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1.  INDLEDNING 
 
Deponering af affald på Bobøl Losseplads ophørte pr. 15. juli 2009. Depo-
niet er nu slutafdækket og overgår til efterbehandling af de nedlagte depo-
niarealer. 
 
Bobøl Losseplads blev etableret i 1976 som et fælles deponi for kommu-
nerne Bramming, Ribe, Helle, Brørup, Holsted og Vejen under navnet "Fæl-
leskommunalt Renovationsanlæg I/S" (FRIS).  
 
Miljøgodkendelsen blev revideret d. 7. juli 1994 og lossepladsen, herefter 
betegnet deponi, har siden været drevet efter denne godkendelse. Over-
sigtsplan bilag 2. 
 
Vejen Kommune har efter den 1. januar 2007 overtaget de praktiske opga-
ver vedrørende drift og administration af deponiet. Deponiselskabet Bobøl 
I/S er ansvarlig for overholdelsen af dette påbud. 
 
Deponiet er placeret direkte ovenpå områdets geologisk aflejrede moræne-
ler. Drænsystemet er placeret i grundvandsniveau og er dermed i direkte 
forbindelse med det sekundære grundvand på store dele af deponiet.  
 
Anlægget er klassificeret som et deponeringsanlæg for blandet affald, der 
ikke har modtaget farligt affald.  
 
Deponiselskabet besluttede i 2006, at nedlægge deponiet, da driften ikke 
længere var rentabel. Deponiselskabet Bobøl I/S har derfor indsendt en 
nedluknings- og efterbehandlingsplan for deponiet d. 3. oktober 2006 i hen-
hold til bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen1. 
 
Deponiet rummer flere biaktiviteter, som er ophørt pr. 16. juli 2009. Deponi-
ets containerplads og oplag til brandbart affald har begge selvstændige 
godkendelser og fortsætter driften. Øvrige biaktiviteter er nedlukket pr. 16. 
juli 2009. Der forventes søgt godkendelse til flere nye biaktiviteter på depo-
niets areal.  
 
Ved deponeringsophør var flere planlagte etaper i deponiets sydvestlige 
område ikke udnyttet. Dette gælder de planlagte etaper 2-6. 
 
Den senest anvendte deponeringsetape er slutafdækket før 16. juli 2009 og 
alle deponeringsaktiviteter på Bobøl Deponi er dermed ophørt. Deponiet er 
slutafdækket i henhold til deponeringsbekendtgørelsen, med 0.8 meter rå-
jord og 0.2 meter vækstlag. 
 
Hele arealet tilsås med græs og det er planen, at arealet herefter skal over-
gå til et naturareal, som gradvist invaderes af naturlig vegetation og træ-
vækst. 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, samt revideret bekendtgørelse nr. 252 af 31. 
marts 2009 om deponeringsanlæg. 
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Det nedlukkede deponi skal overvåges i en efterbehandlingsperiode, som 
forventes at vare minimum 30 år, hvor deponiselskabet Bobøl I/S er ansvar-
lig for overvågning af overfladevand, grundvand og perkolat, samt gasud-
vikling i henhold til dette påbud. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
 
2.1 Påbud om vilkår for nedlukning og efterbehandling 
 
Der meddeles påbud om nedlukning og efterbehandling af Bobøl Deponi, 
efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, jf. 41e i henhold til § 8 stk. 1 og 4 i 
bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, jf. § 36 i bekendtgørelse nr. 252 af 
31. marts 2009 om deponeringsanlæg. 
 
Påbuddet meddeles Deponiselskabet Bobøl I/S. Vejen Kommune har påta-
ges sig ansvaret for driften af anlægget og er dermed ansvarlig for, at efter-
behandling af deponiet sker i overensstemmelse med dette påbud. 
 
Miljøcenter Odense vil føre tilsyn med anlægget i efterbehandlingsperioden 
i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 66. 
 
Med påbuddet bortfalder deponiets miljøgodkendelse af 7. juli 1994. 
 
Påbuddet omfatter alene efterbehandling og nedlukning af deponiet.  
 
Pladsens gasmotoranlæg anses som en del af pladsens efterbehandling.  
 
Afgørelsen omfatter ikke containerpladsen, som ligger udenfor depone-
ringsarealet og har separat indkørsel, samt anlæg til sortering af brændbart 
affald, miljøgodkendt af Vejen Kommune, 6. august 2008.  
 
Dette påbud har været varslet overfor Deponiselskabet Bobøl I/S ved brev 
af 10. november 2009 jf. miljøbeskyttelseslovens § 75. 
 

2.3 Klassificering af deponiet 
 
Deponiselskabet Bobøl I/S oplyser i nedlukningsplanen /2/ at Ribe Amt ved 
brev af 12. marts 2002 har klassificeret deponeringsanlægget som et depo-
neringsanlæg, der ikke modtager farligt affald.  
 
Deponiskabet Bobøl I/S har ikke supplerende oplysninger i forhold til de 
oplysninger der blev lagt til grund for amtets afgørelse. 
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2.4 Vilkår for revurderingen 
 

Generelle vilkår 
A1 Deponering af affald skal være ophørt og deponiet slutafdækket i 

henhold til planen, så Miljøcenter Odense har mulighed for at god-
kende slutafdækningen efter 16. juli 2009. 

 
A2  Efterbehandling af Bobøl Deponi skal ske i overensstemmelse med 

nedlukningsplanen af d. 3. oktober 2006, med de ændringer og tilfø-
jelser der fremgår af afgørelsens vilkår. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel- eller delvis udskiftning af driftsherre. 
  
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
A4 Ved deponeringsophør skal Deponiselskabet Bobøl I/S lade tinglyse 

en deklaration på arealet, hvoraf det fremgår, at arealet har været 
anvendt til affaldsdeponering. 

 
 Tinglysningsdeklarationen sendes i kopi til tilsynsmyndigheden se-

nest 3 måneder efter udstedelse af dette påbud. 
 
A5 Deponiselskabet Bobøl I/S skal tinglyse servitutter, eller sikre sig 

aftaler, på samtlige moniteringsboringer, som ikke står på selskabets 
areal, som sikrer at der til enhver tid er adgang til boringerne for til-
synet eller for prøvetagning.  

 
 Der skal fremsendes en kopi fra tingbogen til tilsynsmyndigheden af 

nye servitutter, eller allerede eksisterende servitutter for eksisteren-
de boringer senest 6 måneder efter dette påbud. 

 
  

Indretning og drift 
 
Efterbehandling 
 
 
Reetablering 
 
B1 Retablering skal være udført i henhold til plan for slutafdækning /7/ 

og koteplan bilag 8. 
 
B2 Der skal efter fuldendt slutafdækning, mindst 1 gang årligt, foretages 

inspektion af slutafdækningen med henblik på identifikation af erosi-
ons- og sætningsskader, herunder oprydning efter nedskred af affald 
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fra skrænter m.v. Konstaterede skader udbedres umiddelbart efter 
inspektionen. 
 
Forslag til metode til måling af sætninger fremsendes til Miljøcenter 
Odense, senest 3 måneder efter ikrafttrædelse af dette påbud. 
 
Måling af sætninger foretages en gang årligt. 
 

Faciliteter til egenkontrol 
  
 

Meteorologiske målinger 
 
B3 Vejrstation til indsamling af meteorologiske data skal bibeholdes 

indsamling af vejrdata. Alternativt kan vejrdata fra Danmarks Meteo-
rologiske Institut (DMI) benyttes.  

  
 Deponiselskabet Bobøl I/S skal da fremsende dokumentation for 

valg af vejrstation og klimagrid til miljøcenterets accept, senest 3 
måneder før ønske om at anvende anden vejrstation. 

 
 

Grundvand 
 
 Opstrøms boring  
 
B4 Til monitering af grundvandets baggrundsværdier, skal der etable-

res en moniteringsboring opstrøms pladsen. Boringen filtersættes i 
det sekundære grundvandsmagasin, umiddelbart øst for deponiet 
på arealet mellem containerpladsen og modtageområdet. 

 
 Deponiselskabet Bobøl I/S fremsender forslag til dybde for filter-

sætning af boringen, samt tegningsbilag til Miljøcenter Odense for-
inden. 

 
 Boringen skal være udført senest 6 måneder efter dette påbud. 
 
 
 Nedstrøms boringer  
 
B5 Boringen M4, M6, M7 og BR. 9, beliggende nedstrøms deponiet, 

samt boring PU1 og PU3 beliggende langs deponiets vestlige rand 
skal bibeholdes i funktionsdygtig stand i hele deponiets efterbe-
handlingsperiode, eller indtil tilsynsmyndigheden vurderer, at der ik-
ke er behov for yderligere prøvetagning.  

 
B6  Til brug for pejling af grundvandsstrømmens retning bibeholdes 

yderligere samtlige øvrige tilgængelige boringer på selve deponiet, 
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samt nedstrøms deponiet, som minimum til første revision af monite-
ringsprogrammet. 

 
B7  Deponiselskabet Bobøl I/S udarbejder en redegørelse for hvilke 

brønde der er tilgængelige for pejling og sender denne til tilsyns-
myndigheden senest 3. måneder efter ikrafttrædelse af dette påbud. 

 
B8 Overflødige boringer skal sløjfes forskriftsmæssigt, hvis de udgår af 

moniteringsprogrammet, efter aftale med tilsynsmyndigheden og 
indberettes til GEUS. 

 
  
Perkolatsystem 
  
B9 Det eksisterende drænsystem til opsamling af perkolat, skal bibehol-

des i funktionsdygtig stand, indtil tilsynsmyndigheden vurderer, at 
deponiets efterbehandlingsperiode er afsluttet. 

 
B10 Perkolatprøver skal udtages i eksisterende tilløbsbrønd før drifts-

bassinet jf. tegningsbilag 5. 
  
B11 Der skal være etableret alarm/overvågningsstystem i pumpebrønde 

og tanke til sikring mod overløb af perkolat ved pumpestop, senest 
6 måneder efter ikrafttrædelse af dette påbud. 

  
 Anlægget skal være indrettet således at der stoppes automatisk for 

ind- og udpumpning ved alarm. 
    
 Den eksisterende perkolatlagune skal være omfattet af alarmsyste-

met, hvis lagunen benyttes til perkolat. 
 
B12  Deponiselskabet skal senest 2 år fra dato af dette påbud, udarbejde 

en redegørelse for perkolatlagunens tilstand og fremtidige brug, 
samt tidsplan for afvikling af perkolatlagunen og sende denne til til-
synsmyndigheden, Miljøcenter Odense. 

