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Afgørelse vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter  
 
Hvad er en overgangsplan? 
 
EU vedtog den 26. april 1999 et direktiv – 1999/31/EF – om deponering af affald. 
 
Direktivet stiller krav om, at alle bestående anlæg for deponering af affald skal udarbejde en 
såkaldt overgangsplan, som skal fremsendes til den myndighed, der fører tilsyn med et givent 
affaldsdepot. 
 
På baggrund af overgangsplanerne skal tilsynsmyndigheden foretage en revurdering af depone-
ringsanlæggenes indretning og drift. 
 
Revurderingen skal være med til at sikre at deponeringsanlæggene ikke udgør en miljømæssig 
trussel for kommende generationer. 
 
 
Nedlukningsplan/Fortsættelsesplan 
 
Nedlukningsplan 
 
For de dele af et deponeringsanlæg der nedlukkes, skal der laves en såkaldt nedlukningsplan. 
 
Fortsættelsesplan 
 
For dele af et deponeringsanlæg der fortsætter, skal der laves en såkaldt fortsættelsesplan. 
 
 
Bekendtgørelser/vejledninger 
 
I relation til ovennævnte kan refereres til følgende: 
 
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse – lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 

2006. 
 
 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed – lovbekendtgørelse nr. 1640 af 13. 

december 2006. 

Plan- og virksomhedsområdet
 

Ref. Jens Møller Madsen/Eva 
Lund 

J.nr. ODE – 431 - 00021 
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 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – nr. 650 af 29. juni 2001. 
 
 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – nr. 252 af 1. april 2009. 
 
 Bekendtgørelse om affald – nr. 1634 af 13. december 2006. 
 
 Vejledning om overgangsplaner – Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 2002. 
 
 Ekstern støj fra virksomheder – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 – 1984. 
 
 Begrænsning af lugtgener fra virksomheder – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 – 1985. 
 
Afgørelsen vedrørende Odense Nord Miljøcenter er truffet på baggrund af Odense Nord Miljø-
center´s fremsendte overgangsplan fra juli 2002. Odense Renovation A/S har den 18. novem-
ber 2009 fremsendt en opdateret udgave af overgangsplanen fra juli 2002. 
 
Rambøll fremsendte den 17. november 2006, på vegne af Odense Renovation A/S, et forslag til 
revision af moniteringsprogrammet for vandprøver, der udtages på Odense Nord Miljøcenter. 
 
Afgørelse vedrørende moniteringsprogrammer for perkolat og grundvand er truffet på grundlag 
af ovennævnte. 
 
Afgørelsen omfatter ikke biaktiviteter, herunder komposteringsanlæg, jordbehandlingsanlæg, 
og slaggesorteringsanlæg. 
 
 
Dato: 21. december 2009 
 
 

 
Jens Møller Madsen 
     Civilingeniør 
 
      
Annonceres i Ugeavisen Odense den 25. december 2009 
 
Klagefristen udløber den 22. januar 2010 
 
Søgsmålsfristen udløber den 22. juli 2010 
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Kort resumé 
  
Odense Renovation A/S fremsendte i juli 2002 en overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter. 
 
Odense Renovation A/S har den 18. november 2009 fremsendt en opdatering af dele af over-
gangsplanen fra juli 2002. 
 
Af kortbilag 1 fremgår lokaliseringen af Odense Nord Miljøcenter. 
 
Af kortbilag 2 fremgår lokaliseringen af de enheder, der er omtalt i det nedenstående.  
 
 
Odense Nord Miljøcenter  
 
Enhed 1 a 
 
Enhed 1a – enhed for blandet affald – blev miljøgodkendt i juni 1992 med krav om etablering 
med kompositmembran. 
 
Denne enhed er nedlukket og der er ikke sket deponering på enheden efter 16. juli 2009. 
 
Enhed 1 b og 1 c 
 
Enhed 1 b og 1 c – enhed for blandet affald – blev miljøgodkendt i juni 1992 med krav om 
etablering af kompositmembran. 
 
Enhed 1 b nedlukkes ved udgangen af 2009. 
 
 
Enhed SD 
 
Enhed SD er klassificeret som enhed for mineralsk, som blev miljøgodkendt i juni 1992 med 
krav om etablering af kompositmembran.  
 
