
 
 
 

 

 

 

 

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET 

   69
 



Overordnet indretning af anlægget 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

BILAG 2 BEREDSKABSPLAN 

   70
 



 

 
Den lokale  

Beredskabsplan 
for 

Odense Nord Miljøcenter  
og Stige Ø 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-12-2009   1



21-12-2009   2

Beredskabsplan  
Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø, 

inkl. værkstedet, porten og mandskabsbygningen 
 

Indholdsfortegnelse 

 

1. Formål 

2. Omfang  

3. Indretning af oplag 

4. Ansvar 

5. Fremgangsmåde 

5.1 Beredskabsledelse og organisation 

5.2 Lokalberedskab 

5.3 Ressourcepersoner ved brand eller anden skade 

5.4 Brand på ONM 

5.5 Opfølgning 

6 Udstyr 

7 Bilag 1: Alarmeringsinstruks 

 Bilag 2: Tegning over ONM 

 



21-12-2009   3

1. Formål 
 Denne procedure for beredskabsplan for Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø, skal bidrage til at 
 reducere eventuelle skadesvirkninger på mennesker, miljø og virksomheden generelt i en krise-
 situation. 

 

2. Omfang  
 Proceduren er gældende for alle afdelinger på Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø, og vil beskrive, 
 hvordan der skal sættes ind over for skader af forskellig art, herunder brand, udslip samt andre miljø-
 mæssige påvirkninger. 

 

3. Indretning af oplag 
 Det skal sikres, at gældende krav og lovgivning til indretning af oplag af affald overholdes. Oplag 
 som der skal være særlig fokus på, er brændbart affald, komposteringmaterialer samt schredderaffald. 
 Lovgivningsgrundlaget forefindes på driftschefens kontor samt i edb-systemet. 
 
 Retningslinierne for driften af depoterne, er detaljeret beskrevet i gældende drifts- og sikkerheds-
 instruks for ONM. Drifts- og sikkerhedsinstruks forefindes på driftschefens kontor samt i edb- 
 systemet. 
 

4. Ansvar 
 Driftschefen har det overordnede ansvar for Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø’s beredskabs-
 planlægning og -ledelse. 
  
 Holdlederen, indsatsgruppelederen og sikkerhedsrepræsentanten, har i samarbejde med driftschefen, 
 ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af denne procedure og beredskabsplanlægning i over-
 ensstemmelse med virksomhedsbestemmelserne. 
 

 Telefonliste over lokal beredskabsledelse: 

Navn: Ansvar: Privat: Mobil: Funktion: 

Finn  
Andersen ONM/ Stige Ø 66161784 20304239 Driftschef 

Karsten 
Jensen ONM/ Stige Ø 28892711 23384750 Sjakbajs 

Kim 
Rasmussen ONM/ Stige Ø 66189470 21792974 Adm. 

holdleder 
 

 Personer, der er understreget, er ansvarlig lokal beredskabsleder inden for området. Efterfølgende 
 personer er stedfortrædende kontaktpersoner. 
 
 Lederen af beredskabet varsles altid ved beredskabssituationer/uheld, og vurderer om det kan klares 
 lokalt eller om hele beredskabet skal iværksættes. 
 
 
 



5. Fremgangsmåde 
5.1  Beredskabsledelse og organisation 
 
 Alle krisesituationer skal om muligt løses lokalt. Driftschefen er den lokale beredskabsleder, og 
 ansvarlig for, at risici ved afdelingens aktiviteter er klarlagt inden for eget ansvarsområde, og at 
 passende sikring og beredskab er etableret.  
  
 Der er på forhånd udpeget 3 steder til beredskabscentral afhængig af skadested: 
 
 Frokoststuen (ved skader i de operative afdelinger).(Se bilag 2) 

Ved forrensningsanlægget (ved skader i mandskabsbygningen).(Se bilag 2) 
Holdlederkontoret på Snapindgården (ved skader på hele Odense Nord Miljøcenter). 

 
 Lokal beredskabsleder refererer i en beredskabssituation til den centrale beredskabsledelse. Den 
 centrale beredskabsleder inddrages i større nødsituationer/katastrofer. Ved enhver varsling skal 
 beredskabslederen (eller udpeget journalansvarlig) sikre, at alle hændelser, handlinger og meldinger 
 bliver registreret. Journal er samtidig situationsrapport og forefindes på edb. 
  
 Fortegnelse over personer, som indgår i Odense Nord Miljøcenters lokale beredskabs-/indsats-
 gruppering på Odense Nord Miljøcenter, fremgår af nedenstående figur. 
 

5.2 Lokalberedskab 

 ONM 

Beredskabsleder 

Finn Andersen 

Indsatsgruppe Brand 

Bent Kristiansen 

Indsatsgruppe Førstehjælp 

Søren Vilhelmsen 

Tonny Hansen 

Leo Kjærgaard 

Peter Pallesen 

Bjarne Nielsen 

Beredskabsstab 

Karsten Jensen 

Kim Rasmussen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lokal aktions-/indsatsgruppering på Odense Nord Miljøcenter 

 

5.3 Ressourcepersoner ved brand eller anden skade 
   
 Alarmcentralen 112. 
 
 Hvis det drejer sig om mindre ildløs, kontaktes Odense Brandvæsen (vagtcentralen) 65 51 18 00. 
 
 Sker branden uden for ONM´s åbningstid og sker alarmeringen direkte til Odense Brandvæsen, 
 kontakter Odense Brandvæsen personalet hos ONM privat.  
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 Driftschef Finn Andersen, telefon 66 16 17 84 / 20 30 42 39 eller Holdleder Kim Rasmussen, telefon 
 21 79 29 74 kontaktes, når der skal bruges personale og entreprenørmaskiner.  
 
 Svarer Finn Andersen eller Kim Rasmussen ikke, fortsættes på telefonlisten. 
 
 Odense Nord Miljøcenter: 
 

• Holdleder Bjarne Nielsen, 23 38 47 54 / 31 50 44 13 

• Sjakbajs Karsten Jensen, 23 38 47 50 / 28 89 27 11 

• Maskinfører Jesper Pallesen, 21 63 65 04 / 66 18 76 66 

• Maskinfører Johny Rasmussen, 23 84 89 34 

• Maskinfører Jørgen Hansen, 21 26 64 95 / 64 85 12 96 

• Maskinfører Leo Kjærsgaard, 22 84 25 60 / 64 80 12 81  

• Maskinfører Lars Jensen, 40 73 43 80 

• Maskinfører Michael Jensen, 22 48 74 06 

• Maskinfører Per Snell, 26 14 00 80 / 66 18 37 09 

• Mekaniker Peter Pallesen, 27 40 36 01 / 66 18 80 73 

• Maskinfører Søren Pedersen, 24 85 14 99 / 64 85 14 30 

• Maskinfører (Sikkerhedsrepræsentant) Søren Vilhelmsen 29 27 02 58 / 65 91 33 36 

• Maskinfører Thomas Pedersen 30 69 94 41 / 64 80 15 92 

• Maskinfører Tonny Hansen 26 84 70 58 

• Maskinfører Torben Johansen 65 97 58 05 

 
 ONM har desuden indgået aftale med PON Rental, om assistance ved brand. Firmaet kan stille med 
 gummigeder, dumpere, dozer samt gravemaskiner døgnet rundt. PON Rental kontaktes på telefon  
 70 25 53 87. 
 

5.4 Brand på ONM 
  
 Odense Brandvæsen henter vand på Slettensvej eller ved anvendelse af mobilpumpe, som suger vand 
 fra Odense kanal.  
 
 ONM henter vand primært fra afvandingsgrøfterne samt fra Odense kanal. (Se bilag 2).  
 
 ONM iværksætter selv omgående slukning med brandslukningskøretøj samt traktor med vandvogn 
 og ved tilkørsel af jord, der lægges på det brændende affald. 
 
 Når vandet har dæmpet flammerne, dækkes den pågældende mile med jord, hvorved branden kvæles. 
 Odense Brandvæsen sikrer, at maskinerne kan arbejde sikkert og er klar med vand, hvis ilden skulle 
 blusse op. 
 
 Der er blevet monteret nøgleboks ved port, så Odense Brandvæsen har direkte adgang til anlægget. 
 Nøgle/chip giver adgang til porte. 
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 Der forventes kun at skulle bruges små mængder vand, da den egentlige brandbekæmpelse sker med 
 jord.  
 

5.5 Opfølgning 
 

I tilfælde af brand underrettes tilsynsmyndigheden Miljøcenter Odense, som angivet i 
Miljøgodkendelsen. 

 
 ONM og Odense Brandvæsen prøver sammen at finde årsagen til branden. Kan gentagelse fore-
 bygges ved ændringer på lageret eller ved ændret overvågning, vil beredskabsplanen blive 
 ændret. 
 
6. Udstyr 
 
 Brand- og sikkerhedsudstyr er placeret følgende steder på Odense Nord Miljøcenter: 
 
 Maskinplads 
 ved værksted: 1 stk. brandslukningskøretøj 

   1 stk. traktor med vandvogn 

 

 Værksted: 1 stk. slangeskab med 30 m slange 

  1 stk. øjenskyl med ledningsvand 

 1 stk. brandtæppe 

  1 stk. pulverslukker, 9 kg 

  1 stk. pulverslukker, 11 kg 

 
 Portbygning: 1 stk. brandtæppe 

1 stk. kuldioxid (CO2) slukker, 6 kg 

 
 Mandskabsbygning: 1 stk. slangeskab med 30 m slange 

3 stk. brandtæpper 

1 stk. vandslukker på 9 liter 

 2 stk. kuldioxid (CO2) slukker, 2 kg 

 
 Forrensningsanlæg: 1 stk. slangeskab med 30 m slange 

  1 stk. brandtæppe   

  1 stk. helkrops nødbruser 

  2 stk. kuldioxid (CO2) slukker, 6 kg 
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7. Bilag 1 

Brandinstruktion 
1. Alarmér 112 – ved brand. 

2. Bekæmp ilden med brandslukningsudstyr. 

3. Afbryd alle maskiner i området. 

4. Evakuer området – sørg for at få alle med ud og gå til evakueringsplads. 

5. Ved enhver brand skal beredskabschefen orienteres. 

 
Evakueringsinstruktion 
1. Bevar roen og undgå panik. 

2. Forsøg på at afbryde alle installationer. 

3. Evakuér området og få alle med ud. 

4. Brug nærmeste nødudgang.  

5. Gå til evakueringsplads og bliv der. Så der kan laves en optælling. 
 

Miljøinstruktion 
1. Alarmer 112 fra risikofrit område. 

2. Luk for alle ventiler og stop evt. udstrømning. Afbryd elinstallationer. 

3. Ved evt. udstrømning af farlige gasser – evakuér området og få alle med ud og gå til evakuerings-
plads.  

4. Hvis der ikke er farlige gasser – stop yderligere spredning, og afdæk evt. kloakafløb og lignende 
for at undgå udstrømning af forurening til eksterne kloakledninger. 

Kontakt beredskabschefen. 

Personaleinstruktion 
1. Stands ulykken. 