 
B13  Perkolatbrønde og hoveddræn skal renses for slam og affald, såle-

des at disse til enhver tid er funktionsdygtige. 
 
 Ophobning af perkolat i de enkelte enheder skal forhindres. Såfremt 

perkolat ophobes på en etape, skal der straks iværksættes foran-
staltninger, som nedbringer ophobningen. 

 
 
Overfladevand 
 
B14 Til monitering af overfladevand benyttes eksisterende prøvetag-

ningsstation i udløbsgrøften til Stenderup Bæk, angivet på teg-
ningsbilag 5. 
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B15 Ved overskridelse af alarmværdierne for overfladevandet kan til-
synsmyndigheden kræve prøvetagningen udvidet til også at omfatte 
monitering af overfladevand fra det indre grøftesystem. 

 
 Ved krav om forurenings undersøgelse af overfladevand fra det 

indre grøftesystem, benyttes eksisterende gennemløbsbrønd mel-
lem indre grøft og ydre grøft. 

 
B16  Der skal være mulighed for omkobling af overfladevandet fra hhv. 

det ydre- og indre grøftesystem til perkolatsystemet ved forurening 
af overfladevandet. 

 
 
Deponigas 
 
B17 Til monitering af deponigas benyttes eksisterende gasmoniterings-

brønde jf. tegningsbilag 5. 
 
B18 Til behandling af deponigas benyttes eksisterende gasmotoranlæg, 

samt gasindvindingssystem. 
  
B19 Ved ændringer, eller udvidelser af gasindvindingssystem, eller 

driftsændringer for gasmotoranlæg underrettes tilsynsmyndigheden 
forinden. 

  

Egenkontrol - monitering 
 

 Generelt 
 
B20 Analyser af overfladevand, perkolat og grundvand skal foretages af 

et akkrediteret laboratorium og løbende tilsendes tilsynsmyndighe-
den, Miljøcenter Odense. 

 
B21 Prøvetagning skal udføres af et akkrediteret laboratorium, eller en 

certificeret prøvetager. 
 
 
Meteorologi 
 
B22 Meteorologidata skal indsamles i henhold til programmet anført i 

bilag 6.  
 
B23 De i bilag 6 anførte meteorologiske data indsamles og afrapporteres 

i årsrapporten. 
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Grundvand 
 
B24 Grundvand skal moniteres en gang i kvartalet i henhold til pro-

grammet anført i bilag 6. 
 
B25 Før hver prøveudtagning af grundvand påbegyndes skal der gen-

nemføres en pejlerunde af samtlige moniteringsboringer. Vandspejl 
pejles og boringen renpumpes indtil værdierne for pH, ledningsevne 
og ilt er stabile. Derudover skal redoxpotentiale og temperatur regi-
streres. 

 
B26 Ved overskridelse af DAKOFA kriterierne /8/ for boring MO4, MO6, 

eller MO7, underrettes miljømyndigheden og deponiselskabet fore-
tager en miljøkonsekvensvurdering af forureningens omfang, hvis ik-
ke fornyet prøvetagning indenfor 1 måned påviser at kriterierne atter 
kan overholdes.  

 
Miljøkonsekvensvurderingen skal indeholde en vurdering af årsagen 
til stigningen og en vurdering af forureningsfanens omfang og styrke. 
 
Ved overskridelse af drikkevandskriterierne kan tilsynsmyndigheden 
kræve iværksat afværgeforanstaltninger.  

 
 
B27 Der skal udføres pejling af grundvandsniveauet i samtlige tilgænge-

lige boringer én gang pr. kvartal de første 2 år efter meddelelse af 
påbuddet.  

 
B28 På baggrund af pejleresultaterne beregnes grundvandets strømha-

stighed og strømretning. Beregninger og plantegning med strømret-
ning indsendes sammen med årsrapporten de første 2 år efter at 
påbuddet er meddelt. 

 
  
Perkolat 
  
B29 Perkolat skal afledes til offentligt renseanlæg.  
 
B30 Perkolat skal moniteres efter et rutineprogram og et udvidet pro-

gram i henhold til programmet anført i bilag 6. 
 
B31 Bortpumpede perkolatmængder skal registreres på ugebasis. 
 
  
B32 Alt spildevand (sanitært spildevand, samt andet spildevand) fra 

modtageområdet (incl. sorteringshal, kontorbygning m.v.) skal afle-
des til renseanlæg. 
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 Overfladevand fra drive-in og parkeringsplads må kun udledes til 
deponiets ydre grøft via en olieudskiller. 

 
 
Overfladevand 
 
B33 Overfladevand skal moniteres i udløbsgrøften til Stenderup Bæk i 

henhold til analyseprogrammet anført i bilag 6. 
 
B34 Ved forurening af overfladevandet orienteres tilsynsmyndigheden 

straks og overfladevandet omkobles til perkolatsystem, jf. omkob-
lingskriterier i bilag 6. 

  
 
Deponigas 
 
B35 Deponigas skal moniteres i 2 gange årligt henhold til programmet 

anført i bilag 6. 
 
B36 Målinger af gas skal udføres af et laboratorium/rådgiver med eks-

pertise indenfor gasmonitering til tilsynsmyndighedens accept. 
 
 Deponiselskabet Bobøl I/S kan udføre målingerne selv, efter forud-

gående accept fra Miljøcenter Odense, hvis selskabet kan doku-
mentere en tilsvarende ekspertise. 

 
B37 Ved overskridelser af grænseværdier, eller fare for eksplosion i 

bygninger på pladsen, eller ved naboejendomme underrettes til-
synsmyndigheden straks. 

 
B38 Resultater fra gasmoniteringen afrapporteres i årsrapporten. 
  
 
B39 Tilsynsmyndigheden kan kræve udførelse af gasscreening ved na-

boejendomme ved forhøjede gaskoncentrationer i boringer nær na-
boejendommene.  

 
  

Drifts- og vedligeholdelsesplan 
 

B40 Deponiselskabet Bobøl I/S skal senest 6 måneder efter ikrafttrædel-
se af dette påbud fremsende en drifts- og vedligeholdelsesplan for 
gasinstallationer, overfladevandsystem, perkolatsystem inklusive 
perkolattanke/lagune, samt moniteringsboringer til tilsynsmyndighe-
den, Miljøcenter Odense. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
 

B41 Deponiselskabet skal underrette tilsynsmyndigheden hurtigst mulig 
og senest først komne hverdag om driftsforstyrrelser eller uheld som 
medfører forurening eller indebærer risiko for det. 
 
En skriftlig redegørelse skal være tilsynsmyndigheden i hænde se-
nest 14 dage efter hændelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, 
hvilke tiltag der vil blive iværksat for at forhindre lignende driftsfor-
styrrelser, eller uheld i fremtiden. 
 

Støj 
 
B42 Deponiets samlede støjbidrag inklusive gasmotoranlæg og biaktivite-

ter indenfor deponiets areal, må ikke overstige miljøstyrelsens vejle-
dende støjgrænser ved nærmeste naboer jf. nedenstående tabel. 
 
  

Ugedag 
 

Tidsrum Støjgrænse 

Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18. 00 55 dB (A) 
 Kl. 18.00 – 22. 00 45 dB (A) 
 Kl. 22.00 – 07. 00 40 dB (A) 
Lørdag Kl. 07.00 – 14. 00 55 dB (A) 
 Kl. 14.00 – 22. 00 45 dB (A) 
 Kl. 22.00 – 07. 00 40 dB (A) 
Søn - helligdage Kl. 07.00 – 22. 00 45 dB (A) 
 Kl. 22.00 – 07. 00 40 dB (A) 

 
Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB (A) 
beregnet i 1,5 m højde over det omgivende terræn. 
 
maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB 
(A). 
 
 

B43 Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden dokumenterer, 
at støjvilkåret er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift. 
 
Denne dokumentation kan ske i form af resultater af beregninger ud-
ført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksom-
heder, miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.  
 
Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsre-
sultaterne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af bereg-
ningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kil-
destyrke angives. 
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Som alternativ til nævnte beregning kan tilsynsmyndigheden forlan-
ge, at dokumentationen sker ved direkte måling af den støj virksom-
heden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som 
beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984. 
 
Beregningerne eller målingerne skaludføres af et laboratorium, som 
er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”miljø-
måling – ekstern støj”. 
 
Som vurderingsgrundlag accepteres maksimalt en usikkerhed på +/- 
3 dB (A). 
 
Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- eller bereg-
ningsresultaterne indsendes til tilsynsmyndigheden og er eksemplar 
opbevares i mindst 3 år på virksomheden. 
 
 

Luftforurening 
 

Støv 
B44 Deponiet må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener 

udenfor deponiets område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om ge-
nerne er væsentlige.  

 
 Lugt 
B45 Deponiet må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, som 

efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige. 
Såfremt sådanne gener forekommer, kan tilsynsmyndigheden kræ-
ve, at deponiselskabet fremsender et projekt med handlings- og tids-
plan for afhjælpende foranstaltninger. 

 
 

Bortskaffelse af affald 
 
C1 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstem-

melse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 
C2 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
 
 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 
 
D1 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-

styr, dvs.: 
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- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 

 
 
Opbevaring af journaler 
 
E1 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 

Årsindberetning 
 
F1 Deponiselskabet Bobøl I/S skal én gang årligt, inden 1. marts, ind-

sende en årsrapport til tilsynsmyndigheden.  
 
 Årsrapporten skal som minimum indeholde:  
 
 En oversigtsplan med entydig angivelse af samtlige prøvetagnings-

steder jf. moniteringsprogrammet. 
 
 Resultaterne af grundvandspejlingerne, samt grafisk afbildning af 

grundvandsstrømmen. 
 
 Resultater af moniteringen af forureningsparametre over årene på 

grafisk form, herunder en vurdering af stofindholdet i perkolat, 
grundvand og overfladevand, samt en vurdering af grundvandets 
strømningsforhold. 

 
 Meteorologiske data, inklusive kontrolberegning af anlæggets årlige 

perkolatproduktion. 
 
 En opgørelse for bortskaffet perkolat på ugebasis, samt en sam-

menstilling af den teoretisk beregnede perkolatmængde med den 
afledte perkolatmængde på årsbasis. 

 
 Årsagssammenhænge ved differens mellem teoretiske perkolat-

mængder og bortledte perkolat mængder diskuteres og sammenstil-
les med analyseresultater fra nedstrøms grundvandsboringer. 

