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1 Indledning 

Kolding Havn har siden 1993 drevet et sediment depot / indspulingsbassin pla-
ceret i umiddelbar tilknytning til havnen. Depotet modtager oprensede hav-
bundssediment, som ikke er egnet til klapning, dels fra sejlrende og havnens 
bassiner og dels fra lystbådehavnen. Indspulingsbassinet dækker et område på 
ca. 62.000 m2. Ved etableringen i 1993 forventedes det, at indspulingsbassinet 
samlede kapacitet vil være ca. 300.000 m³, og ved opmåling 2009 er det fast-
lagt, at restkapaciteten nu er ca. 55.000 m³. 

Formål Formålet med nærværende overgangsplan er, at fremsende de nødvendige 
oplysninger for tilsynsmyndigheden Miljøcenter Odenses afgørelse på over-
gangsplanen for indspulingsbassinet, 

Kolding Havn har behov for over de næste 10-15 år at kunne deponere op til ca 
55.000 m³ opgravede havnesedimenter ved forventeligt 3-5 indspulinger. Kol-
ding Havn ønsker derfor at videreføre driften af indspulingsbassinet efter 16. 
juli 2009. 

Depotet drives efter miljøgodkendelse dateret 12. juli 1993. Miljøgodkendelsen 
er vedlagt som bilag 1. 

Overgangsplan, 2002 Kolding Havn har i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 650 om 
deponeringsanlæg fremsendt en overgangsplan til det daværende Vejle Amt 
den 15. juli 2002. Det fremgår af Kolding Havns overgangsplan at Kolding 
Havn ønsker at videreføre driften af indspulingsbassinet, idet Kolding Havn 
ikke umiddelbart har andre muligheder for at deponere de fremtidige oprensede 
sedimenter. Overgangsplanen fra 2002 er vedlagt i bilag 1. 

Under den nuværende tilsynsmyndighed Miljøcenter Odenses myndighedsbe-
handling af overgangsplanen og herunder de ændrede krav til hvilke oplysnin-
ger, der skal fremsendes til myndigheden - jf. bekendtgørelse nr. 252 om depo-
neringsanlæg - fremgår det, at en fortsat drift af indspulingsbassinet er betinget 
af, at perkolatet fra området ikke medfører en overskridelse af miljøkvalitetskri-
terierne i Kolding Fjord.  

Der er således blandt andet behov for at gennemføre en miljøkonsekvensvurde-
ring for anlægget, og på denne baggrund udarbejde nærværende overgangsplan. 

Miljøgodkendelse, 
1993 
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Overgangsplan, 2009 Nærværende reviderede overgangsplan er udarbejdet i henhold til 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 2002, "Vejledning om overgangsplaner - 
udarbejdelse af overgangsplaner for bestående deponeringsanlæg", samt jf. brev 
fra Miljøcenter Odense af 16. september 2009, vedlagt som bilag 3. 

Kystnærhed Indspulingsbassinet er kystnært beliggende i henhold til definitionen i 
Deponeringsbekendtgørelsen. 

Klassifikation I henhold til Deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser skal anlægget 
klassificeres som tilhørende anlægsklasse MA1. 

Overgangsplanen er først endelig når resultatet af miljøkonsekvensvurderingen 

foreligger.  

Miljøkonsekvens-
vurdering, 2009 
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2 Handlings- og aktivitetsplan 

 

Aktivitetsplan: 
Idet Kolding Havn forventer at kunne videreføre driften af indspulingsbassinet 
efter 16. juli 2009, har Kolding Havn udarbejdet nedenstående handlingsplan: 

Tabel 2-1: Aktivitetsplan 

Aktivitet Tidspunkt Ref. afsnit 

Etablering af forstærket indfatning 2010 - 2011 Afsn. 7 

Indfyldning med havnesediment (3-5 gange) 2012 - 2020 Afsn. 7 

Supplerende sandpude foran væg 2015 - 2018 Afsn. 7 

Etablering af dæmning foran væg ca. 2020 Afsn. 7 

Etablering af endelig slutafdækning *) 2020 - 2030  Afsn. 7 

Ibrugtagning som nyt havneareal *) 2030 -> Afsn. 7 

*) Etablering af endelig slutafdækning vil være afhængig af sætningsforløbet på arealet  

Beredskabsplan: 
Kolding Havn har udarbejdet en beredskabsplan for indspulingsbassinet. Be-
redskabsplanen er vedlagt i bilag 6. 
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3 Lovgrundlag og planforhold 

3.1 Lovgrundlag  

3.1.1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 

Indspulingsbassinet er omfattet af bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om 
deponeringsanlæg og dermed af §§ 6-8 samt § 19 i bekendtgørelse nr. 650 af 
29. juni 2001 om deponeringsanlæg. 

