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1. INDLEDNING 
 
På Kommunekemi er der deponeret farligt affald, som beskrives som af-
faldstyperne filterkage, aske og ”andet farligt affald”. Der er også deponeret 
slagge fra Kommunekemis forbrændingsanlæg i Nyborg, dette affald er mi-
neralsk affald. 
 
Kommunekemis deponi er omfattet af ”bekendtgørelse om deponeringsan-
læg” nr. 252 af 31. marts 2009. I denne afgørelse refereres til denne be-
kendtgørelse som ”deponeringsbekendtgørelsen”. 
 
Kommunekemi har i mail af 16. oktober 2009 tilkendegivet, at virksomheden 
ønsker at nedlukke alle etaper, der er i drift i dag. På Kommunekemis de-
poni er følgende status for de miljøgodkendte etaper: 
 
Etape Nuværende status Fremtidig status 
 
1 – 3 

 
I drift, ingen bundmembran, ingen 
opsamling af perkolat 

 
Skal nedlukkes  

 
4 

 
Nedlukket 2004, ingen bundmem-
bran ingen opsamling af perkolat. 
Topmembran med opsamling af 
overfladevand 

 
Er nedlukket 

 
5 

 
Nedlukket 2001, bund- og top-
membran, og opsamling af perkolat 
og overfladevand 

 
Er nedlukket 

6.1 som  
Omfatter 
cellerne 
6.1.1, 6.1.2 
og 6.1.3 

 
I drift, bundmembran og opsamling 
af perkolat. 

 
Skal nedlukkes 

 
6.2 

 
Miljøgodkendt med bundmembran 
og perkolatopsamling. Er etableret 

 
Skal sættes i drift, når 
driften af igangværen-
de etaper ophører 

Figur 1. Oversigt over etaperne på Kommunekemis deponi ved Klintholm. 
 
Denne afgørelse omfatter slutafdækning af etaperne 1-3 og 6.1, og efterbe-
handling af etaperne 1 – 5 og 6.1. I bilag 2 findes oversigtskort over Kom-
munekemis deponi ved klintholm. 
 
Etaperne 4 og 5 er slutafdækkede, og nedlukningen af disse er derfor ikke 
omfattet af denne afgørelse. Efterbehandlingen omfatter forhold omkring 
vedligeholdelse af miljøbeskyttende systemer, håndtering af overfladevand, 
måling af sætninger og egenkontrol af perkolat og overfladevand, derfor er 
etaperne 1- 5 og 6.1 omfattet af afgørelsens forhold vedrørende efterbe-
handling. 
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På etaperne 1 – 3 har der været deponeret slagge og farligt affald fra 1975 
til 1988. Herefter blev etaperne overdækket med usvejsede plastmembra-
ner og råjord. Fra 2002 og frem til 2009 er der deponeret slagge på etaper-
ne 1 – 3. Råjorden blev i et vist omfang fjernet inden deponeringen af slag-
ge blev påbegyndt, men den usvejsede plastmembran blev liggende. I peri-
oden fra 1989 – 2001 blev der deponeret slagge og farligt affald på etape 4, 
som efterfølgende blev slutafdækket med plastmembran og råjord. På eta-
pe 6.1 har der været deponeret farligt affald i perioden fra 1995 til 2009. 
 
Kommunekemi har fremsendt en overgangsplan1, og en miljørisikovurde-
ring2. Disse dokumenter findes i hhv., bilag 1A og 1B. I disse dokumenter 
har Kommunekemi tilkendegivet, at virksomheden ønsker at videreføre drif-
ten af de etaper, der pt. er i drift.  
 
I mail af 16. november 2009 har Kommunekemi imidlertid tilkendegivet, at 
Kommunekemi fra afslutning af salget til EQT, ikke vil benytte etaperne 1- 3 
og 6.1 på Klintholm. Derfor skal der udarbejdes en nedlukningsplan for dis-
se etaper, og ikke en godkendelse af fortsat drift. 
 
Vilkårene for slutafdækning og egenkontrol er stillet i overensstemmelse 
med deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser og med udgangspunkt i 
overgangsplanen og miljørisikovurderingen. Det betyder blandt andet, at de 
egenkontrolprogrammer for perkolat og overfladevand, der er foreslået i 
overgangsplanen er udgangspunktet for det kontrolprogram, som er fastsat 
ved vilkår i denne afgørelse. 
 
Der er stillet vilkår om, at der skal fremsendes en nedlukningsplan med til-
hørende tidsplan, som sikrer, at alle etaper er slutafdækkede senest 1 år 
efter Miljøcenter Odense har accepteret nedlukningsplanen. I afgørelsen er 
der stillet vilkår om, at der ikke skal etableres en tæt slutafdækning på eta-
perne 1 – 3 og 6.1 på trods af, at de gældende miljøgodkendelser foreskri-
ver dette. Det ændrede krav til slutafdækningen skal sikre, at etaperne så 
hurtigt som muligt kan overgå til passiv drift. I afgørelsen er der også vilkår 
om, at såfremt egenkontrolmålinger på perkolat eller grundvand viser, at 
kontrolværdier overskrides, eller en miljørisikovurdering viser, at miljøkvali-
tetskravene til marine recipienter ikke kan overholdes i Storebælt, kan det 
blive aktuelt efterfølgende at stille krav om tæt slutafdækning. 
 
Miljøcenter Odense har meddelt en miljøgodkendelse af etape 6.2 ved af-
gørelse af 7. oktober 2008. Sikkerhedsstillelse for etape 6.2 er meddelt i 
afgørelse af 28. januar 2009. Miljøcenter Odense har meddelt et egenkon-
trolprogram for grundvand for det samlede deponi i afgørelse af 11. novem-
ber 2009. 
 

                                                 
1 Dateret 25. juli.2002 
2 Dateret 5. september 2009, fremsendt 5. november 2009 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
2.1 Deponeringsanlæggets lovmæssige relationer 
 
Miljøbeskyttelsesloven3

På grundlag af oplysningerne i overgangsplanen og miljørisikovurderingen 
har Miljøcenter Odense foretaget en revurdering af virksomhedens tidligere 
miljøgodkendelser som omfatter etaperne 1-5 og 6.1. Alle miljøgodkendel-
serne er mere end 8 år gamle: 
 
Etape 1 - 4 I afgørelse fra Miljøstyrelsen af 21. januar 1992, accepte-

res en øget fyldhøjde under forudsætning af, at vilkårene i 
afgørelsen af 25. oktober 1984 fortsat efterkommes. 
 
14. december 1993 stadfæstede Miljøklagenævnet afgø-
relsen af 21. januar 1992, med tilføjelse af 2 vilkår  
 

Etape 5 I afgørelse fra Miljøstyrelsen af 21. januar 1992, accepte-
res en øget fyldhøjde under forudsætning af vilkårene i 
Miljøstyrelsens afgørelse af 14. juli 1989 fortsat efter-
kommes 
 

Etape 6.1  Er godkendt af Miljøstyrelsen 19. maj 1993 
 

Kontrolprogram 
for alle etaper 

Afgørelse om kontrol- og undersøgelsesprogram for 
Kommunekemis deponeringsplads ved Klintholm af 18. 
oktober 1990.   

 
Vilkår fra ovennævnte godkendelser er enten overført til denne afgørelse 
eller sløjfet, fordi de er utidssvarende eller ikke længere nødvendige, da 
driften af etaperne 1-3 og 6.1 skal ophøre. De overførte vilkår er enten over-
ført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der 
ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41. Vilkårene 
træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet frem-
går i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud eller 
overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
Det fremgår af bilag 3, hvilke afgørelser der ikke længere er gældende, og 
hvilke der fortsat gælder.  

   
Godkendelsesbekendtgørelsen4

Kommunekemis deponi ved Klintholm hører under punkt K 102 i godken-
delsesbekendtgørelsens bilag 1.  
                                                 
3 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1757 af 22. december 2006 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed. 
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Indtil 1. januar 2007 var Fyns Amt godkendende og tilsynsførende myndig-
hed for anlægget. Miljøcenter Odense overtog godkendelses- og tilsyns-
kompetencen pr. 1. januar 2007. 

 
IPPC4 

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 Ugeavi-
sen Svendborg den 13. juni 2007. 

 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget anmodninger om at få tilsendt over-
gangsplanen eller udkast til afgørelse. 