 
 Resultater fra gasmonitering, samt resultater for el- og varmepro-

duktion så længe gasmotoranlægget er i drift. 
 
 En redegørelse for eventuelt modtagne klager, samt hvad der er 

gjort for at afhjælpe disse. 
 
 Vurdering af deponeringsanlæggets sætning, herunder hvad der er 

gjort for at udbedre skader som følge af eventuelle erosions- og 
sætningsskader. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Bemærkninger til vilkårsændringer 
 
Bobøl Deponis senest reviderede miljøgodkendelse stammer fra 7. juli 
1994, hvor Ribe Amt gav en rammegodkendelse til deponiet. 
  
En række miljøforhold har været reguleret af en driftsinstruks i stedet for 
konkrete vilkår, mens nye anlægsarbejder har været omfattet en pligt om 
forudgående anmeldelse til tilsynsmyndigheden.  
 
Efter ophør af aktiv drift af deponiet er en række vilkår blevet overflødige, 
mens flere nye vilkår nu tilføjes for at deponiet kan leve op til deponerings-
bekendtgørelsens bestemmelser. 
 
Da en række betingelser for drift og monitering af forurening har været regu-
leret af driftsinstruksen til miljøgodkendelsen af 7. juli 1994, vil hovedparten 
af vilkårene i dette påbud være nye vilkår, som ikke har kunnet overføres fra 
den tidligere miljøgodkendelse. 
 
I forbindelse med revurderingen er der derfor bortfaldet, ændret og tilføjet 
nye vilkår.  
 
Vilkårsændringer 
 
Generelle ændringer ved revurdering af miljøgodkendelsen af 7. juli 1994: 
 

• Deponiets vilkår 1-2 om generelle forhold og indretning bortfalder.  
 

• Vilkår 3-4 vedrørende drift i deponiets godkendelse af 7. juli 1994 
bortfalder ved dette påbud da driften ophørte pr. 16. juli 2009. 

 
• Vilkår 5-10 vedrørende drifts- og sikkerhedsinstruks erstattes af vil-

kår i dette påbud. 
 

• Vilkår 12-15 og 17-21 vedrørende overvågning af forurening og de-
ponigas, samt vilkår 23-24 vedrørende indrapportering og reetable-
ring ophæves og erstattes af vilkår i dette påbud. 

 
• Vilkår 11 og 22 vedrørende støj bibeholdes i dette påbud. 

 
• Vilkår 16 vedrørende spildevand bibeholdes i dette påbud.  
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Kommentering af nye vilkår: 
Kun de vilkår hvortil Miljøcenter Odense har bemærkninger er kommenteret, 
mens de vilkår der har generel karakter ikke kommenteres. 
 
Vilkår A1, ophør af deponering 
Al deponering er ophørt pr. 16. juli 2009 og deponiet er afdækket i henhold 
til deponeringsbekendtgørelsens krav til deponier som ikke kan videreføres. 
 
 
B1-B2, reetablering 
Ved nedlukning og retablering er plan for slutafdækning /7/ fulgt og de re-
sterende dele af depotet er nu slutafdækket. 
 
Bobøl Losseplads har foreslået at der etableres 4 - 6 fix punkter på strategi-
ske punkter på deponiets overflade. Punkterne indnivelleres. Hvert år fore-
tages et nivellement til fixpunkterne, og målte sætninger indføres i årsrap-
porten. Dette accepteres af Miljøcenter Odense. Endeligt program og kort-
materiale med fix punkter indsendes til Miljøcenter Odense. 

 
B3, meteorologi 
Da deponiet er etableret uden polymermembran og perkolatdrænsystemet 
(bilag 7) tilmed ligger i det sekundære grundvandsmagasin, skal der være 
mulighed for at lave en kontrolberegning af den bortledte perkolatmængde, 
sammenholdt med en teoretiske beregnet perkolatproduktion.  
 
Dette bruges til, at vurdere eventuelt tab af perkolat til grundvandet. Der 
sættes derfor vilkår om, at det fulde meteorologiske program videreføres fra 
godkendelsen af 7. juli 1994. 
 
Deponiselskabet overvejer at overgå til klimadata fra Danmarks Meteorolo-
giske institut. Dette skal forinden meddeles tilsynsmyndigheden. 
 
B4, opstrøms boring 
Der sættes krav om en opstrøms boring jf. deponeringsbekendtgørelsens 
bestemmelser. Analyser fra boringen skal danne baggrund for justering af 
alarmværdier for grundvand. 
 
 
B12, perkolatsystem 
 
Det fremgår af nedlukningsplanens /2/ afsnit 4.3 at der bør tages stilling til 
lagunens fremtid. 
 
Det overvejes følgende: 
 

1. Perkolatlagunen nedlægges. 
2. Plastmembranen i lagunen udskiftes 
3. Lagunen erstattes af en 3000 m3 tank. 
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Deponiselskabet har i udtalelse til udkast til påbud oplyst, at perkolatlagu-
nen skal være i funktion i mindst 2 år efter nedlukning af deponiet, så man 
kan danne sig et billede af hvorledes og hvor meget den endelige slutaf-
dækning reducerer perkolatdannelsen. 

 
Det overvejes om lagunen skal bibeholdes som bufferbassin for uforurenet 
overfladevand når det ikke længere benyttes som ekstra kapacitet til perko-
lat. Der er derfor sat vilkår om udarbejdelse af en redegørelse for brugen af 
perkolatlagunen senest 2 år fra dato fra dette påbud jf. vilkår B12. 
 
 
Vilkår B14-16 og B34-35, overfladevand 
Der bortledes overfladevand fra naboarealer via deponiets ydre omfangs-
grøft, samt fra slutafdækkede arealer på selve deponiet, via den indre om-
fangsgrøft. Vandet fra den indre grøft ledes ud til den ydre grøft via et sand-
fang og en prøvetagningsbrønd, hvor der kan udtages prøver.  
 
Alt overfladevand afledes til Stenderup Bæk. Da begge omfangsgrøfter lig-
ger så lavt at de kan have en afdrænende effekt på deponiarealet, er der 
sat vilkår for kontrol af overfladevandet i afløbsgrøften til Stenderup Bæk 
(B14 og B33) og krav om omkobling til perkolatsystemet, hvis der konstate-
res forurening, som foreslået i nedlukningsplanen (B16 og B34).  
 
Miljøcenter Odense har suppleret dette krav med vilkår om omkoblingskrite-
rier for, hvornår overfladevandet skal bortledes til renseanlæg. 
 
Der er ikke sat nationale miljøkvalitetskrav for de stoffer som der analyseres 
for i analyseprogrammet. Der er derfor taget udgangspunkt i at alarmkriteri-
erne for de valgte analyseparametre ligger tæt på værdierne for naturligt 
overfladevand. 
 
Omkoblingskriterierne er valgt ud fra kriterier der indikerer at overfladvandet 
er tydeligt perkolatpåvirket. 
 
Der sættes ikke krav om løbende kontrol af vandet fra det indre grøftesy-
stem, før det blandes med vandet fra det ydre grøftesystem. Der stilles dog 
vilkår om at prøvetagningsfaciliteterne bibeholdes, så vandet fra den indre 
grøft kan kontrolleres separat ved overskridelse af alarmværdierne, såfremt 
dette vurderes, at være nødvendigt af tilsynsmyndigheden (B16). 
 
B17-19, deponigas 
Generelle krav til gasindvinding, behandling og monitering. De oprindelige 
alarmværdier fra driftshåndbogen /4/ videreføres til dette påbud. 
 
 
B22-B23, Meteorologi 
Det oprindelige meteorologiprogram fra driftshåndbogen /4/ i miljøgodken-
delsen fra 1994 er overført til dette påbud. Dette program er i overens-
stemmelse med deponeringsbekendtgørelsen. 
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B24-B28, grundvandsmonitering 
Det foreslåede grundvandsanalyseprogram fra nedlukningsplanen accepte-
res. 
 
Programmet er foreslået i perioden, hvor anlægget stadig er i drift, men da 
der fortsat dannes uændrede mængder af perkolat, vurdere Miljøcenter 
Odense ikke at der er grund til at ændre i parametrene, eller prøvetagnings-
stederne. 
 
Frekvensen sættes til 4 årlige målinger for rand- og opstrøms boringer jf. 
deponeringsbekendtgørelsens krav til grundvandsmonitering i efterbehand-
lingsperioden. Frekvensen i de nedstrøms boringer nedsættes til 2 gange 
årligt da transporttiden på 2-4 år fra randboringerne til de nedstrøms borin-
ger giver tilstrækkelig tid til at gribe ind, hvis forurening konstateres i de to 
randboringer PU1 og PU3. 
 
Alarmværdier fastsættes for boring M4, M6, M7 og Br9 efter DAKOFA-
principperne /8/ omtalt under Miljøcenter Odenses kommentering af nedluk-
ningsplanens grundvandsmonitering. 
 
 
B29-B32, perkolat monitering 
Det foreslåede perkolatovervågningsprogram fra nedlukningsplanen accep-
teres. Dog tilføjes parametren COD af hensyn til sammenligneligheden ved 
overfladevandsmålingerne. 
 
 
B33-B34, overfladevand monitering 
Det foreslåede overvågningsprogram fra nedlukningsplanen accepteres. 
Frekvensen nedsættes til 4 gange årligt og prøvetagning af vand fra den 
indre omfangsgrøft inddrages kun i programmet ved konstateret forurening i 
udløbsgrøften til Stenderup Bæk. 
 
Der er fastsat alarmkriterier og omkoblingskriterier jf. Miljøcenter Odenses 
kommentarer til nedlukningsplanen. 
 
 
B35-B39, deponigas 
Det foreslåede overvågningsprogram fra nedlukningsplanen accepteres. 
Målefrekvensen fastsættes til 2 gange årligt jf. bestemmelserne i depone-
ringsbekendtgørelsen. 
 
 
B40-B41, drift- og vedligeholdelsesplan. 
Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal revideres, så den beskriver driften af 
overvågnings- og moniteringssystemerne på deponiet i efterbehandlingsfa-
sen. 
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B42-B43, støj 
Vilkår om støj overføres fra miljøgodkendelsen. Det samlede støjbidrag fra 
gasanlæg og eventuelle biaktiviteter indenfor deponiets indhegning må ikke 
overstige miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.   
 