2. Giv livreddende førstehjælp. 

3. Alarmér 112. 

4. Giv almindelig førstehjælp. 
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Gennerelle etapedata 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 5a 5b 5k 6a 6b SD
Membranareal (m2) 41.000 10.500 30.000                   20.000                  40.000               40.000                 45.000               45.000                    40.000                     53.800                    18.700                      17.000                45.000                  8.800                
Teoretisk deponeringsvolumen (m3) 575.000 178.000 378.000                 240.000               630.000             630.000              1.200.000         848.000                 881.000                  670.000                 268.000                   416.000             659.000                40.000              
Deponeret mængde (t/m3) pr. 31.12.2008 245.398 0 ‐                          ‐                        ‐                      ‐                       ‐                      ‐                          ‐                           ‐                          ‐                            24.000              
Restkapacitet  (m3) 329.602 178.000 378.000                 240.000               630.000             630.000              1.200.000         848.000                 881.000                  670.000                 268.000                   416.000             659.000                16.000              
Overflade areal (skøn) 46.000 15.500 35.000                   25.000                  45.000               45.000                 50.000               50.000                    45.000                     59.000                    24.000                      22.000                50.000                  14.000              
Perkolatmængde (mm/år) 350 350 350                         350                       350                     350                      350                     350                          350                           350                          350                            350                     350                        350                   
Perkolatmængde (m3) 10.000 5.500 10.000                   7.000                    14.000               14.000                 16.000               15.000                    15.000                     14.000                    6.000                        5.950                  15.000                  3.100                
Overfladsafstrømning (mm) 30 30 30                           30                          30                       30                         30                       30                            30                             30                            30                              30                        30                          30                      
Vægtfylde (t/m3) 1,0 1,4 1,4                          1,4                         1,0                      1,0                        1,4                      1,0                           1,4                            1,4                           1,4                             1,0                       1,0                         1,0                     
Perkolatbehandlingsperiode (år) 30 30 30                           30                          30                       30                         30                       30                            30                             30                            30                              30                        30                          30                      
Affaldstilførelse (tons pr. år) 29.000 52.000 52.000                   52.000                  25.000               25.000                 56.000               25.000                    52.000                     52.000                    52.000                      43.000                35.000                  2.500                
Affaldstilførelse (m3 pr. år) 29.000 37.143                 37.143                   37.143                  25.000               25.000                 40.000               25.000                    37.143                     37.143                    37.143                      43.000                35.000                  2.200                
Opstart deponering 1.998 2.057 2.010                      2.020                    2.018                  2.043                   2.026                  2.069                      2.062                       2.087                      2.104                        2.077                  2.058                     1.994                
Levetid 20 5 10                           6                            25                       25                         30                       34                            24                             18                            7                                10                        19                          18                      
Slut deponering 2.018 2.061 2.020                      2.026                    2.043                  2.068                   2.056                  2.102                      2.086                       2.103                      2.111                        2.087                  2.077                     2.012                
Nedlukning 2.018 2.061 2.020                      2.026                    2.043                  2.068                   2.056                  2.102                      2.086                       2.103                      2.111                        2.087                  2.077                     2.012                
Sikkerhedsstillelse pr. ton 26 31 28                           28                          28                       28                         12                       21                            15                             18                            25                              23                        30                          72                      
Beløb til sikkerhedsstillelse  i 2009 kroner 14.950.000 7.725.200 14.817.600 9.408.000 17.640.000 17.640.000 20.160.000 17.808.000 18.501.000 16.884.000 9.380.000 9.568.000 19.770.000 2.880.000
 A Omkostninger til nedlukning (prisniveau primo 2009) Enhed Enh.pris Antal Kr Antal Kr Antal Kr Antal Kr Antal Kr Antal Kr Antal Kr Antal Kr Antal Kr
Slutafdækning:
  Levering og udlægning af råjord (0,8m) m2 15 46.000 690.000 15.500 232.500 35.000    525.000                 25.000     375.000               45.000 675.000             45.000 675.000              50.000  750.000             45.000   675.000                 45.000    675.000                  59.000   885.000                 24.000    360.000                   22.000     330.000             50.000        750.000                14.000 210.000           
  Udlægning af muld fra depot (0,2 m) m2 10 46.000 460.000 15.500 155.000 35.000    350.000                 25.000     250.000               45.000 450.000             45.000 450.000              50.000  500.000             45.000   450.000                 45.000    450.000                  59.000   590.000                 24.000    240.000                   22.000     220.000             50.000        500.000                14.000 140.000           
  Græssåning og beplantning m2 10 46.000 460.000 15.500 155.000 35.000    350.000                 25.000     250.000               45.000 450.000             45.000 450.000              50.000  500.000             45.000   450.000                 45.000    450.000                  59.000   590.000                 24.000    240.000                   22.000     220.000             50.000        500.000                14.000 140.000           
Overfladeafvanding:
Etablering af overfladeafvanding
Diverse:
Lønninger timer 300 100 30.000 100 30.000 100 30.000                   100 30.000                  100 30.000               100 30.000                 100 30.000               100 30.000                    100 30.000                     100 30.000                    100 30.000                      100 30.000                100 30.000                  100 30.000              
Oprydning (materialeoplag m.v.) stk 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000                      1 5.000                    1 5.000                  1 5.000                   1 5.000                  1 5.000                      1 5.000                       1 5.000                      1 5.000                        1 5.000                  1 5.000                     1 5.000                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer stk 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000                      1 5.000                    1 5.000                  1 5.000                   1 5.000                  1 5.000                      1 5.000                       1 5.000                      1 5.000                        1 5.000                  1 5.000                     1 5.000                
TerrænreguIering (volde m.v.) stk 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000                      1 5.000                    1 5.000                  1 5.000                   1 5.000                  1 5.000                      1 5.000                       1 5.000                      1 5.000                        1 5.000                  1 5.000                     1 5.000                
Øvrige krav I medfør af miløgodkendelse stk 0 0 0 0 0 ‐                          0 ‐                        0 ‐                      0 ‐                       0 ‐                      0 ‐                          0 ‐                           0 ‐                          0 ‐                            0 ‐                      0 ‐                         0 ‐                    
I alt 1.655.000 587.500 1.270.000 920.000 1.620.000 1.620.000 1.795.000 1.620.000 1.620.000 2.110.000 885.000 815.000 1.795.000 535.000
B. Årlige udgifter til efterbehandling (prisniveau primo 2009):
Lossepladsens forrenseanlæg:
  Afledning af renset perkolat m3 42 7500 315000 3000 126000 8000 336000 4000 168000 9600 403200 9600 403200 11000 462000 10000 420000 10000 420000 9000 378000 4000 168000 4000 168000 11000 462000 1100 46200
Monitering:
  Perkolat stk 25.000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 5000
  Overfladeafvanding stk 10.000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 2500
  Grundvand stk 15.000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 5000
  Rapportering og indberetning stk 2.500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500
Bortskaffelse af overfladevand (forurenet) m3 42 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 300 12600 50 2100
Gasmonitering stk 5.000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 2500
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) stk 1.000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
Kontrol af sætninger stk 8.000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 8000 1 1500
Drift, rep. og vedligeholdelse af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) stk 10.000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 2500
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) stk 5.000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 1500
Udarbejdelse af årsrapporter stk 5.000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 2500
Arligt tilsyn (gebyr til tilsynsmyndighed) stk 10.000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 10000 1 1500
Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, perkolatbassin, gasopsaml.system stk 1.000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
Grundvandskontrolbrønde m.v. ved overgang fra aktiv til passiv drift stk 1.000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 500
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 7.813 426.100 237.100 447.100 279.100 514.300 514.300 573.100 531.100 531.100 489.100 279.100 279.100 573.100 77.800
I alt nedlukning og efterbehandling i 30 år i 2009 kr. 14.438.000                      7.700.500            14.683.000            9.293.000            17.049.000          17.049.000           18.988.000          17.553.000              17.553.000               16.783.000              9.258.000                9.188.000          18.988.000             2.869.000          
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Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ODE-431-00021 
Ref. Jens Møller Madsen/Eva 
Lund 
Den 2. april 2009 
 

 Odense Renovationsselskab  
 Odense Nord Miljøcenter  
 Strandløkken 100  
 5270 Odense N  
  

 
 
 
 
Vedrørende: Revurdering af moniteringsprogrammer for vandprøver 
fra Odense Nord Miljøcenter 
 
Overfladevand fra slutafdækkede etaper 
 

./. Vedlagt Miljøcenter Odenses udarbejdede forslag til fremtidigt moniterings-
program for Odense Nord Miljøcenter. 
 
Moniteringsprogrammet vil komme til, at indgå som en del af Miljøcenter 
Odenses afgørelse vedrørende overgangsplanen for Odense Nord Miljø-
center. 
 
Miljøcenter Odense skal bede om Odense Renovationsselskabs bemærk-
ninger til ovennævnte senest den 4.maj 2009 
 
Med venlig hilsen  
 
Jens Møller Madsen 

Miljøcenter Odense • Ørbækvej 100 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk 
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 Odense Renovationsselskab A/S 
 Odense Nord Miljøcenter  
 Strandløkken 100   
 5270 Odense N 
  

Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ODE-431-00021 
Ref. Jens Møller Madsen/Eva 
Lund 
Den . 2. april 2009 
 
 

Revurdering af moniteringsprogrammer for vandprøver fra  
Odense Nord Miljøcenter  
 
Overfladevand fra slutafdækkede etaper 
 
Rambøll har for Odense Renovationsselskab A/S revurderet 
moniteringsprogrammerne for perkolat og grundvand m.v. for Odense Nord 
Miljøcenter og Stige Ø Losseplads. 
 
Se vedlagte notat (med tilhørende bilag 1) af 17. november 2006 fra 
Rambøll. 

./.  ./. 

 
Miljøcenter Odense har, som en del af igangsat behandling af 
overgangsplanen for Odense Nord Miljøcenter, set på det foreslåede 
fremtidige moniteringsprogram for Odense Nord Miljøcenter. 
 
Miljøcenter Odense vil i et særskilt brev forholde sig til det fremsendte 
forslag til fremtidigt moniteringsprogram for Stige Ø Losseplads. 
 
 
Fremtidigt moniteringsprogram for Odense Nord Miljøcenter 
 
Kontrol med grundvand på Odense Nord Miljøcenter sker på grundlag af 
vandprøver fra dræn under de enkelte deponeringsetaper og dræn under de 
enkelte anlæg. 
 
Miljøcenter Odense har i det følgende forslag til fremtidigt 
moniteringsprogram for grundvand og perkolat taget udgangspunkt i de 
foreliggende data for udtagne prøver af perkolat og drænvand (grundvand). 
 
De foreslåede analyseparametre for grundvand og perkolat er valgt således 
at parametrene for grundvand også indgår i analyseprogrammet for 
perkolat. 
 
Derved vil data for perkolat og grundvand kunne sammenholdes med 
henblik på afdækning af en eventuel tilførsel af stoffer fra perkolatet til 
grundvandet. 
 
I det materiale Rambøll har udarbejdet, er der angivet forslag til 
analyseprogram for overfladevand – herunder program for overfladevand 
fra:slaggesorteringsanlæg(2a),jordbehandlingsanlæg(5a),slamkompostering
sanlæg (5 b), og komposteringsanlæg (5 k). 
 
Odense Nord Mijøcenter har telefonisk den 6. november 2008 oplyst, at der 
ikke er direkte udledning af overfladevand fra ovennævnte anlæg. 
 
Overfladevandet fra nævnte områder afledes til perkolatsystemet for 
Odense Nord Miljøcenter. 
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Miljøcenter Odense vurderer derfor, at der ikke er et umiddelbart behov for 
at udtage prøver af overfladevandet fra ovennævnte områder. 
 
Af nævnte grund har Miljøcenter Odense ikke forholdt sig til de angivne 
forslag til ovennævnte analyseprogrammer for overfladevand. 
 
Perkolat 
 
Etaperne 1 a, 1 b og 1 c – for blandet affald, etape SD – specialdepot og 
etape 7 a – shredderaffald 
 
I henhold til Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – Bekendtgørelse nr. 
650 af 29. juni 2001 – skal der fastsættes vilkår om to analyseprogrammer: 
et rutineprogram og et udvidet program. Der skal gennemføres et 
rutineprogram 3 gange årligt og et udvidet program 1 gang årligt. 
 
Af bilag 1 fremgår Miljøcenter Odenses forslag til fremtidig analysefrekvens 
for perkolatkontrol – fastlagt i overensstemmelse med retningslinerne i 
ovennævnte bekendtgørelse. 

./.  ./. 

 
Miljøcenter Odense har på baggrund af de foreliggende data for prøver 
udtaget af perkolat fra etaperne 1a, 1 b, 1c, SD, og 7 a udarbejdet forslag til 
fremtidige moniteringsprogrammer for perkolat for disse etaper. 
 
Det skal bemærkes, at analyseprogrammet for etaperne 1a og 1b omfatter 
flere tungmetaller end analyseprogrammet for etape 1c. Det har 
sammenhæng med, at der er deponeret shredderaffald på en del af 
etaperne 1 a og 1 b. 
 
Af vedlagte bilag 2, 3, 5, og 7 fremgår forslagene til fremtidige 
moniteringsprogrammer. 
 
Etaperne 2 a – slaggesotering, 5 a – jordbehandlingsanlæg, 5 b – 
slamkomposteringanlæg og 5 k – komposteringsanlæg 
 
Af vedlagte bilag 9, 10, 11 og 12 fremgår Mijøcenter Odenses forslag til 
fremtidige analysefrekvenser og moniteringsprogrammer for ovennævnte 
etaper. 
 