Enhed SD er ikke godkendt til modtagelse af farligt affald og der kan derfor ikke modtages stø-
vende asbest på enheden. 
 
Odense Kommune skal afgøre om er skal gennemføres en VVM – vurdering, såfremt enheden 
ønskes godkendt til farligt affald. 
 
Enhed 2b 
 
Enhed for mineralsk affald – etableres i 2010. 
 
 
Enhed 7a og 7 b  
 
Enhed 7a og 7b er specialdepoter for shredderaffald – blev miljøgodkendt i april 2003 og er 
derfor ikke omfattet af foreliggende afgørelse. 
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Øvrige fremtidige enheder 
 
I vedlagte bilag 3 er der oplysninger vedrørende bl.a. forventet tidspunkt for etablering af frem-
tidige enheder. 
 
Etaperne 2 a (slaggesortering), 5 b(slamkompostering), 5a (jordbehandling), og 5 k (komposte-
ring) er enheder for hvilke, der foreligger særskilte godkendelser til de anførte aktiviteter. 
 
Enhederne har ikke en miljøgodkendelse som deponeringsanlæg. 
 
Ved udnyttelse af nævnte enheder til deponering, skal der meddelelses en projektgodkendel-
se/miljøgodkendelse heraf. Nærmere omtale heraf i afsnit om fremtidig drift – afsnit under Mil-
jøcenter Odenses afgørelse. 
 
Perkolatsystem 
 
For alle ovennævnte enheder er der etableret system for opsamling af perkolat og afledning 
heraf til et forrenseanlæg. Herfra er der afledning af perkolatet til Odense Nord Renseanlæg. 
 
Kontrolprogrammer 
  
I foreliggende afgørelse er der fastlagt kontrolprogrammer for perkolat og grundvand. 
 
Overfladevand 
 
Overfladevandet fra slutafdækkede enheder skal afledes til perkolatsystemet, enten nedsivning 
indenfor membranbelagt område eller via system for afledning til perkolatsystemet. 
 
Der skal indhentes Odense Kommunes tilladelse til at aflede overfladevandet til Odense Nord-
vest Renseanlæg 
 
Såfremt Odense Renovation A/S har planer om en fremtidig anden bortskaffelse af overflade-
vandet skal, der i periode på minimum 2 år udtages og gennemføres analyse af prøver af over-
fladevandet. 
 
Positivlister 
 
Odense Renovation A/S har udarbejdet positivlister, der foreskriver hvilke affaldstyper, der må 
deponeres på de enkelte enheder af Odense Nord Miljøcenter. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende positivlister for hvilke affaldstyper 
der kan modtages på Odense Nord Miljøcenter. 
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Sikkerhedsstillelse 
 
Der er stillet vilkår om, at Odense Renovation A/S skal stille sikkerhed for de samlede udgifter 
til de stillede vilkår om nedlukning og efterbehandling. 
 
Der skal ikke stilles for enhed 1b, som nedlukkes. 
 
Gas 
 
Der er stillet vilkår vedrørende monitering og disponering af deponigas. 
 
Slutafdækning 
 
Der er fastlagt vilkår vedrørende slutafdækning når affaldsdeponeringen af de enkelte enheder 
afsluttes. 
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Miljøcenter Odenses afgørelse 
 

Deponeringsanlæggets lovmæssige relationer 

Godkendelsesbekendtgørelsen 1 

 
Deponeringsaktiviteterne på Odense Nord Miljøcenter hører under punkt K 105 i godken-
delsesbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Indtil 1. januar 2007 var Fyns Amt godkendende og tilsynsførende myndighed for anlæg-
get. 
 
Med strukturreformen blev Fyns Amt nedlagt og pr. 1. januar 2007, er tilsynsforpligtigel-
sen overgået til Miljøcenter Odense. 
 
Godkendelseskompetencen vedrørende Odense Nord Miljøcenter er overgået til Odense 
Kommune. 

IPPC-forhold 

 
Listepunktet for hovedaktiviteten er (i) – mærket og derfor omfattet af IPPC-reglerne. I 
henhold disse regler kræves der en forudgående offentlighed. 
 
Behandling af overgangplanen blev annonceret i dagspressen den 13. juni 2007. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget anmodninger om, at få tilsendt overgangsplanen el-
ler udkast til afgørelse. 
 