 
B44-B45, lugt og støv 
Da det fremgår af overgangsplanen og senere supplerende bemærkninger 
fra deponiselskabet, at man ønsker at fortsætte flere biaktiviteter på plad-
sen, herunder kompostering, har Miljøcenter Odense valgt, at sætte vilkår 
om støv og lugt. 
 
 

3.2 Vurdering af nedlukningsplan 
 
I det følgende vurderes det, om deponiets fremsendte nedlukningsplan af 3. 
oktober 2006, opfylder alle relevante krav i deponeringsbekendtgørelsen. 
Denne vurdering ligger til grund for tilsynsmyndighedens afgørelse om ned-
lukning og efterbehandling af deponiet. 
 
Kun de afsnit hvortil Miljøcenter Odense har bemærkninger, er omtalt i vur-
deringen. Nedlukningsplanen er vedlagt som bilag 1. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at nedlukningsplanen lever op til de-
poneringsbekendtgørelsens bestemmelser og kan danne grundlag for ned-
lukning og efterbehandling af deponiet, med de tilføjelser og ændringer som 
Miljøcenter Odense anfører i nedenstående vurdering af nedlukningspla-
nen.   
 
 
Handlings- og aktivitetsplan (afsnit 2 i nedlukningsplan) 
Deponiselskabet Bobøl I/S har opstillet en handlings- og aktivitetsplan for 
afvikling af deponeringsaktiviteter og biaktiviteter tilknyttet deponiet. Planen 
rummer endelig nedlukning af deponiet, samt en plan for efterbehandling og 
monitering af forurening efter nedlukningen. 
 
Det fremgår, at deponiet foruden deponeringsaktiviteter har omfattet føl-
gende aktiviteter ved indsendelse af nedlukningsplanen: 
 

• Containerplads 
• Mellemlagring og neddeling af brændbart affald 
• Komposteringsanlæg 

 
 
Miljøcenteret bemærker, at containerpladsen ligger udenfor deponiet og har 
separat indkørsel, hvorfor den ikke er omfattet deponeringsbekendtgørel-
sen. 
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Mellemlagring og neddeling af brændbart affald er separat miljøgodkendt af 
Vejen Kommune i 2008 og ligger uden for arealer med deponeret affald. 
 
Mellemlager af dæk er afviklet og kompostering er ophørt ved afviklingen af 
deponeringsaktiviteterne. 
 
Deponeringsområderne A og B er slutafdækket og område C og Etape 1 
(tegningsbilag 4) lukkes og slutafdækkes løbende inden 16. juli 2009, hvor-
efter der kun resterer mindre oprydningsopgaver, som fjernelse af net, 
sprinklersystem mm.. 
 
Deponiet vil dermed være afviklet og slutafdækket inden 16. juli 2009. Kun 
anlæg til mellemlagring og neddeling af brændbart affald, containerpladsen, 
samt modtageområde vil stå tilbage. Miljøcenter Odense vurderer, at hand-
lings- og aktivitetsplanen er i overensstemmelse med deponeringsbekendt-
gørelsen. 
 
 
Behandling og oplagring af affald (afsnit 3.2 i nedlukningsplanen) 
Det fremgår af dette afsnit at Deponiselskabet Bobøl I/S overvejer at fort-
sætte, eller opstarte flere biaktiviteter. Listen over mulige biaktiviteter er 
siden revideret. 
 
Det drejer sig om aktiviteterne: 
 

• Kompostering af haveaffald 
• Omlastning og mellemlagring af forbrændingsegnet affald 
• Omlastning og mellemlagring af deponeringsegnet affald 
• Omlastning og mellemlagring af genanvendeligt bygge-anlægsaffald 
• Omlastning og mellemlagring af trykimprægneret træ 
• Omlastning og mellemlagring af metalaffald 

 
Vejen Kommune har d. 6. august 2008 givet miljøgodkendelse til omlastning 
og mellemlagring af forbrændingsegnet affald på et areal, hvor der ikke er 
deponeret affald. 
 
De øvrige biaktiviteter er nedlukket pr. 16. juli 2009 og har ikke selvstændig 
godkendelse. De kræver derfor kommunens miljøgodkendelse inden aktivi-
teterne etableres. 
 
Opfyldnings- og retableringsplan (afsnit 4.4 i nedlukningsplanen) 
Deponiselskabet har fremsendt en revideret retablerings- og beplantnings-
plan, som tager højde for at etaperne 2-6 ikke udnyttes. Det fremgår, at de-
poniarealet skal fremstå, som et græsklædt overdrev, hvor træer indvandrer 
naturligt. En revideret koteplan fremgår af bilag 8.  
 
 
Slutafdækning (afsnit 4.5 i nedlukningsplanen) 
Der er fremsendt en plan for retablering af den sidste del af depotet, hvoraf 
det fremgår, at etape 1 ikke udnyttes fuldt ud, men slutafdækkes der hvor 
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affaldsfronten er nået til, mens der sker en afretning af affaldsfronten i de 
ældre afsnit B og C (bilag 4). 
 
Dette er nu fuldført og hele deponiet er slutafdækket med 0,8 meter råjord 
plus 0,2 meter muldjord. Der er samtidigt lavet drænsystem for den slutaf-
dækkede del af deponiet. Det fremgår at området ikke vil blive benyttet til 
landbrugsformål, som først planlagt, men i stedet anvendes til rekreative 
formål. 
 
 
Plan for efterbehandling (afsnit 4.6 i nedlukningsplanen) 
Det nedlukkede deponi skal fortsat vedligeholdes, overvåges og kontrolle-
res i en efterbehandlingsperiode på formentlig minimum 30 år efter nedluk-
ning af deponiet. 
 
Perioden kan forlænges eller afkortes såfremt indhold af forurening i perko-
lat og grundvand begrunder dette. Før deponiet kan overgå til passiv drift 
skal indholdet af analyserede stoffer i perkolatet kunne overholde gældende 
kriterier for drikkevand, eller det skal kunne sandsynliggøres at koncentrati-
onen i perkolatet kan accepteres udledt til omgivelserne. 
 
 
Opsamling af perkolat (afsnit 4.6.3 i nedlukningsplanen) 
Opsamlingen af perkolat foregår i to separate systemer for hhv. den gamle 
del og den nye del af deponiet.  
 
Det vurderes af Miljøcenter Odense, at perkolatet kan analyseres efter 
sammenblanding i tilløbsbrønden til driftsbassinet da den nye del af deponi-
et kun udgøres af en enkelt etape med deraf følgende ringe perkolatbidrag. 
 
 
Forslag til moniteringsprogram for perkolat og overfladevand (afsnit 
4.6.4 i nedlukningsplanen) 
 
Overfladevand 
Nedlukningsplanens forslag til fortsat monitering af overfladevand: 
Der er en indre og en ydre omfangsgrøft omkring deponiet. Overfladevandet 
opsamlet i den ydre grøft ledes direkte til Stenderup Bæk, sammen med 
uforurenet overfladevand fra afdækkede deponiarealer. 
 
Deponiselskabet foreslår, at der i deponiets driftsperiode udtages månedli-
ge prøver i udløbsgrøften til Stenderup Bæk og at disse skal analyseres for 
COD, ledningsevne, suspenderet stof, ammonium, klorid og olie. 
 
 
Miljøcenter Odenses Vurdering 
Miljøcenter Odense vurderer, at overfladevandet fortsat bør analyseres efter 
at deponeringen er ophørt, da omfangsgrøfterne ligger så lavt i forhold til 
deponiet, at det ikke kan udelukkes at perkolat kan trænge ud i omfangs-
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grøfterne. Frekvensen kan dog nedsættes til én gang i kvartalet i efterbe-
handlingsperioden.  
 
Stenderup Bæk er opstrøms deponiet målsat som gyde- og yngelopvækst-
område for laksefisk og nedstrøms som laksefiskevand i regionplan for Ribe 
Amt 2004-2016. Der bør derfor sættes krav om, at overfladevand fra plad-
sen ikke må forringe mulighederne for at opretholde god økologisk tilstand i 
Stenderup Bæk. 
 
Analysekravet kombineres derfor med alarmværdier og omkoblingskriterier, 
som skal sikre at overfladevandet omkobles til perkolatsystemet ved forure-
ning af grøftevandet. 
 
Miljøcenteret vurderer, at analyser af vandet i den indre omfangsgrøft ikke 
er nødvendigt, med mindre der konstateres forurening i udløbsgrøften. Der 
sættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden også kan kræve analyser af vandet 
i indergrøften ved overskridelse af alarmværdierne i udløbsgrøften til Sten-
derup Bæk. 
 
 
Perkolat 
 
Formålet med monitering af perkolat er at beskrive perkolatets sammen-
sætning, forureningsgrad og udvikling. Resultaterne anvendes til: 
 

• oplysninger til det kommunale renseanlæg 
• vurdering af hvornår deponeringsanlæggets aktive systemer kan gø-

res passive 
• Løbende justering af kontrollen med grundvand og overfladevand, 

herunder valg af egnede indikatorparametre 
 
 
Eksisterende program 
Det eksisterende kontrolprogram for perkolat omfatter jf. driftshåndbogen 6 
årlige analyser af perkolat. Programmet består af et basisprogram omfat-
tende; pH, ledningsevne, ammonium, total N, klorid og natrium samt tørstof 
og suspenderet stof.  
 
To gange årligt udtages også perkolatprøver til analyse efter et udvidet pro-
gram, der omfatter; pH, ledningsevne, tørstof, BI5, NVOC, AOX, GC-FID-
screening, total N, ammonium, klorid, sulfat, sulfid, natrium, calcium, jern, 
kalium, bly, cadmium, kobber, krom, nikkel og zink.  
 
Den årlige perkolatproduktion varierer, men er i størrelsesordenen 60.000 
m3. 
 
Perkolatet skal i øvrigt overholde kravene i tilslutningstilladelsen til Holsted 
Centralrenseanlæg af 20. april 2004.  
 
Nedlukningsplanens forslag til fortsat monitering af perkolat: 
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Det foreslås i nedlukningsplanen at perkolatet overvåges efter nedenståen-
de kontrolprogram. 
 