Samlet oversigt – moniteringsprogrammer for perkolat 
 
I følgende tabel er der en samlet oversigt over bilag med 
moniteringsprogrammer. 
 
Perkolat – etape Moniteringsprogram 

1 a bilag 2 

1 b bilag 2 

1 c bilag 3 

SD bilag 5 

7 a bilag 7 

2 a bilag 9 

5 a bilag 10 

5 b bilag 11 

5 k bilag 12 
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Grundvand  
 
Alarmværdier 
 
I henhold til vilkår D.2.2 i Miljøgodkendelse for kontrolleret losseplads 
Odense Nord ved Seden Inddæmmede Strand er det fastlagt, at kontrollen 
med grundvandet skal udføres i overensstemmelse med DAKOFA – skrift 
nr. 1, 1985. 
 
I henhold til nævnte skrift skal der udregnes alarmværdier for grundvands- 
kontrollen. 
 
Miljøcenter Odense har på grundlag af foreliggende anlyseresultater for 
udtagne drænvandsprøver for de enkelte etaper udarbejdet forslag til 
alarmværdier.  
 
Alarmværdierne er fastlagt på grundlag af beregning af middelværdi og 
spredning for de data, der er anvendt – er nærmere omtalt i det følgende. 
 
Miljøcenter Odense foreslår, at der skal gælde følgende for alarmværdierne: 
 
 
For alarmværdi X + S: 
 
Ved overskridelse af denne alarmværdi 5 gange i træk – overskridelse af 
alarmværdier for alle de udtagne prøver i hver prøvetagningsrunde 5 gange 
i træk - skal Odense Nord Miljøcenter kontakte tilsynsmyndigheden – 
Miljøcenter Odense – inden en uge efter, at analyseresultaterne foreligger 
således, at det kan aftales hvilke tiltag, der skal iværksættes eks. ny 
prøveudtagning, fysiske tiltag – eventuelt afværgeforanstaltning. 
 
Efter vurdering af analyseresultaterne kan tilsynsmyndigheden hæve 
prøvetagnings og analysefrekvensen til, at Odense Nord Miljøcenter skal 
udtage 6 årlige prøver. Denne frekvens vil blive fastholdt, indtil 4 prøver i 
træk efter tilsynsmyndighedens vurdering har vist et tilfredsstillende resultat. 
 
 
For alarmværdi X + 2·S 
 
I henhold til DAKOFA´s skrift gælder følgende vedrørende denne 
alarmværdi: 
 
Overskrides denne værdi 2 gange i træk for alle parametre, skal der 
foretages tilsvarende som beskrevet unde x + s. 
 
Miljøcenter Odense har på grundlag af foreliggende data for 
drænvandsprøver vurderet, at der for Odense Nord Miljøcenter kan 
accepteres overskridelse af nævnte alarmværdi 3 gange. 
 
Det foreslås derfor følgende for Odense Nord Miljøcenter: 
 
Ved overskridelse af denne alarmværdi 3 gange i træk – overskridelse af 
alarmværdier for alle de udtagne prøver i hver prøvetagningsrunde 3 gange 
i træk – skal Odense Nord Miljøcenter foretage sig tilsvarende som 
beskrevet under x + s. 
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For alarmværdi X + 3·S: 
 
I henhold til DAKOFA´s skrift gælder følgende vedrørende denne 
alarmværdi: 
 
Overskrides denne værdi 1 gang, skal der straks tages kontakt 
tilsynsmyndigheden. 
 
Miljøcenter Odense har på grundlag af foreliggende data for 
drænvandprøver vurderet, at der for Odense Nord Miljøcenter kan 
accepteres overskridelse af nævnte alarmværdi 2 gange. 
 
Der foreslås derfor følgende for Odense Nord Miljøcenter: 
 
Ved overskidelse af denne alarmværdi 2 gange i træk – overskridelse af 
alarmværdier for  alle de udtagne prøver i hver prøvetagningsrunde – skal 
Odense Nord Miljøcenter straks kontakte tilsynsmyndigheden – Miljøcenter 
Odense. 
 
Tilsynsmyndigheden kan beslutte, at Odense Nord Miljøcenter straks skal 
udtage en ny prøve til analyse. 
 
Såfremt en ny prøve overskrider alarmværdierne for samlige parametre, 
skal Odense Nord Miljøcenter foretage tilsvarende som beskrevet under 
overskridelserne x + s og x + 2·S. 
 

./.  ./.  

  
Analyseprogrammer og analysefrekvenser 
 
Miljøcenter Odenses forslag til fremtidige analyseprogrammer og 
analysefrekvenser for drænvandsprøver fremgår af bilag 4,6,8,9,10,11, og 
12. 

./.  

 
Samlet oversigt – moniteringsprogrammer for drænvandsprøver 
 
I følgende tabel er der en samlet oversigt vedrørende grundvandskontrol. 
 
 

Grundvand – etape 

Perioder hvorfra der er 
anvendt data til 
beregning af 
alarmværdier  

Alarmværdier og 
analysefrekvens 

1 a 1996 – 1997  bilag 4 

1 b 1996 – 1997  bilag 4 

1 c 1996 – 1997  bilag 4 

SD 1996 – 1997  bilag 6 

7 a 2003 – 2005  bilag 8 

2 a 1996 – 1997  bilag 9 

5 a * bilag 10 * 

5 b bilag 11 1999 – 2000  
bilag 12 5 k 1996 – 1997  
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*Som det fremgår af bilaget, foreslås der en alarmværdi for naphtalen på 1 
µg/l. 
 
Alarmværdien er fastlagt dels på grundlag af de foreliggende analyser for 
prøver udtaget i brønd D5a-DB-02 og dels på grundlag af et kvalitetskrav til 
napthalen på 1 µg/l - kvalitetskrav fastlagt i henhold til den ikke længere 
gældende bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996. Bekendtgørelse om 
kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til 
vandløb, søer, eller havet. 
 
 
Kortbilag 
 
Af vedlagte kortbilag – bilag 14 – fremgår lokaliseringen af ovennævnte 
drænvands-brønde for grundvandsmonitering. 

./. 

 
 
Overfladevand fra slutafdækkede etaper 
 
 
Overfladevandssystem 
 
 
Miljøcenter Odense finder, at overfladevandet fra slutafdækkede etaper i 
udgangspunkt bør afledes til perkolatsystemet på Odense Nord Miljøcenter. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der over en periode på to år skal udtages 4 
årlige prøver af overfladevandet til afdækning af stofindholdet i 
overfladevandet. 
 
Etaperne 1a, 1b og 7a er de etaper, der i nærmere fremtid skal 
slutafdækkes. 
 
Miljøcenter Odense finder, at prøverne af overfladevandet fra ovennævnte 
etaper skal analyseres for de parametre der fremgår af bilag 13. ./. 
 
Analyseprogrammet for etape 1a og 1b indeholder tungmetaller, idet der er 
deponeret schredderaffald på en del af disse etaper. 
 
På baggrund af analyseresultaterne for stofindholdet i overfladevandet kan, 
der tages stilling til den endelige metode for afledning/udledning af 
overfladevandet fra de enkelte etaper. Herunder om overfladevandet fortsat 
skal afledes til perkolatsyetemet eller om, der evt. kan tillades udledning til 
Odense Fjor eller eventuelt nedsivning. 
 
I relation til meddelelse af en eventuel tilladelse til direkte udledning af 
overfladevandet kan nævnes at følgende stofkoncentrationer og pH – 
værdier (interval) vurderes at være repræsentative for 
stofindholdet/surhedsgraden i almindeligt (”uforurenet”) overfladevand: 
 
 
COD    60 mg/l 
BI5       6 mg/l 
Suspenderet stof                    100 mg/l 
Totalt kvælstof   2 mg/l 
NH3 – NH4

+ - N                    1,5 mg/l 
Total fosfor 0,5 mg/l 
Olie    2 mg/l 
Klorid 50 mg/l 
pH 6 -9  
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De angivne koncentrationer for COD, BI5, suspenderet stof, total kvælstof 
og total fosfor er de koncentrationer, der anvendes ved opgørelse af 
punktkildebelastninger fra separate regnvandsudløb. Værdierne er angivet i 
spildevandsforskning for Miljøstyrelsen nr. 4/90, ”Bestemmelse af 
belastningen fra regnbetingede udløb”. 
 
De angivne koncentrationer for de øvrige parametre bygger bl.a på 
erfarringstal fra affaldsdepoter. 
 
Følgende udlederkrav er gældende for Odense Nordvest Renseanlæg 
 
COD    50 mg/l 
BI5       8 mg/l 
Suspenderet stof                      10 mg/l 
Totalt kvælstof   8 mg/l 
NH3 – NH4

+ - N                       3 mg/l * 
Total fosfor 0,5 mg/l 
pH 6 – 8,5  
 
* Udlederkrav der vurderes statistisk – der er derudover fastlagt et 
udlederkrav, der fastlægger, at der max. må være 8 mg/l ammonium-  
ammoniak i det rensede spildevand – et absolut krav. 
 
Miljøcenter Odense foreslår at ovennævnte stofniveauer og pH – værdier 
lægges til grund for vurdering af fastlæggelse af udlederkrav ved 
meddelelse af en eventuel tilladelse til direkte udledning af overfladevandet 
til Odense Fjord. 
 
For såvidt angår vurdering af indholdet af tungmetaller i overfladevandet 
kan der henvises til Bekendtgørelse nr. 1669 om kvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af af forenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet. 
 
Odense Kommune har kompetencen til at meddele tilladelse til direkte  
udledning af overfladevandet til Odense Fjord. 
 
Odense Kommune har endvidere kompetencen til at meddele tilladelse til 
nedsivning af overfladevandet. 
 
En ansøgning om tilladelse til udledning eller nedsivning af ovefladevandet 
skal således sendes til Odense Kommune. 
 
Såfremt Odense Nord Miljøcenter ikke planlægger, at ansøge om tilladelse  
til direkte  udledning eller nedsivning af  overfladevandet finder Miljøcenter 
Odense, at det kan udelades at gennemføre analyseprogram for 
overfladevandet. 
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Analysefrekvens for  perkolatprøver                         BILAG 1 

Måned 
År 1 

Under opfyldning 
  Rutine         Udvidet        

Efterbehandling 
    Rutine             Udvidet 

Januar x    

Februar     

Marts     

April x  x  

Maj     

Juni     

Juli x    

August     

September     

Oktober  x x  

November     

December     

År 2     

Januar     

Februar x    

Marts     

April x  x  

Maj     

Juni     

Juli x    

August     

September     

Oktober  x  x 

November     

December     
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Analysefrekvens for perkolatprøver – etape 1 a  og etape 1 b BILAG 2 
 
 

Parametre Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

BI5  X 

COD X X 
Olie GC – FID – 
screening  X 

Total – N  X X 

Ammonium – ammoniak  X X 

Total – P  X X 

Aluminium  X 

Cadmium  X 

Kobber  X 

Chrom   X 

Kviksølv  X 

Bly  X 

Zink  X 

Nikkel  X 

Phenoler (GC/MS)  X 
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Analyseprogram for perkolatprøver – etape 1 c   BILAG 3 
 

 

Parametre Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

BI5  X 

COD X X 
Olie GC – FID – 
screening  X 

Total – N  X X 

Ammonium – ammoniak  X X 

Total – P  X X 

Calcium  X 

Cadmium  X 

Zink  X 

Phenoler (GC/MS)  X 
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Analyseprogram  for drænvandsprøver for etape  1 a, 1 b og 1 c  BILAG 4 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 2 

Ledningsevne 2 

COD 2 

Ammonium – ammoniak 2 

Phenol 2 

    
 
 
 
 
 
Alarmværdier for prøver udtaget i følgende brønde : 
D 1a-DB-01, D1b-DB-01,D1c-DB-01 
 

Brønd 1a – DB – 
01  COD (mg/l) Ammonium – 

ammoniak ( mg/l) Phenol  (µg/l) 

X + s  37 0,6 0,13 

X + 2 *s 48 0,9 0,18 

X+3 *s  59 1,0 0,23 

    

Brønd 1b – DB – 
01  COD (mg/l) Ammonium – 

ammoniak ( mg/l) Phenol  (µg/l) 

X+ s  42 2,6 0,17 

X + 2 *s 54 2,9 0,24 

X+3 *s  67 * 3,2 * 0,31 

    

Brønd 1c – DB – 
01  COD (mg/l) Ammonium – 

ammoniak ( mg/l) Phenol  (µg/l) 

X+ s  50 3,9 * 0,7▼ 

X + 2 *s 57 4,6 * 1,1▼ 

63 * 5,3 * X+3 *s  

 

1,5▼ 
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* På side 6 i foreliggende brev er der nævnt forhold vedrørende eventuel 
meddelelse af tilladelse til direkte udledning af overfladevand fra 
slutafdækkede etaper på Odense Nord Miljøcenter. 
 