Den daværende tilsynsmyndighed - Vejle Amt - har med brev dateret den 19. 
april 2002 meddelt, at de indspulede materialer ikke skal klassificeres som far-
ligt affald. Denne afgørelse er truffet i henhold til bestemmelserne i bekendtgø-
relse 650 om klassificering af bestående deponeringsanlæg som anlæg til farligt 
affald. 

Ligeledes i henhold til bekendtgørelse 650 har Kolding Havn d.15. juli 2002 
fremsendt en overgangsplan til den Vejle Amt.  

Med skrivelse dateret 16. september 2009 (vedlagt som bilag 3) har Miljøcenter 
Odense anmodet om en række supplerende oplysninger som grundlag for den 
endelige behandling af overgangsplanen. 

Jf. Deponeringsbekendtgørelsen s bilag 3 afsnit 3.3 skal anlægget - der alene 
modtager havbundssedimenter til deponering - klassificeres som tilhørende an-
lægsklasse MA1. 

Anlægget er kystnært beliggende, jf. definitionen i Deponeringsbekendtgørel-
sens §3, stk. 25. 

3.1.2 Miljøbeskyttelsesloven 

Indspulingsbassinet er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 33, kapitel 5 om 
godkendelsespligtig listevirksomhed.  

I den hidtil gældende miljøgodkendelse dateret 12. juli 1993 angives, at anlæg-
get i henhold til den dagældende bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1992 
om godkendelse af listevirksomheder er omfattet af listepunkt  
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K.2 Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af 

affald. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder contai-

nerpladser med flere end 4 containere, fyldpladser, lossepladser og spe-

cialdepoter samt modtagestationer eller modtagepladser for olie- eller 

kemikalieaffald.(a) 

Miljøgodkendelsen fra 1993 er ikke tidsbegrænset. 

Såfremt anlægget skulle ansøges efter den nugældende bekendtgørelse nr. 1640 
dateret 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder vurderes, at 
anlægget er omfattet af listebetegnelsen: 

K105 Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 

10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 

25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald”(i)- 

Listevirksomheden er (i)-mærket (IPPC virksomhed). 

3.1.3 Naturbeskyttelsesloven 

Indspulingsbassinet er beliggende mellem Kolding Å og Kolding Havns svaje-
bassin, i forlængelse af den eksisterende sydkaj.  

Naturbeskyttelse I et delområdet på ca. 6.500 m2 i indspulingsbassinet sydvestlige hjørne ligger et 
mindre naturområde, der er registreret som strandeng og beskyttet af naturbe-
skyttelseslovens §3. Området er en karakteristisk rørsump domineret af tagrør, 
og med indslag af lodden dueurt, rejnfan og enkelte mindre birketræer. 

Fredningen indebærer, at naturområdet er beskyttet mod tilstandsændringer.  
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Figur 3-1 Udsnit fra Danmarks Miljøportal med angivelse af åbeskyttelseslinjer, §3 

fredninger og grundvandsklassificering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætning Kolding Å er registreret som beskyttet vandløb og målsat som vandløb for 
ørred og andre laksefisk opstrøms for indspulingsbassinet, mens fjorden ikke er 
målsat i forlængelse af Kolding Å. 

Natur og vildtreservat Hele indspulingsbassinet er udlagt som natur og vildtreservat jf. Lov om jagt- 
og vildtforvaltning, lov nr. 114 af 28. januar 1997. 
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Der er i henhold til Regionplan 2005 og angivelserne på Danmarks Miljøportal 
ingen "Natura-2000-forhold" omkring indspulingsbassinet. 

3.2 Planforhold 

3.2.1 Regionplan for Vejle Amt 2005 

Regional struktur Indspulingsbassinet ligger i et byudviklingsområde og et særligt 
erhvervsområde. 

Beskyttelsesinteresser Kolding Fjord er i regionplan 2005 angivet som " særligt værdifuldt 
havområde". I regionplanen er det således markerede område ført op til ca 80 m 
.ind over indspulingsbassinets østlige ende fra spunsen  

Det fremgår af Danmarks Miljøportal, at Kolding Havns landområder samt are-
alet under indspulingsbassinet er klassificeret som områder med begrænsede 
drikkevandsinteresser. 

Der er ingen vandindvindingsboringer eller kildepladser i en radius på ca. 1.000 
m omkring bassinet. 

Nærmeste vandværker er: 

- Tved Vandværk beliggende ca. 1,6 km syd for Kolding Å og anlægget 
- Strandhus-Nr. Bjert Vandværk beliggende ca. 1,9 km nordøst for anlægget.  