 
Tabel 1. Kontrolprogram for perkolat 
 

Kontrolprogram for perkolat 
Basis Udvidet 
pH pH 
Ledningsevne Ledningsevne 
Tørstof Tørstof 
 BI5 
NVOC NVOC 
AOX AOX 
 GC-FID-screening 
 Total-N 
Ammonium-N Ammonium-N 
Klorid Klorid 
Sulfat Sulfat 
Sulfid Sulfid 
 Natrium 
 Calcium 
 Jern 
 Kalium 
 Bly 
 Cadmium 
 Kobber 
 Krom (total) 
 Nikkel 
 Zink 
 
 
Miljøcenter Odenses vurdering 
Miljøcenter Odense vurderer, at det eksisterende program lever op til depo-
neringsbekendtgørelsen, hvorfor programmet overføres til dette påbud, dog 
tilføjes COD til rutineprogrammet af hensyn til sammenligneligheden med 
programmet for overfladevand.  
 
Frekvensen nedsættes til, at der over en 2 årig periode skal udføres 3 ruti-
neundersøgelser, samt én udvidet undersøgelse, jf. deponeringsbekendtgø-
relsens krav for efterbehandlingsperioden.  
 
Kravene til monitering fra Holsted Centralrenseanlæg er uændrede og fort-
sætter med en højere analysefrekvens end krævet i dette påbud. 
  
 
Generelt om grundvand og strømretning 
Deponiet ligger på et tyndt lag af moræneler (2-15 m tykt med sandindslag 
på 0-5 m’s tykkelse) og herunder ligger tertiært glimmerler. Laget af glim-
merler skråner mod Stenderup Bæk. En mindre del af leroverfladen, sva-
rende til ca. 20 %, skråner dog mod sydøst. 
 
Pejlinger af samtlige tilgængelige boringer på deponiet er udført i 1993 jf. 
rapport udarbejdet af A/S Samfundsteknik, juli 1997 /3/. De viser, at det se-
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kundære grundvand strømmer mod nordvest i en fane, der forekommer at 
snævre ind i deponiets nordvestlige del. Det fremgår af et statusnotat udar-
bejdet af A/S Samfundsteknik, april 1997 /6/ at strømningsretningen er 
nordvestlig mod Stenderup Bæk. 
 
Det primære magasin er jf. nedlukningsplanen /2/ vurderet, at være for-
trængt af højtstående glimmerler i området under og omkring deponiet. 
 
I miljøteknisk rapport fra juli 1997 /3/ er det vurderet, at grundvandsdannel-
sen i området er beskeden, og at den overfladiske afstrømning er stor.  
 
Transporttiden for grundvand fra deponiet til Stenderup Bæk er skønnet til 
2-4 år, men strømning via grøfterne vil være væsentligt hurtigere. Stende-
rup Bæk er nærmeste recipient der løber ca. 170 m nord for deponiet (bilag 
3). 
 
 
Miljøcenter Odenses vurdering af forureningstilstanden 
Da deponiet er anlagt med de naturlige lerlag som membran og med an-
vendelse af det sekundære grundvandsmagasin, som en del af perkolat-
systemet, er det indlysende, at der sker en udsivning af perkolat til det se-
kundære magasin.  
 
Fra det sekundære magasin vil forurenet grundvand sive til Stenderup Bæk. 
Da det desuden er vurderet, at der ikke er et primært grundvandsmagasin i 
området under og omkring deponiet, vurderes en udsivning fra deponiet 
ikke at true grundvandsressourcen i området. 
 
Udsivning fra deponiet vil således hovedsageligt kunne true Stenderup 
Bæk. 
 
I tabel 2 er på baggrund af en baggrundsrapport fra A/S Samfundsteknik fra 
juli 1997 /3/ er der givet en oversigt over indholdet af analyserede indikator-
parametre i grundvandet nedstrøms pladsen i perioden 1995-97, som kan 
danne grundlag for en sammenligning med grundvandstilstandens udvik-
ling. 
 
Tabel 2. Grundvandstilstand i nedstrøms boringer i perioden 1995-97. 
 
Parameter enhed Koncentration 

 
pH  7,2-7,8 
Ledningsevne mS/m 55-70 
NVOC mg/l < 4 
AOX µg/l 5-14 
Total kulbrinter µg/l * 
Total N mg/l <3 
Ammonium mg/l <2,8 
Klorid mg/l 30-40 
Sulfat mg/l 34-70 
Nikkel µg/l i.p. 
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Analyseresultaterne fra PU1, PU3, MO4, MO6 og Br9 i perioden 1998-2008 
viser følgende tendenser; 
 

• PU1: I randboring PU1 på den sydvestlige rand af deponiet er der 
konstateret faldende ledningsevne og NVOC-indhold. kloridindholdet 
er på 20-86 mg/l, hvilket periodevist er over det naturlige baggrunds-
indhold. 

•  
• MO6: I nedstrøms boring MO6, der er placeret direkte nedstrøms 

PU1, er der svagt stigende indhold af klorid (max. påvist 50 mg/l), 
øvrige analyserede parametre ligger på niveau med baggrundsni-
veauerne i tabel 2. 

 
• PU3: I randboring PU3, der ligger midt i perkolat-grundvandsfanen, 

er der konstateret stigende ledningsevne foruden stigende indhold af 
NVOC, ammonium og klorid. kloridindholdet er på 150 mg/l, hvilket 
er væsentligt over det naturlige baggrundsindhold jf. tabel 2.  

 
 
• MO4: I nedstrøms boring MO4, der er placeret direkte nedstrøms 

PU3, ses stigende indhold af AOX, ammonium, NVOC og svagt sti-
gende indhold af klorid. Indholdet af klorid og NVOC er forventeligt 
lavere i MO4 end i PU3. Indholdet af ammonium er generelt lidt hø-
jere i MO4 end i PU3 

 
 
Konklusion 
 
Der er i de nedstrøms beliggende boringer MO4, MO6 og Br9 konstateret 
tegn på stigende indhold af enkelte af de analyserede parametre. De kon-
staterede koncentrationer er dog sammenlignelige med indholdet i naturligt 
grundvand, der ikke er påvirket af forurenende aktiviteter.  
 
Niveauerne af ammonium ligger højt i forhold til drikkevandskriterierne. Det 
kan dog ikke udelukkes, at baggrundskoncentrationerne i området er årsag 
til de forhøjede koncentrationer. Målinger i den planlagte opstrøms boring vil 
kunne klarlægge dette. 
 
Den udsivende forurening fra deponiet vurderes ikke at være alarmerende, 
men den bør følges i deponiets efterbehandlingsperiode med henblik på at 
sikre at koncentrationen ikke stiger til et uacceptabelt niveau. 
 
 
Forslag til moniteringsprogram for grundvand (afsnit 4.6.6 i nedluk-
ningsplanen) 
Monitering af grundvandskvaliteten er foretaget i ældre boringer siden 1995 
og fra 1998 i Br9, MO4, MO6, MO7, PU1 og PU3. Boring PU1 og PU3 ligger 
på deponiets nordvestlige rand nedstrøms hovedparten af deponiet. De 
øvrige boringer ligger længere nedstrøms deponiet, jf. bilag 5. 
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Der udtages pt. ikke prøver fra en opstrøms boring til analyse, men Deponi-
selskabet har i nedlukningsplanen foreslået at der etableres en opstrøms 
boring udenfor deponiets sydøstlige hjørne mellem modtageplads og con-
tainerplads. 
 
Det hidtidige kontrolprogram har omfattet 6 prøvetagninger pr. år i de ned-
strøms boringer, samt 2 prøvetagninger pr. år i randboringerne. I de ned-
strøms boringer analyseres 4 af vandprøverne efter et basisprogram, og de 
to af prøverne efter et udvidet program. I randboringerne analyseres et sæt 
prøver efter basisprogrammet og et sæt efter det udvidede program. 
 
Basis-analyseprogrammet omfatter pH, ledningsevne, ammonium, total N, 
klorid og natrium. Det udvidede analyseprogram omfatter udover basis-
analyseprogrammet også NVOC, AOX og en GC-FID-screening.  
 
 
Deponiselskabets forslag til moniteringsprogram for grundvand 
I nedlukningsplanen foreslås et program bestående af et rutineprogram og 
et udvidet program for driftsperioden. Det foreslås at der udtages prøver i 
boring BR9, MO4, MO6, MO7, PU1, PU3 og en opstrøms boring 2 gange 
årligt med rutineprogram i april og udvidet program i oktober.  
 
Tabel 3. Grundvandsprogram foreslået af Deponiselskabet Bobøl I/S 
 

Kontrolprogram for grundvand 
Basis Udvidet 
pH pH 
Ledningsevne Ledningsevne 
NVOC NVOC 
Ammonium-N Ammonium-N 
Klorid Klorid 
Sulfat Sulfat 
Natrium Natrium 
Calcium Calcium 
Tørstof Tørstof 
COD COD 
 AOX 
 GC-FID screening 
 GC-ECD screening 
 
 
Det foreslås at programmet revideres ved overgang til efterbehandlingspe-
rioden. 
 
Grundvandet har hidtil været vurderet efter det såkaldte DAKOFA princip /8/ 
i de nedstrøms boringer BR9, MO4, MO6, MO7. På basis af målinger fra 
1998-99 er der beregnet middelværdi og spredning for 5 forureningspara-
metre (Ammonium, NVOC, AOX, natrium og klorid) som vurderes efter ne-
denstående princip. 



28 
 

 
 
DAKOFA, alarmkriterier: 
 
DAKOFA kriterier medfører alarm, hvis middelværdien fra 1998/99 overskri-
des med den statistiske spredning følgende antal gange: 
 

• Middelværdi + (1 x spredning)   5 gange 
  

• Middelværdi + (2 x spredning)   2 gange 
 

• Middelværdi + (3 x spredning)   1 gang 
 
 
Ved overskridelse der giver grund til, at antage at der udsiver perkolat fra 
deponiet foreslår Deponiselskabet at tilsynsmyndigheden vurderer, om af-
værgeforanstaltninger er nødvendige. 
 
Deponiselskabet har efterfølgende foreslået at der kun foretages analyser 
på én opstrøms boring, samt boring PU1 og PU3. 
 
Miljøcenterets vurdering af analyseprogrammet 
Der er Miljøcenter Odenses vurdering, at programmet foreslået i nedluk-
ningsplanen, er i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen. 
Programmet vil kunne danne grundlag for en effektiv overvågning af perko-
latudsivning fra det nu nedlagte deponi. 
 
Metalværdierne i perkolatet ligger alle lavt, og under, eller kun lidt over vær-
dierne der lægges til grund for en miljørisikovurdering i deponeringsbe-
kendtgørelsen. Derfor tages de ikke med i programmet. 
 