I denne sammenhæng er det nævnt, at følgende koncentrationer af COD, 
og NH3 – NH4 + - N er repræsentative for stofinholdet i almindelig (uforurenet 
overfladevand): 
 
COD : 60 mg/l ,   NH3 – NH4 + - N : 1,5 mg/l. 
 
Endvidere er det nævnt, at der er fastlagt følgende udlederkrav til Odense 
Nordvest Renseanlæg: 
 
COD : 50 mg/l ,   NH3 – NH4 + - N : 3 mg/l, samt et krav om, at der max. må 
være 8 mg/l  NH3 – NH4 + - N i det rensede spildevand. 
 
I ovenstående skema er der fastlagt alarmværdier for  COD på 67 mg/l og 
63 mg/l. Det skal i relation hertil bemærkes, at det i bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel  3 og 4 - 
BEK nr. 1667 af 14.  december 2006 – er fastlagt, at der maksimalt må 
være 75 mg/l COD i renset spildevand, der udledes fra kommunale 
renseanlæg større end 2000 PE. 
 
På grundlagt af, at der i nævnte  bekendtgørelse tillades op til 75 mg/l COD 
er det vurderet, at der som ”største” alarmværdi for drævandsprøver kan 
fastlægges værdier på 67 og 63 mg/l  for COD  jævnfør ovennævnte. 
 
Som  nævnt i ovennævnte, er der fastlagt et udledkrav på max. 8 mg/l NH3 – 
NH4 + - N i det rensede spildevand fra Odense Nordvest Renseanlæg. 
 
På baggrund af nævnte forhold er det vurderet, at der som ”største” 
alarmværdi alarmværdi for drænvandsprøver kan fastlægges værdier på 3,2 
og 5,3 for NH3 – NH4 + - N jævnfør ovennævnte. 
 
▼ I relation til alarmværdien for phenol skal bemærkes, at der i Miljø- og 
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 – 
bekendtgørelse der ikke gælder længere – var fastlagt et kvalitetskrav til 
phenol på 1000 µg/l. 
 
Det skal i realtion til ovenævnte bemærkes, at alarmværdierne er fastlagt i 
relation til vandkvaliteten i Odense Fjord – der er ikke drikkevandinteresser 
relateret til det område, hvor Odense Nord Miljøcenter er beliggende. 
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Analyseprogram for perkolatprøver – SD – specialdepot – BILAG 5 

Parametre Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

BI5 X X 

COD  X 

Total – N  X X 

Total – P  X X 

Ammonium – ammoniak  X  

Cadmium  X 

Zink  X 

Phenoler (GC/MS)  
 
 

X 

 



 

 

13
 
 
 
 
 
 
Analyseprogr am for drænvandsprøver etape SD – specialdepot BILAG 6 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 2 

COD 2 

Ammonium – ammoniak 2 

Phenol 2 

 
 
 
 
 
 
Alarmværdier for brønd Dsd – DB -  01 

 

Dsd-DB-01 COD (mg/l) Ammonium – 
ammoniak ( mg/l) Phenol  (µg/l) 

X + s  44 0,45 0,14 

X + 2 *s 49 0,50 0,19 

X+3 *s  54 0,55 0,24 
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Analyseprogram for perkolatprøver – etape 7 a   BILAG 7 
 

Parametre Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

BI5  X 

COD X X 
Olie GC – FID – 
screening  X 

Total – N  X X 

Ammonium – ammoniak  X  

Total – P  X X 

Calcium  X 

Kobber   X 

Cadmium  X 

Zink  X 

Aluminium  X 

Chrom  X 

Kviksølv  X 

Bly  X 

Nikkel  
 

X 
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Analyseprogram for drænvandsprøver etape 7 a  BILAG 8 
 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 2 

Ammonium – ammoniak  2 

Kobber 2 

Calcium 2 

Zink 2 

 
 
 
Alarmværdier for brønd D 7a – DB – 01 
 

D7a-DB-01 Ammonium – 
ammoniak ( mg/l) 

Kobber 
(µg/l) 

Calcium 
(mg/l) 

Zink 
(µg/l) 

X + s 2,1 5,7 448 18,9 

X + 2 *s 2,3 9,3 476 24,3 

X+3 *s 2,5 12,9 504 29,7 
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Analyseprogram for perkolatprøver – etape 2 a – slaggesortering BILAG 9 
 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 1 

Ledningsvne 1 

COD 1 

Arsen 1 

Sulfat 1 

 
 
Analyseprogram for drænvandsprøver etape 2 a – slaggesortering 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 2 

Ledningsevne 2 

COD 2 

Arsen 2 

Sulfat 2 

 
 
Alarmvædier for brønd 2 a – DB – 01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D 2a - DB - 01  COD (mg/l) Sulfat 

X + s  55 335 

X + 2 *s 68 370 

X+3 *s  81 405 
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                                            BILAG 10 
 
Analyseprogram for perkolatprøver – etape 5  a – jordbehandlingsanlæg  
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 1 

Ledningsevne 1 

COD 1 

Total -  N 1 

Zink 1  

Cadmium 1  

Phenol 1  

Total kulbrinter 1  

BTEX (benzen, toluen, 
ethtylenbenzen, xylener 1  

Naphtalen 1  

 
 
Analyseprogram for drænvandsprøver etape 5 a -  jordbehandlingsanlæg 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 1 

Ledningsevne 1 

COD 1 

Naphtalen 1 

 
 
Alarmværdi for drænvansprøver : Indhold af naphtalen større end 1 µg/l. 
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                        BILAG 11 
 
Analyseprogram for perkolatprøver – etape  5 b – slamkompostering 
 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 1 

Ledningsvne 1 

COD 1 

Total -  N 1 

Ammonium - ammoniak 1 

Arsen 1 prøve hvert 4. år 

Bly 1 prøve hvert 4. år 

Kobber 1 prøve hvert 4. år 

Chrom 1 prøve hvert 4. år 

Phenoler 1 prøve hvert 4. år 

Olie  1 prøve hvert 4. år 

LAS 1 prøve hvert 4. år 

DEHP 1 prøve hvert 4. år 

NPE 1 prøve hvert 4. år 

PAH 1 prøve hvert 4. år 
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Analyseprogram for drænvandsprøver etape 5 b – slamkompostering  
 
 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 2 

Ledningsevne 2 

COD 2 

Ammonium – ammoniak 2 

 
 
 
 
 
 
Analyseprogram for brønd  nr. D 5 b – DB  – 01  

 

D 5b - DB - 01  COD (mg/l) Ammonium-ammoniak 

X + s  30 0,13 

X + 2 *s 33 0,16 

X+3 *s  37 0,19 
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Analyseprogram for perkolatprøver – etape 5 k – kompostering     BILAG 12  
 
 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 1 

Ledningsevne 1 

COD 1 

Total -  N 1 

Ammonium - ammoniak 1 

Zink 1 prøve hvert 4. år 

Cadmium 1 prøve hvert 4. år 

Phenoler 1 prøve hvert 4. år 

 
 
 
 
 
Analyseprogram for drænvandsprøver etape 5 k -  kompostering 
 
 

Parametre Antal prøver pr. år 

pH 2 

Ledningsevne 2 

COD 2 

Ammonium – ammoniak 2 
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Alarmværdier for brønd nr. D 5 k – DB – 01  
 
 

D 5k - DB - 01  COD (mg/l) Ammonium-ammoniak 

X + s  26 0,13 

X + 2 *s 31 0,16 

X+3 *s  36 

 

0,19 
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Analyseparametre samt analysefrekvens for overfladevand        BILAG 13 
 
 

  
 Parameter 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1a, 1b og 7 a 
Antal prøver pr år 

pH 4 

BI5 4 

COD 4 
Olie GC – FID – 
screening 4 

Total – N  4 

Ammonium – ammoniak  4 

Total – P  4 

Calcium 4 

Kobber  4 

Cadmium 4 

Zink 4 

Chrom 4 

Kviksølv 4 
 

Bly  4 
 Nikkel  

 

4 
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Notat 
 

 
 

Projekt Moniteringsprogrammer for Stige Ø Losseplads 
og Odense Nord Miljøcenter 

  
Kunde Odense Renovationsselskab A/S 
  
Til Odense Renovationsselskab A/S 
  
Fra Rambøll 

Rambøll 

Jernbanevej 65 
DK-5210 Odense NV 
Danmark 
Tlf: 6542 5800 
Direkte tlf: 6542 5838 
Fax: 6542 5999 
doh@ramboll.dk 
www.ramboll.dk 

Dato 2006-11-17 
Ref 6727003 
            G00030-2-DOH/KBP 
 

Revurdering af moniteringsprogrammer for vandprøver 
fra Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø Losseplads 

 
 
1 Formål 
 

Rambøll har for Odense Renovationsselskab A/S revurderet monite-
ringsprogrammerne for perkolat, overfladevand, spildevand, grund-
vand og fjordvand på Stige Ø Losseplads og Odense Nord Miljøcenter. 
På baggrund af revurderingen, der er beskrevet i det følgende, giver 
vi forslag til omfang af de fremtidige moniteringsprogrammer for de 
nævnte vandtyper. 

 

2 Baggrund 
 

Affaldsdeponering på Odense Nord Miljøcenter (ONM) er delt op i eta-
per afhængig af, hvilke affaldstyper, der deponeres.  

Til vurdering af de eksisterende moniteringsprogrammer er der gen-
nemgået data for perkolat, sekundært grundvand (drænvand), over-
fladevand og fjordvand. Data omfatter samtlige analyseresultater til 
og med 2005, for Stige Ø Losseplads dog til og med 2004 (overflade-
vand dog indtil 2006). Data for ONM er behandlet og leveret af Oden-
se Renovationsselskab A/S. Data, der er videretolket af Rambøll, er 
overdraget på en CD-ROM, der bl.a. indeholder en oversigtsmæssig 
vurdering af kriterierne nævnt i afsnit 3.2. 
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Side 2 Revurderingen er foretaget på baggrund af vilkårene stillet i de eksi-
sterende miljøgodkendelser for anlæggene og i godkendelsernes defi-
nerede formål for moniteringerne.  

På baggrund af miljøgodkendelserne, affaldstyper og datagennem-
gang er der udarbejdet et forslag til fremtidige moniteringsprogram-
mer for Odense Nord Miljøcenter (ONM) og Stige Ø Losseplads.  

I forslaget indgår overvejelser i forhold til de forventede krav til posi-
tivlister i den kommende deponeringsvejledning, /1/. 

Det bemærkes, at opsamling af overfladevand på ONM ikke er påbe-
gyndt p.t. Perkolatsammensætningen i de enkelte etaper danner der-
for udgangspunkt for forslag til omfang af et fremtidigt moniterings-
program for overfladevand. 

I det følgende beskrives generelle kriterier anvendt ved revurderin-
gen af analyseparametre og – hyppighed. Dernæst vurderes monite-
ringsprogrammerne for hver etape på ONM og vandtyperne på Stige 
Ø Losseplads.  

Til sidst gives et forslag til det fremtidige moniteringsprogram. 

 

 

3 Kriterier for revurdering 
 
 
3.1 Deponeringsbekendtgørelsen 
 
Revurderingen er bl.a. foretaget i forhold til deponeringsbekendtgø-
relsen, /1/.  
 
Deponeringsbekendtgørelsen, /1/, beskriver omfanget af monitering 
på kontrollerede lossepladser. Der er ved revurderingen af monite-
ringsprogrammerne på ONM og Stige Ø Losseplads taget udgangs-
punkt i retningslinierne givet i bekendtgørelsen for så vidt angår ana-
lyseparametre og –hyppighed.  
 
Som sammenligningsgrundlag er desuden anvendt grundvandskvali-
tetskriterierne angivet i bekendtgørelsens bilag 3. 
 