Begge vandværker er beliggende opstrøms i forhold indspulingsbassinet.  

3.2.2 VVM 

Der er ikke udarbejdet VVM-redegørelse i forbindelse med miljøgodkendelsen 
af indspulingsbassinet fra 12. juli 1993. Se bilag 1. 

På et tidspunkt efter at driften af indspulingsbassinet er ophørt agter Kolding 
Havn at inddrage området til et erhvervsområde på Kolding Havn. 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1358 af 
22/10 2007) §3, stk.3, skal der udarbejdes en miljøvurdering af de planer, som 
fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, såfremt det 
vurderes, at planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. 

3.2.3 Kommuneplan og lokalplan 

Det er hensigten at fastholde havnen som et centralt beliggende aktiv for såvel 
Kolding by og oplands erhvervsliv som for offentligheden. Dette indebærer, at 
der skal sikres udviklingsmulighed for havnen, tillades etablering af havne- og 
banerelateret erhverv samt bymæssige funktioner, og sikres offentlig adgang til 
Kolding Å og Kolding Fjord. 

Natura 2000  

Grund- og drikke-
vandsinteresser 

Miljøvurdering af 
planer 
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Byrådet har den 11. maj 2009 vedtaget tillæg 68 til Kommuneplan 2001-2009 
og den 29. juni 2009 vedtaget lokalplan 0041-11 med virkning for Kolding 
Havns område. 

Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres 
indspulingsbassinet til ny byzone. 
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4 Beliggenhed og lokalisering 

Indspulingsbassinets placering fremgår af nedenstående luftfoto. 

Figur 4-1: Placering af indspulingsbassinet 

 

4.1 Indspulingsbassinets lokalisering 

Kolding Havns indspulingsbassin er beliggende som den østlige del af matrikel 
1q, Kolding Markjorder 1. Afd. Indspulingsbassinet ligger i forlængelse af 
Kolding Havns sydlige kaj og havneareal. Mod nord er bassinet afgrænset af 
Kolding havns svajebassin, mod øst af Kolding Fjord og mod syd af Kolding Å 
og Marina Syd. 

4.2 Indspulingsbassinets omgivelser 

Beboelse og erhverv Nærmeste beboelsesområde er beliggende ca. 400 m syd for 
indspulingsbassinet, mens havnerelateret erhverv ligger lige op til bassinets 
vestlige afgrænsning. 
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Marina Syds mole ligger ca. 25 meter syd for basisnet kun adskilt herfra af 
Kolding Å, mens Marina Nord ligger 150-400 meter nord for bassinet. 

Lystbådehavn og 
rekreative arealer 
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5 Ejerforhold og sikkerhedsstillelse 

Adresse Kolding Havn, Jens Holms Vej 1, DK-6000 Kolding 

Direktion Havnedirektør Hans-Jørgen Bøgesø og Havnechef Kim Sandahl Møller. 
Kolding Havn er en selvstændig virksomhed, som styres af havnebestyrelsen 
efter lov om Trafikhavne.  

Havnechef Kim Sandahl Møller, telefon +45 7550 2066 

CVR nummer  31014859 

Sikkerhedsstillelse Kolding Havn ønsker at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller lignende på 
et beløb svarende til den årlige vedligeholdelse af indfatningen omkring depo-
tet, samt etablering af slutafdækning. Umiddelbart efter modtagelse af tilsyns-
myndighedens afgørelse på overgangsplanen udarbejder og fremsender Kolding 
Havn forslag til det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb. 

  

 

Daglig ledelse og 
kontaktperson 
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6 Affald 

6.1 Indpumpede materialer 

Siden anlæggets ibrugtagning og frem til d.d. er der indpumpet en samlet sedi-
mentmængde på ca. 230.00 m3 fordelt efter optagningssted og tidspunkt som 
angivet i Tabel 6-3.  

Tabel 6-1  Oversigt med mængdeangivelser af deponeret sediment 

År Trafikhavn Lystbådehavn 

1994 101.515 m3 32.000 m3 

2002   15.515 m3  

2005   45.051 m3   8.000 m3 

2006    8.359 m3  

2007    6.210 m3   13.641 m3 

I alt 1994 - 2009 176.650 m3 53.641 m3 

 
Total er der således frem til d.d. indpumpet ca. 230.000 m³. 

6.1.1 Indhold i depotet 

EAK-kode Det indspulede sediment klassificeres efter EAK-kode 170506 – klapmateriale. 