Miljøcenter Odense bemærker, at der ikke kan foretages vurdering efter 
DAKOFA princippet på randboringerne PU1 og PU3, da der ikke foreligger 
et analysegrundlag fra deponiets start, som kan danne grundlag for en vur-
dering af områdets grundtilstand før deponiet blev etableret. 
 
Miljøcenter Odense vurderer samtidigt, at der fortsat bør tages analyser på 
de nedstrømsliggende boringer BR9, MO4, MO6, MO7, da der er konstate-
ret begyndende perkolatforurening nedstrøms deponiet. 
 
På basis af kortlægningen af grundvandsstrømmen vurderes det efter 2 år, 
om nogle af de nedstrøms boringer kan bortfalde. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der ved fastlæggelse af alarmværdier bør tages 
udgangspunkt i DAKOFA kriterierne for boringerne MO4, MO6, MO7, som 
foreslået i nedlukningsplanen. Spredningen af data i boring BR9 vurderes at 
være for lille i perioden 1998-99, til at DAKOFA princippet kan anvendes på 
denne boring. 
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Ved overskridelse af DAKOFA kriterierne underrettes miljømyndigheden og 
deponiselskabet foretager en miljøkonsekvensvurdering af forureningens 
omfang, hvis ikke fornyet prøvetagning indenfor 1 måned påviser at kriteri-
erne kan overholdes.  
 
Miljøkonsekvensvurderingen skal indeholde en vurdering af årsagen til stig-
ningen og en vurdering af forureningsfanens omfang og styrke. 
 
De nedstrøms beliggende boringer ligger cirka 100 meter nedstrøms depo-
niet og bør derfor kunne leve op til kriterierne for rent drikkevand. Miljøcen-
teret vurderer derfor, at der ved fastlæggelse af alarmværdier bør tages 
udgangspunkt i at drikkevandskriterierne skal kunne overholdes i de ned-
strøms beliggende boringer. 
  
Der sættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange at miljøkonse-
kvensvurderingen omfatter forslag til afværgeforanstaltninger, hvis drikke-
vandskriterierne overskrides i boring MO4, MO6, MO7, eller Br9.  
 
Der er i 1995 etableret 8 pumpe- og moniteringsboringer indrettet til evt. 
afværgepumpning.  
 
Ammonium medtages ikke i vurderingen før tilsynsmyndigheden vurderer, 
at der er et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne vurdere baggrundsværdi-
en på grundlag af data fra den opstrøms boring.  
 
Da flere af randboringerne er tydeligt perkolat påvirkede kan der ikke sættes 
alarmværdier for randboringerne, svarende til drikkevandskriterierne. Analy-
seværdier fra disse kan dog give et tidligt varsel om der er forurening på vej 
mod de nedstrøms boringer som ligger 2-4 års transporttid fra deponiet. 
 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 

3.3.1 Udtalelse fra virksomheden 
Deponiselskabet Bobøl I/S har fremsendt virksomhedens udtalelse til udka-
stet til afgørelsen i e-post af 8. december 2009. 
 
Udtalelsen, med forslag til ændringer og rettelser, har givet anledning til 
præciseringer og ændringer af vilkår og baggrundsviden om deponiet. 
 
Miljøcenteret har kommentarer til følgende udtalelser/ændringsforslag fra 
deponiselskabet Bobøl I/S. 
 
Tidsfrister 
Deponiselskabet finder at tidsfristerne for indsendelse af tinglysningsservi-
tutter, samt frist for udførelse af nye boringer bør forlænges fra 3 til 6 måne-
der.  
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Miljøcenter Odense imødekommer ønsket og forlænger begge frister til 6 
måneder. 
 
Grundvandsmonitering 
Deponiselskabet finder, at antallet af nedstrøms boringer til analyse af 
grundvand bør reduceres til de 2 boringer PU1 og PU3, som ligger i depo-
niets vestlige rand, samt MO4, som ligger cirka 100 meter vest for deponiet. 
 
Miljøcenter Odense bemærker her til, at der er konstateret begyndende 
grundvandsforurening nedstrøms deponiet og at der derfor er sat krav om 
målinger i alle de boringer, som deponiselskabet selv har foreslået i over-
gangsplanen.  
 
På grund af deponiets specielle opbygning, hvor perkolatsystemet udgør en 
del af det sekundære grundvandssystem, finder miljøcenteret det nødven-
digt at følge grundvandsforureningen i de kommende år. Miljøcenteret vil 
med baggrund i de indkomne resultater på et senere tidspunkt overveje, om 
enkelte af de nedstrøms boringer kan tages ud af moniteringsprogrammet 
uden fare for overvågningen af grundvandet. 
 
Deponiselskabet bemærker til vilkår B12, at man ønsker at vurdere perko-
latmængden i de kommende 2 år efter at deponiet er slutafdækket, før man 
tager endelig stilling til om lagunen er nødvendig. 
 
Miljøcenter Odense imødekommer dette og udskyder fristen for beslutnin-
gen om lagunens fremtid til 2 år fra dato for dette påbud. 
 
Deponiselskabet bemærker, at der er fare for at forurening fra landbrugs-
arealer kan forurene de nedstrøms boringer, som står på landbrugsarealer, 
hvorfor kun boring PU1 og PU3 bør indgå i vurdering af eventuel forure-
nings af grundvandet og efterfølgende indsats. 
 
Miljøcenter Odense er opmærksom på dette forhold, men bemærker her til, 
at forureningsparametre fra det nedlagte deponi ikke er de samme som 
man kan forvente fra landbrugsarealer. Miljøcenteret vil være opmærksom 
på de enkelte parametre, som f.eks. kvælstof, som kan forårsage en bag-
grundsforurening. Dette vil miljøcenteret tage hensyn til under vurdering af 
grundvandsdata. 
 
Deponiselskabet bemærker til vilkår om grundvandspejling at der allerede 
er udført grundvandspejlinger på et tidligere tidspunkt af A/S Samfundstek-
nik. 
 
Miljøcenteret bemærker, at disse data er forældede og at det er nødvendigt 
med nye grundvandsstrømkort for at kunne vurdere, hvor en eventuel foru-
reningsfane fra deponiet bevæger sig hen. Opdateret viden om grund-
vandsstrømmen vil også kunne benyttes til at reducere antallet af monite-
ringsboringer nedstrøms deponiet. 
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Deponiselskabet ønsker at registrere perkolatmængder på månedsbasis og 
ikke på ugebasis. Miljøcenteret bemærker, at der i deponeringsbekendtgø-
relsen stilles krav til opgørelser på ugebasis. 
 
Overfladevand 
Deponiselskabet bemærker til vilkår B16, at man ønsker præciseret at det 
er den indre grøft i deponiet, som skal omkobles til perkolatsystemet i tilfæl-
de af forurening, da Holsted Centralrenseanlæg ikke kan modtage ube-
grænsede mængder af overfladevand. 
 
Miljøcenteret bemærker her til, at det kun er vand fra eventuelt forurenede 
grøfter, som skal omkobles til perkolatsystemet. 
 
Deponiselskabet ønsker, at lede uforurenet tagvand fra bygninger, samt 
overfladevand fra drive-in og parkeringsplads til den ydre grøft med forbin-
delse til Stenderup Bæk. Dette imødekommes af miljøcenteret. Der skal 
forinden etableres olieudskiller ved drive-in og parkeringsplads før udløb til 
grøften. Kommunen skal forinden give sin udtalelse til om en udledningstil-
ladelse er påkrævet. 
 
Deponiselskabet ønsker alarmværdien for COD i overfladevand hævet til 75 
mg/l, samt at kvælstof måles som totalkvælstof i stedet for ammonium. 
 
Miljøcenteret vurderer at alarmgrænsen for COD kan hæves til 75 mg/l da 
naturligt overfladevand kan indeholde op til 60 mg/l. Det vurderes at kvæl-
stof fortsat bør måles som ammonium i overfladevandet. 
 
 
Perkolat 
Deponiselskabet vurderer at perkolatmængden vil falde væsentligt efter 
afdækning af de sidste deponiarealer og at analyseprogrammet derfor bør 
kunne reguleres ved faldende mængde. 
 
Miljøcenter Odense bemærker her til, at grundvandsprogrammet styres af 
de indkomne grundvandsdata og ikke perkolatmængden. Perkolatpro-
grammet kan ikke reduceres yderligere med baggrund i en reduceret perko-
latmængde. 
 
 
Deponigas 
Deponiselskabet ønsker selv af forestå gasmålinger på pladsen da selska-
bet råder over kvalificeret personale og anerkendt måleudstyr.  
 
Miljøcenter Odense indføjer i vilkår 36, at dette kan accepteres, hvis depo-
niselskabet kan dokumentere denne ekspertise. 
  
Uddannelse 
Vilkår om uddannelse falder ud da kravene til dette fremgår af deponerings-
bekendtgørelsen. 
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Meteorologiske data 
Deponiselskabet finder det irrelevant at lave en teoretisk kontrolberegning 
af perkolatmængden på grundlag af meteorologiske data. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse at det er relevant at foretage denne 
kontrolberegning på grund af lossepladsens specielle opbygning, hvor 
drænsystemet er en integreret del af det sekundære grundvandsmagasin. 
Beregningen kan benyttes til at vurdere, hvor effektivt perkolatsystemet op-
fanger det dannede perkolat. 
 
Deponiselskabet bemærker, at der i fremtiden ønskes mulighed for at mel-
lemlagre og omlaste metalaffald på pladsen. Miljøcenter Odense bemærker, 
at dette kræver særskilt miljøgodkendelse fra Vejen Kommune. 
 
 

3.3.2 Udtalelse fra andre myndigheder 
Vejen Kommune har ikke sendt udtalelse til afgørelsen, men er repræsente-
ret i Deponiselskabet Bobøl I/S, som har kommenteret afgørelsen. 
 

3.3.3 Inddragelse af borgere 
Der er indgået kommentarer til udkastet til afgørelse fra naboer til deponiet. 
 
Det bemærkes at vækstlaget i deponiets senest afsluttede etape består af 
råkompost alene og ikke ren muldjord, som det fremgår af nedlukningspla-
nen. 
 
Miljøcenter Odense bemærker her til at slutafdækningen består af 0.8 meter 
råjord, samt et 0,2 meter vækstlag. Der gerne må indarbejdes kompost i 
vækstlaget, som har til formål at sikre at området kan tilsås/beplantes efter 
nedlukning. Miljøcenter Odense vil besigtige udførelsen af vækstlaget. 
 