I bekendtgørelsen er for inert affald angivet anlægsspecifikke positiv-
lister til karakterisering af affaldet. Positivlisterne omfatter i dag stort 
set kun uorganiske parametre. Ud fra en rundspørge til danske af-
falds-aktører er det dog forventet, at deponeringsbekendtgørelsen 
ændres, så inert affald også skal karakteriseres ud fra indholdet af 
organiske stoffer. De organiske stoffer omfatter BTX, totale kulbrin-
ter, sum af PAH, PCB, phenoler og chlorphenoler. Disse organiske 
stoffer er desuden nævnt i EU-rådsbeslutningen, /2/.  
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Side 3 De uorganiske stoffer omfatter i EU-rådsbeslutningen, /2/, udover 
arsen, cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og zink (der allerede er 
omfattet af analyseprogrammerne på ONM) også barium, kviksølv, 
molybdæn, antimon og selen. For de sidste 5 uorganiske stoffer er 
der i deponeringsbekendtgørelsen, /1/, dog kun angivet grundvands-
kvalitetskriterier for molybdæn. Miljøstyrelsen har p.t. ikke opstillet 
generelle grundvandskvalitetskriterier for barium, kviksølv, antimon 
og selen.  
 
Affaldskarakteriseringen forventes at omfatte udvaskningstests for de 
nævnte parametre, hvilket må forventes at være tilstrækkelig til at 
dokumentere det inerte affalds miljørisiko. Analyseprogrammer for 
perkolat og grundvand ved depot for inert affald forventes derfor ikke 
ændret.  
 
Positivlister for blandet, mineralsk og farligt affald er ikke defineret i 
/1/ eller /2/, udover at der er opstillet krav til indhold af organisk stof 
i faststoffet i mineralsk affald. Der er dog opstillet analyseprogram for 
grundvandskontrol ved depoter med blandet affald og med mineralsk 
affald. Disse oplysninger er anvendt i det følgende.  
 
Ved revurderingen er der taget udgangspunkt i; 

• at blandet affald deponeres på etaperne 1A, 1B, 1C, 5A, 5B 
og 5K 

• at mineralsk affald deponeres på etaperne 2A og DSD 
• at farligt affald deponeres på etape 7A 

 
Da positivlister ikke p.t. er opstillet for mineralsk, blandet og farligt 
affald er der dog taget udgangspunkt i, at analyseprogrammerne for 
perkolat og grundvand fremover vil svare til programmet for inert 
affald. Det er forudsat, at metallerne barium, kviksølv, antimon og 
selen ikke medtages, da der ikke eksisterer grundvandskvalitetskrite-
rier herfor. Det er ligeledes forudsat, at molybdæn ikke medtages, da 
andre af de uorganiske stoffer vil være mere udvaskelige. 
 
 
3.2 Anvendte kriterier 
 
Foreliggende analysedata er gennemgået med henblik på at belyse 
følgende; 

• omfang af ikke-påviste parametre 
• forekomsten af stabile stofkoncentrationer for de enkelte etaper 
• udviklingsmæssige tendenser i stofkoncentrationer for de enkelte 

etaper 
• perkolatkoncentrationer kontra koncentrationer målt i drænvand, 

fjordvand og grundvand 
• stofkoncentrationer i forhold til grundvandskvalitetskriterierne 

angivet i deponeringsbekendtgørelsen, /1/ 
• relevansen af den analyserede parameter, dvs. hvorvidt stof-

fet/parameteren kan diffundere igennem membranen på ONM og 
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Side 4 hvorvidt et givet udslip i så fald kan konstateres (altså om der er 
kontrast mellem stoffets indhold i perkolat og drænvand)  

 
 
Ved opstilling af moniteringsprogram for overfladevandet på ONM er 
der som nævnt taget udgangspunkt i sammensætningen af perkolat 
fra den enkelte etape. Desuden er inddraget de kritiske stoffers kon-
trast i forhold til indholdet i almindeligt overfladevand i kystnære om-
råder. Her er især anvendt data fra Miljøprojekt 532, /5/. Der er der-
med fokuseret på parametre, der kan adskille udsivende perkolat fra 
almindeligt overfladevand. Indholdet af miljøfremmede stoffer, som 
f.eks. tungmetaller, der evt. kan skade recipienten, er desuden med-
taget i vurderingen. 
 
Det bemærkes, at der ved vurdering af analyseresultater er taget 
udgangspunkt i, at affaldssammensætningerne fremover ikke forven-
tes ændret væsentligt. Vælges det at ændre affaldssammensætnin-
gen skal moniteringsprogrammet revurderes for at dække den ænd-
rede sammensætning. 
 
 
3.3 Generelt 
 
Indledningsvist gives følgende kommentarer til udvalgte parametre: 

• farve-tallet i alle prøver af såvel perkolat som drænvand er relativt 
stabil i forhold til de pågældende vandtyper og hvad der naturligt 
kan forventes heri. Parameteren vurderes ikke at ville blive væ-
sentligt påvirket af uventet påvirkning af drænvand eller perkolat, 
og vurderes derfor ikke egnet som moniteringsparameter. Parame-
teren er derfor foreslået udtaget af moniteringsprogrammet. 

• tørstof er analyseret i langt de fleste tørstofprøver. Den tidsmæssi-
ge udvikling i tørstofindholdet følger ledningsevnen, og forholdet 
mellem de to parametre bruges ofte som en af måderne at kontrol-
lere analyseresultaterne på. Parameteren vurderes dog ikke som 
nødvendig i forhold til moniteringsprogrammet og er derfor udta-
get. 

• suspenderet stof er mængden af fast stof i vandprøven og er oftest 
anvendt ved vurdering af spildevandsudledninger. Parameteren 
vurderes dog ikke som velegnet indikator for et udslip af perkolat 
til omgivelserne. Parameteren er derfor foreslået udtaget af samtli-
ge moniteringsprogrammer (den dog bibeholdes i moniteringspro-
grammet for forrenseanlægget). 

• BI5/COD vurderes ligeledes som spildevandsparametre. BI5 er 
det biologiske/biokemiske iltforbrug i fem døgn og er således 
et udtryk for mængden af organisk stof, der kan omsættes 
ved naturlige aerobe processer. COD (Chemical Oxygen De-
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Side 5 mand) er mængden af ilt, der skal bruges til at nedbryde det 
organiske stof, der findes i en vandprøve. Forholdet mellem 
BI5 og COD kan bestemme, hvilket stadie nedbrydningen er i. 
En værdi på ca. 0,1 og derunder vidner om stabile forhold, 
hvor affaldsprodukterne er nedbrudte. Da forholdet generelt 
på ONM er lavt og stabilt er BI5 foreslået taget ud af monite-
ringsprogrammet. COD er bibeholdt som analyseparameter, 
hvor det f.eks. udgør en kontrast mellem perkolat og grund-
vand. 

• jern er kontrolparameter i såvel perkolat som drænvand, og er en 
vigtig parameter i forhold til recipienten. Imidlertid er jernindholdet 
i drænvandet meget svingende og for en del af etaperne er kontra-
sten mellem perkolatets og drænvandets jernindhold lille. Hvor det-
te er tilfældet er jern foreslået udtaget af moniteringsprogrammet 

• mangan analyseres i perkolatet i en del prøver, og indholdet fore-
kommer generelt relativt stabilt. Mangan analyseres ikke i dræn-
vandet. Parameteren vurderes som unødvendig, idet væsentlige 
ændringer i manganindholdet må forventes altid at ville følges af 
væsentlige ændringer i andre af de analyserede ioner, og idet 
mangan påvirkes væsentligt af ændrede redoxforhold. Mangan er 
derfor foreslået udtaget af moniteringsprogrammerne. 

• udgøres indholdet af kvælstof i perkolatet hovedsageligt af ammo-
nium, vil en analyse af såvel total-N som ammonium-N i overflade-
vand fra den pågældende etape kunne belyse, om der er sket ud-
sivning af perkolat eller almindeligt overfladevand, der kan inde-
holde nitrat fra topjorden. 

Ved vurdering af målingernes stabilitet er fokuseret på tidsserier for 
de sidste 2-7 år, og evt. enkeltstående outliers er ikke medtaget i 
vurderingen.   
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Side 6 4 Odense Nord Miljøcenter 
 

4.1 Etaper på ONM 
 

I nedenstående oversigt er angivet affaldstyper for de forskellige eta-
per på Odense Nord Miljøcenter. 

Etape Affaldstype Bemærkninger 
1A Blandet af-

fald/forurenet jord 
Forventes nedlukket 
2009 

1B Blandet af-
fald/forurenet jord 

Forventes nedlukket 
2009 

1C Blandet affald  
2A Slagge  
5A Jordbehandlingsanlæg  
5B Slam/kompostering  Slammet stammer fra 

odenseanske rensean-
læg, stop for modtagelse 
af slam fra Ejbymølle 
renseanlæg før 2003. 
Færdigbehandlet slam 
slutdeponeres på etape 
5K 

5K Kompostering Bl.a. modtagelse af be-
handlet slamkompost 

7A Shredderdepot  
DSD Ikke farligt affald  Før deponeret slibestøv, i 

min. de sidste 2 år er der 
udelukkende deponeret 
emballeret asbestaffald. 
Slibestøvet er omdepone-
ret på anden etape pga. 
ændret klassificering 

 

I henhold til Miljøgodkendelserne er der forskellige krav til analysepa-
rametre og analysehyppighed for hver etape afhængig af deponerede 
affaldstyper. Miljøgodkendelsernes krav til analyseparametre og –
hyppighed for hver etape fremgår af datafilerne på CD-ROMen. I bilag 
1 er vedlagt de analyserede parametre og analysehyppighed for hver 
etape, idet nogle parametre er analyseret hyppigere end påkrævet og 
enkelte steder er flere parametre analyseret end påkrævet. 

Moniteringsprogrammet omfatter analyse af perkolat fra hver enkelt 
etape og fra det samlede afløb til forrenseanlægget samt af sekun-
dært grundvand (drænvand) omkring og under hver etape. 

Moniteringsprogrammerne for forrenseanlægget (tilløbsbassin og ud-
ligningstank) er ikke revurderet. Perkolatsammensætningen her kon-
trolleres månedligt. 
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Side 7  

4.2 Etape 1A, 1B og 1C 
 

Etaperne 1A, 1B og 1C er sat idrift 1994-1998 og modtager blandet 
affald. 

Forholdet mellem BI5 og COD i perkolat fra etaperne 1A, 1B og 1C er 
stabilt og lavt, svarende til perkolat med en lille biologisk omsætning, 
hvilket forventes at skyldes den reducerede mængde organisk stof i 
affaldet. 

Indholdet af total-N svarer stort set til ammoniumindholdet, og ind-
holdet af total-N og total-P følges ad. Ammoniumindholdet i perkola-
tet fra de 3 etaper er væsentligt højere end i drænvandet fra etaper-
ne og er derfor et godt kontraststof. 

Total-N, phosphor, TOC, COD, chlorid samt metallerne cadmium, 
jern, mangan og zink forekommer i stabile koncentrationer i perkola-
tet fra etaperne. Indholdet af cadmium og zink i perkolatet er gene-
relt under grundvandskvalitetskriterierne. 

Indholdet af olie ligger, hvor det er påvist, generelt omkring detek-
tionsgrænsen.  

Phenolindholdet i perkolatet var især højt ved depotets etablering, 
men er siden reduceret væsentligt. Analyseresultaterne viser, at phe-
nol kan bruges som indikatorparameter for indholdet af phenoler. 

Ledningsevnen samt indholdet af chlorid og sulfat er mindre i perko-
latet fra etaperne end i drænvandet. Ved en evt. udsivning af perko-
lat til drænvandet vil disse parametre derfor være uegnede som indi-
katorparametre.  

Jernindholdet i drænvandet er meget svingende, formentlig grundet 
magasinets redoxforhold, og der er ikke væsentlig kontrast mellem 
indholdet i perkolat og drænvand, hvorfor jern vurderes uegnet som 
kontrolparameter. 

 

4.3 Etape 2A 
 

Etape 2A modtager slagger. 

I perkolatet fra etape 2A analyseres for natrium og chlorid og den 
tidsmæssige udvikling i disse stoffer følges ad, hvilket tyder på salt 
som hovedkilden til parametrene. 

Stoffer der forekommer i stabile koncentrationer er bly, cadmium, 
calcium, chrom og zink samt suspenderet stof og TOC. Indholdet af 
cadmium og kobber i perkolatet er faldende, indholdet af nikkel og 
arsen overstiger grundvandskvalitetskriterierne. Indholdet af de øvri-
ge metaller i perkolatet overstiger ikke kvalitetskriterierne. 
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Side 8 Udviklingen i perkolatets indhold af calcium følger udviklingen i pH. 