Analyser Der foreligger 18 analyser fra sedimentationsmateriale fra havnen, som er 
indspulet i bassinet i årene 1994, 2002, 2005, 2006 og 2007. Analyseparamet-
rene og analyseresultaterne ses i nedenstående Tabel 6-2. I tabellen er grænse-
værdierne i den eksisterende miljøgodkendelse til sammenligning opstillet. 

Det fremgår, at der for kobber og kviksølv har været overskridelser af grænse-
værdierne i enkelt tilfælde. Som følge heraf er sedimenterne i disse tilfælde 
indspules i de dybeste dele af indspulingsbassinet, således som foreskrevet i 
den nugældende miljøgodkendelse. 
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Tabel 6-2  Analyser af sedimentationsmaterialer fra havnen. 

Stof

Eksisterende 

miljøgodkendelse 

af 1993 (mg/kg GT)

April 1991     

(6 analyser) 

(mg/kg TS)

April 1991     

(6 analyser) 

(mg/kg GT)

Juni 2002        

(8 analyser) 

(mg/kg GT)

April 2004       

(2 analyser) 

(mg/kg GT)

Maj 2006          

(2 analyser) 

(mg/kg GT)

Cadmium 20 1,7-3,6 14-21 8,0-13,0 7,7-8,8 5,5-7,2

Kobber 500 61-110 444-576 270-540 370-400 560-640

Bly 700 61-120 386-714 190-560 270-280 190-260

Nikkel - ej analyseret ej analyseret 150-190 180-190 120-160

Arsen - ej analyseret ej analyseret 70-78 89-91 67-84

Chrom 600 40-96 377-558 230-280 280-350 200-270

Zink 2600 ej analyseret ej analyseret 860-2200 1.500 1400-1500

Kviksølv 4 <0,4-1,4 2,6-8,3 0,99-2,4 2,2-2,5 1,7

Analyserne 

dækker 

indspulingen i 

året: 1994 1994 2002 2005 2006-2007  
 

6.2 Fremtidig deponering 

Kolding Havn vil også fremtidigt have behov for, at kunne deponere opgravet 
havnesediment, der ikke kan klappes. 

Positiv liste Kolding Havn ønsker således alene EAK-kode 170506 – klapmateriale optaget 
på positivlisten for anlægget. 

Forud for den næste indpumning til anlægget fremsender Kolding Havn infor-
mation til tilsynsmyndigheden vedrørende grundlæggende karakterisering af 
sedimenterne, baseret på prøveudtagning fra de steder, hvorfra sedimenterne 
opgraves. 

Mængder Det vurderes af Kolding Havn, at oprensningsbehovet - og dermed 
deponeringsbehovet - for de næste 5-10 år vil være i størrelsesordenen som vist 
i nedenstående Tabel 6-3.  

Grundlæggende ka-
rakterisering 
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Tabel 6-3  Sedimentmængder til oprensning over de næste 5-10 år 

Lokalitet m3 Bemærkninger 
   

Erhvervshavn   

Havnebassin 4-5.000 Oprensningsmateriale 

Svajebassin 5-10.000 Oprensningsmateriale 

Sejlrende, Trafikhavnen 5-10.000 Oprensningsmateriale 

Lystbådehavn   

Lystbådehavn Nord 2-5.000 
Oprensningsmateriale og uddyb-
ningsmateriale 

Sejlrende, Marina Syd 2.000 
Oprensningsmateriale (kun hvert 3. 
år) 

Marina Syd 3.000 Oprensningsmateriale 
   

Samlet mængde: 20 - 35.000  

 

Kolding Havn forventer, at behovet for oprensning og deponering også fortsæt-
ter udover ovennævnte periode.  

Baseret på indspulingsbassinets restkapacitet på ca. 55.000 m³ vurderer Kolding 
Havn, at bassinet vil kunne modtage de opgravede sedimenter i en periode på 
ca. 10-15 år fra dato. 

I det tilfælde, at en del af den fremtidige oprenset sediment ikke kan klappes 
som hidtil, vil behovet for indspulingskapacitet stige. 
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7 Teknisk beskrivelse 

7.1 Eksisterende indfatningsvæg 

Det nuværende indspulingsbassin er etableret ved inddragelse af et ca.62.000 
m² stort areal på søterritoriet øst for Kolding Havn.  Området er afgrænset af en 
indfatningsvæg mod nord, øst og syd, og støder mod vest direkte op til Kolding 
havns areal. . 

Indfatningsvæggen er udført som en tæt træspunsvæg båret af pælebukke ram-
met ned i de postglaciale aflejringer af dynd og sand under området. I indfat-
ningsvæggen er endvidere etableret to udskotningsbygværker til udledning af 
overskudsvand, når der foretages indspuling af sedimenter til bassinet. 