Det bemærkes fra naboer til deponiet at der bør tages hensyn til lugtgener 
fra deponigas og kompost fra pladsen. Miljøcenteret skal bemærke her til, at 
der er sat vilkår om lugt og støvgener i afgørelsen. 
 

4 Baggrund for afgørelsen 
 
Oplysninger om deponiets indretning og drift fremgår af deponiets nedluk-
ningsplan jf. bilag 1. 
 
 
Baggrund 
 
Historik 
Bobøl Deponi blev etableret i 1976 som et fælles deponi for kommunerne 
Bramming, Ribe, Helle, Brørup, Holsted og Vejen under navnet "Fælles-
kommunalt Renovationsanlæg I/S" (FRIS). Omkring 1994 overtog selskabet 



33 
 

en del administrative opgaver indenfor affaldsområdet fra medlemskommu-
nerne og ændrede i den forbindelse navn til "Affaldsselskabet Bobøl I/S". 
 
I forbindelse med, at Levnedsmiddelkontrollen i Ribe Amt overgik til staten, 
blev den tilbageværende miljøkontrolenhed lagt sammen med affaldssel-
skabet under det nye navn "Sydjysk Miljøfællesskab I/S. 
 
Da ejerkredsen af dette selskab og ejerkredsen omkring deponiet ikke var 
helt sammenfaldende, blev der samtidig stiftet et ejerselskab, der ejede de-
poniet - dette selskab fik navnet "Deponiselskabet Bobøl I/S". I hele denne 
periode frem til kommunalreformen har Sydjysk Miljøfællesskab I/S stået for 
driften af deponi mv.  
 
Med kommunalrefomen blev det besluttet at nedlægge selskabet "Sydjysk 
Miljøfællesskab I/S" og de administrative opgaver blev overført til de nye 
kommuner: Esbjerg (de tidligere kommuner Bramming og Ribe), Varde (den 
tidligere Helle Kommune) og Vejen (de tidligere kommuner Brørup, Holsted 
og Vejen).  
 
Vejen Kommune har efter den 1. januar 2007 overtaget de praktiske opga-
ver vedr. drift og administration af deponiet, som nu administreres under 
Deponiselskabet Bobøl I/S. 
 
Miljøgodkendelsen er revideret d. 7. juli 1994, hvor anlægget fik en ramme-
godkendelse af Ribe Amt.  Bobøl Deponi reguleres desuden af den oprinde-
lige retableringsplan fra 1975 2og af afledningstilladelserne fra 19973, 20034 
og 20045. 
 
En række biaktiviteter har været tilknyttet deponiet, herunder mellemlager 
for brændbart affald, genbrugeligt bygningsaffald, haveaffald samt dæk, 
disponibelt areal for mellemlagring af for eksempel forurenet jord forud for 
rensning. En containerplads med separat tilkørsel er beliggende i umiddel-
bar tilknytning til deponiet. 
 
Bobøl Deponi har i 2004-2005 lavet en nærmere vurdering af den forvente-
de økonomi ved at fortsætte driften af anlægget sammenlignet med en løs-
ning, hvor der indgås aftale med andet anlæg. 
 
Med baggrund heri er det vurderet, at de forventede nye krav til indretning 
og drift vil gøre det dyrt at videreføre anlægget. Deponiselskabet valgte der-
for ikke at videreføre deponeringsanlægget efter 16. juli 2009. 
 
 
                                                 
2 Retableringsplanen fra 1975. 
3 Tilladelse til udledning af overfladevand fra de retablerede dele af Bobøl Losseplads, Ribe 
Amt, 20. oktober 1997. 
4 Miljøgodkendelse af afvandingsprojekt på en slutafdækket del af område B på Bobøl Los-
seplads, Ribe Amt, 20. maj 2003. 
5 Bobøl Losseplads har den 16. april 2004 modtaget tilladelse til afledning af perkolat til Hol-
sted Kommunes Renseanlæg. 
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Region-, kommune- og lokalplan 
Der er ingen kommuneplanramme eller lokalplan for området. Af Ribe Amts 
Regionplan 2016 fremgår det, at det skal undersøges om Bobøl Deponi kan 
videreføres, eller skal nedlukkes. Det fremgår endvidere at der ikke må ud-
lægges forureningsfølsom arealanvendelse i en radius af 500 meter om-
kring anlægget. 
 
 
Ejerforhold 
Bobøl Deponi er ejet af Deponiselskabet Bobøl I/S, som efter kommunalre-
formen er ejet af Vejen, Varde og Esbjerg kommuner i fællesskab. 
 
Bobøl Deponi er beliggende på Bobølmarkvej 8, 6683 Føvling 
 
Virksomhedens art 
Deponiet er godkendt til deponering af blandet affald jf. miljøgodkendelsen 
fra 19946. Deponeringsanlægget blev på daværende tidspunkt godkendt 
under punkt G1a ”Anlæg for oplagring eller deponering af affald” i listen 
over virksomheder som er omfattet af miljølovens kapitel 5 (i dag listepunkt 
K105). 
 
Bobøl Deponi oplyser i nedlukningsplanen at Ribe Amt ved brev af 12. 
marts 2002 har klassificeret deponeringsanlægget, som et deponeringsan-
læg, der ikke modtager farligt affald. Bobøl Deponi har ikke supplerende 
oplysninger i forhold til de oplysninger der blev lagt til grund for amtets afgø-
relse. 
 
Handleplan for nedlukning 
Deponiselskabet Bobøl I/S har d. 30. marts 2009 fremsendt en supplerende 
rapport og handleplan for slutafdækning af deponiet. Af handleplanen frem-
går det at kun 1 af de planlagte 6 nye etaper godkendt i 1994 er taget i brug 
inden nedlukningen i juni 2009. 
 
Af rapporten fremgår det også, at der på etape 1, som er den sidste etape 
som tages i brug, var en restkapacitet på 11.200 m3 affald pr. 1. marts 2009, 
svarende til 9000-10.000 tons. Denne kapacitet er dog ikke udnyttet fuldt ud 
da deponeringsaktiviteterne skulle afsluttes inden 15. juli 2009.  
 
Deponeringen er fortsat løbende i deponiets sidste aktive måneder, på en 
måde så deponiet har kunnet afsluttes og slutafdækkes med én meter rå-
jord inden 15. juli 2009. Der er fremsendt en ny koteplan for deponiet, som 
tager højde for at etape 1 ikke er fyldt helt op, samt en mindre afretning af 
affaldsfronten i det ældre deponiområde B, så slutafdækningen har kunnet 
etableres med et passende fald på etapens skråninger. 
 

                                                 
6 Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 og 36 af kontrolleret losseplads 
beliggende Bobølsmarkvej 8, matr. Nr. 20b, Bobøl by, Føvring og 2b Astofte by, Føvring. 7. 
juli 1994. 
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I forbindelse med nedlukningen af den sidste etape er der fremsendt dræn-
plan for den resterende del af etapen. Der etableres samtidigt 2 nye gas-
brønde på etape 1. 
 
 
Fremtidsplaner for deponiet  
Det fremgår af rapport om nedlukning at Deponiselskabet Bobøl I/S overve-
jer at etablere, eller videreføre flere biaktiviteter på deponiets område. 
 
 
Det drejer sig om aktiviteterne: 
 

• Kompostering af haveaffald 
• Omlastning og mellemlagring af forbrændingsegnet affald 
• Omlastning og mellemlagring af deponeringsegnet affald 
• Omlastning og mellemlagring af genanvendeligt bygge/anlægsaffald 
• Omlastning og mellemlagring af trykimprægneret træ 

 
Der er d. 6. august 2008 givet miljøgodkendelse til omlastning og mellem-
lagring af forbrændingsegnet affald på et areal, hvor der ikke er deponeret 
affald. 
 
De øvrige biaktiviteter har ikke selvstændig godkendelse og kræver kom-
munens miljøgodkendelse inden aktiviteterne etableres. 
 
Øvrige arealer på det nedlagte deponi overgår til naturområde, hvor der kan 
udfoldes udendørsaktiviteter. 
 
 

5. Forholdet til loven 

5.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag 9 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 10 år. 
Revurdering vil således senest ske i 2019. 
 
Godkendelsesbekendtgørelsen 
Bobøl Deponi hører under listepunkt K 105 om deponering af affald i godkendelsesbekendtgø-
relsens bilag 1.  
 
Indtil 1. januar 2007 var Ribe Amt godkendende og tilsynsførende myndighed for anlægget. 
 
Med strukturreformen blev Ribe Amt nedlagt og pr. 1. januar 2007 overgik tilsynsforpligtigelsen 
til Miljøcenter Odense. 
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Godkendelseskompetencen vedrørende Bobøl Deponi er overgået til Vejen Kommune. 
 
IPPC-forhold 
Listepunktet for hovedaktiviteten er (i) – mærket og derfor omfattet af IPPC-reglerne. I henhold 
disse regler kræves der en forudgående offentlighed. 
 
Den forestående behandling af overgangplanen blev annonceret i dagspressen den 26. februar 
2008. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget anmodninger om at få tilsendt nedlukningsplanen og 
udkast til afgørelse.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Afgørelsen vedrørende nedlukningsplan for Bobøl Deponi er ikke en afgørelse om et nyanlæg 
eller en udvidelse, der skal vurderes efter planlovens bestemmelser om VVM. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen 
Bobøl Deponi er omfattet af reglerne for deponeringsanlæg, herunder kravet om indsendelse af 
nedlukningsplan. Sydjysk Miljøfællesskab I/S fremsendte en nedlukningsplan i oktober 2006. 
Sydjysk Miljøfælleskab I/S blev nedlagt i 2007 og ejes i dag Deponiselskabet Bobøl I/S. Depo-
niets daglige drift bestyres af Vejen Kommune. 
 

5.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 

• Miljøgodkendelse af genbrugsplads af. 17. november 1997. (kommunen tilsynsførende - 
ligger udenfor deponiområdet). 

• Tilladelse til udledning af overfladevand fra retablerede dele af Bobøl Deponi til Stende-
rup Bæk af 20. oktober 1997.  

• Tilslutningstilladelse til Holsted Centralrenseanlæg 20. april 2004. 
• Miljøgodkendelse til oplagring og neddeling af brændbart affald af 6. august 2008. 