Der er analyseret for både chlorid og sulfat i perkolat og drænvand. 
Koncentrationerne er højere i perkolat end i drænvand, men kontra-
sten for chlorid er lille – sulfat er mere egnet som indikatorparame-
ter. Ligeledes er der konstateret en højere ledningsevne i perkolat 
end i drænvand. 

Drænvandet analyseres for COD og jern, der ikke er med i analyse-
programmet for perkolatet. Set i forhold til affaldets karakter og 
drænvandets naturligt svingende jernindhold (og jerns redoxfølsom-
hed), vurderes det ikke som relevant at analysere herfor. 

Moniteringsprogrammet for overfladevandet foreslås at omfatte pH, 
chlorid, sulfat og nikkel, da de øvrige parametre analyseret i perkola-
tet ikke vil give væsentlig kontrast i forhold til almindeligt overflade-
vand. 

 

4.4 Etape 5A 
 

Etape 5A udgøres af jordbehandlingsanlægget, hvor der modtages 
olieforurenet jord til rensning. 

Forholdet mellem BI5 og COD i perkolatet fra etape 5A er lavt og sta-
bilt. Analyseresultaterne viser tilmed, at perkolatet har en lav 
ionstyrke. 

Analyseresultaterne for total-N og ammonium i perkolat viser, at ho-
vedparten af kvælstofindholdet ikke udgøres af ammonium. 

I perkolat fra etape 5A er der ikke påvist indhold af flygtige carbon 
forbindelser, olieprodukter (benzin, diesel, olie), BTEX’er (benzen, 
toluen, ethylbenzen, xylener) eller naphthalen. De samme stoffer 
samt phenoler er ikke påvist i drænvandet. 

Den eneste phenolforbindelse, der er påvist, er phenol, som er påvist 
i en lav koncentration en ud af 12 gange. 

Stoffer, der forekommer i stabile koncentrationer er TOC, COD, am-
monium, nitrogen, phosphor, cadmium, jern, mangan og zink.  

De stoffer, der er analyseret i både drænvand og perkolat, forekom-
mer i større koncentrationer i perkolat end i drænvand. Indholdet af 
sulfat og chlorid er 1-2 gange højere i perkolatet end i drænvandet, 
hvilket ikke gør ionerne specielt velegnede som kontraststoffer. Til-
svarende er gældende for COD, der heller ikke udviser en god kon-
trast. 

På denne baggrund vil analyse af pH, COD og total kulbrinter i frem-
tidige overfladevandsprøver kunne beskrive overfladevandets forure-
ningsgrad. 
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Side 9 4.5 Etape 5B 
 

Etape 5B udgøres af et anlæg til slamkompostering. Efter endt kom-
postering fraføres det behandlede slamkompost til deponering på 
etape 5K. 

Forholdet mellem BI5 og COD i perkolatet fra etape 5B er lavt og sta-
bilt. Analyseresultaterne viser tilmed, at perkolatet har en lav 
ionstyrke. 

Analyseresultaterne for total-N og ammonium i perkolat viser, at ho-
vedparten af kvælstofindholdet ikke udgøres af ammonium. Indholdet 
af total-N og phosphor følges ad i perkolatet. 

I perkolat fra etape 5B er der ikke påvist indhold af flygtige carbon-
forbindelser, LAS, kviksølv og PAH. 

Tre af phenolforbindelserne er stedbist påvist i lave koncentrationer. 

Stoffer, der forekommer i stabile koncentrationer, er DEHP, PAH, 
TOC, COD, nitrogen, phosphor, chlorid, sulfat, arsen, bly, cadmium, 
chrom, jern, kobber, magnesium, mangan, zink og olie. Indholdet af 
metaller i perkolatet er under grundvandskvalitetskriterierne med 
undtagelse af nikkel, hvis indhold i perkolatet overskrider kriteriet. 

Chlorid og sulfat forekommer i lavere koncentrationer i perkolat end i 
drænvand og disse vurderes derfor uegnede som indikatorparametre 
for et evt. udslip. Indholdet af COD og ammonium i perkolat er noget 
højere end i drænvand og denne parameter udviser derfor en god 
kontrast.  

 

4.6 Etape 5K 
 

Forholdet mellem BI5 og COD i perkolatet fra etape 5K er lavt og sta-
bilt. Analyseresultaterne viser tilmed, at perkolatet har en lav 
ionstyrke. 

Analyseresultaterne for total-N og ammonium i perkolat viser, at ho-
vedparten af kvælstofindholdet ikke udgøres af ammonium. Indholdet 
af total-N og phosphor følges ad i perkolatet. 

I perkolat fra 5K er der ikke påvist indhold af flygtige carbon forbin-
delser, DEHP, LAS, NPE og PAH. Ligeledes er der ikke påvist indhold 
af phenoler siden 2001. Indholdet af olie er med få undtagelser på 
niveau med detektionsgrænsen. 

Stoffer, der forekommer i stabile koncentrationer, er phosphor, chlo-
rid, COD, TOC, cadmium, jern, mangan og zink. 

Chlorid og sulfat er påvist i perkolatet i koncentrationer lavere end i 
drænvand, chlorid har den største kontrast. COD og ammonium er 
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Side 10 påvist i højere koncentrationer i perkolat end i drænvand. Af de to 
sidstnævnte parametre udviser COD en god kontrast. 

På denne baggrund vil analyse af pH, COD, chlorid og total N i fremti-
dige overfladevandsprøver kunne beskrive overfladevandets forure-
ningsgrad. 

 

 

4.7 Etape 7A 
 

Shredderdepotet ligger på etape 7A. Der tages prøver fra to udløb på 
D7A-PB-02 og et udløb på hver af brøndene D7A-PB-03 og D7A-PB–
05. 

Forholdet mellem BI5 og COD i perkolatet fra etape 7A er lavt og sta-
bilt. 

Analyseresultaterne for total-N og ammonium i perkolat viser, at ho-
vedparten af kvælstofindholdet udgøres af ammonium. Indholdet af 
total-N og phosphor følges ad i perkolatet. 

Stoffer, der forekommer i stabile koncentrationer, er TOC, COD, 
phosphor, chlorid, aluminium, bly, cadmium, chrom, jern, kobber, 
kviksølv, mangan, nikkel, zink og olie. Olieindholdet ligger på niveau 
med detektionsgrænsen. 

Indholdet af nikkel i perkolatet overskrider grundvandskvalitetskrite-
rierne. Indholdet af de øvrige metaller ligger under kriterierne med 
undtagelse af chromindholdene, der i 2005 lå over kriteriet. 

Sulfat og zink forekommer i perkolatet i koncentrationer under dræn-
vandet, mens COD og ammonium er højest i perkolatet.   

I drænvandet analyseres for kobber, bly og zink. Bly er ikke påvist, 
og indholdet af kobber og zink i drænvandet er fortrinsvist lavere end 
i perkolatet. Drænvandet er analyseret for indhold af PAH og phenoler 
uden at disse stoffer er detekteret. 

TOC og ammonium er gode kontraststoffer, idet de er noget højere i 
perkolatet end i drænvandet. 

Analyse af pH, total N, ammonium-N, COD, chlorid og nikkel i fremti-
dige overfladevandsprøver vil således kunne beskrive overfladevan-
dets forureningsgrad. 

 

 

4.8 Etape SD 
 

Etape SD er et specialdepot for ikke-farligt affald (emballeret asbest-
affald). 
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Side 11 Forholdet mellem BI5 og COD i perkolatet fra etape SD er lavt og sta-
bilt. 

Analyseresultaterne for perkolat viser, at indholdet af total-N og 
phosphor følges ad i perkolatet. 

6 af phenolforbindelserne er påvist i lave koncentrationer. 

Stoffer, der forekommer i stabile koncentrationer, er ammonium, to-
tal-N, sulfat, TOC, zink og olie. Olieindholdet er på niveau med detek-
tionsgrænsen. 

Indholdet af zink i perkolatet er under grundvandskvalitetskriteriet. 

På baggrund af analyseresultaterne bemærkes, at COD, sulfat og 
ammonium er gode kontraststoffer. Chlorid er mindre velegnet, idet 
forskellen mellem indholdet i perkolat og drænvand er mindre. 

Analyse af pH, total N, ammonium-N, COD og chlorid i fremtidige 
overfladevandsprøver vil således kunne beskrive overfladevandets 
forureningsgrad. 

 

 

5 Overfladevand, Stige Ø Losseplads 
 

Overfladevand fra Stige Ø Losseplads’ drænopland 4 og 5 er monite-
ret siden 2003 hhv. 2004 (SØ4-RZ-05 og SØ5-RZ-05) 4-5 gange om 
året. I 2006 er sammensætningen af overfladevand fra drænopland 
1, 3, 6, 7 og 8 moniteret 2 gange. 

Moniteringsprogrammet omfatter analyser af overfladevandet for pH, 
BI5, COD, suspenderet stof, ammonium, total-N, total phosphor og 
chlorid. Ved direkte udledning af overfladevandet til recipienten ana-
lyseres vandprøver en gang månedligt. 

Analyseresultaterne for drænopland 4 og 5 viser for langt de fleste 
moniteringsparametre kraftigt varierende indhold af de analyserede 
stoffer. Variationerne er mindre for de øvrige drænoplande, hvilket 
dog kan skyldes det lille datagrundlag. 

Monitering af overfladevandet har til formål at vise, om overfladevan-
det er forurenet med udsivende perkolat fra pladsen, og om evt. ud-
sivende stofkoncentrationer er kraftige nok til at medføre en miljø-
mæssig risiko for recipienten. 

På denne baggrund anbefales moniteringsprogrammet fortsat 2 år 
endnu indtil datagrundlaget er lidt større. I denne forbindelse kan det 
overvejes, om andre moniteringsparametre vil være mere relevante 
til at adskille perkolat fra kystnært overfladevand. 
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Side 12 6 Perkolat, grundvand og fjordvand Stige Ø Losseplads 
 
Resultaterne af moniteringsprogrammet på Stige Ø Losseplads er 
beskrevet i årsrapporter for lossepladsen og for det alternative moni-
teringsprogram i /3/. De væsentligste anbefalinger til det fremtidige 
moniteringsprogram er gengivet i det følgende. 
 
Fyns Amt har i påbudet for Stige Ø Losseplads nævnt, at det kan bli-
ve påbudt, at det dannede perkolat skal analyseres for total-N 24 
gange om året i stedet for de nuværende 12 gange, /4/. På grundlag 
af data fra 2004 vurderes, at to månedlige analyser ikke vil bidrage 
væsentligt til en mere præcis opgørelse af opsamlingsgraden, da ni-
veauerne varierer relativt meget. 
 
Iltisotopanalyserne i det alternative program anbefales fortsat som en 
månedlig analyse af dannet og opsamlet perkolat. Desuden anbefales 
den årstidsmæssige variation i fjordvandet undersøgt f.eks. ved kvar-
talsvise målinger, hvoraf den ene skal være i august/september.  
 
Følgende stoffer anbefales på det foreliggende grundlag (en analyse-
runde for drænbrønde og to analyserunder for moniteringsfiltre) ud-
taget af analyseprogrammet for miljøfremmede stoffer i alle prøvety-
per; 

• LAS, PCB, idet de ikke er påvist i væsentlige koncentrationer 
• Blødgørere, idet de ikke er påvist i væsentlige koncentratio-

ner og idet der kan være afsmitning fra materialer anvendt i 
opsamlingssystemet og/eller fra prøvetagningsmateriellet 

• Chlorphenoler, alkylphenoler og BTEX, idet de kun er påvist i 
lave koncentrationer i det opsamlede perkolat 

 
Pesticider (især Glyphosat og AMPA) og PAH er nævnt som et særligt 
”indsatsområde” i amtets påbud, /4/. Glyphosat og AMPA indholdene 
er lave, hvorimod indholdet af mechloprop stedvist er højt. PAH-
niveauerne er også lave. Det anbefales derfor afklaret med amtet, om 
de konstaterede niveauer er tilstrækkeligt lave til at parametrene kan 
udgå af kontrolprogrammet.  
 