VVM  2 

Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter er en revision af en 
gældende godkendelse og ikke en afgørelse om et nyanlæg eller en udvidelse. 
 
Der skal derfor ikke, som led i afgørelsen, foretages vurdering efter planlovens bestemmel-
ser om VVM. 
 
Såfremt Odense Renovation A/S ønsker tilladelse til deponering af støvende asbest – far-
ligt affald – på enhed SD og 2b, skal forhold vedrørende VVM afklares med Odense 
Kommune. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen 3,4 
 
Odense Nord Miljøcenter er omfattet af reglerne for deponeringsanlæg, herunder kravet 
om indsendelse af overgangsplan. Odense Renovation A/S fremsendte en overgangsplan i 
juli 2002 og der er i november 2009 fremsendt en opdateret overgangsplan. 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør lov om planlæg-
ning. 
 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg. 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 659 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg. 
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Klassificering af deponeringsenheder for blandet affald - kystnærhed 
 
I den opdaterede overgangsplan, som Odense Renovation A/S fremsendte den 18. novem-
ber 2009 er der redegjort for, at alle deponeringsenhederne på Odense Nord Miljøcenter er 
placeret kystnært.  
 
I overgangplanen er det angivet, at gennemførte hydrologiske undersøgelser viser, at 
Odense Nord Miljøcenter er beliggende i et inddæmmet område med frit sekundært grund-
vandsreservoir over et primært artesisk grundvandsreservoir, som bevirker, at der i områ-
det generelt er en opadrettet grundvandsstrømning fra det primære til det sekundære reser-
voir. 
 
Det er endvidere angivet, at ikke er etableret almene vandforsyningsanlæg i det inddæm-
mede områder, hvor Odense Nord Miljøcenter er placeret, og der kan på grund af risikoen 
saltvandsindtrængning ikke etableres sådanne anlæg. 
 
Det er anført, at der ikke, med placeringen af Odense Nord Miljøcenter i et inddæmmet 
område, kan ske en traditionel vurdering af om, der er en entydig grundvandsstrøm mod 
Odense Fjord. Odense Renovation A/S vurderer, at deponeringsbekendtgørelsens tekst om 
entydig afstrømning til marint område, som samtidig ikke må påvirke almene vandforsy-
ningsanlæg i negativ retning er overholdt. 
 
Miljøcenter Odense Miljøcenter er enig i ovennævnte, og på den baggrund klassificeres al-
le deponeringsenheder på Odense Nord Miljøcenter som kystnære deponeringsenheder i 
henhold til deponeringsbekendtgørelsens4 § 6 stk. 2. 
 
 
Klassificering af deponeringsenheder for mineralsk affald 
 
Enhederne 2b og SD klassificeres i efter bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen 
som klasse MA1 

 

Afgørelse og vilkår 

 
Jævnfør § 75 i miljøbeskyttelsesloven har følgende påbud været varslet overfor Odense 
Renovation A/S ved brev af 1. december 2009 fra Miljøcenter Odense. 

 
Der meddeles hermed påbud til Odense Renovation A/S. Odense Nord Miljøcenter ligger 
på Strandløkkevej 100, 5270 Odense N på følgende matr. nre.: 1 c, Stige Strand, Lumby, 
60 d, 60 e, 61 a, 61 b, 63 c, 65 a, 71 a, 71 b, 72 a, 72 b, 73 a, 73 c, 74 a, 74 b, 75, 76 a, 77 
Stige By, samt dele af følgende matr. nre. 29 Bogø Strand, Odense Jorde, 1 a Stige Strand, 
Lumby, 60 b, 62 a, 63 b, 64, 65 b, 66 a, 67, 68, 70 Stige By. Lumby. 
 
Påbud vedrørende nedlukning af enhederne 1a og 1b meddeles efter § 42 stk. 2 i miljøbe-
skyttelsesloven. 

                                                 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg. 
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./. 

 
Påbud vedrørende enhed 1c, SD og 2b, samt fremtidige etaper meddeles efter § 41 stk. 1 i 
miljøbeskyttelsesloven 
 
Påbudene meddeles til Odense Renovation A/S, der er ansvarlig for, at indretning, drift, 
nedlukning og enheder på Odense Nord Miljøcenter sker i overensstemmelse med dette 
påbud. 
 
Miljøcenter Odense vil føre tilsyn med driften af deponeringsanlægget og nedlukningen og 
efterbehandlingen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 66. 