 
 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser og påbud: 
 

• Miljøgodkendelse af kontrolleret deponi af 7. juli 1994 (rammegodkendelse). 
• Påbud om revision af kontrolprogram for gasproduktion af 3. september 1996. 
• Påbud om revision af egenkontrol på Bobøl Deponi af 22. oktober 1997. 

 

5.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

5.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Vejen Avis og kan ses på www.blst.dk. 
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Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 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 

 
Nye eller ændrede vilkår, kan påklages. For revurderede vilkår, der ikke er ændret, dvs. umar-
kerede vilkår, er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan påklages. Endvi-
dere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet.  
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 26. janu-
ar 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med 
mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offent-
liggørelsen. 

 

5.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Vejen Kommune, Post@vejenkom.dk 
Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
Greenpeace, info@nordic.greenpeace.org  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 



 

Miljøcenter Odense • Ørbækvej 100 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk 

6. BILAG 

 

Bilag 1: Nedlukningsplan 
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Bilag 2: Oversigtsplan i 1:25.000 
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Bilag 3: Virksomhedens omgivelser, vandløb 
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Bilag 4: Bobøl Deponi, etapeinddeling 
Efter COWI 2009, 1:2000 – ikke målfast 
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Bilag 5 : Oversigtstegning og prøvetagningssteder 
Efter COWI 2009 
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Bilag 6: Moniteringsprogram 

 
Moniteringsprogram for Bobøl Deponi - efterbehandlingsfasen 

 

Detektionsgrænsen for de anvendte analysemetoder må højest være en 
tiendedel af de opsatte grænseværdier med mindre andet aftales med til-
synsmyndigheden. 

  

Indhold: 
 

• DEL 1: Grundvand 
• DEL 2: Perkolat 
• DEL 3: Overfladevand 
• DEL 4: Deponigas 
• DEL 5: Meteorologi 
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DEL 1a: Prøvetagnings- og analysefrekvens for grundvand  
 
 

Boringer 
 

Rutine Udvidet* 

Opstrømsboringer Opstrøms boring 4 x årligt  april lige år 
Randboringer PU1, PU3 4 x årligt april lige år 
Nedstrømsboringer BR9, MO4, MO6, 

MO7 
2 x årligt april lige år 

 
*) Rutineprogrammet erstattes af udvidet program i april i lige år. 
 
 
 
DEL 1b: Moniteringsparametre for grundvand  
 

 
 
a) AOX (adsorberbart organisk halogen). Samleparameter for organiske 

forbindelser med et indhold af fluor, chlor, brom eller iod, der kan adsor-
beres fra vand på aktivt kul. 

b) GC-FID. Screening ved gaschromatografi til undersøgelse af indholdet 
af ekstraherbare organiske stoffer, herunder opløsningsmidler og olie-
produkter. 

c) DAKOFA alarm for nedstrøms boringer MO4, MO6 og MO7. 
 
 
 
 

Parameter 
 

Rutine Udvidet Alarm c) 
DAKOFA 

pH X X  
Ledningsevne X X  
Calcium X X  
Natrium X X X 
Total-N X X  
Ammonium-N X X X 
Klorid X X X 
Sulfat X X  
NVOC X X X 
AOXa) X X X 
GC-FID-screening b)  X  
GC-ECD screening  X  



45 
 

 
DEL 1c: DAKOFA alarmgrænser for grundvand 
 
Baseret på data fra 1998-1999  
 

 
 middelværdi x+s* x+2s x+3s 

Boring M4      
Enhed     

Ammonium 0,069 0,109 0,149 0,188 
NVOC 1,400 1,700 2,000 2,300 
AOX 4,757 5,352 5,947 6,542 

Natrium 24,889 27,942 30,995 34,048 
Klorid 37,056 47,977 58,898 69,819 

     
Boring M6     
Enhed      
Ammonium 0,015 0,025 0,034 0,044 
NVOC 1,425 1,617 1,809 2,001 
AOX 6,000 7,265 8,530 9,795 
Natrium 36,167 47,538 58,909 70,280 
Klorid 36,500 39,430 42,359 45,289 
     
Boring M7     

Enhed      
Ammonium 0,052 0,110 0,168 0,226 

NVOC 1,517 1,845 2,174 2,503 
AOX 5,329 6,645 7,962 9,278 

Natrium 26,778 33,151 39,524 45,897 
Klorid 33,444 47,059 60,674 74,288 

     
Boring BR9     

Enhed      
Ammonium 0,039 0,083 0,127 0,171 

NVOC 2,257 2,733 3,209 3,686 
AOX 7,327 9,901 12,475 15,050 

Natrium 18,195 18,998 19,801 20,604 
Klorid 29,293 30,711 32,130 33,548 

 
* S = spredning; X = middelværdi 
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DEL 2a: Prøvetagnings og analysefrekvens for perkolat i samlebrønd 
 
 
Måned 
 

Rutineprogram Udvidet program 

April (lige år) X  
Oktober (lige år) X  
April (ulige år) X  
Oktober (ulige år)  X 
 
 
 
 
DEL 2b: Moniteringsparametre for perkolat i samlebrønd  
 
Parameter 
 

Rutine Udvidet 

pH X X 
Ledningsevne X X 
Tørstof X X 
COD X X 
NVOC X X 
AOX a) X X 
GC-FID-screening b)  X 
Total-N  X 
Ammonium-N X X 
Klorid X X 
Sulfat X X 
Sulfid X X 
Natrium  X 
Calcium  X 
Jern  X 
Kalium  X 
Bly  X 
Cadmium  X 
Kobber  X 
Krom (total)  X 
Nikkel  X 
Zink  X 
 
a) AOX (adsorberbart organisk halogen). Samleparameter for organiske 

forbindelser med et indhold af fluor, chlor, brom eller iod, der kan adsor-
beres fra vand på aktivt kul. 

b) GC-Fid. Screening ved gaschromatografi til undersøgelse af indholdet af 
ekstraherbare organiske stoffer, herunder opløsningsmidler og oliepro-
dukter. 
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DEL 3: Moniteringsprogram for udløbsgrøft til Stenderup Bæk  
 
Parameter 
 

Enhed Alarmværdia) Omkoblingb) Prøvetagning 

pH pH   4 x årligt 
Ledningsevne ms 50 150 4 x årligt 
Susp. stof mg/l 50  4 x årligt 
COD mg/l 75 100 4 x årligt 
Klorid mg/l 50 150 4 x årligt 
Amonium mg/l 1,5 3 4 x årligt 
GC-FID mg/l   4 x årligt 
 
a) Ved overskridelser af alarmkriteriet ved 3 på hinanden følgende analy-

ser gennemfører Deponiselskabet Bobøl I/S en miljørisikovurdering for 
forurening af Stenderup Bæk.  

b) Ved overskridelse af omkoblingskriteriet gennemføres fornyet prøvetag-
ning senest 1 måned efter. Hvis analyseværdien fortsat overskrider om-
koblingskriteriet omkobles overfladevandet til perkolatsystemet indtil for-
nyet prøvetagning viser, at niveauet er faldet til under omkoblingskriteri-
et. 

 
 
 
DEL 4: Moniteringsprogram for deponigas  
 
Parameter 
 

Prøvetagning a) Alarmværdi Bemærkning til alarm-
værdi 

Methan 2 x årligt 3 % (v/v) ved ilt 
= 0 %  

På selve pladsen 

Methan 2 x årligt 1 % (v/v) ved ilt 
> 0 % 

I bygninger på pladsen 

Methan 2 x årligt 0,5 % (v/v) ved 
ilt > 0 % 

I bygninger udenfor 
pladsen 

CO2 2 x årligt 10 % (v/v) Indenfor og udenfor 
pladsen 

O2 2 x årligt 
 

ingen  

Lufttryk 2 x årligt 
 

ingen  

 
a) Gasparametrene måles som minimum i boring G2, G3, G7 og G9. 
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DEL 5: Meteorologiske data 
 
Parameter 
 

Frekvens i efterbehandlingsperio-
den 

Nedbørsmængde 
 

Dagligt og månedsværdier 

Temperatur 
(døgnmin/maks kl. 14.00) 

Månedligt gennemsnit 

Fordampning 
 

Dagligt og månedsværdier 

Luftfugtighed (kl. 14.00) 
 

Månedligt gennemsnit 
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Bilag 7: Eksisterende perkolatdræn 
 
 

 
 
 
 
 
 
Blå Drænopland 
Rød  Perkolat ledning 
Grøn, tyk Hoveddræn 
Grøn, fin Sekundære dræn 
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Bilag 8: Bobøl Deponi, koteplan 
 
Efter COWI 2009, 1:2000 – ikke målfast 
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Bilag 9: Lovgrundlag - Referenceliste 
Love 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
 
Bekendtgørelser 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 650 af 29. juni 2001. 
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 252 af 31. marts 2009. 
Bekendtgørelse nr. 612 af 22. juni 2004, om uddannelse af driftsledere og 
personale beskæftiget på deponeringsanlæg. 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), 
nr. 1353 af 11. december 2006 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 
2007 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1669 af 14. december 
2006. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
Nr. 9562/2007 om udarbejdelse af overgangsplaner for bestående depone-
ringsanlæg. 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
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Bilag 10: Liste over sagens akter 
 
Referencer 
 
/1/ Miljøgodkendelse af 7. juli 1994. Ribe Amt. 
 
/2/ Sydjysk Miljøfællesskab I/S. Nedlukningsplan for Bobøl deponi, 

fremsendt 3. oktober 2006. 
 
/3/ Bobøl Affaldsselskab. Miljøteknisk Rapport. Forslag til monite-

ringsprogram. Udført af A/S Samfundsteknik, juli 1997. 
 
/4/ Driftshåndbog for Bobøl I/S. Affaldsselskabet Bobøl I/S. 
 
/5/ Affaldsselskabet Bobøl I/S. Arbejdsnotat nr. 2. Status for kon-

trolprogram på Bobøl deponi. Udarbejdet af A/S Samfundstek-
nik, oktober 1996. 

 
/6/ Affaldsselskabet Bobøl I/S. Statusnotat. Udredning af tekniske 

oplysninger for boringer ved Bobøl deponi. Udført af A/S Sam-
fundsteknik, april 1997. 

 
/7/ Deponiselskabet Bobøl I/S. Bobøl Deponi, Nedlukning af depo-

niet, Slutafdækning. Udført af COWI, marts 2009. 
 
/8/ DAKOFA-skrift nr. 1, om grundvandskontrol ved kontrollerede 

affaldsdepoter, 1985. 
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