Kolding Havn fører tilsyn med konstruktionens tilstand og sørger for vedlige-
holdelse m.v. 

Træspunsvæggen har topkote i +2,0 m DNN og væggens spidskote er alt efter 
strækning beliggende i kote -5,0 til -5,5 m DNN. Væggen er stabiliseret ved at 
der umiddelbart efter etablering af spunsen er udlagt en ca 1,5 m tyk sandpude 
på forsiden og en ca. 0,5m sandpude på bagsiden. 

Der er i 2003 gennemført undersøgelser af væggens stabilitet og gennemført 
målinger af jordparametre og kontrol af sandpudernes placering. 

Der er med baggrund heri i 2004 gennemført en forstærkning af diverse spuns-
strækninger med udlægning af supplerende sand, samt rammet stålprofiler for 
forstærkning af væggen. 

Med baggrund i skade på væggen under indspuling i 2005 har COWI A/S udar-
bejdet Skadesrapport i sept. 2005, som er vedlagt som bilag 5. 
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7.1.1 Sikkerhedsvurdering af eksisterende indfatningsvæg 

I Miljøcenter Odenses brev til Kolding Havn af 16. sept. 2009, har Miljøcentret 
bedt om at der gennemføres en fornyet sikkerhedsvurdering som skal omfatte 
følgende emner: 

•  Faren for brud 

• Utætheder på spunsvæggen 

• Plan for udbedring af allerede konstaterede skader. 

Desuden skal vurderes 2 senarier for depotets videre funktion behandles: 

• Depot videreføres og spunsvæggen skal holde til deponeret materiale i 
den planlagte højde samt 1,0 m slutafdækning med ren jord. 

• Depotet nedlukkes og spunsvæggen skal holde til det allerede depone-
rede materiale samt 1,0 m slutafdækning med ren jord. 

COWI A/S har i oktober 2009 foretaget en fornyet inspektion af konstruktio-
nerne og med baggrund heri gennemført en fornyet risikovurdering af indfat-
ningsvæggene, samt udarbejdet en plan for forstærkninger af de eksisterende 
konstruktioner. 

7.1.2 Resultat af sikkerhedsvurderingen 

Den nærmere sikkerhedsvurdering fremgår af bilag 4, men i det følgende er 
konklusion gentaget. 

Der vurderes på trods af at et større antal pælebukke har reduceret bæreevne, at 
depotet står med en god sikkerhed mod brud, forudsat der ikke foretages ind-
pumpning af sediment før der er gennemført de nødvendige forstærkninger. Der 
må dog påregnes bevægelser i væggen, idet den reducerede bæreevne af pæle-
samlingerne betyder at pælene på flere strækninger virker som tværbelastede 
pæle i stedet for tryk/trækpæle, hvilket medfører øgede deformationer for at 
kunne aktivere denne virkemåde.  

Såfremt der inden forstærkningen er gennemført, måtte opstå et ekstremt lav-
vande på mere en ca. 1,0 m under daglig vand, vil der kunne ske brud på væg-
gen. Det vurderes, at dette kun vil kunne ske over en mindre strækning som 
måtte være særligt svækket. Såfremt der sker brud af 20 m af væggen vurderes 
det, at der vil kunne ske udskridning af ca. 400 m3 slam til fjorden. Der forelig-
ger beredskabsplan og de nødvendige materialer iht. hertil på havnen, til at sik-
re et sådan brud mod yderligere skadesudvikling ved "udvaskning" af yderlige-
re slam til fjorden. 

Samlet vurderes depotet derfor ikke at udgøre nogen større risiko for miljøet i 
Kolding Fjord, således dog at de konstaterede skader skal bringes i orden inden 
der foretages fornyet indspuling.  
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7.1.3 Plan for udbedring af konstaterede skader 

Havnens behov for indpumpning af slam over de kommende 5-10 år er ca. 35-
40.000 m3 slam. Med den beregnede restkapacitet på 55.000 m3 betyder dette at 
havnens behov vil være dækket ca. 10-15 år ud fremtiden. En afdækning vil 
derfor tidligst være relevant omkring år 2020.  

Næste gang der er behov for indpumpning forventes at være ca. i år 2012. 

Der er derfor tid til at de løsninger, der udarbejdes for forstærkning af indfat-
ningsvæggene, kan udarbejdes med den nødvendig ekstra bæreevne for opta-
gelse af den ekstra belastning der kommer fra indbygningen af afdækningsjord. 

