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Høringssvar fra Miljøstyrelsen til 
udkast til miljøgodkendelse af 
sortering af affald mv. dateret 
den 25. oktober 2013 
 

 
Svar fra Hvidovre Kommune på, hvordan MST be-
mærkninger er indarbejdet i miljøgodkendelsen 

1 
 

Miljøstyrelsen skal i forhold til 
Hvidovre Kommunes miljøtekniske 
vurdering korrigere, at vilkår 119 er 
bortfaldet. Vilkåret bortfaldt i for-
bindelse med Miljøstyrelsens på-
budsafgørelse af 18. januar 2013. 
 

I tillæg til miljøgodkendelse er henvisning til vilkår 119 
taget ud. 

2 
 

Miljøstyrelsen skal for god ordens 
skyld fremhæve, at den nye depo-
neringskapacitet, som opstå ved 
udgravning af deponeret impræg-
neret træ, ikke kan udnyttes af AV 
Miljø uden forudgående ansøg-
ning, hvor det bl.a. vil være rele-
vant at inddrage vurderinger af 
restlevetid og effekt af de miljøbe-
skyttende foranstaltninger samt 
efterlevelse af BAT. 
 

I tillæg til miljøgodkendelse er der opstillet et vilkår 13 
 
Vilkår 13: Deponeringskapacitet der frigøres ved udgrav-
ning og bortførsel kan ikke tages i brug uden forudgåen-
de ansøgning til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 18 i den 
gældende miljøgodkendelse. I ansøgningen vil det være 
relevant at inddrage vurdering af effekt af de miljøbeskyt-
tende foranstaltninger og BAT. 

3 
 

Miljøstyrelsen er i øvrigt ikke be-
kendt med, at der pt. er almindeli-
ge forbrændingsanlæg i Danmark, 
der må modtage imprægneret træ 
til forbrænding. 
 

I tillæg til miljøgodkendelse skrives der, at ”bortskaffelse 
af kreosotbehandlet træ samt trykimprægneret træ skal 
overholde gældende regler”. 
 
I gældende regler ligger betydningen af, at Miljøstyrel-
sens regler ift. eksport og regler for kommunens anvis-
ning af affald skal overholdes.  
 
Der er ikke med denne tilladelse taget stilling til, hvorvidt 
en sådan bortskaffelse er muligt i Danmark. 
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