Afhængig af resultaterne af amtets recipientkontrolprogram anbefales 
desuden, at tungmetallerne udtages af kontrolprogrammet. Under 
alle omstændigheder anbefales bly udtaget, da de konstaterede ni-
veauer ikke afviger væsentligt fra udledningskravene (ekskl. initial-
fortynding), jf. bek. 921 af 8. okt. 1996. Således er blyindholdet i det 
samlede afløb bestemt til 4 µg/l, og udledningskravet er 5,6 µg/l i 
saltvand. 
 
Det anbefales endvidere, at miljøfremmede stoffer fremover kun ana-
lyseres i det opsamlede perkolat i stedet for i det dannede perkolat. 
Årsagen er, at der generelt er observeret bedre nedbrydning mm. af 
de miljøfremmede stoffer end af kvælstof mellem moniteringsfilter og 
opsamlingssystem, hvilket medfører at opsamlingsgraden (inkl. ned-
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Side 13 brydningen) for de miljøfremmede stoffer underestimeres ved den 
benyttede beregningsmetode. Dette forhold har indflydelse på reci-
pientbelastningen beregnet i det påbudte program. 
 
Indhold af miljøfremmede stoffer anbefales ikke analyseret fremover i 
fjord- og grundvand i det alternative program. 
 
For så vidt angår kontrolprogrammets målesteder, anbefales følgen-
de; 

• FG31 udtages af kontrolprogrammet og sløjfes, da den ikke 
vurderes at give et retvisende billede af det dannede perko-
lats sammensætning (indholdet af total N er noget lavere end 
i det opsamlede perkolat) 

 
Det anbefales, at analyse af B203 og B301 på ONM udtages af det 
fremtidige alternative kontrolprogram for Stige Ø Losseplads. 
 
 

 

7 Konklusion og anbefalinger 
 

På baggrund af affaldstype, miljøgodkendelsen og datagennemgang 
er der udarbejdet et forslag til fremtidig moniteringsprogram for eta-
perne på Odense Nord Miljøcenter.  

Forslaget til fremtidige moniteringsprogrammer for ONM fremgår af 
vedlagte bilag 1. 

Hyppigheden og omfanget af moniteringsprogrammet for overflade-
vand på ONM anbefales revurderet to år efter opstart. 

Moniteringsprogrammet for overfladevandet på Stige Ø Losseplads 
viser generelt meget svingende resultater, hvorfor programmet ikke 
foreslås ændret. Programmets omfang bør dog revurderes efter 2 år, 
hvor der er flere data. 

Anbefalinger til omfanget af moniteringsprogrammerne på Stige Ø 
Losseplads, for så vidt angår perkolat, grundvand og fjordvand er 
givet i afsnit 6.  
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Bilag 1 

Forslag til moniteringsprogram for ONM 

I dette bilag foreslås en revurdering af moniteringsparametre og moniteringshyppig-
hed for perkolat, drænvand og overfladevand fra etaperne på Odense Nord Miljøcen-
ter. 

Under hver  etape er angivet en oversigt over hvilke parametre Miljøgodkendelsen 
kræver analyseret p.t. samt med hvilken analysehyppighed. I forslaget til det fremti-
dige moniteringsprogram er en analysehyppighed på en gang pr. år angivet som      
1 / 1, hvorimod 1 / 2 angiver, at der foreslås analyseret en prøve hvert andet år osv. 
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Bilag 1 

1.1 Etape 1A, 1B og 1C 
1.1.1 Perkolat 

Parameter Tidl. program Revurdering 

Lugt 4 gange årligt - 

Farve 4 gange årligt - 

Tørstof 4 gange årligt - 

pH 4 gange årligt 1 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 1 / 1 

COD 4 gange årligt 1 / 1 

BOD 4 gange årligt 1 / 4 

TOC 4 gange årligt 1 / 1 

Total N 4 gange årligt 1 / 1 

Ammonium-N 4 gange årligt - 

Total P 4 gange årligt - 

Suspenderet stof 4 gange årligt - 

Chlorid 4 gange årligt - 

Jern 4 gange årligt - 

Sulfat 2 gange årligt - 

Mangan 2 gange årligt - 

Zink 2 gange årligt 1 / 1 

Cadmium 2 gange årligt 1 / 1 

Phenoler 2 gange årligt 1 / 1 
phenol 

Olie 2 gange årligt 1 / 4 

 

1.1.2 Drænvand 
Parameter Tidl. program Revurdering 

Jern 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt 2 / 1 

COD 4 gange årligt 2 / 1 

pH 4 gange årligt 2 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 2 / 1 

Chlorid 4 gange årligt - 

Sulfat 4 gange årligt - 

Phenol 4 gange årligt 2 / 1 

 

1.1.3 Overfladevand 
Parameter Tidl. program Forslag 

Total N 0 gange årligt 4 / 1 

Ammonium-N 0 gange årligt 4 / 1 

COD 0 gange årligt 4 / 1 

pH 0 gange årligt 4 / 1 

Chlorid 0 gange årligt 4 / 1 
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Bilag 1 

1.2 Etape 2A 
1.2.1 Perkolat 

Parameter Tidl. program Revurdering 

pH 3 gange årligt 1 / 1 

Ledningsevne 3 gange årligt 1 / 1 

Chlorid 3 gange årligt - 

Sulfat 3 gange årligt 1 / 1 

Natrium 3 gange årligt - 

Calcium 3 gange årligt - 

TOC 3 gange årligt 1 / 1 

Suspenderet stof 3 gange årligt - 

Arsen 1 gange årligt 1 / 2 

Cadmium 1 gange årligt - 

Chrom 1 gange årligt - 

Kobber 1 gange årligt - 

Nikkel 1 gange årligt 1 / 2 

Bly 1 gange årligt - 

Zink 1 gange årligt - 

 

1.2.2 Drænvand 
Parameter Tidl. program Revurdering 

Jern 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt - 

COD 4 gange årligt - 

pH 4 gange årligt 2 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 2 / 1 

Chlorid 4 gange årligt - 

Sulfat 4 gange årligt 2 / 1 

Phenol 4 gange årligt - 

 

1.2.3 Overfladevand 
Parameter Tidl. program Forslag 

pH  0 gange årligt 4 / 1 

Sulfat 0 gange årligt 4 / 1 

Chlorid 0 gange årligt 4 / 1 

Nikkel 0 gange årligt 2 / 1 

 

 

 

 

 

\\ODENSEFIL\SAGARKIV\2006\06727003\dok\G00033-2-DOH.doc 3/ 



Bilag 1 

1.3 Etape 5A 
1.3.1 Perkolat 

Parameter Tidl. program Revurdering 

Lugt 4 gange årligt - 

Farve 4 gange årligt - 

Tørstof 4 gange årligt - 

pH 4 gange årligt 1 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 1 / 1 

COD 4 gange årligt - 

BOD 4 gange årligt - 

TOC 4 gange årligt 1 / 1 

Total N 4 gange årligt 1 / 1 

Ammonium-N 4 gange årligt - 

Total P 4 gange årligt - 

Suspenderet stof 4 gange årligt - 

Chlorid 4 gange årligt - 

Jern 4 gange årligt - 

Sulfat 2 gange årligt - 

Mangan 2 gange årligt - 

Zink 2 gange årligt 1 / 1 

Cadmium 2 gange årligt 1 / 1 

Phenoler 2 gange årligt 1 / 1 
phenol 

Olie 2 gange årligt - 

Total kulbrinter  1 / 1 

BTEX (benzen,toluen,ethylenbenzen,xylener)  1 / 1 

Naphtalen  1 / 1 

 

1.3.2 Drænvand 
Parameter Tidl. program Revurdering 

Jern 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt - 

COD 4 gange årligt - 

pH 4 gange årligt 2 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 2 / 1 

Chlorid 4 gange årligt - 

Sulfat 4 gange årligt - 

Phenol 4 gange årligt - 

 

1.3.3 Overfladevand 
Parameter Tidl. program Forslag 

COD 0 gange årligt 4 / 1 

pH 0 gange årligt 4 / 1 

Total kulbrinter 0 gange årligt 4 / 1 
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Bilag 1 

1.4 Etape 5B 
1.4.1 Perkolat 

Parameter Tidl. program Revurdering 

Lugt 4 gange årligt - 

Farve 4 gange årligt - 

Tørstof 4 gange årligt - 

pH 4 gange årligt 1 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 1 / 1 

COD 4 gange årligt 1 / 1 

BOD 4 gange årligt - 

TOC 4 gange årligt - 

Total N 4 gange årligt 1 / 1 

Ammonium-N 4 gange årligt 1 / 1 

Total P 4 gange årligt - 

Suspenderet stof 4 gange årligt - 

Chlorid 4 gange årligt - 

Jern 4 gange årligt - 

Sulfat 2 gange årligt - 

Mangan 2 gange årligt - 

Zink 2 gange årligt - 

Cadmium 2 gange årligt - 

Arsen  1 / 4 

Bly  1 / 4 

Kobber  1 / 4 

Chrom  1 / 4 

Phenoler 2 gange årligt 1 / 4 

Olie 2 gange årligt 1 / 1 

LAS 1 gang årligt 1 / 4 

DEHP 1 gang årligt 1 / 4 

NPE 1 gang årligt 1 / 4 

PAH 1 gang årligt 1 / 4 

 

1.4.2 Drænvand 
Parameter Tidl. program Revurdering 

Jern 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt 2 / 1 

COD 4 gange årligt 2 / 1 

pH 4 gange årligt 2 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 2 / 1 

Chlorid 4 gange årligt - 

Sulfat 4 gange årligt - 

Phenol 4 gange årligt - 

 

1.4.3 Overfladevand 
Parameter Tidl. program Forslag 

Total N 0 gange årligt 4 / 1 

COD 0 gange årligt 4 / 1 

pH 0 gange årligt 4 / 1 
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Bilag 1 

1.5 Etape 5K 
1.5.1 Perkolat 

Parameter Tidl. program Revurdering 

Lugt 4 gange årligt - 

Farve 4 gange årligt - 

Tørstof 4 gange årligt - 

pH 4 gange årligt 1 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 1 / 1 

COD 4 gange årligt 1 / 4 

BOD 4 gange årligt - 

TOC 4 gange årligt - 

Total N 4 gange årligt 1 / 1 

Ammonium-N 4 gange årligt - 

Total P 4 gange årligt - 

Suspenderet stof 4 gange årligt - 

Chlorid 4 gange årligt 1 / 1 

Jern 4 gange årligt - 

Sulfat 2 gange årligt - 

Mangan 2 gange årligt - 

Zink 2 gange årligt 1 / 4 

Cadmium 2 gange årligt 1 / 4 
Phenoler 2 gange årligt 1 / 4 
Olie 2 gange årligt 1 / 4 
LAS 1 gang årligt 1 / 4 
DEHP 1 gang årligt 1 / 4 
NPE 1 gang årligt 1 / 4 
PAH 1 gang årligt 1 / 4 
 

1.5.2 Drænvand 
Parameter Tidl. program Revurdering 

Jern 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt - 

COD 4 gange årligt 2 / 1 

pH 4 gange årligt 2 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 2 / 1 

Chlorid 4 gange årligt 2 / 1 

Sulfat 4 gange årligt - 

Phenol 4 gange årligt - 

 

1.5.3 Overfladevand 
Parameter Tidl. program Forslag 

Total N 0 gange årligt 4 / 1 

COD  0 gange årligt 4 / 1 

pH 0 gange årligt 4 / 1 

Chlorid 0 gange årligt 4 / 1 
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Bilag 1 

1.6 Etape 7A 
1.6.1 Perkolat 

Parameter Tidl. program Revurdering 

pH 4 gange årligt 1 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 1 / 1 

Tørstof 4 gange årligt - 

COD 4 gange årligt 1 / 1 

BI5 4 gange årligt - 

TOC 4 gange årligt - 

Total N 4 gange årligt 1 / 4 

Total P 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt - 

Suspenderet stof 4 gange årligt - 

Chlorid 4 gange årligt 1 / 4 

Sulfat 4 gange årligt 1 / 1 

Jern 4 gange årligt 1 / 4 

Mangan  2 gange årligt 1 / 4 

Aluminium 2 gange årligt 1 / 4 

Cadmium 2 gange årligt 1 / 4 

Kobber 2 gange årligt 1 / 4 

Chrom 2 gange årligt 1 / 4 

Kviksølv 2 gange årligt 1 / 4 

Bly 2 gange årligt 1 / 4 

Zink 2 gange årligt 1 / 4 

Nikkel 2 gange årligt 1 / 1 

Phenoler 2 gange årligt 1 / 4 

Olie 2 gange årligt 1 / 4 

 

