5 skal der ved en-
hver modtagelse føres kontrol med om den fornødne dokumentation er til
stede. Dette gælder også dokumentation i forhold til Forordning nr. 
1013/2006 om overførsel af affald. Dertil skal der ske en visuel inspektion af 
affaldet ved indgangen og ved begrundet mistanke skal deponeringsanlæg-
get foretage en yderligere kontrol af om affaldet er sorteret korrekt og er i 
overensstemmelse med dokumentationen. Jf deponeringsbekendtgørelsen 
§21 stk 1 punkt 1 til 4, samt stk 3. Kontrol med dokumentation for indholdet 
og oprindelsen, samt registrering af det tilførte affald, skal udføres af person 
med A-bevis jf. deponeringsbekendtgørelsens §21 stk 2. 

Ifølge §16 stk 5 i deponeringsbekendtgørelsen skal deponeringsanlægget 
opbevare alle relevante oplysninger fra den grundlæggende karakterisering 
i minimum 10 år.

Miljøstyrelsen vurderer, at ”alle relevante oplysninger” indbefatter alt doku-
mentation for indvejet affald og dokumentation for stikprøvekontrollen, der 
skal sikre, at der udelukkende tilføres affald der er omfattet af positivlisten 
og er omfattet af den udførte grundlæggende karakterisering

Vilkår 5
Når affaldet bliver læsset af, skal aktiviteten overvåges af driftspersonalet. 
Den visuelle kontrol skal sikre at affaldet er sorteret og ikke indeholder for-
brændingsegnet-, genanvendelsesegnet-, affald (med undtagelse af bund-
aske og slagger fra Special Waste System A/S, der kan deponeres på en-
hed til farligt affald) eller affald der ikke er optaget på positivlisten. Med be-
grundet mistanke om uoverensstemmelse mellem dokumentationen og af-
faldets indhold, skal der foretages yderligere kontrol med affaldet. Jf. depo-
neringsbekendtgørelsens §21 stk 4.

Vilkår 6
Deponeringsbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om, hvad der 
skal ske, hvis driftspersonalet opdager væsentlige mængder af genanven-
deligt og forbrændingsegnet, farligt affald eller andet ikke-deponerbart affald 
i det aflæssede affald. Miljøstyrelsen vurderer, at hvis overvågningsarbejdet 
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skal have en virkning på kvaliteten af det deponerede affald, skal der fore-
tages afhjælpende handlinger i denne situation. Genanvendeligt og for-
brændingsegnet organisk affald skal som minimum udsorteres til forbræn-
ding. Væsentlige mængder af genanvendeligt ikke-organisk affald skal ud-
sorteres til genanvendelse. Væsentlige mængder af genanvendeligt PVC 
affald skal udsorteres til genanvendelse. Afhjælpende foranstaltninger i for-
hold til væsentlige mængder af andet affald der ikke er omfattet af positivli-
sten skal afklares med Miljøstyrelsen.

Vilkår 7
Med blandet affald, skal der udføres en yderligere kontrol i form af en stik-
prøvekontrol. Ved stikprøvekontrol skal affaldet læsses af på en sorterings-
plads og sortes i følgende fraktioner: deponeringsegnet, blandet -, genan-
vendeligt -, forbrændingsegnet og farligt affald jvf deponeringsbekendtgø-
relsens 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.

Resultaterne af stikprøvekontrollen skal rapporteres til tilsynsmyndigheden i 
form af billeddokumentation, og en vurdering eller vejning af mængderne af 
de udsorterede fraktionerne

Vilkår 8
Dokumentation for de afhjælpende foranstaltninger skal sendes til Miljøsty-
relsen.

Vilkår 9
Ved Inert affald forstås:
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 reaktivt, det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse 
på andet materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det 
kan formodes at ville medføre forurening af miljøet eller skade menneskers 
sundhed. Affaldets totale indhold af forurenende stoffer og den totale udva-
skelighed af disse samt perkolatets økotoksicitet skal være af ubetydeligt 
omfang og må navnlig ikke bringe kvaliteten af grundvand eller overflade-
vandområder i fare. (deponeringsbekendtgørelsens § 3 punkt 23)
Den grundlæggende karakterisering af inert affald(jvf vilkår 3) skal indehol-
de en udvaskningstest jvf deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 2.2 
punkt 4 og punkt 2.4 og bilag 6.

Vilkår 10
Ved Mineralsk affald forstås:
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 be-
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grænset omfang kunne opløses i eller reagere kemisk med vand. (depone-
ringsbekendtgørelsens § 3 punkt 28)

Asbestaffald kan deponeres på enhed for mineralsk affald uanset TOC ind-
hold. Jvf konsekvensen af formulering i bilag 6.2 om asbestaffald i depone-
ringsbekendtgørelsen.

Vilkår 11
Ved Blandet affald forstås: 
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 50g eller mere pr. kg tør prøve. (deponeringsbekendtgø-
relsens § 3 punkt 8)

Den grundlæggende karakterisering af blandet affald indeholder ikke en 
udvaskningstest. Det eneste krav til blandet affald er, at det skal have et 
TOC indhold over 50 mg/kg og være klassificeret som deponeringsegnet 
affald.