Hovedpunkterne i planen er således: 

1) Design af forstærkninger, år 2009/2010 

2) Udførelse af forstærkninger, år 2010/11 

3) Indpumpning af sedimenter, år 2012-2020 

4) Udførelse af supplerende sandfyld foran væg, år 2015-18 

Udførelse af dæmning foran væg, udlagt på den sandpude der er forberedt her-
for, år 2020. 

7.2 Membran- og perkolatsystem 

Indspulingsbassinet er etableret uden membran- og perkolatopsamlingssyste-
mer, og dermed som én samlet deponeringsenhed, således som oprindeligt god-
kendt af Vejle Amt. 

Jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 3.4 kan anlægget videreføres, 
såfremt anlægget opfylder kravene for "yderligere reducerede krav" til etable-
ring af membran- og perkolatopsamlingssystemer - dvs. at kravene til etable-
ring af disse kan bortfalde. 

Anlægget er placeret kystnært (jf. afsnit 8.1) i et område med begrænsede drik-
kevandsinteresser (jf. afsnit 3.2.1) og opfylder dermed de lokaliseringsmæssige 
krav for at kunne opnå reducerede krav til membran- og perkolatsystemer. 

Ud over de kortvarige udledninger af overskudsvand under indpumpning af 
sedimenter, vil udsivninger fra anlægget primært ske pga. tidevandsvariationer 
og ved udveksling gennem indfatningsvæggen af porevand med fjordvand, 
samt ved tilsvarende udsivning af infiltreret nedbør indtil området er inddraget 
som erhvervsareal på havnen.  

Det er Kolding Havns vurdering, at der pga. mægtigheden og permeabilitets-
forholdene i dynd-aflejringerne under anlægget, samt den meget lille trykgradi-
ent over aflejringerne, næppe vil ske nedsivning til grundvandsmagasinet her-
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under (jf. afsnit 8). Der vil således ikke kunne ske en påvirkning af grund-
vandsmagasinet med nedsivende vand fra anlægget.  

Det er aftalt med Miljøcenter Odense, at Kolding Havn gennemfører en miljø-
konsekvensvurdering baseret på resultater af udvaskningsforsøg på de indpum-
pede sedimenter og de aktuelle fortyndingsforhold i Kolding Fjord (jf. afsnit 
8.3). Kolding Havn forventer, at denne miljøkonsekvensvurdering vil vise, at 
der sedimenterne ikke indeholder forurenende stoffer i koncentrationer, der på 
kort eller langt sigt vil give anledning til overskridelse af miljøkvalitetskravene 
for Kolding Fjord. 

Kolding Havn forventer således, at anlægget lever op til forudsætningerne for 
at kunne opnå "yderligere reducerede krav", og vurderer dermed, at kravene til 
etablering af et membran- og perkolatopsamlingssystem helt kan bortfalde. 

7.3 Overfladevand 

Der vil i perioden frem til at området inddrages i havnens erhvervsarealer og 
dermed afdækkes med en fast belægning, ikke ske opsamling af overfladevan-
det. Dette vil i stedet infiltrere til de deponerede sedimenter. Efter etableringen 
af belægninger vil overfladevandet ikke komme i kontakt med sedimenterne. 

Udskotningsvand I forbindelse med indpumpning af sedimenter er der behov for udledning af 
overskudsvandet. Dette sker gennem de to udskotningsbygværker, der er etab-
leret således, at der sikres en opholdstid af overskudsvandet indenfor anlægget 
på mere end 2,5 time - jf. kravene i den nugældende miljøgodkendelse. Dette 
sikrer, at udledningen af forurenende stoffer under indpumpningen minimeres. 

7.4 Deponigas 

Indholdet af organisk stof i det indpumpede oprensningsmaterialer og det frem-
tidige indspulingsmateriale er så lavt og miljøet så anaerobt at der ikke vil være 
udvikling af deponigas. Der er derfor ikke etableret og vil ikke blive anlagt an-
læg til håndtering af deponigas. 

7.5 Slutafdækning 

Indfyldningsperioden I hele perioden frem til området inddrages i havnens erhvervsareal, og der 
dermed etablere en fast belægning, forventes området at være endog særdeles 
blødt. Det vil således være særdeles vanskelligt at etablere en egentlig jordaf-
dækning af arealerne uden at der fremkommer store sætninger eller ligefrem 
bundbrud i materialerne. Af hensyn til sikkerheden skal det derfor f.eks. ved 
indhegning sikres, at offentligheden ikke har adgang til området i denne perio-
de. Der etableres således et trådhegn omkring anlægget. 

Kolding Havn vil i perioden og efterhånden som arealet bliver egnet hertil ud-
lægge en afdækning af området med ca. 0,5 m jord. 
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Når arealet inddrages til erhvervsareal på havnen forventes området belagt med 
fast belægning. 