 
VVM 5

Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Kommunekemis deponeringsan-
læg, er ikke en afgørelse om et nyanlæg eller en udvidelse, der skal vurde-
res efter planlovens bestemmelser om VVM. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen6

Kommunekemis Deponeringsanlæg ved Klintholm er omfattet af ”Bekendt-
gørelse om deponeringsanlæg”. Etaperne 1-3 og 6.1 er omfattet af kravet 
om indsendelse af overgangsplan jf. § 36 stk. 2 i deponeringsbekendtgørel-
sen. Kommunekemi fremsendte en overgangsplan i juli 2002. 
 
I henhold til § 36 stk. 2, skulle godkendelsesmyndigheden træffe afgørelse 
om, hvorvidt bestående etaper skulle klassificeres som etaper for farligt af-
fald, under hensyntagen til affaldets egenskaber og mængderne heraf, se-
nest 1. april 2002. Det fremgår videre, at godkendelsesmyndigheden i for-
bindelse med behandling af overgangsplanen skal foretage en klassificering 
af samtlige deponeringsetaper i henhold til affaldskategorierne inert, mine-
ralsk, blandet og farligt. 
 
2.2 Afgørelse om klassificering af etaperne 1 – 3 
 
Den 26. marts 2002 afgjorde Fyns Amt, at enhederne på etape 6.1 skulle 
klassificeres som enhed for farligt affald, mens klassificeringen af etaperne 
1 – 4 skulle afklares i forbindelse med behandlingen af overgangsplanen.  
 
Da etape 5 var slutafdækket 16. juli 2001, skal etapen ikke klassificeres.  
 
Da der ikke er modtaget affald på etape 4 efter 16. juli 2001, skal etapen 
ikke klassificeres.   
 

                                                 
5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i 
medfør lov om planlægning. 
6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg. 
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Klassificeringen af etaperne 1 – 3 skal, i henhold til deponeringsbekendtgø-
relsen, foretages under hensyntagen til affaldets egenskaber og mængder. 
Mængderne skal tages i betragtning, når der er deponeret både farligt og 
ikke farligt affald på samme etape. 
 
Det fremgår af overgangsplanen, at der er deponeret omkring 110.000 tons 
farligt affald på etaperne 1 – 3, og det fremgår af seneste årsrapport, at der 
er deponeret 180.000 tons slagge på etaperne 1 - 3. Mere end 1/3 af det 
deponerede affald på etape 1 – 3, er således farligt affald. Ud fra mæng-
derne af affald skal etaperne således klassificeres som etaper for farligt 
affald.   
 
Det farlige affald, der er deponeret på etaperne 1 - 3, svarer til det affald, 
der senere blev deponeret på etape 6.1, og egenskaberne i det farlige affald 
på etaperne 1 – 3, svarer derfor til egenskaberne i det affald, der er depone-
ret på enhederne på etape 6.1, som er klassificeret som enhed for farligt 
affald.  
 
Etaperne 1 - 4 blev topafdækket med 0,5 mm plastmembran, rodspærre, 
råjord og muld, da deponering af farligt affald og slagge ophørte i 1988. i 
1993 fik Kommunekemi tilladelse til at fortsætte med deponering af slagge 
på etaperne 1 – 4. Inden slaggeopfyldningen på de enkelte etaper påbe-
gyndtes, blev der afrømmet mest muligt af den udlagte råjord og muld.  
Miljøcenter Odense betragter ikke afdækningen mellem farligt affald og 
slagge som en tæt adskillelse.  
 
Med henvisning til både mængden af farligt affald i forhold til mængden af 
mineralsk affald og med henvisning til affaldets egenskaber, klassificeres 
etaperne 1 – 3, som etaper for farligt affald.  
 
I afgørelse af 9. november 2009 om klassificering af deponeringsenhederne 
på etape 6.2, indgik etaperne 1 – 3 som etaper for farligt affald. 
 
2.3 Revurdering af miljøgodkendelser 
 
Jævnfør § 75 i miljøbeskyttelsesloven har følgende påbud været varslet 
overfor Kommunekemi ved mail af 2. december 2009 fra Miljøcenter Oden-
se. 
 
Der meddeles hermed påbud til Kommunekemi. Kommunekemis Depone-
ringsanlæg ligger på Klintholmvej 56, 5874 Hesselager i Svendborg Kom-
mune på matr. nr. 14 k og 14 b, Vormark by, Hesselager. Påbudet medde-
les efter § 41 stk. 1, jf. § 41 e, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Påbuddet meddeles Kommunekemi, der er ansvarlig for, at nedlukning og 
efterbehandling af etaperne sker i overensstemmelse med dette påbud. 
  
Miljøcenter Odense vil føre tilsyn nedlukningen og efterbehandlingen i hen-
hold til miljøbeskyttelseslovens § 66. 
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Afgørelsen meddeles på baggrund af de oplysninger, som Kommunekemi 
har fremsendt, dokumenter fra den løbende sagsbehandling samt gælden-
de planforhold.  
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Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

./../. 
2.3.1 Vilkår for revurderingen 

Generelt 
A1 Et eksemplar af foreliggende afgørelse skal til enhver tid være til-

gængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret 
om afgørelsens indhold. 

 
A2  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. 

 

Nedlukning og efterbehandling 
B1 Kommunekemi skal senest 15. februar 2010 fremsende et projekt 

for slutafdækning af etaperne 1- 3 og 6.1, samt en samlet efterbe-
handlingsplan for etaperne 1 - 5 og 6.1. Efterbehandlingsplanen 
skal indeholde slutkoter for etaperne 1 – 5 og 6.1.  Projektet skal 
også indeholde en beplantningsplan. Der skal samtidig fremsendes 
en tidsplan for gennemførelse af nedlukningen.  

 
 Miljøcenter Odense skal acceptere planen inden slutafdækningen 

påbegyndes.  
 
 Etaperne 1 – 3 og 6.1 skal være slutafdækkede senest 1 år efter 

projektet for slutafdækningen er accepteret.  
 
B27 Terrænudformningen skal udføres indenfor rammerne af de gæl-

dende planforhold. Hvis terrænudformningen ikke etableres efter 
retningslinjerne i gældende planforhold (lokalplan nr. 25a, Gudme 
Kommune 8. april 1992, og ”Tillæg med VVM redegørelse” til Regi-
onplan 1989-2001 om ”Udvidelse af Kommunekemis´s deponerings-
areal ved Klintholm” som er endeligt godkendt af miljøministeren 8. 
februar 1993), skal Svendborg Kommune forholde sig til den ændre-
de terrænudformning. 

 
B38 Slutafdækning skal udføres med  
 

• Permeabelt afretningslag 
• 15 cm rodspærre 

                                                 
7 Svarer til vilkår D2 i miljøgodkendelse af etape 6.2 af 7. oktober 2008 
8 Denne slutafdækning er beskrevet i alle meddelte miljøgodkendelser vilkår D1 i miljøgod-
kendelse af 7. oktober 2008. 
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• 80 cm råjord, hvor de nederste 40 cm kan være lettere forurenet 
jord9  

• 20 cm muld og/eller muld blandet med kompost 
  
B4 Jord fra landbrugsarealer og andre potentielt uforurenede arealer 

kan anvendes direkte som slutafdækning uden forudgående analy-
se. 

 
B5 Et deponeringsanlæg eller en etape er først endelig nedlukket, når 

Miljøcenter Odense har godkendt nedlukningen samt foretaget tilsyn 
på anlægget jf. § 33 i deponeringsbekendtgørelsen. 

 
B6        Hvis Miljøcenter Odense vurderer, at kontrolværdier10 i grundvands-

boringer i efterbehandlingsperioden ikke overholdes, eller de målte 
koncentrationer i perkolatet øges markant, kan Miljøcenter Odense 
stille krav om, at der skal etableres en tæt slutafdækning på alle eller 
udvalgte etaper eller enheder.  

 
B711  Hvis der skal etableres en tæt plastmembran, skal membranen ud-

lægges med fald udad. Plastmembranen skal overdækkes som be-
skrevet i vilkår B3 og beplantes.  

 
B812  Når arealet efterfølgende beplantes, skal det sikres, at planternes 

rødder ikke kan skade de udlagte plastmembraner. 
 

Drift 
C1 Hvis der opstår støvgener i forbindelse med slutafdækningen, skal 

der foretages vanding for at hindre gener for omkringboende. 
 
C213     Der må kun være aktiviteter på etaperne i tidsrummet fra  

mandag – fredag kl.  7.00 – 18.00 og lørdage fra 7.00 – 14.00. 
 
Transporter til og fra anlægget, inkl. bortkørsel af perkolat, skal være 
planlagt, så transporten falder indenfor anlæggets driftstid. 
 
Såfremt specielle årsager medfører, at der skal bortkøres perkolat 
udenfor normal driftstid, skal det ske indenfor gældende støjgræn-
ser, som er fastsat i vilkår C3. Miljøcenter Odense skal senest den 
følgende arbejdsdag orienteres skriftligt om aktiviteten. 
 