Vilkår 12
Ved farligt affald forstås: 
Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen i bilag 2 i 
”Bekendtgørelse om affald”, bekn. nr 224 af 7/3 2011, og som udviser en 
eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4 i ”Bekendtgørel-
se om affald”, bekn. nr 224 af 7/3 2011

Vilkår 13-16
Da PCB er optaget på POP forordningen, og er blandt de farligste miljøgifte, 
som findes, bør derfor, jf. POP-forordningens artikel 7, stk.112, først og 
fremmest helt undgås. Miljøstyrelsen stiller derfor krav om, at de særskilte 
celler, hvor der er deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald, skal indrettes på 
en måde, der gør det muligt at identificere affaldet efter nedlukning.

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

Anlægget skal indsende en oversigtsplan med angivelse af, hvor der er ble-
vet, og hvor der vil blive deponeret PCB-holdigt affald ikke-farligt.
Cellerne skal jf. Bilag 2, punkt 13 i deponeringsbekendtgørelsen slutafdæk-
kes i takt med, at cellerne når den planlagte terrænudformning.

Vilkår 17-22
Baggrunden for vilkår om håndtering af asbestholdigt affald findes i depone-
ringsbekendtgørelsens Bilag 3 afsnit 6.3 ”Deponering af asbestaffald på 
deponeringsanlæg for mineralsk affald” og afsnit 7.2 ”Deponering af as-
bestaffald på deponeringsanlæg for blandet affald”, hvor der stilles præcise 
krav til deponering af asbest.
Vilkår for modtagelse og overdækning gives fremadrettet, men vilkår for 
markering af områder med deponeret asbest gives også bagudrettet.
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I Miljøcenter Hasselø´s eksisterende godkendelse fra 2006, som er givet 
efter deponeringsbekendtgørelsen fra 2001, stilles der ingen særlige krav 
ved deponering af asbestholdigt affald. Med ændringen af deponeringsbe-
kendtgørelsen 31. marts 2009, kom der med bekendtgørelsen særlige krav 
til deponering af asbestholdigt affald. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det af hensyn til kommende brugere af arealet 
efter nedlukning af depotet, er afgørende vigtigt at der ligger en klar og 
dækkende oversigt over, hvor der er deponeret asbestholdigt affald på hele 
depotområdet. Det vil være meget uhensigtsmæssigt, hvis kun de områder, 
hvor der er deponeret asbestholdigt affald efter denne afgørelse er truffet, 
vil være markeret som områder med deponeret asbestholdigt affald. Modsat 
fald kunne man få det indtryk, at det er uproblematisk at udføre gravearbej-
de i områder, der ikke er markeret.

REFA, Miljøcenter Hasselø vil ikke have væsentlige udgifter eller gener ved 
at udfærdige denne plan, der dækker deponering af asbestholdigt affald fra 
deponiets etablering.
Derfor stiller Miljøstyrelsen vilkår om at der fra årsrapporten for 2013 skal 
være en oversigtplan over alle områder hvor der er deponeret asbestholdigt 
affald, uanset hvor stor en delmængde asbest udgør af den samlede 
mængde af affald deponeret på det konkrete område. Fremover skal der i 
hver årsrapport være en oversigtplan for deponeret asbestholdigt affald.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud
Miljøstyrelsen varslede den 4. februar 2013 påbud om ændring af positivli-
ste for affald der modtages på Miljøcenter Hasselø deponeringsanlæg.

Vi har modtaget følgende bemærkninger fra REFA, Miljøcenter Hasselø:

”REFA har den 4. februar modtaget varsel om påbud af ændret positivliste 
for Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. REFA har følgende kom-
mentar til positivlisterne:
Miljøstyrelsen fastholder kravet om, at der ikke må modtages slam med et 
tørstof under 15%. Begrundelsen er dels, at der ikke må deponeres flyden-
de affald. Det er dog med en vis underen, at dette krav fastholdes, da der i 
affaldsbekendtgørelsen [BEK 1309 af 18. december 2012]  63, stk. 1 står 
følgende:

§ 63. Affaldsproducenter og affaldsindehavere må ikke aflevere følgende 
affald til deponering:
1) Affald i flydende form, dog ikke slam.

Hvorfor flydende affald ikke må sidestilles med slam. (Hvilket også fremgår 
af vedhæftede fil fra EUR-Lex (citat fra EUR-Lex), at slam ikke bør sidestil-
les med flydende affald.) (Skriftlig forespørgsel nr. 3166/97 af Caroline 
Jackson til Kommissionen. Definitionen på flydende affald i det foreslåede 
direktiv om deponering af affald)
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I den miljøtekniske vurdering i positivlisterne er begrundelsen for at der ikke 
må deponeres flydende slam også at (citat):

Som deponeringsanlægget er indrettet og drænene dimensioneret er der 
ikke taget højde for at der tilføres flydende affald.