7.6 Passiv drift 

Idet anlægget ikke vil blive etableret med aktive miljøbeskyttende foranstalt-
ninger i form af membran- og perkolatopsamlingssystemer eller tæt overflade-
afdækning, anser Kolding Havn, at deponerede sedimenter umiddelbart efter 
indpumpningen overgår til "passiv drift". 

Efter inddragelse til 
havnen 



Overgangsplan for Kolding Havns indspulingsbassin 

Q:\53581B\53581C\Miljø_tuj_2008\Overgangsplan_2009\Rapport\Overgangsplan_151009_endelig.DOCX 

23 

.  

8 Miljøbeskrivelse 

8.1 Kystnærhed 

Anlægget er etableret ud i Kolding Fjord på et areal beliggende umiddelbart øst 
for Kolding Havns arealer. Anlægget lever således op til kravet i Deponerings-
bekendtgørelsens §3, stk. 25 om en beliggenhed nærmere end 15 km fra kyst-
linjen. 

Jf. nedenstående beskrivelse af de hydrogeologiske forhold må det videre for-
ventes at grundvandsstrømmen entydigt og ubrudt er rettet mod Kolding Fjord, 
hvorfor kravet til grundvandsstrømningen ligeledes er opfyldt. 

Kolding Havn anser derfor at anlægget er kystnært beliggende. 

8.2 Klimatiske forhold 

Der føres ikke registrering af vandspejl i spulefeltet. Vandspejlet i indspulings-
bassinet forventes at være sammenligneligt med vandspejlet i havnen. Vand-
spejlet i havnen registreres døgnet rundt. Nedbøren i spulefeltet registreres ik-
ke.  

Det vurderes ikke relevant at registre nedbør, fordampning m.m. for at vurdere 
dannelse af perkolat. 

8.3 Geologi 

Der er tidligere gennemført geotekniske undersøgelser i området - se bilag 7 
Resultaterne heraf viser, at der under anlægget kan forventes bløde postglaciale 
aflejringer af hovedsageligt dynd indtil kote -13 á - 17 m DNN, og herunder 
glacialt/senglacialt smeltevandssand. 

8.4 Hydrogeologi 

Det primære grundvandsmagasin er knyttet til de dybtliggende aflejringer af 
smeltevandssand. Der foreligger på grund af anlæggets beliggenhed ude i Kol-
ding Fjord ikke potentiallinjer for området, men pga. områdets terrænforhold, 
og tilstedeværelsen af Kolding Å må det forventes, at grundvandets strømnings-
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retning er rettet mod fjorden, dvs. mod øst, og har et potentiale svarende til kote 
0 m DNN eller umiddelbart herover. 

Det primære grundvandsmagasin er under anlægget adskilt fra vandspejlet i 
anlægget og umiddelbart der omkring af de postglaciale aflejringer af dynd. Da 
vandspejlet indenfor indfatningsvæggen på anlægget må forventes stort set at 
være den samme som vandspejlet i Kolding Fjord, vurderes trykgradienten over 
de postglaciale aflejringer at være meget lille.  

Idet de adskillende lag hovedsageligt består af dynd forventes lagene at have en 
lille lodret permeabilitetstkoefficient. 

8.5 Recipienter 

Kolding Å Umiddelbart syd for anlægget løber Kolding Å ud i Kolding Fjord. Åen er 
registreret som beskyttet vandløb og målsat som vandløb for ørred og andre 
laksefisk opstrøms for indspulingsbassinet. Fjorden er  ikke målsat på stræk-
ningen langs indspulingsbassinets sydlige afgrænsning. 

Kolding Fjord Kolding Fjord er umiddelbart øst for anlægget angivet som "særligt værdifuldt 
havområde" i regionplan 2005. 

8.6 Miljørisikovurdering 

I henhold til aftale med Miljøcenter Odense gennemfører Kolding Havn en mil-
jøkonsekvensvurdering til eftervisning af hvorvidt de deponerede sedimenter 
kan medføre en overskridelse af miljøkvalitetskravene til Kolding Fjord. 

Miljøkonsekvensvurderingen påregnes gennemfært oktober-november 2009. 
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9 Forurening og forureningsbegrænsede 
foranstaltninger 

Som nævnt ovenfor agtes indspulingsbassinet videreført uden membran- og 
perkolatopsamlingssystemer. 

Grundvand Der er ingen grundvandsinteresser i området, og det primære 
grundvandsmagasin vil ikke blive påvirket. 