                                                 
9 Ved lettere forurenet jord skal forstås jord, der overholder de fastsatte krav i bekendtgørel-
se nr. 1519 af 14. december 2006 om definition af lettere forurenet jord. 
10 Fastsat i afgørelse om egenkontrol af grundvand 6. november 2009  
11 Svarer til vilkår 2 i Miljøklagenævnets afgørelse af 14. december 1993 for etape 1 - 5 
12 Svarer til vilkår 8 i miljøgodkendelse af 26. oktober 1984 
13 Svarer til vilkår 4 i miljøgodkendelse af 26. oktober 1984 og del af vilkår C9 i miljøgodken-
delse dateret 7. oktober 2008  
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C314 Driften af deponeringsanlægget må ikke medføre, at støjbelastnin-
gen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De 
angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede 
lydniveauer i dB(A). 

 
I Ved enkeltliggende boliger i det åbne land 
II Ved sommerhusområder 
 

 Kl. 
Reference-
tidsrum 
timer 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

Mandag-
fredag 

07-18 8 55 40 

Lørdag 07-14 7 55 40 

Lørdag 14-18 4 45 35 

Søn- & hellig-
dage 07-18 8 45 35 

Alle dage 18-22 1 45 35 

Alle dage 22-07 0,5 40 35 

 
 
C415 Miljøcenter Odense kan bestemme, at Kommunekemi skal doku-

mentere, at støjgrænserne er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes Miljøcenter Odense sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til støjmåling 
 Dokumentation af deponeringsanlæggets støj skal ske ved måling 

og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 
6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern 
støj fra virksomheder.  

 
Støjmåling skal foretages, når deponeringsanlægget er i fuld drift el-
ler efter anden aftale med Miljøcenter Odense. 

 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret 
af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern 
støj". 
 
Støjdokumentationen skal gentages, når Miljøcenter Odense finder 
det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves 
én årlig støjbestemmelse.  
 

                                                 
14 Svarer til vilkår F2 i miljøgodkendelse af etape 6.2 dateret 7. oktober 2008 
15 Svarer til vilkår F3 i miljøgodkendelse af etape 6.2 dateret 7. oktober 2009 
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Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
 
C5  Maskinerne på pladsen ikke må stå i tomgang med mindre det er 

nødvendigt. 

 

Efterbehandling af etaperne 1-5 og 6.1 
C616  I efterbehandlingsperioden skal drift af aktive miljøbeskyttende sy-

stemer og egenkontrol vedrørende perkolat, overfladevand og me-
teorologi udføres uændret, indtil de fastlagte kontrolprogrammer 
eventuelt justeres ved et påbud. 

 
C717  Vedligeholdelse, overvågning og kontrol med deponeringsanlæg-

gets miljøbeskyttende systemer, skal fortsætte så længe depone-
ringsanlægget vurderes at udgøre en miljøfare for omgivelserne. 
Vurderingen foretages af Miljøcenter Odense – efter oplæg fra 
Kommunekemi. 

 
C818  Kommunekemi skal minimum en gang årlig udføre målinger af sæt-

ninger i affaldet, resultatet heraf skal fremgå af årsrapporten. 
 

Overfladevand fra etaperne 1 – 5 og 6.1 
D1 Der skal etableres et system til håndtering af overfladevand for eta-

perne 1 – 5 og 6.1, som sikrer, at der ikke i længere perioder findes 
stående vand i afvandingssystemet eller på etaperne, og som sikrer, 
at afdækningen af enheden ikke eroderer i forbindelse med regn. 
Systemet skal bibeholdes i funktionsdygtig stand, indtil Miljøcenter 
Odense vurderer, at etapens efterbehandlingsperiode er overstået.  

 
D2 Kommunekemi skal inden 15. februar 2010 udarbejde et begrundet 

projektforslag for håndtering af overfladevandet for de enkelte eta-
per. Det skal fremgå, om overfladevandet fra de slutafdækkede eta-
per bør nedsives indenfor de enkelte etaper, for at fremme overgan-
gen til passiv drift, eller om det af hensyn til miljøet bør opsamles og 
bortskaffes på anden vis. Den konkrete udformning af overflade-
vandssystemet skal fremgå, herunder også kontrolbrønde og prøve-
tagningssteder m.v.  

 
 Endelig skal projektet indeholde en tidsplan for etablering af syste-

met for overfladeafvanding.  
 

Anlægsarbejderne må ikke påbegyndes, før Miljøcenter Odense har 
accepteret projektet. 

 

                                                 
16 D7 i miljøgodkendelse af 7. oktober 2008 
17 D9 i miljøgodkendelse af 7. oktober 2008 
18 D8 i miljøgodkendelse af 7. oktober 2008 
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D3 De første 2 år efter etablering af slutafdækningen betragtes overfla-
devandet som processpildevand, som skal bortskaffes til perkolat-
systemet eller nedsives på enheder med bundmembran. 

 
D4 Hvis overfladevandet på sigt skal bortskaffet udenfor deponerings-

enhederne, skal der gennemføres et prøvetagnings- og analysepro-
gram til afklaring af, om der kommer perkolat til overfladevandet over 
en periode på 2 år, som beskrevet i vilkår D5 og D6. 

 
D5 Der skal udtages prøver til analyse 4 gange årligt. Prøverne skal 

udtages jævnt fordelt over året. Det skal fremgå af projektet for over-
fladeafvandingen (D2), hvor prøverne skal udtages. 

 
D6 Prøverne skal analyseres for følgende parametre: 
  

Nitrat 
Klorid 
Bromid 
Sulfat 
Cyanid 
Kobber 
Cadmium 
Bly 
Zink 
Krom total 
Ledningsevne 
pH 
Redoxpotentiale 

 
D7      Prøverne kan udtages som stikprøver. Alle kontrolanalyser skal gen-

nemføres af et akkrediteret laboratorium. Kommunekemi kan dog 
fremsende anmodning om og dokumentation for, at Kommunekemis 
eget laboratorium kan stå for kontrolanalyserne. Anmodningen skal 
sendes til Miljøcenter Odense. 

 
D8 På baggrund af analyseresultaterne fra perioden på 2 år skal kom-

munekemi fremsende en redegørelse for, hvordan overfladevandet 
ønskes bortskaffet fremadrettet. 

 

Overfladevand generelt 
D9   Såfremt der planlægges etableret anlæg for nedsivning af overflade-

vand, skal der i god tid forinden etablering af anlægget fremsendes 
oplysninger herom til Svendborg Kommune og Miljøcenter Odense. 

  
D10  Der skal senest 15. marts 2010 indsendes opdateret tegningsmate-

riale for overfladeafvandingen fra hele arealet, som Kommunekemi 
har lejet af Klintholm I/S.  

 

 15 



D11 I det omfang der udledes eller nedsives overfladevand udenfor de-
poneringsenhederne, skal der til foreligge en gyldig tilladelse til dette 
fra Svendborg kommune.  

 

Håndtering af perkolat fra etape 5 og 6.1 
E1 Alt dannet perkolat fra etape 5 og 6.1 skal opsamles og transporte-

res til behandling på Kommunekemi. 
 
E2 Perkolat fra etape 5 og 6.1 skal via en samle- og pumpebrønd pum-

pes til eksisterende tanke for opsamling af perkolat. Lokalisering af 
de 2 tanke ses i bilag 2C.  

 
E3 Der skal være en anordning til sikring af, at der lukkes for tilførsel af 

perkolat når opsamlingstankene er fyldt. 
 

Der skal være alarm for overløb/overfyldning af tankene, alarmen 
skal tilgå en vagthavende. 

 
E4 Der må ikke ske udsivning af perkolat til det omgivende miljø fra 

etape 5 og 6.1 i de tilfælde, hvor tankene for opsamling af perkolat 
er fyldt op. 
 

Krav til indretning og drift af målebrønde 
E5 Der skal være mulighed for prøveudtagning af perkolat fra kontrol-

arealerne KB1-KB10, på etaperne 1 - 4 og fra etape 5 og fra enhe-
derne 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3 

 
E6 Samle- og prøvetagningsbrønde skal indrettes, så der kan udtages 

repræsentative prøver af perkolat mht. kvalitet og vurdering af 
mængder fra de enkelte deponeringsenheder og kontrolarealer og 
således, at der kan indhentes oplysninger til brug for opgørelse af en 
samlet stofmængde fra hver enhed. 