 
Afgørelsen meddeles på baggrund af de oplysninger, som Odense Renovation A/S har 
fremsendt, dokumenter fra den løbende sagsbehandling vedrørende Odense Nord Miljø-
center samt gældende planforhold.  
 
Påbudene omfatter ikke biaktiviteter, herunder bl.a. komposteringsanlæg og heller ikke 
shredderdepotet på Odense Nord Miljøcenter. 
 
 
Godkendelser 
 
I bilag 4 er der en oversigt over de hidtil gældende godkendelser og påbud vedrørende drift 
af Odense Nord Miljøcenter. 
 
I bilag 4 er angivet de godkendelser der erstattes af foreliggende afgørelse. Der fastlægges 
således nye vilkår vedrørende driften af Odense Nord Miljøcenter. 
 
Alle vilkår i Miljøgodkendelsen af juni 1992 af Odense Nord Miljøcenter, erstattes af vil-
kårene i foreliggende afgørelse. 
 
En række vilkår er overført, mens andre er udgået eller erstattet af nye. 
 
De overførte vilkår er markeret med *. 
 
I bilaget er endvidere angivet de gældende godkendelser for biaktiviteter på Odense Nord 
Miljøcenter. 
 
 
Nedlukning 
 
Odense Nord Miljøcenter har telefonisk oplyst, at de dele af enhed 1a og enhed 1b, der ik-
ke grænser op til fremtidige enheder, er slutafdækkede. De dele af nævnte enheder der 
grænser op til fremtidige enheder, er slutafdækket med et midlertidigt slutafdækningslag. – 
se vedlagte bilag 2. 
 
Der må ikke deponeres affald på enhed 1b efter udgangen af 2009. 

 
Deponeringsenheder 

 
Af vedlagte kortbilag 2 fremgår lokaliseringen af de enkelte enheder på Odense Nord 
Miljøcenter. 
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Fremtidig drift 

 
I det omfang en af eller flere af enhederne 2b, 2c, 3a, 4a, 4b, 6a, og 6b tages i drift inden 
for en periode på 5 år regnet fra datoen for foreliggende afgørelse, kan enheden/enhederne 
etableres efter en projektgodkendelse i henhold til foreliggende afgørelse. 

 
Hvis nævnte enheder tages i drift senere end 5 år regnet fra datoen for foreliggende afgø-
relse, skal Odense Renovation A/S søge om miljøgodkendelse af enhederne hos Odense 
Kommune. 

 
Etaperne 2 a (slaggesortering), 5 b(slamkompostering), 5a (jordbehandling), og 5 k (kom-
postering) er enheder for hvilke, der foreligger særskilte godkendelser til de anførte aktivi-
teter. 

 
Ved udnyttelse af ovennævnte enheder til deponering, skal der meddeles en projektgod-
kendelse eller en eller en miljøgodkendelse – jævnfør ovennævnte. 

 
Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
De vilkår der er markeret med * er vilkår, der er overført fra Miljøgodkendelsen af Odense 
Nord Miljøcenter, juni 1992. 
 

Indretning og drift 

  
1. Godkendelses- og tilsynsmyndigheden skal staks orienteres om følgende forhold: 
 
 Ejerskifte af Odense Nord Miljøcenter. 

 
 Hel eller delvis ”udskiftning” af driftsherre. 

 
 Indstilling af driften for en længere periode – 2 år eller mere. Der vil i en sådan si-

tua-tion skulle fastsættes vilkår, der reguler den midlertidige lukning. Vilkår der vil 
skulle fastlægges af tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. 

 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, i god tid før ændringen indtræffer. 

 
 

Indretning generelt 
 

2. Odense Nord Miljøcenter skal indrettes med en overordnet disponering som vist i bilag 
2. 

  
3. Deponeringsområderne skal afgrænses mod det omgivende landskab af minimum 2,5 

meter høje jordvolde. 
 

4. Hele Odense Nord Miljøcenter skal være indhegnet med minimum 1,8 højt hegn og der 
skal være aflåselige låger ved indkørslen. 
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Affaldskontrol 
 

5. For hver læs affald der modtages, skal der føres kontrol med, at affaldet er optaget på 
deponeringsanlæggets positivliste samt, at den fornødne dokumentation foreligger. 
 
Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger: 
 
a) Oplysninger om affaldets oprindelse og kilde. 
 
b) Oplysninger om den proces, hvor affaldet er frembragt, herunder beskrivelse og ka-

rakterisering af råmaterialer og produkter. 
 

c) Beskrivelse af den forbehandling, der er anvendt eller en beskrivelse af, hvorfor en 
behandling ikke anses for nødvendig. 

 
d) Oplysninger om affaldets lugt, farve og fysiske form. 

 
e) Oplysninger om affaldets EAK – kode i listen over affald i bekendtgørelsen5 om af 

fald, jf. bilag 2. 
 

f) Oplysninger som viser, at affaldet ikke er omfattet af forbud mod deponering jf. af-
faldsbekendtgørelsens § 56. 

 
g) Oplysninger om hvilken affaldsklasse affaldet tilhører (inert, blandet, mineralsk el-

ler farligt affald). 
 

h) Beskrivelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, som skal træffes på deponerings-
anlægget, hvis der er behov herfor. 

 
i) Vurdering af om affaldet eller dele heraf kan genanvendes eller nyttiggøres på an-

den måde. 
 

6. Ved enhver modtagelse af affald skal Odense Renovation A/S foretage en visuel in-
spektion af affaldet ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet.  Ved begrun-
det mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentation herfor, skal der 
ske en yderligere kontrol. 

 
7. Affaldslæs der indeholder væsentlige mængder af affald, der ikke er angivet på positiv-

listen for Odense Nord Miljøcenter eller hvor der på baggrund af dokumentationen el-
ler den visuelle kontrol konstateres, at affaldet tilhører en affaldstype, der ikke er opta-
get på anlæggets positivliste, skal afvises eller sorteres. 
 
Ved afvisning af affald til deponering skal Odense Renovation A/S senest den efterføl-
gende hverdag underrette tilsynsmyndigheden, affaldsproducenten, affaldsproducen-
tens hjemkommune samt transportøren om afvisningen og årsagen hertil. 

  
8. Der skal mindst én gang om måneden udføres stikprøvekontrol ved modtagelse af 

blandet affald til deponering. 
 

Kontrollen skal sikre, at affaldet er egnet til deponering og skal bestå i en udsortering 
af affaldet fra et tilfældigt udvalg læs i fraktionerne: 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006. 
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 Deponeringsegnet affald. 
 
 Genanvendeligt affald. 

 
 Forbrændingsegnet affald. 

 
 Andet affald, herunder farligt affald. 

 
Udsorteringen skal foregå på et område med fast underlag og afløb til offentlig spilde-
vandskloak eller på membranbelagt område. 

 
Stikprøvekontrollen skal som minimum dokumenteres ved fotos af de udsorterede frak-
tioner, vejning af det samlede læs samt den deponeringsegnede del. Resultaterne fra 
stikprøvekontrollen skal opbevares på anlægget og være tilgængelig for tilsynsmyndig-
heden samt indberettes i årsrapporten. 

 
 

Positivliste 
 
Enhederne 2b, SD og 1 c 

 
9. Der må kun deponeres læs af affald, som er optaget på positivlisten for deponeringsen-

hederne 2b, og 1 c. Positivlisten fremgår af bilag 5. 
 

Der fastlægges i foreliggende afgørelse samme positivliste for enhed SD som for enhed 
 2 b. 
 

Det skal bemærkes, at der ikke kan deponeres støvende asbest på enhederne 2b og SD. 
 

For de affaldstyper der er markeret med blå skrift i bilag 5 gælder følgende: 
 
Odense Renovation A/S skal fremsende en anmodning om, at få affaldstyperne optaget 
på positivlisten vedlagt oplysninger til den grundlæggende karakterisering til Miljøcen-
ter Odense. 

 
Miljøcenter Odense vil efterfølgende vurdere om affaldstypen kan modtages, og Miljø-
center Odense giver Odense Renovationsselskab A/S en tilbagemelding desangående – 
hvis affaldstypen kan modtages, ophæves den blå markering af affaldstypen i bilag 5. 
 

10. Hvis Odense Renovation A/S ønsker at deponere støvende asbest på de mineralske en-
heder, kan der søges om dette, når Odense Renovation A/S har afklaret forhold vedrø-
rende VVM med Odense Kommune. 
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 Øvrige enheder 

 
11. Ved etablering af øvrige enheder end dem der fremgår af vilkår 9, skal Odense Reno-

vation ansøge om positivliste for de enkelte enheder.  
 

