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Optagelse af bygnings- og nedrivningsaffald med indhold af PCB under
50 mg/kg TS på positivliste for TAS
TAS har den 8. august 2013 søgt om godkendelse til at kunne modtage og
forbrænde bygnings- og nedrivningsaffald med et PCB-indhold på under 50 mg/kg
TS. Ved et indhold på under 50 mg PCB/ kg TS er der tale om ikke-farligt affald.
Ved denne godkendelse er der ikke tale om at udvide anlæggets nominelle
kapacitet, men alene om at gøre det muligt at brænde ovennævnte affald inden for
den allerede godkendte nominelle kapacitet.
Hovedlistepunktet for TAS er punkt 5.2.a på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen1 med bi-aktivitet til forbrænding af visse typer farligt affald på ovnlinje 5.

Afgørelse
Hermed meddeler Miljøstyrelsen godkendelse til, at nedenstående EAK-kode kan
optages på positivlisten for TAS, jf. bilag 5 til godkendelse af 3. februar 2004 og
vilkår 9 i denne afgørelse.
Godkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.


EAK-kode 17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende
PCB (dog kun med et indhold af PCB på under 50 mg/TS).

Vurdering og begrundelse af afgørelsen
TAS har søgt om godkendelse til at bygnings- og nedrivningsaffald, med et mindre
indhold af PCB på under 50 mg/TS, må modtages og forbrændes på anlæggets to
ovnlinjer. Når der er tale om et indhold af PCB på under 50 mg/TS er affaldet
under farlighedskriteriet, og der er tale om ikke-farligt affald, hvilket betyder at
bygnings- og nedrivningsaffald med under 50 mg PCB /TS kan forbrændes på
almindelige forbrændingsanlæg. Bortskaffelse af affald indeholdende PCB er
omfattet af forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen,
nr. 850/2004). I henhold til Miljøstyrelsens faktaark om PCB bør affald
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indeholdende PCB under 50 mg/TS destrueres på forbrændingsanlæg, der er
godkendt til dette.
Miljøstyrelsen vurderer, at forbrænding af PCB affald under farlighedskriteriet
ikke vil give anledning til, at de allerede stillede grænseværdier for luftemissioner
vil overskrides. TAS skal dog sikre, at PCB affaldet blandes med det øvrige affald i
affaldssiloen og i øvrigt håndteres som andet ikke-farligt affald.
Endvidere vurderes det, at anlægges drift, hvor der er undertyk i affaldssiloen vil
begrænse en eventuel diffus emission af PCB fra affaldet.
EAK-koden 17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB
er egentligt koden for farligt affald, altså med et indhold af PCB over 50 mg/TS,
men med denne afgørelse meddeles der alene godkendelse til at modtage og
forbrænde bygnings- og nedrivningsaffald med et indhold under 50 mg PCB /kg
TS. Koden anvendes dog alligevel, og efter retningslinje udmeldt af Miljøstyrelsen
på PCB-guiden.dk.
De to miljøgodkendelser for TAS fra 20042 står for at skulle revurderes i den
nærmeste fremtid. Miljøstyrelsen vil da ændre vilkår for postivliste og
modtagekontrol for ikke-farligt affald, sådan positivlisten ikke fremover skal
fastsættes ved hjælp af EAK-koder. Dette er blevet muligt med den nye
affaldsforbrændingsbekendtgørelse fra 2012.
En sådan ændring vil give en mere rummelig godkendelse til gavn for både
virksomhed og myndighed, da det så ikke længere er nødvendigt at søge om
optagelse af nye EAK-koder, så længe det ønskede affald lever op til de beskrevne
vilkår for, hvad der må modtages og forbrændes af ikke-farligt affald. Ændringen
vil ikke give køb på miljøbeskyttelsen.
Ved revurdering af de nævnte afgørelser vil Miljøstyrelsen også vurderer om den
eksisterende præstationskontrol bør udvides med måling af PCB.
Basistilstandsrapport
Da ansøgningen er indsendt før 7. januar 2014 skal der ikke tages stilling til om der
skal udarbejdes basistilstandsrapport, jf. § 56, stk. 3 i
godkendelsesbekendtgørelsen.
VVM – vurdering af virkninger på miljøet
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. I forbindelse med
etablering af ovnlinje 5 er der udarbejdet en samlet VVM for TAS, idet ovnlinje 5
blandt andet godkendes til at forbrænde visse typer af farligt affald.
Ændring af positivlisten for TAS er omfattet af bilag 2 punkt 14, som lyder
”Ændringer eller udvidelser af anlæg på bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt,
er udført eller bliver udført, når de kan være til skade for miljøet.
Det er Miljøstyrelsen vurdering, at denne ændring af positivlisten for TAS ikke vil
være til skade for miljøet – og derfor er ændringen ikke omfattet af VVM-reglerne,
og der skal således ikke gennemføres en screening.
Udtalelse fra virksomheden og andre myndigheder
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Revideret godkendelse af 3. februar 2004 og miljøgodkendelse til ovnlinje 5 af 5.
oktober 2004
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Ansøgningen har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside uden, at dette
har givet anledning til henvendelser.
Kolding Kommune
Kolding Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte – udtalelse jf. § 8 i
godkendelsesbekendtgørelsen.
Kommunen har derimod den 3. juli 2013 anmodet TAS om at søge om
godkendelse til forbrænding af PCB-holdigt affald med et indhold under 50 mg/ kg
TS, idet kommunen har behov for at kunne anvise forbrændingsegnet affald med
et sådan indhold.
TAS
Virksomheden har kun haft en enkelt præcisering til udkast til godkendelse, idet
de fremføre at anlæggets godkendte kapacitet er i størrelsesordenen 150.000 ton
pr. år, men i gældende miljøgodkendelse er kapacitet fastsat i et vilkår som følger:
”Forbrænding af maksimalt 20 ton affald pr. time ved en brændværdi på 11
GJ/ton”.
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til denne præcisering.
Offentliggørelse og klagevejledning
Miljøgodkendelsen annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside
www.mst.dk.
Miljøgodkendelsen 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
underretning om afgørelsen
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen
Virksomheder, Strandgade 29, 1404 København K eller ros@mst.dk
Klagen skal være modtaget senest den 14. marts 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen Virksomheder 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.
Klagegebyret 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
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke
check eller kontanter.
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen 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 behandling.
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
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er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.
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
Klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer
andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de
vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre
eller ophæve godkendelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene
inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen
72 54 43 62
melso@mst.dk

Kopi til:
Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk.
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, syd@sst.dk.
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk.
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
NOAH, noah@noah.dk
Arbejdstilsynet At@at.dk
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