 

Monitering af perkolat 
E8 Den samlede perkolatmængde fra deponeringsenhederne 5, 6.1.1, 

6.1.2 og 6.1.3 skal registreres på ugebasis. Der skal supplerende fo-
retages en opgørelse af vandmængden fra hvert af kontrolarealerne 
KB1 – KB10, og fra etape 5 og 6.1 på månedsbasis, ud fra pumpe-
data.  

 
E9 Der skal udtages perkolatprøver for deponeringsenhederne 5, 6.1.1, 

6.1.2 og 6.1.3 i samlebrønden to gange årligt jævnt fordelt over året. 
Over en periode på 2 år skal 3 prøver analyseres efter rutine-
kontrolprogrammet, og 1 prøve efter det udvidede kontrolprogram, 
se vilkår E12 
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E10 Der skal udtages perkolatprøver på kontrolarealerne KB1 – KB10 på 
etaperne 1 – 4 to gange årligt jævnt fordelt over året. Det ene sæt 
prøver analyseres efter det udvidede kontrolprogram, det andet sæt 
efter rutine-kontrolprogrammet, i henhold til vilkår E12 . 
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E12 Perkolatprøver skal analyses efter hhv. et rutineprogram og et udvi-
det program:  

Rutineprogram 
ledningsevne 
pH 
TOC 
redox 
Nitrat 
klorid 
sulfat 
bromid 
As 
Ba 
Cd 
Cr III 
Crom 6+ 
Cu 
Hg 
Mo 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
cyanid 
DOC/NVOC 

 
I en periode på 2 år vil nedenstående organiske parametre indgå i 
rutine kontrolprogrammet, og herefter vil de overgå til det udvidede 
program, med mindre kontrolprogrammerne bliver revideret. 

 
Organiske parametre 
*BTEX 
*Kulbrinter 
*PAH-total19

*PCB20

*chlorerede opløsning-
smidler21

*Phenoler 
*tensider 
*pesticider22

                                                 
19 PAH bestemt som sum af indhold af følgende enkeltstoffer: Fluor-anthen, 
benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, 
dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-c,d)pyren, jf. Deponeringsbekendtgørelsens 
bilag 7, punkt 3.3.b. 
 
20  PCB bestemt som sum af følgende 7 kongenere: PCB nr. 28, PCB nr. 52, PCB 
nr. 101, PCB nr. 118, PCB nr. 153 og PCB nr. 180, jf. Deponeringsbekendtgørel-
sens bilag 7, punkt 3.3.b. 
 
21 Tetrachlorethylen, trichlorethylen, 111-trichlorethan, dichlormethan 
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Rutineprogrammet skal suppleres med følgende parametre når det udvide-
de kontrolprogram skal gennemføres 
 

Det udvidede program – 
supplerende parametre 
Nitrit 
flourid 
fosfat 
Ammonium/ammoniak 
natrium 
kalium 
calsium 
magnesium 
mangan 
jern 
Ag 
Al 
Temperatur 
Inddampningsrest 
COD 
alkalinitet 
CO2 
hydrogencarbonat 
hydroxid 
karbonat 
Silikat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E13 Perkolatanalyserne skal gennemføres af et laboratorium, der er ak-

krediteret til at udføre de pågældende analyser eller af et laboratori-
um, der er godkendt af Miljøcenter Odense.  
 
Analyseresultater kan overføres til et elektronisk afrapporteringssy-
stem (fx  ERISDA), som Miljøcenter Odense har adgang til, så snart 
analyseresultaterne foreligger og senest 2 måneder efter prøverne 
er udtaget. Rapporteringssystemet skal indeholde alle relevante 
prøvetagningsinformationer. 

 
E14 Hvis de målte perkolatkoncentrationer overstiger de kildestyrker, der 

er anvendt i miljørisikovurderingen væsentligt, kan miljøcenter 
Odense forlange, at der skal foretages en ny miljørisikovurdering. 
Kildestyrkerne fremgår af bilag 4. Miljørisikovurderingen skal være 
Miljøcenter Odense i hænde senest to måneder efter Kommuneke-
mi er blevet bedt om at gennemføre beregningen. 

 
E15 Prøveudtagning af perkolat skal foretages af et laboratorium, der er 

akkrediteret til dette eller af en certificeret prøvetager. 
  

                                                                                                                           
22 Atrazin, simazin, mechlorprop, dichlorprop, MCPA, DNOC, dinoseb 
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Monitering af meteorologiske data    
E7 Følgende meteorologiske data skal indsamles lokalt i området: 
 
 Parameter: Efterbehandling 
 Nedbørsmængde Dagligt og månedsvær-

dier 
 Temperatur (døgnmin./-max. 

kl. 14.00) Månedligt gennemsnit 

 

Bortskaffelse af affald 
F1 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstem-

melse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 
F2 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

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

 

Indberetning 
G1 Der skal føres journal over eftersyn af anlæg, med dato for eftersyn, 

reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt fore-
kommende driftsforstyrrelser. 

 
G2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpe-

stoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. 
 
G3 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-

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

 
G4 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksom-
heden i mindst 3 år. 

 
G5 Ejeren af deponeringsanlægget skal hvert år fremsende en årsrap-

port for perioden 1. januar – 31. december. Årsrapporten skal sen-
des til Miljøcenter Odense inden den 1. marts det følgende kalen-
derår.  
 

G6  Årsrapporten skal udføres som en standardrapport, der hvert år føl-
ger samme procedure og omfatter nedenstående punkter.  

 
 Årsrapporten for 2009, som afleveres 1. marts 2010 skal indeholde 

nedenstående oplysninger: 
 

Årsrapporter fra 2010 skal kun indeholde oplysninger mærket med *. 
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Årsrapporten skal indeholde følgende data: 
Indvejede og udvejede affaldsmængder fordelt på de enkelte 
kategorier af deponeringsenheder inkl. affald tilført via sorte-
ringsanlæg 
Oplysning om antal lastbiler/tankvogne, der er kørt ind og ud 
af anlægget 

 

Antal vejninger 
 Oversigt over afviste affaldslæs inkl. oplysning om anvist al-

ternativt behandlingsanlæg. 
* Perkolatkvalitet og –kvantitet for hver enkelt deponeringsen-

hed, og oplysning om, hvortil perkolatet er bortskaffet. 
* En beregning af hvilke stofmængder der beregningsmæssigt 

må anses som tilført Storebælt fra etape 1 – 4. 
* Meteorologiske data samt evt. overslagsberegning af anlæg-

gets årlige perkolatproduktion 
*23 Resultater af grundvandskontrolprogrammet, inkl. opgørelse 

af stofmængder, der med baggrund i resultaterne må anses 
for tilført til grundvandet og Storebælt.  

*24 Revurdering af kontroldata for grundvand i henhold til egen-
kontrolprogrammet for grundvand meddelt af MCO 6. novem-
ber 2009 

* Resultater af evt. kontroller af overfladevand, inkl. opgørelse 
af stofmængder, der med baggrund i resultaterne må anses 
for tilført til Storebælt (når det bliver aktuelt at nedsive/aflede 
uforurenet overfladevand).   

 Resultater af evt. udførte støjmålinger eller –beregninger 
 Afhjælpning af gener i form af lugt, støv, skadedyr etc. 
* Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder må-

ling sætninger i affaldet. 
 Evt. indkomne klager vedr. anlæggets drift. 
* Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan 

har været bragt i anvendelse. 
 Status for uddannelse af deponeringsanlæggets medarbejde-

re samt beskrivelse af planlagte uddannelsesaktiviteter i det 
kommende år. 

 Anvendte mængder hjælpestoffer 
 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvil-
ke initiativer virksomheden har taget for at indføre den bedste 
tilgængelige teknik samt eventuelle planer for indførelse af 
dette i fremtiden. 

   
I rapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og 
vurderet i forhold til anlæggets foreliggende afgørelse og belastnin-
gen af miljøet fra driften af anlægget.  
 

                                                 
23 Vilkår 11 i afgørelse af 6. november 2009 
24 Vilkår 8 i afgørelse af 6. november 2009 
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Analyseresultater mv. skal være anført og relevant tidsmæssig ud-
vikling illustreret gennem grafer. 

 
Endvidere skal det fremgå af årsrapporten, hvilke eventuelle afhjæl-
pende foranstaltninger, der er foretaget eller forventes foretaget. 
 
Det elektroniske afrapporteringssystem ERISDA kan eventuelt an-
vendes som afrapporteringsværktøj. 

 

Drifts- og sikkerhedsinstruks 
H1  Der skal foreligge en opdateret drifts –, sikkerheds- og beredskabs-

instruks for deponeringsanlægget. 
 

Instruksen skal omfatte alle anlægsdele og alle driftsprocedurer for 
deponeringsanlægget. 

