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Deponeringsbekendtgørelsens princip om kystnærhed   

 

Kystnærhedsprincippet 
Deponeringsbekendtgørelsens § 14, stk. 6 fastslår følgende:  
 
 Fra den 1. april 2020 er det ikke tilladt at deponere blandet affald på ikke-

kystnære deponeringsanlæg og ikke-kystnære deponeringsenheder. 
 
Kystnærhed er defineret i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 25: 
 

 Kystnærhed: Område fra kystlinjen og maksimalt 15 km ind i landet, hvor der 
er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod 
et marint vandområde, og hvor der ikke ligger almene vandforsyningsanlæg, 
der indvinder fra den berørte grundvandsressource på strømningslinjen mel-
lem deponeringsanlægget og det marine vandområde. 

 
Det bemærkes, at kystnærhedsprincippet alene retter sig mod blandet affald. Der vil der-
for fortsat kunne deponeres 1) mineralsk, 2) inert og 3) farligt affald på ikke-kystnære 
deponeringsanlæg efter 2020.  
 
Der foreligger ikke et samlet nationalt overblik over, hvilke anlæg, der i 2020 ophører 
med at deponere blandet affald.  
 
Nye regler inden 2020? 
Dansk Affaldsforening, DepoNet og Miljøstyrelsen igangsatte i 2015 et fælles projekt om 
udvikling af en metode til stedsspecifik risikovurdering af miljøpåvirkningen fra depone-
ringsanlæg.  
 
Med metoden tilstræbes det at kunne vurdere, om deponeringsforbuddet for blandet 
affald på ikke-kystnære deponeringsenheder udgør en begrundet miljørisiko for det kon-
krete anlæg, eller om affaldet fortsat vil kunne deponeres på anlægget uden risiko for 
det omkringliggende miljø. Tilsvarende vil en stedsspecifik risikovurdering kunne anven-
des til at beslutte, om der uden risiko vil kunne etableres nye deponeringsenheder også 
på ikke-kystnære anlæg. 
 
Risikovurderingsprojektet forventes færdigt i 2017. Uagtet projektets formål er det et 
åbent spørgsmål, om projektet vil give anledning til lovændringer (og dermed åbning af 
mulighed for, at ikke-kystnære anlæg fortsat kan deponere blandet affald efter 2020). 
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Nuværende samarbejder 
Reno Djurs har pt. samarbejdsaftaler om deponering med følgende kommuner/§60-sel-
skaber: 
 
Kommune/selskabKommune/selskabKommune/selskabKommune/selskab    
    

Leveret 2016Leveret 2016Leveret 2016Leveret 2016        
(ton)(ton)(ton)(ton)    

Aarhus Kommune 15.078 
Renosyd 4.715 
Silkeborg Kommune/Silkeborg Forsyning 4.688 
Roskilde kommune (shredderaffald) 1.578 
Samsø Kommune 108 
Vesthimmerlands Kommune/Renovest1 0 
I alt eksterne kommunerI alt eksterne kommunerI alt eksterne kommunerI alt eksterne kommuner    26.16726.16726.16726.167    

 
Oversigt over danske deponeringsanlæg 
Som led i den politiske aftale fra 2007 om affaldssektorens organisering gennemfører 
Energistyrelsen og Dansk Affaldsforening årligt en obligatorisk benchmark af anlæg, der 
forbrænder eller deponerer affald.  
 
Den årlige benchmark-rapport illustrerer blandt andet idriftværende danske depone-
ringsanlægs lokalisering og kapacitet. På nedenstående figur er anlæggene skaleret efter 
deponeringskapacitet: 
 
 

 

                                                      
1
 Samarbejdsaftale, som omfatter 3.000 t/år, er indgået med virkning fra 1. februar 2017. 
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Deponeringsanlæg i Region Midtjylland 
Nedenstående skema angiver udvalgte data på deponeringsanlæg i (og umiddelbart om-
kring) Region Midtjylland: 
 
 Kystnærhed Videreføres Takst 2017 (ex moms) 
Reno DjursReno DjursReno DjursReno Djurs    JaJaJaJa    JaJaJaJa    666675757575    

Favrskov Nej ? 975 
Randers Ja Ja 900 
Renosyd Nej ? 895 
Nomi4s Nej ? 875 
Fredericia ? Ja 860 
Horsens Ja Ja 775 

 
For tiden efter 2020 har de angivne anlæg oplyst følgende planer:  
 
Favrskov m.fl. (Feltengaard I/S) 
Deponeringsanlægget Feltengaard, som ejes af Favrskov Kommune og Skanderborg 
Kommune, er ikke-kystnært. Der iværksættes en vurdering af, om deponeringsanlægget 
kan/skal fortsætte. I vurderingen indgår overvejelser om at indgå samarbejde med andre 
deponeringsanlæg. 
 
Randers  
Deponeringsanlægget ved Randers Affaldsterminal er kystnært og videreføres efter 
2020.  
 
Renosyd 
Renosyds deponeringsanlæg på Affaldscenter Skaarup er ikke kystnært. Renosyd har 
iværksat en vurdering af, om deponeringsanlægget kan/skal fortsætte. I vurderingen 
indgår overvejelser om at indgå samarbejde med andre deponeringsanlæg.  
 
Nomi4s 
Nomi4s’ deponeringsanlæg Kaastrup er ikke kystnært. Med det nye risikovurderings-
værktøj ønsker Nomi4s af afklare, om deponeringsanlægget kan fortsætte efter 2020. 
Nomi4s er desuden åben for at indgå samarbejde med andre deponeringsanlæg.  
 
Fredericia 
Fredericia Kommune forventer at fortsætte driften af deponeringsanlægget efter 2020.  
 
Horsens 
Horsens Kommunes kystnære deponeringsanlæg videreføres med forventet kapacitet til 
ca. 2025.  