Denne begrundelse er der REFA bekendt ikke dokumentation for.

For Miljøcenter Hasselø:

Pladsen er etableret i 1983, og har modtaget slam med tørstof under 10% i 
hele pladsen levetid. Drænene er dimensioneret til at opsamle alt perkolat, 
der måtte komme fra de respektive arealer. 

Der er i 2012 kommet 867 tons slam ~ 867 m3  med tørstof under 10%, der 
er på pladsen faldet 448 mm regn, hvilket giver 55.055 m3 vand på det 
membranbelagte areal. De 867 tons slam svarer til 1,6 % af den mængde 
nedbør, der falder på pladsen på et år.

Med ovenstående taget i betragtning mener REFA derfor ikke, der er belæg 
for at fastholde, at der ikke må deponeres flydende slam. ”

Miljøstyrelsens vurdering af REFA´s bemærkninger
Det er korrekt at spildevandsslam fra rensningsanlæg, som behandler hus-
holdningsspildevand eller byspildevand, spildevandsslam fra septiktanke og 
andre lignende anlæg til behandling af spildevand samt spildevandsslam fra 
andre rensningsanlæg ikke er direkte omfattet af definitionen af flydende 
affald og dermed ikke er omfattet af forbuddet mod deponering af flydende 
affald, jf. §63, stk 1 i affaldsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1309 af 18. december 
2012).

På Miljøcenter Hasselø deponeres slam og affald fra vejbrønde (sidstnævn-
te er omfattet af definitionen af flydende affald og dermed omfattet af for-
buddet i affaldsbekendtgørelsen) ved at der udgaves et hul i tidligere depo-
neret affald, hvor slam og affald fra vejbrønde udtømmes. Herved skabes 
en sø, hvor vandet nedsiver til drænsystem. (senest konstateret ved tilsyn 
den 9/10 2012 (Miljøcenter Hasselø).

Denne måde at deponere på, betyder at der lokalt skabes et meget stort 
hydraulisk tryk på membran og drænsystem. Dette giver nogle andre forud-
sætninger for vurdering af om membran og drænsystemer er dimensioneret 
og konstrueret korrekt, end den vurdering, der foretages ifht. det øvrige af-
fald.
Ligeledes kan der også opstå problemer med sætninger i de områder hvor 
der er deponeret slam med meget højt vandindhold. 

Mængden af deponeret slam kan ikke vurderes ifht. den nedbør der falder 
på hele deponeringsanlægget. Nedbøren falder jævnt fordelt over hele an-
lægget, hvor en stor del fordamper. Slammet bliver på Miljøcenter Hasselø 
deponeret på et meget begrænset areal, hvor fordampningen er minimal. 
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Ved behandling af overgangsplan for Miljøcenter Hasselø i 2006 blev der 
givet dispensation for deponeringsbekendtgørelsens krav til drænlag. 
Drængruslagets tykkelse udgør på enhed A, (enhed til blandet affald) 30 
cm, mod deponeringsbekendtgørelsens krav om 50 cm.
Dispensationen blev givet da det vurderes at der ikke var kendskab til de-
ponering af affald, der kan medføre tilstopning af drængruset eller hvor den 
hydrauliske belastning er stor pga. recirkulation.
I Overgangsplan for Hasselø Nor Deponeringsanlæg, opdateret maj 2004, 
er der ikke beskrevet at slam og andet meget vandholdigt affald skal depo-
neres på ovenstående måde, lige som deponeringsmetoden helle ikke er 
vurderet i revideret miljøgodkendelse Hasselø Nor deponeringsanlæg, de-
cember 2006.

Det er Miljøstyrelsens vurdering at affald, herunder spildevandsslam, med 
et tørstofindhold under 15% ikke kan deponeres på Miljøcenter Hasselø ved 
den metode der anvendes i dag.

Hvis I/S REFA ønsker at modtage og deponere affald med et tørstofindhold 
under 15%, skal I/S REFA derfor ansøge om miljøgodkendelse til dette, da 
der er behov for at foretage en vurdering af, om et givent vandindhold i en 
aktuel slamtype vil være acceptabel i forhold til den måde, som deponerin-
gen af slammet foregår på. Lige som det skal vurderes om anlæggene er 
indrettet til deponere affaldet som beskrevet ovenfor. 

Øvrige oplysninger
Miljøstyrelsen har den 6. februar 2013 i overensstemmelse med bestem-
melse i godkendelsesbekendtgørelsens § 6 stk. 2 sendt udkast til afgørel-
sen til udtalelse hos Guldborgsund Kommune, som kun havde rent redakti-
onelle bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

 virksomheden
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Mil-
jøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksom-
heder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
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være modtaget senest den 18. april 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 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 
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.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4363 eller 
moult@mst.dk.

Kopi til:
Guldborgsund Kommune

http://www.mst.dk/

	QQQQQT20130320101700_2215958_PDF_CAPTIA.doc