1.6.2 Drænvand 
Parameter Tidl. program Revurdering 
pH 4 gange årligt 2 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 2 / 1 

NVOC 4 gange årligt - 

AOX 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt 2 / 1 

Sulfat 4 gange årligt - 

Calcium 4 gange årligt - 

GC screening for organiske stoffer 4 gange årligt 2 / 1 

Kobber 4 gange årligt - 

Bly 4 gange årligt - 

Zink 4 gange årligt - 

Cadmium  2 / 1 

Nikkel  2 / 1 
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Bilag 1 

1.6.3 Overfladevand 
Parameter Tidl. program Forslag 

Total N 0 gange årligt 4 / 1 

Ammonium-N 0 gange årligt 4 / 1 

COD 0 gange årligt 4 / 1 

pH 0 gange årligt 4 / 1 

Chlorid 0 gange årligt 4 / 1 

Nikkel 0 gange årligt 2 / 1 
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Bilag 1 

1.7 Etape SD 
1.7.1 Perkolat 

Parameter Tidl. program Revurdering 

pH 4 gange årligt 1 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 1 / 1 

Tørstof 4 gange årligt - 

COD 4 gange årligt 1 / 1 

BI5 4 gange årligt - 

TOC 4 gange årligt - 

Total N 4 gange årligt 1 / 1 

Total P 4 gange årligt - 

Ammonium-N 4 gange årligt 1 / 1 

Suspenderet stof 4 gange årligt - 

Chlorid 4 gange årligt 1 / 1 

Sulfat 4 gange årligt 1 / 4 

Jern 4 gange årligt - 

Mangan  2 gange årligt - 

Cadmium 2 gange årligt 1 / 4 

Zink 2 gange årligt 1 / 4 

Phenoler 2 gange årligt 1 / 4 

Olie 2 gange årligt 1 / 4 

 

1.7.2 Drænvand 
Parameter Tidl. program Revurdering 
pH 4 gange årligt 2 / 1 

Ledningsevne 4 gange årligt 2 / 1 

COD  2 / 1 

Ammonium-N 4 gange årligt 2 / 1 

Jern 4 gange årligt  

Sulfat 4 gange årligt 2 / 1 

Chlorid 4 gange årligt 2 / 1 

Phenoler  4 gange årligt 2 / 1 

Kobber 4 gange årligt - 

Bly 4 gange årligt - 

Zink 4 gange årligt - 

Cadmium  2 / 1 

Nikkel  2 / 1 

 

1.7.3 Overfladevand 
Parameter Tidl. program Forslag 

Total N 0 gange årligt 4 / 1 

Ammonium-N 0 gange årligt 4 / 1 

COD 0 gange årligt 4 / 1 

pH 0 gange årligt 4 / 1 

Chlorid 0 gange årligt 4 / 1 
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Miljøcenter Odense har i brev af 2. april 2009 givet forslag til 
fremtidige moniteringsprogrammer for vandprøver fra Odense 
Nord Miljøcenter.  

Rambøll har på vegne af Odense Renovationsselskab A/S gen-
nemgået Miljøcenterets forslag og har nedennævnte kommenta-
rer. Kommentarerne er givet generelt og herefter pr. etape eller 
gruppe af etaper svarende til rækkefølgen i Miljøcenter Odenses 
forslag til moniteringsprogrammer. 

Ved gennemgangen er benyttet analyseresultater fra Odense 
Renovationsselskab A/S indtil 2006 (data udleveret ved revur-
dering af moniteringsprogrammer i 2006). 

Generelle kommentarer 

Miljøcenteret er konsekvent i sit valg af analyseparametre, så-
ledes at der er sammenlignelighed mellem de forskellige vand-
typer. 

Hvor Rambøll konsekvent har valgt TOC som mål for indholdet 
af organisk stof, har Miljøcenteret valgt COD og BI5. I depone-
ringsbekendtgørelsen arbejdes der med NVOC (den største an-
del af TOC). Analyseresultaterne fra ONM viser, at der generelt 
er sammenhæng mellem BI5 og COD, med undtagelse af etape 
SD, specialdepotet. På nogle etaper ligger BI5 tæt på detek-
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tionsgrænsen. Det ville være anbefalelsesværdigt, at BI5 og COD erstattes af 
NVOC, så det svarer til analyseprogrammerne i deponeringsbekendtgørelsen. 
Men da der foreligger flest kontroldata for COD fra før etableringen af etaperne, 
er det fornuftigt at bruge denne parameter af hensyn til fastsættelse af alarm-
værdien for organisk stof. Det anbefales, at kun COD medtages i kontrollerne, 
og at BI5 udtages (det er svært at se formålet med parameteren, andet end mu-
ligt spildvandsteknisk formål).  

Miljøcenteret medtager såvel total-N som ammonium-N i analyseprogrammet for 
perkolat. Analysedata viser, at ammoniumindholdet for en del etaper nogenlun-
de svarer til indholdet af total-N, hvorimod ammoniumindholdet i enkelte etaper 
(5K) udgør en meget lille del af indholdet af total-N. I analyseprogrammet for 
grundvand er kun medtaget ammonium-N. For disse parametre anbefaler vi der-
for fortsat, at vores forslag i notat om revurdering (2006-11-17. G00030-2-
DOH) følges for så vidt angår kvælstofindholdet. 

Tilsvarende gælder for total-P, der er stabilt i perkolatet på en del af etaperne, 
hvorfor vores forslag fra 2006 fortsat anbefales fulgt på denne parameter (også 
af hensyn til, at myndigheden om et år alligevel skal revurdere perkolatkotrol-
len, jf. nedenfor). Forudsat, at der ikke er sket ændringer i sammensætning af 
modtaget affald på etaperne.  

I en del af analyseprogrammerne har Miljøcenter Odense medtaget calcium som 
analyseparameter. Det er ikke klart, hvorfor denne parameter er med. Calcium-
indholdet i perkolat og grundvand vil være afhængig af pH-forholdene (styres af 
udfældnings- og opløsningsprocesser). Calcium har ingen stor miljømæssig be-
tydning. 

For så vidt angår moniteringshyppighed for grundvandet har Miljøcenteret valgt 
en hyppighed på 1-2 gange årligt, hvilket er mindre end de min. 4 gange, der er 
nævnt i deponeringsbekendtgørelsen. Den nye deponeringsbekendtgørelse giver 
mulighed for reduceret hyppighed ved deponier med indadrettet grundvands-
tryk, og endda for at undlade grundvandskontrol, hvis den ikke er nødvendig. 

Moniteringshyppigheden for perkolat er også valgt ud fra retningslinierne i depo-
neringsbekendtgørelsen, og for en del etaper er hyppigheden sat lavt, hvilket er 
hensigtsmæssigt i forhold til foreliggende analysedata. 

For perkolatkontrollen er følgende nævnt i deponeringsbekendtgørelsen; 

Tilsynsmyndigheden skal regelmæssigt foretage en vurdering af behovet for justering af de opstil-
lede analyseprogrammer på baggrund af de foreliggende analyseresultater hver gang, der foreligger 
resultater fra det udvidede analyseprogram. 

 

Alarmværdier for grundvandet (drænvandet) har Miljøcenteret fastsat ud fra 
DAKOFA vejledningen, 1985, med udgangspunkt i analysedata 0-2 år før de en-
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kelte etaper er taget i brug. Aktion på alarmværdierne skal ske efter overskri-
delse er påvist 2-5 gange i træk. Aktion kan være fornyet prøvetagning og/eller 
afværgeforanstaltninger efter aftale med myndigheden.  

Miljøcenteret har fastsat alarmværdier for udvalgte parametre, og har især valgt 
COD og ammonium (og fravalgt f.eks. chlorid). Dette valg kan være problema-
tisk omkring ONM, da grundvandet i området forekommer påvirket af organisk 
stof generelt, og da indholdet kan variere kraftigt fra naturens hånd. Dog be-
mærkes, at Miljøcenter Odense kun har fastsat alarmværdier for få parametre.  

DAKOFA-princippet er diskuterbart, og kræver at alarmværdierne udregnes på 
baggrund af analysedata for grundvand upåvirket af lossepladsdriften. Til gen-
gæld tager metoden hensyn til de naturlige forskelle, der er lokalt i grund-
vandsmagasinet omkring de enkelte depotetaper.  

Alarmværdierne for grundvandskontrollen kunne også være fastsat som absolut-
te værdier, der gjaldt for samtlige etaper, og være fastsat på baggrund af mak-
simale baggrundsværdier, støttet af en miljørisikovurdering. På denne måde 
kunne man muligvis undgå de store naturlige variationer, der kan være omkring 
ONM og som på et tidspunkt kan medføre alarm. Stigende tendenser f.eks. 5 
stigende indhold i træk, kunne medføre alarm.  

Etape 1a, 1b og 1c 

Etape 1a og 1c; alarmværdierne for COD ville i 2005 overskride nederste alarm-
værdi ved 4 målinger i træk (vi har ikke analysedata for 2006), og øverste 
alarmværdi en enkelt gang. Overskridelse af den nederste alarmværdi 5 gange i 
træk kan medføre, at Miljøcenteret kræver 6 årlige prøver udtaget til analyse – 
en frekvens, der fastholdes indtil 4 prøver i træk har vist et ”tilfredsstillende” 
resultat. Ligeledes kan der aftales afværgeforanstaltninger. Tilsvarende gælder 
ved overskridelse af mellemste og øverste alarmværdi. Dette kan være proble-
matisk for COD, afhængig af analyseresultaterne for kontrolprogrammet 2006-
2008. Dog bemærkes, at Miljøcenteret skriver, at det ved overskridelse af øver-
ste alarmværdi gælder, at en øget prøvetagningsfrekvens kan kræves, hvis 
samtlige parametre overskrider alarmværdien.  

Etape 1b; for COD ses som for etape 1a også overskridelser i 2005, men her kan 
ovennævnte øget prøvetagningsfrekvens træde i kraft, idet overskridelserne 
opfylder kravene (antal gange i træk). Rambøll anbefaler, at analyseresultaterne 
for 2006-2008 gennemgås med henblik på at afklare problemets omfang og evt. 
at foreslå Miljøcenter Odense forhøjede alarmværdi for COD f.eks. de 75 mg/l 
nævnt som max værdi i renset spildevand, der udledes. 

Ingen kommentarer til alarmværdier for ammonium-N og phenol. 
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Etape SD 

Ingen kommentarer, idet kun ganske få analysedata til og med 2005 overskrider 
alarmværdierne. 

Etape 7a 

Ingen kommentarer til de fastsatte alarmværdier. Dog anbefales oplyst, hvorfor 
der sættes en alarmværdi for calcium. Fornuftigt valg af tungmetallerne kobber 
og zink set i forhold til recipienten. 

Etape 2a 

Her er givet alarmværdier for COD og sulfat. For COD er øverste værdi 81 mg/l, 
hvilket også kunne anvendes som alarmværdi på etape 1a og 1b, der er nabo til 
2a. Det bemærkes tilsvarende, at alarmværdierne for sulfat er fastsat lavt i for-
hold til de naturlige indhold ved naboetaperne 1a og 1b, men er i øvrigt ikke 
problematiske i forhold til grundvandskvaliteten ved etape 2a (analysedata 
2003-2005).  

Etape 5a 

Her er opstillet en enkelt alarmværdi, nemlig for naphthalen. Værdien er ikke 
problematisk i forhold til analysedata. Valget af parameteren vurderes umiddel-
bart optimal, da valget af total kulbrinter kunne være problematisk i forhold til 
naturlige baggrundsvariationer (hvis de altså blev påvist i prøverne, hvilket ikke 
var tilfældet indtil 2005). 

Etape 5b 

Alarmværdierne er overskredet for såvel COD som ammonium i 2005. For COD 
er øverste alarmværdi overskredet 4 gange. Data kan tyde på, at COD indholdet 
er faldet siden 2005, men det bør checkes, da alarmværdierne ellers er proble-
matiske (men selvfølgelig kan indikere en evt. lækage ved etapen). 

Etape 5k 

Øverste alarmværdi for COD er overskredet 3 gange i træk i 2005. Alarmværdi-
erne for COD er som for etape 5b sat forholdsvist lavt sammenlignet med eta-
perne 1a-c. Det bør foreslås at sætte alarmværdierne på samme niveau som 
etape 1a-c. 

 

 

 