 
H2  Et ajourført eksemplar af instrukserne, jf vilkår H1, skal forefindes på 

deponeringsanlægget. Alle ansatte på deponeringsanlægget skal 
være bekendt med deres indhold. 

 
 
2.4 Generelle forhold 

Underretningspligt 
Kommunekemi har pligt til at underrette Miljøcenter Odense25, hvis driftsfor-
styrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. 

Retsbeskyttelse 
Foreliggende afgørelser er meddelt ved et påbud, og der er derfor ikke rets-
beskyttelse  

Offentliggørelse og klagevejledning 
Disse afgørelser vil blive annonceret Ugeavisen Svendborg den 19. decem-
ber 2009 og kan ses på Miljøministeriet hjemmeside www.blst.dk. 

Afgørelsen 
Afgørelserne kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 
• Kommunekemi 
• Klintholm I/S. 
• Svendborg Kommune. 
• Embedslægeinstitutionen. 
• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 
100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse. 

                                                 
25Se Miljøbeskyttelseslovens § 71. 
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• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og mil-
jø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underret-
ning om afgørelsen. 

 
Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Kla-
gen skal senest være modtaget den 16. januar 2010 inden kl. 16.00. Miljø-
center Odense sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen 
med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Kommunekemi vil få besked, hvis miljøcenteret modtager en klage. 
 

Betingelser, mens en klage behandles 
Kommunekemi vil kunne udnytte afgørelsen i den tid Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. forud-
sætningen for det er, at Kommunekemi opfylder de vilkår, der er stillet i af-
gørelsen. 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 fra offentliggørelsen. 
 

 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
mt@svendborg.dk, Svendborg Kommune, Miljø- og teknik, Svendborgvej 135,  

           5762 Svendborg  
 
klintholm@klintholm-is.dk, Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager  
 
syd@sst.dk, Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe syd  
 
dn@dn.dk, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø 
 
kreds@friluftsraadet.dk, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 
 
post@sportsfiskerforbundet.dk, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4,  

         7182 Bredsten 
 
info@nordic.greenpeace.org. Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal,  

     1250 København K  
 
mail@dkfisk.dk, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia 
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nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,  
                 Vormstrupvej 2, 7540 Haderup 

 
teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelin-
gen,  

                 Torvet 1, 5800 Nyborg 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

 
3.1 Baggrund for afgørelsen 
Kommunekemi har fremsendt en overgangsplan i 2002, hvoraf det fremgår, 
at der er restkapacitet på etaperne 1 – 3, hvor der deponeres slagge og på 
etape 6.1, hvor der deponeres farligt affald. Kommunekemi tilkendegav i 
overgangsplanen, at de ønskede at udnytte restkapaciteten, inden nedluk-
ning af etaperne. Siden 2008 har der været en løbende dialog mellem 
Kommunekemi og Miljøcenter Odense om overgangsplanen, og Kommune-
kemi fremsendte sidst en miljørisikovurdering i september 2009, som skulle 
ligge til grund for vurderingen af, om driften af etaperne kunne fortsætte, på 
trods af, at de miljøbeskyttende foranstaltninger som membraner og opsam-
ling af perkolat ikke umiddelbart levede op til deponeringsbekendtgørelsens 
krav. 
 
16. november 2009 tilkendegav Kommunekemi, at alle igangværende eta-
per, 1-3 og 6.1.1- 6.1.3, skal nedlukkes, som følge af et ejerskifte på virk-
somheden. Kommunekemi har fået en miljøgodkendelse af en ny etape 6.2, 
som sættes i drift, når de igangværende etaper lukker for modtagelse af 
affald.  
 
Etape 5 var nedlukket og slutafdækket 16. juli 2001, og etape 4 har ikke 
modtaget slagge efter 16. juli 2001 og blev slutafdækket i 2004. Disse eta-
per er derfor ikke omfattet af dette påbud om slutafdækning, men er omfat-
tet af den del af påbudet, som omfatter efterbehandling, herunder håndte-
ring af overfladevand og egenkontrol. 
 
3.1.1 Region-, kommune- og lokalplan 
Kommunekemis deponi er omfattet af Svendborg Kommunes lokalplan 25a, 
som er vedtaget i 1992. Det fremgår af lokalplanen punkt 3.3, at der skal 
udarbejdes og godkendes en plan for opfyldningsetaper og fremtidig ud-
seende. Der er således ikke en reetableringsplan i lokalplanen. 
 
I tillæg til Regionplan 1989-2001 om ”udvidelse af Kommunekemi A/S´s 
deponeringsareal ved Klintholm”, som er godkendt i 1993, findes en kote og 
beplantningsplan for området. Denne plan udgør grundlaget for en revideret 
reetableringsplan, som skal udarbejdes af Kommunekemi. 
 
I 1999 er lokalplan 73 vedtaget. Lokalplanen dækker et område som græn-
ser op til Kommunekemi. Lokalplanen omfatter en illustrationsplan for det 
samlede deponiområde som drives af hhv. Klintholm I/S og Kommunekemi. 
Der er ingen modstrid mellem reetableringsplanen i regionplanen og illustra-
tionsplanen for så vidt angår det område Kommunekemi deponerer på. 
 
3.1.2 Virksomhedens indretning og drift 
Etape 1 - 4 
Etaperne 1 – 4 er etableret uden bundmembran og perkolatopsamling. Der 
er deponeret flyveaske, filterkage og andet farligt affald samt slagge på eta-
perne i perioden fra 1975 - 1993.  
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Inden for hver etape er affaldstyperne holdt adskilt. Under hver affaldsart er 
der etableret et kontrolareal, hvorfra perkolat opsamles og analyseres. Ved 
deponering af filterkage, flyveaske og andet affald, er der efter hver udlæg-
ning, udlagt en usvejset plastmembran, som skulle sikre en væsentlig re-
duktion af perkolatmængderne. Plastmembranen er blevet liggende efter 
endt opfyldning.  
 
I januar 1992 meddelte Miljøstyrelsen en miljøgodkendelse af en øget fyld-
højde på etaperne 1 – 5, hvor der på etaperne 1 - 4 alene måtte deponeres 
slagge og på etape 5 farligt affald. 
 
Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der efter endt opfyldning på etaperne 
1 – 4 skal der afdækkes med 0,15 m rodspærre, 0,8 m underjord og 0,2 m 
muld. På etape 5 skal der suppleres med en plastmembran under rodspær-
ren.   
 
Miljøgodkendelsen blev påklaget. Det fremgår af Miljøankenævnets afgø-
relse af 14. december 1993 vilkår 2, at ”Slaggedepotet på etaperne 1-4 skal 
overdækkes med plastmembran, efterhånden som afsnittene fyldes op. 
Plastmembranen skal udlægges med fald udad og forblive over depotet 
efter endt opfyldning.” 
 
Miljøklagenævnet afgjorde således, at der skal udlægges en plastmembran 
på etaperne 1 – 4 inden rodspærren etableres. 
 
Etape 6.1 
Etape 6.1 er miljøgodkendt af Miljøstyrelsen ved skrivelse af 19. maj 1993.  
 
Etapen er etableret med bundmembran og 3 enheder med separate perko-
latopsamlingssystemer. 
 
Det fremgår af miljøgodkendelsen, at når affaldet er deponeret i fuld højde, 
skal det overdækkes med en plastmembran, herover udlægges 0,15 m 
rodspærre og 0,8 m overskudsjord og endelig 0,2 m muld når de opfyldte 
etaper ikke længere skal befærdes. 
 
3.2 Miljøcenter Odenses vurdering  
 
3.2.1 Slutafdækningens udformning 
Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsen, at der skal fastsættes vilkår, 
som tager udgangspunkt i, at anlægget hurtigst muligt kan overgå fra aktiv 
til passiv drift. Det fremgår også, at der kan fastsættes vilkår om tæt imper-
meabel slutafdækning for etaper med mineralsk og farligt affald, på bag-
grund af en konkret vurdering. 
 
Etape 1 - 4 
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Kommunekemi har gennemført en miljørisikovurdering26, hvor der er taget 
udgangspunkt i den aktuelle grundvandsstrøm og gennemsnittet af de målte 
perkolatkoncentrationer på de enkelte etaper. I beregningerne er det forud-
sat, at der er fortsat drift på etaperne 1-3, etaperne 4 og 5 er slutafdækkede 
og at etape 6.1 fortsat er i drift. Den reduktion, der vil være i udvaskningen 
fra depoterne som følge af slutafdækningen af etaperne 1-3 og 6.1, er såle-
des ikke indregnet. Beregningerne viser, at påvirkningen fra perkolat på 
vandkvaliteten i Storebælt, ikke resulterer i en overskridelse af de miljøkvali-
tetskrav for marine recipienter, der er fastsat af By- og Landskabsstyrel-
sen27. 
 