Støj Støj forekommer i mindre omfang i forbindelse med indspuling. Støjen er 
minimal i forhold til støj fra havnens andre aktiviteter.  

Støv Forekommer ikke, da der under driften ikke arbejdes med støvende materialer. 

Spildevand Der forekommer alene spildevand - i form af udskotningsvand/overskudsvand -  
i forbindelse med indpumpning af sedimenter til anlægget. Dette tilbageholdes i 
bassinet i min. 2,5 time inden det udledes gennem udskotningsbygværkerne, 
således som angivet i den nugældende miljøgodkendelse. 

Luft Forekommer ikke i det der vil være tale om vådt sediment. 

Deponigas Da der er tale om deponering med et meget lille indhold af organisk stof 
forventes dannelse af eventuel deponigas at være forsvindende. 

Papir og plastflugt Forekommer ikke. 

Skadedyr Forekommer ikke. 

Affald Der forekommer ikke affald i forbindelse med driften af anlægget. 

Slutafdækning Området sikres i driftsfasen og indtil anlægget overdrages til erhvervsområde 
på havnen mod adgang fra offentligheden, og der udlægges successivt en 0,5 m 
slutafdækning af jord på området efterhånden som overfladens tilstand tillader 
dette. 

COWI har i notat af 2005 udarbejdet skadesrapport og risikovurdering over 
spulefeltets stabilitet, se bilag 5. 

Plan for udbedring af skader på indfatningsvæggene omkring depotet er nær-
mere beskrevet i afsnit 8.1 og 8.2. 

Driftsforstyrrelser og 
uheld 
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Beredskabsplanen er vedlagt i bilag 6. Formålet med beredskabsplanen er at 
sikre, at der foreligger de nødvendige forarbejder og aftaler for at kunne imø-
degå eventuelle svigt i indfatningsvæggen omkring depotet hurtigt og forsvar-
ligt. I beredskabsplanen, er opstillet hvordan overvågningen af tilstanden af 
indfatningen omkring depotet foregår og hvilke tiltag der sker, hvis der obser-
veres bevægelse eller brud i indfatningsvæggen. 

Uddannelse Set fremgår af Deponeringsbekendtgørelsen, at personale, der varetager den 
daglige drift af deponeringsanlæg skal kunne dokumentere en uddannelse her-
for. Et indspulingsbassin som det i nærværende overgangsplan beskrevne, og 
som yderligere overgår til passiv drift umiddelbart efter de enkelte indspu-
lingskampagner, omfatter imidlertid ikke indretnings- og driftsforhold, som er 
sammenlignelige med almindelige deponeringsanlæg til affald. De tilgængelige 
uddannelsesforløb har derfor ej heller større relevans for anlægget. 
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10 Renere teknologi 

I forbindelse med oprensninger i og omkring Kolding Havn analyseres sedi-
mentet for miljøfremmede stoffer og i den udstrækning, det er muligt ud fra 
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 8, 2005: Vejledning om dumpning af optaget 
havbundsmateriale – klapning, vil der blive ansøgt om klaptilladelse. Ved at 
klappe så meget sediment som muligt vil den mængde havnesediment, der skal 
deponeres, kunne minimeres.  

Ved at deponere det havneslam, der har et for højt et indhold af miljøfremmede 
stoffer i indspulningsbassinet, mindskes miljøomkostningerne ved transport på 
land til depot/behandling eller til søs, hvis deponering i anden havn er en mu-
lighed. 

Da det er en forudsætning for havnens fortsatte drift at ikke klapbare forekom-
ster kan deponeres ud over 15-årig perioden, vil havnen følge udviklingen i 
markedet for oprensningsmetoder med renere teknolog. Samtidig følges udfas-
ningen af de forbudte stoffer, der i dag hindrer klapning. 
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11 Forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger 

Der henvises til afsnit 7.1, samt beredskabsplanen i bilag 6. 
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12 Moniterings- og kontrolprogram 

Idet deponerede sedimenter umiddelbart efter indspuling ligger i "passiv drift" 
etableres ikke monitering af grundvand og recipienter, ligesom der ikke gen-
nemføres registrering af klimaforhold. 

I forbindelse med oprensning af slam i havnen vil der blive gennemført analy-
ser svarende til de undersøgelser, der skal klarlægge, om materialet kan klappes 
ligesom mængderne vil blive opgjort. 

Ved benyttelse af depotet vil der blive ført skærpet kontrol med indfat-
ningsvæggen iht. til beredskabsplanen. De forhold der konstateres ved den pe-
riodevise visuelle kontrol af indfatning mv. vil i fornødent omfang blive fuldt 
op af vedligeholdelse og udbedring af evt. skader i konstruktionen. 


