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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for et midlertidigt oplag på  
Kollund Deponi 
 
Miljøcenter Odense har den 11. februar 2009 modtaget ansøgning fra Dong 
Energy Power A/S om tilladelse til at mellemlagre kulflyveaske på Kollund 
Deponi.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening og at aktiviteten kan etableres indenfor rammerne af den eksiste-
rende miljøgodkendelse. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, 
stk. 1, er derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
DONG ønsker at mellemlagre 25.000 tons kulflyveaske fra DONGs anlæg 
Studstrupværket, Esbjergværket og Enstedværket. I henhold til miljøgod-
kendelsen af 12. oktober 2006, kan denne affaldstype deponeres på Kol-
lund Deponi. 
 
Asken transporteres med ekstern vognmand til Kollund, hvor asken vejes, 
registreres og aflæsses efter anvisning fra depotbestyreren. Asken placeres 
i miler 15 meter over depotets bund på andet deponeret materiale, i en en-
hed som er omfattet af den gældende miljøgodkendelse. Det midlertidige 
oplag bliver adskilt fra underlaget med en fiberdug eller kraftigt plastic. Op-
laget bliver oplagt i miler på 6*3 meter. For at sikre der ikke forekommer 
udvaskning fra asken overdækkes denne dagligt med en kraftig plastdug, 
som fastholdes ved hjælp af sand. 
 

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Det fremgår af ansøgningen at DONG forventer at flytte oplaget, til en op-
lagsplads som forventes miljøgodkendt og etableret i løbet af foråret. Over-
flytningen vil ske så de igangværende etaper kan være nedlukkede senest 
16. juli 2009. 
 
DONG Energy havde akut behov for oplagringskapacitet, på grund af en 
ringere afsætning af mineralproduktet som følge af den generelle lavkonjuk-
tur, og som følge af DONG Energy ikke længere råder over depotet ved 
Glatved. 
 
Såfremt Miljøcenter Odense ikke kan acceptere det midlertidige oplag vil 
DONG Energy deponere kulflyveasken i henhold til gældende miljøgodken-
delse. 
 
Miljøcenterets vurdering 
Da kulflyveasken kan deponeres på den pågældende lokalitet indenfor 
rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse, og DONG Energy sikrer, 
at oplaget af kulflyveaske deponeres med en tydelig afgrænsning til det øv-
rige affald, kan Miljøcenter Odense acceptere både at oplaget flyttes til en 
miljøgodkendt oplagsplads i løbet af første halvår 2009, og at oplaget blive 
liggende i depotet, hvis dette ønskes.  
 
Miljøcenter Odense kan på den baggrund også acceptere at oplaget er ble-
vet opbygget siden 16. februar 2009. 
 
Aabenraa Kommune 
Aabenraa kommune har i mail af 9. marts 2009 tilkendegivet at kommunen 
ikke har nogen bemærkninger ansøgningen. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Bov Bladet den 18. marts 2009 og på Mil-
jøcenter Odenses hjemmeside www. Blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Plan- 
og virksomhedsområdet, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller 
post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 15. april 2009 kl. 
16.00.  
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Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
post@aabenraa.dk
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