I det samlede kontrolprogram for grundvand ved Kommunekemis deponi, 
som er meddelt i afgørelse af 6. november 2009, er der fastlagt et øvre sæt 
kontrolværdier, som er fastsat med udgangspunkt i miljørisikovurderingen 
hvor fortyndingen i Storebælt også indgår. Kontrolværdierne er fastlagt, så 
de maksimalt kan få en værdi som svarer til 80 % af de miljøkvalitetskrav for 
marine recipienter, som By- og Landskabsstyrelsen har meldt ud. Det bety-
der, at hvis disse grænseværdier overskrides, er der tid til at gribe ind, inden 
påvirkningen kommer op på det niveau, der svarer til miljøkvalitetskravene 
for de marine recipienter. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det på sigt kan blive relevant at udlægge en 
impermeabel membran over etaperne 1 – 3, hvis forureningsgraden i perko-
latet øges. Hvis der konstateres væsentlige og vedvarende ændringer i per-
kolat sammensætningen, eller hvis de fastsatte kontrolværdier i grund-
vandskontrollen overskrides, skal der iværksættes afhjælpende foranstalt-
ninger, som kan være overdækning af etaperne med polymermembran.   
 
Etape 6.1 
Miljøcenter Odense vurderer, at det på sigt kan blive relevant at udlægge 
impermeable membraner over deponeringsenhederne. Slutafdækningen 
som skal sættes i værk nu skal ikke omfatte en plastmembran. 
 
Etape 6.1 har en velfungerende bundmembran og perkolatopsamlings-
systemet fungerer godt. Derfor er det vigtigt, at der kommer så meget vand 
som muligt gennem affaldet, så de forurenende stoffer i størst muligt om-
fang vaskes ud, mens perkolatet kan samles op og renses. Derfor skal der 
alene udlægges 0,15 m rodspærre, 0,8 m underjord og 0,2 m muld over 
affaldet på etape 6.1.  
 
Kommunekemi bør overveje, om det vil være fordelagtigt ud fra en bære-
dygtighedsbetragtning, at nedsive overfladevandet fra etapen indenfor det 
membranbelagte areal, med henblik på at opnå størst mulig udvaskning. 
 

                                                 
26 Miljørisikovurdering for Klintholm Specialdeponi, Undersøgelse af deponiets påvirkning af 
den marine recipient, september 2009, COWI 
27 Bekendtgørelse 1669 samt forslag til kvalitetskriterier fra By- og landskabsstyrelsen  
http://www.blst.dk/Vandmiljoeet/Hav/Havmiljoet/Databaser/Kvalitetskrav+for+overfladevand/
Overfladevandskvalitetskrav.htm 
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Hvis egenkontrol af grundvand indikerer, at de miljøbeskyttende systemer 
ikke længere fungerer tilfredsstillende, skal enhederne på etape 6.1 over-
dækkes med en impermeabel membran, og rodspærre, jord og muld - som 
beskrevet ovenfor – ovenpå membranen. 
 
3.2.2 Udarbejdelse af reetableringsplan 
Reetableringsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med planforhol-
dene.  
 
Da deponeringen på etape 1 – 3 ophører, inden den oprindeligt planlagte 
fyldhøjde er opnået, og da der i udgangspunktet kun skal lægges 1,15 m 
rodspærre, råjord og muld ovenpå det deponerede affald, vil det blive nød-
vendigt at udarbejde en revideret reetableringsplan, som omfatter både en 
kote- og en beplantningsplan for området.  
 
Både Svendborg Kommune og Miljøcenter Odense skal acceptere en revi-
deret reetableringsplan. Svendborg Kommune skal evt. revidere lokalpla-
nen.   
 
Etaperne 1 – 3 og 6.1 skal være slutafdækkede senest 1 år efter reetable-
ringsplanen er accepteret af Miljøcenter Odense.  
 
3.2.3 Vurdering af egenkontrol - recipienter 
Kalkgravene 
Kommunekemis deponi ved Klintholm er mod nord, øst og syd omkranset af 
habitatområde nr. 102. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er stor 
vandsalamander, klokkefrøer samt kalkrige søer og vandhuller med krans-
nålalger, overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund og nærings-
rige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. 
 
100 – 200 meter syd for etape 1 – 4 ligger 2 kalkgrave. Da grundvandet 
under disse etaper strømmer mod øst, vil en evt. forurening fra udsivende 
perkolat sandsynligvis ikke kunne true kalkgravene, og kalkgravene har ikke 
tidligere indgået i Kommunkemis egenkontrolprogram.  
 
Moniteringsprogrammet for Kommunekemi omfatter pejling af vandstande i 
grundvandsboringer og dermed en regelmæssig kortlægning af grundvan-
dets strømningsretning således, at det sikres, at der fortsat ikke vil ske en 
forureningsbelastning af kalkgravene med forurenet grundvand fra Kommu-
nekemis etaper. Såfremt pejlinger viser, at grundvand fra etape 1- 6.1 har 
retning mod kalkgravene, skal der udarbejdes et kontrolprogram rettet mod 
kalkgravene. 
 
Stokkebækken 
Der er ikke risiko for forurening af Stokkebækken med perkolat, da Stokke-
bækken er beliggende omkring 1000 meter syd fra Kommunekemi og 
grundvandsstrømmen er østgående 
 
Storebælt 
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Storebælt ud for Klintholm er karakteriseret ved stort vandskifte som følge 
af strømningsforholdene, og da der ikke er en direkte udledning, men en 
diffus udsivning af perkolat med et relativt lavt stofindhold, kan der ikke for-
ventes påvist forøgede koncentrationer af fx metaller direkte i havvandet. 
Derfor er der ikke fastlagt et egenkontrolprogram for Storebælt.  
 
Der bliver i stedet moniteret i grundvandet i 12 filtre hvert kvartal. For hvert 
af disse filtre er der opstillet alarmværdier (jf. afgørelse af 11. november 
2009), som er fastlagt ud fra en forudsætning om, at kontrolværdierne mak-
simalt må komme op på en værdi som svarer til 80 % af de miljøkvalitets-
krav By- og Landskabsstyrelsen har opstillet for marine recipienter, når for-
tyndingen i Storebælt er indregnet. Overskrides disse kontrolværdier, skal 
der iværksættes et afhjælpende tiltag.  
 
Når der bliver udmeldt nye miljøkvalitetskrav for marine recipienter, eller 
gamle værdier bliver revideret, skal der beregnes nye kontrolværdier for 
filtrene. Disse beregninger skal gennemføres 1 gang årligt i forbindelse 
med, at årsrapporten bliver udarbejdet af Kommunekemi.  
 
Der udover skal Kommunekemi én gang årligt beregningsmæssigt opgøre, 
hvor store mængder metaller der er udledt til Storebælt fra Kommunekemis 
deponi. 
 
3.2.4 Vurdering af egenkontrol -  Perkolat 
Håndtering af perkolat 
På etape 1 – 4 er der ikke udlagt bundmembran, men på delarealer er der 
prøvetagning og mængdeopgørelse. På baggrund af disse målinger anslås 
perkolatsammensætningen og perkolatmængden for hver enkelt etape. 
 
På etape 4 er der udlagt en ikke er svejset topmembran i polymer. Herover 
er der slutafdækket med rodspærre, råjord og muld. 
 
Etape 5 er etableret med bundmembran af plast og perkolatopsamling, og 
etapen er slutafdækket med ikke svejset plastmembran, rodspærre, råjord 
og muld. Perkolatet er ledt til 1 af 2 pumpesumpe 
 
Etape 6.1 er etableret med 3 enheder med adskilte perkolatopsamlings-
systemer.  
 
Perkolatet ledes til opsamlingstank eller stenfaskine. 
 
Tidligere er perkolat fra etape 5 og 6.1 blevet analyseret med henblik på at 
afgøre om perkolatet kunne nedsives på anlægget eller om det skulle trans-
porteres til Kommunkemis anlæg i Nyborg, for at blive anvendt som proces-
spildevand, i det uorganiske anlæg. Perkolatet kan alternativt anvendes i 
forbrændingsanlæggets efterforbrændingskammer. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at alt perkolat fra etaperne 5 og 6.1 i fremti-
den skal opsamles og bortskaffes til Kommunekemi’s anlæg, for at få den 
mindst mulige påvirkning af miljøet, ved at fjerne de forureningskilder det er 
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muligt at fjerne. På Kommunekemis anlæg, kan perkolatet indgå som pro-
cesvand, alternativt skal perkolatet renses på et renseanlæg med udled-
ningstilladelse. 
 
Egenkontrol af perkolat 
I overgangsplanen er der lagt op til en fortsat deponering på etaperne 1-3 
og 6.1. Det egenkontrolprogram, der er lagt op til i overgangsplanen, svarer 
til kontrolprogrammet, som blev meddelt i 1990, med de samme parametre 
og de samme prøvetagningssteder. Perkolatopsamlingssystemet incl. kon-
trolarealer fremgår af bilag 2. 
 
Resultaterne fra egenkontrollen af perkolat fra etaperne 1 – 4 skal bruges til 
beregning af den årlige påvirkning på Storebælt og i forbindelse med en 
kvalificering/vurdering af grundvandskontrollen. Resultaterne af egenkon-
trollen af perkolat fra etaperne 5 og 6.1 bruges i forbindelse med vurderin-
gen af grundvandskontrollen. 
 
Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsen28, at der skal foretages ugent-
lige registreringer af perkolatmængden. Der skal udtages perkolatprøver fra 
deponeringsanlæggets enkelte enheder, og der skal fastsættes vilkår om 2 
kontrolprogrammer for perkolat  – 1 rutinemæssigt og 1 udvidet. I efterbe-
handlingsperioden skal analysefrekvensen for en periode på 2 år være mi-
nimum 3 gange for rutineprogrammet og 1 gang for det udvidede program, 
hvilket svarer til den analysefrekvens der er anvendt i kontrolprogrammet 
som blev meddelt i 1990. 
 
På etaperne 1 – 4 skal der fortsat udtages prøver 2 gange årligt, på alle 
kontrolarealer KB1 – KB10. Det ene sæt prøver skal analyseres efter det 
udvidede program og det andet sæt prøver skal analyseres efter rutine pro-
grammet.  
 
På etaperne 5 og 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3, som alle er forsynede med bund-
membran og perkolatopsamling, skal der udtages 1 prøve for hver enhed to 
gange årligt. Over en periode på 2 år skal rutineprogrammet gennemføres 3 
gange og det udvidede program 1 gang. 
 
Analyseprogrammerne er sammensat, så forslaget som er fremsendt i over-
gangsplanen er suppleret med en række stoffer, der er foreslået i depone-
ringsbekendtgørelsen. Dette sikrer, at der bliver sammenhæng mellem ana-
lyseprogrammerne for perkolat og grundvand. 
 
Det foreslåede analyseprogram er suppleret med metallerne Ba, Mo, Sb, 
Se. Metallerne As, Cr, Hg og Ni er flyttet fra det udvidede program til rutine-
programmet. Endelig er der suppleret med de organiske parametre BTEX, 
kulbrinter, PAH, PCB og phenoler, som indgår i miljørisikovurderingen og de 
organiske parametre chlorerede opløsningsmidler, nonioniske tensider og 
pesticider, som er foreslået som nye parametre i Kommunekemis forslag til 
kontrolprogram fra december 1996. Ovennævnte organiske parametre har 

                                                 
28 Bekendtgørelse om deponering nr. 252 af 31. marts 2009 
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ikke tidligere har været en del af kontrolprogrammet. De vil indgå i rutine-
programmet i de første 2 år, og herefter vil de overgå til det udvidede pro-
gram, med mindre der bliver meddelt et revideret kontrolprogram. 
 
I bilag 5 ses en sammenstilling af kontrolprogrammet som er foreslået af 
kommunekemi i 1990, og i 1996, kontrolprogrammet for perkolat som er 
meddelt til etape 6.2 og grundvandskontrolprogrammet. 
 
3.2.5 Vurdering af egenkontrol - Overfladevand fra nedlukkede etaper 
Det fremgår af overgangsplanen, at det færdigopfyldte deponeringsanlæg 
opbygges som uregelmæssige bakker med toppe i kote +24. Overfladevand 
fra enhederne 4 og 5, som er forsynet med en topmembran, nedsives via 
drængrøfter og faskiner langs anlæggets periferi.  
 
Hvis overfladevandet fortsat skal nedsives, skal nedsivningstilladelsen fra 
Svendborg Kommune sendes i kopi til Miljøcenter Odense. 
 
Overfladedrænene på etape 4 og 5 er etableret over plastmembranen langs 
kanten af de 2 etaper. Overfladevandet analyseres i dag 2 gange årligt. 
Hvis vandet fremtidigt skal bortskaffes med perkolatet eller nedsives på 
etaper med bundmembran og perkolatopsamling, er det ikke nødvendigt at 
analysere overfladevandet. Hvis overfladevandet skal nedsives eller udle-
des, er det Svendborg Kommune der fastsætter kontrolprogram og kontrol-
værdier. 
 
Kommunekemi skal,sammen med projektet for overfladeafvandingen, frem-
sende oplysninger til Miljøcenter Odense om, hvordan overfladevandet fra 
etape 4 og 5 bortskaffes.  
 
På etaperne 1 – 3 og 6.1, hvor der skal etableres et overfladeafvandingssy-
stem, som dels skal sikre, at der ikke står vand på pladsen og dels, at jor-
den i slutafdækningen ikke eroderer, skal der udtages prøver 4 gange årligt 
i en periode på 2 år, fra overfladeafvandingssystemet er etableret. Analy-
serne skal vise, om der kommer perkolat til overfladevandssystemet. Prø-
verne skal analyseres efter nedenstående program. 
 
I denne periode på 2 år, skal overfladevandet bortskaffes med perkolatet 
eller nedsives på enheder med bundmembran og perkolatopsamling. Kom-
munekemi kan efterfølgende søge Svendborg Kommune om tilladelse til 
nedsivning eller direkte udledning. Svendborg Kommune vil i den forbindel-
se fastsætte kontrolvilkår for egenkontrollen med overfladevandet. 
 
Analyseprogram for 
overfladevand 
Nitrat 
Klorid 
Bromid 
Sulfat 
Cyanid 
Kobber 
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Cadmium 
Bly 
Zink 
Total krom 

Ledningsevne 
pH 
Redoxpotentiale 
 
 
Kommunekemi skal fremsende et samlet kort med angivelse af alt overfla-
deafvanding på det areal Kommunekemi råder over, samt angivelse af prø-
vetagningssteder. 
 
3.2.6 Overfladevand fra resten af virksomheden 
Fra de befæstede arealer omkring kontor- og garagebygninger passerer 
regnvand og skyllevand fra vaskepladsen en olieudskiller og ledes herfra til 
nedsivning i faskine. Svendborg Kommune skal meddele tilladelse til dette. 
Punktet behandles derfor ikke yderligere i denne afgørelse. 
 
3.2.7 Sanitært spildevand 
Sanitært spildevand fra kontorbygningen afledes til offentlig kloak og videre 
til Strandgårdens Renseanlæg. Det er Svendborg Kommune, der meddeler 
denne tilslutningstilladelse, og dette punkt behandles ikke yderligere i denne 
afgørelse. 
 
3.2.8 Grundvand 
Egenkontrol af grundvand er ikke omfattet af denne afgørelse, da der er 
meddelt en selvstændig afgørelse for egenkontrol af grundvand under alle 
etaper på Kommunekemi29. 
 
 
3.2.9 Luftforurening 
Deponigas 
Afgivelse af luftforurening til omgivelserne kan alene bestå af diffus afled-
ning af deponigas til omgivelserne. Det er imidlertid en forudsætning for 
gasdannelse, at der er deponeret organisk materiale. 
 
Slagge og aske har et meget lavt indhold af organisk materiale, da det er 
rester fra en forbrændingsproces. Filterkagerne har et begrænset indhold af 
organisk materiale, og de affaldstyper der har været omfattet af positivlisten, 
som restprodukter fra en sorteringsproces kan også kun indeholde en be-
grænset mængde organisk materiale.  
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal der ikke foretages monitering 
af deponigas på deponeringsenheder for mineralsk affald og på enheder for 
farligt affald, hvor der ikke er deponeret organisk affald.  
 

                                                 
29 Afgørelse om egenkontrol af grundvand for Kommunkemi specialdeponi ved Klintholm af 
6. november 2009 
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På den baggrund vurderer Miljøcenter Odense, at det ikke er nødvendigt, at 
Kommunekemi moniterer for gas fra deponiet.  
 
Udstødningsgas fra maskiner 
Der vil være udstødningsgas fra maskinerne, som skal arbejde med slutaf-
dækningen. Der bør stilles vilkår om, at maskinerne på pladsen ikke må stå 
i tomgang med mindre det er nødvendigt. 
 
Støv 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at der kan opstå støvgener i forbin-
delse med slutafdækning og kørsel på deponiet. Dette skal imødegås ved 
sprinkling af etaper og interne veje. 
 
3.2.10 Støj 
Da aktiviteterne på etaperne vil ophøre, vil der komme mindre støj fra eta-
perne i fremtiden.  
 
Der vil imidlertid blive nogen støj i forbindelse med, at etaperne slutafdæk-
kes og beplantes, og Miljøcenter Odense har på den baggrund valgt at fast-
holde det støjkrav, som har været gældende i tidligere miljøgodkendelser, 
og det støjkrav som fortsat er gældende for etape 6.2.  
 
Vilkåret gælder den samlede støjafgivelse fra alle deponiets etaper.  
 
3.2.11 Affald 
Der skal ikke deponeres affald på etaperne mere, så det er alene affald, 
som opstår i forbindelse med nedlukningen og den efterfølgende efterbe-
handling og vedligeholdelse af de miljøbeskyttende systemer, der skal om-
fattes af denne afgørelse. 
 
Der stilles vilkår om, at dette affald skal bortskaffes i overensstemmelse 
med de kommunale regulativer. 
 
Kontrolprogrammet af 18. oktober 1990, omfattede også en række analyser, 
der skulle gennemføres for affaldet til deponering. Da der ikke længere skal 
deponeres affald på etaperne falder disse vilkår væk. 
 
3.2.12 Til- og frakørsel 
Der skal ikke længere køres affald til etaperne 1 – 5 og 6.1, der vil i stedet 
blive kørt affald til etape 6.2, som ikke er omfattet af denne afgørelse. Den 
samlede transport til deponiet vil således ikke ændres. Da der ikke køres 
affald til etaperne, som er omfattet af denne afgørelse, vil der ikke blive stil-
let vilkår om til- og frakørsel i denne afgørelse. 
 
3.2.13 Indberetning 
Afrapportering 
Miljøcenter Odense vurderer, at den indberetning der er beskrevet i ansøg-
ningsmaterialet er dækkende og ser gerne, at der bliver adgang til et elek-
tronisk afrapporteringssystem, hvor myndigheden løbende har adgang til 
data, fx ved at anvende ERISDA til afrapportering. 
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Egenkontrollen for grundvand ved Kommunekemis deponi er fastlagt i afgø-
relse af 6. november 2009. Det fremgår af denne afgørelse, at årsrapporten 
skal indeholde en genberegning af kontroldata for grundvandskontrollen, 
samt en beregningsmæssig opgørelse over den samlede udledning til Sto-
rebælt af metaller i kg/år. Disse punkter skal indarbejdes som punkter i års-
rapporten.  
 
Laboratoriet 
Kommunekemis laboratorium har ikke en akkreditering. Kommunekemi a/s 
har i deres godkendelser for både anlægget på Lindholmvej og for Klintholm 
godkendelse til at udføre egenkontrol på eget laboratorium, med ekstern 
kontrol af et akkrediteret laboratorium.  

Miljøcenter Odense finder, at alle kontrolanalyser bør gennemføres af et 
akkrediteret laboratorium.  Kommunekemi kan dog fremsende anmodning 
om og dokumentation for, at Kommunekemis eget laboratorium kan stå for 
kontrolanalyserne. Miljøcenter Odense vil vurdere ansøgningen og i givet 
fald ændre vilkåret. 
 
3.2.14 Sikkerhedsstillelse 
Da etaperne 1 - 3 og 6.1 skal lukkes ned, skal der ikke udarbejdes sikker-
hedsstillelse i henhold til deponeringsbekendtgørelsens § 14 stk.3. Dette 
forhold vil derfor ikke blive behandlet yderligere i afgørelsen. 

 
3.3 Bemærkninger til afgørelsen fra Kommunekemi  
Kommunekemi har kommenteret et udkast til afgørelsen i mail af 11. de-
cember 2009. 
 
Kommunekemi anfører, at det vil kræve for store tilførsler af råmaterialer at 
reetablere arealet, som angivet i reetableringsplanen som er angivet i 
”Tilæg til VVM-redegørelse”. Miljøcenter Odense vurderer, det vil være hen-
sigtsmæssigt at udarbejde en ny reetableringsplan, hvor der tages højde for 
de fyldhøjder, der er nået på nuværende tidspunkt og den nødvendige slut-
afdækning. Svendborg Kommune skal vurdere, om den ændrede reetable-
ringsplan kæver, at den gældende lokalplan ændres. 
 
Kommunekemi har anmodet Miljøcenter Odense om at tage stilling til varig-
heden af overvågningen i afgørelsen. Miljøcenter Odense har ikke vurderet 
dette forhold, da der ikke skal beregnes sikkerhedsstillelse. Det er imidlertid 
Miljøcenter Odenses vurdering at efterbehandlingsperioden vil være den 
samme på etaperne 1 – 5 og 6.1, som den er på etape 6.2, da det er de 
samme typer affald der er deponeret på enhederne. Efterbehandlingsperio-
den regnes fra det tidspunkt etaperne er slutafdækkede. 
 
Kommunekemi bemærker, at de fremsendte forslag til egenkontrol er base-
ret på en forventning om, at deponeringen på enhederne skulle fortsætte, 
og at Kommunekemi i november besluttede, at alle igangværende enheder 
skal nedlukkes. Kommunekemi finder at dette forhold bør have betydning 
for omfanget af de nødvendige moniteringsanalyser. Miljøcenter Odense er 
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ikke uenig i dette forhold. Kommunekemi kan fremsende forslag til et revide-
ret kontrolprogram, og Miljøcenter Odense vil forholde sig til dette. Ind til 
videre er egenkontrolprogrammet i denne afgørelse gældende. 
 
Kommunekemi har foreslået, at Cr-VI erstattes af total krom i overflade-
vandsprogrammet. Denne ændring er indarbejdet i egenkontrolprogrammet. 
Det er foreslået, at cyanid udgår af kontrolprogrammet, med henvisning til 
analyseresultater over 9 år for etape 4 og 13 år for etape 5. Dette ønske er 
ikke imødekommet, da koncentrationen varierer mellem 1 og 60 µg/l, og 
afskæringsværdien for cyanid fastsat i relation til afværgeboring er 5 µg/l. 
Kommunekemi kan fremsende supplerende dokumentation for at cyanid bør 
udgå af kontrolprogrammet, når der fremsendes forslag til revideret kontrol-
program. 
 
Kommunekemi anfører afslutningsvis, at analyser der hører hjemme i sam-
menhæng med drikkevandsanalyser, bliver udtaget af kontrolprogrammer-
ne. Såfremt disse parametre skal tages ud af analyseprogrammet, skal der 
fremsendes supplerende dokumentation for baggrunden for dette forslag. 
 
Kommunekemi har fremsendt et notat fra COWI, med bemærkninger til af-
gørelsen. Mange af bemærkninger i notatet er rettet mod Kommunekemi, 
men Miljøcenter Odense vil kommenterer på to punkter. COWI anfører, at 
tidsplanen for fremsendelse af et projekt for slutafdækning og efterbehand-
ling er meget stram, og at den efterfølgende periode til den egentlige slutaf-
dækning er meget kort. Miljøcenter Odense har ændret fristen for etablering 
af slutafdækningen, således at der højest må gå et år, fra Miljøcenter 
Odense har accepteret projektet for slutafdækningen, til slutafdækningen er 
færdig etableret. I udkastet var kravet at slutafdækningen skalle være afslut-
tet 1. januar 2011. Når slutafdækningen skal etableres så relativt hurtigt 
skyldes det, at alle enheder principielt skal være slutafdækkede og beplan-
tede pr. 16. juli 2009, men for at sikre en rimelig periode30 til etablering af 
slutafdækningen, har Miljøcenter Odense besluttet, at slutafdækningen skal 
være etableret senest 1 år efter nedlukningsplanen er accepteret. 

 
3.4 Udtalelser/høringssvar 
3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Afgørelsen på overgangsplanen er fremsendt i udkast til Svendborg Kom-
mune den 3. december 2009. 
 
Svendborg Kommune, har i mail af 4. december 2009 tilkendegivet, at 
kommunen ikke havde bemærkninger til afgørelsen. 
 
3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret i Ugeavisen Svendborg den 12. juni 
2007.  
 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende revurderingen. 

                                                 
30 Skrivelse fra Miljøstyrelsen af 23. juni 2009 
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4. BILAG 
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Bilag 1: Ansøgningsmateriale 
• Overgangsplan dateret 25. juli 2002 
• Miljørisikovurdering dateret september 2009 
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