Ved etablering af en ny enhed hvor, der skal meddelelses en miljøgodkendelse af 
Odense Kommune, er det kommunen der træffer afgørelse vedrørende positivliste. 
 
Ved etablering af en ny enhed efter en projektgodkendelse er det tilsynsmyndigheden – 
Miljøcenter Odense der træffer afgørelse vedrørende positivliste. 

 
Der henvises til vilkår 19 og 20 vedrørende godkendelser af nye enheder. 

 
Anlægsklassificering 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser klassificeres deponeringsen-
hed 2 b for mineralsk affald på Odense Nord Miljøcenter som klasse MA1. 
 

  Enhed SD klassificeres som klasse MA1. 
 
Nævnte forhold har sammenhæng med, at der er indadrettet grundvandstryk på Odense  
Nord Miljøcenter. 
 
Fremtidige etaper klassificeres i sammenhæng med projektgodkendelse eller miljøgod-
kendelse af disse. 

 
Mineralsk affald 

 
12. Odense Renovation A/S skal senest den 1. juli 2011, til Miljøcenter Odense, fremsen-

de resultater for grundlæggende karakterisering – deponeringsbekendtgørelsens be-
stemmelser vedrørende udvaskningstests, herunder tabel 7.1 i bilag 7 – for det mineral-
ske affald der skal deponeres på enhed 2 b. 

 
Ovennævnte er også gældende såfremt, der ønskes deponeret mineralsk affald på enhed 
SD. 

 
13. For affald som skal deponeres på enhederne 2 b og SD – mineralsk affald – fastlægges 

de grænseværdier for udvaskning der fremgår af bilag 6 i nærværende afgørelse. 
 

14. For jord til deponering på enhed 2 b skal der gennemføres karakteriseringstestning i 
henhold til tabel 7.1 i deponeringsbekendtgørelsen.6 

 
Deponering af asbest 

 
15. Deponering af ikke støvende asbest på enhed 2 b skal ske i en særskilt enhed eller en 

særskilt celle. 
 
Der må ikke deponeres støvende asbest på etape 2 b. 

 
                                                 
6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg. 
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Deponeringsprocedurer for blandet affald 

 
16. Det første lag affald skal ”knuses” – så det ikke indeholder genstande, der kan gen-

nemtrænge membraner eller dræn – inden det udlægges på en enhed. 
 
Det første lag affald skal udlægges i en tykkelse på mindst 1 meter, og først ved efter-
følgende lag må der ske kompaktering. 
 
Den nederste meter på en enhed må aldrig indeholde slam uanset om enheden et god-
kendt til slamdeponering. 

 
17. Ved hver arbejdsdags afslutning skal det sikres, at det udlagte affald ikke giver anled-

ning til lugt-, støv-, papir-, og skadedyrsgener – kan om nødvendigt sikres ved f.eks. 
afdækning med jord. 

 
Materiale til daglig afdækning skal være permeabelt, så der sikres en jævn fordeling af 
nedbør i affaldet og dermed sikres et forholdsvist jævnt udvaskningsforløb for affaldet. 

 
Ved daglig afdækning må ikke anvendes jord med stort lerindhold. 
 

 
Enhedsopdeling 

 
18. Opfyldning af deponeringsanlægget skal ske i overensstemmelse med enhedsplanen jf. 

bilag 2. Hver enhed kan opdeles i celler. 
 

 
Enhederne 2b, 2c, 3a 3b, 4a, 4b, 6a og 6b 

 
19. Såfremt en ny enhed – en af enhederne 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, og 6b – ønskes taget i 

drift indenfor 5 år fra datoen for meddelelse af foreliggende afgørelse, skal Odense Re-
novation fremsende projekt for hver ny enhed til godkendelse ved Miljøcenter Odense. 
Projektmaterialet skal fremsendes til Odense Kommune til orientering og kommente-
ring. 
 
Hvis en af enhederne 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, og 6b etableres/tages i brug senere end 
5 år fra dags dato, skal der meddeles en miljøgodkendelse af enheden, og der skal 
fremsendes ansøgning herom til Odense Kommune. 

 
Anlægsarbejder vedrørende nye enheder må ikke påbegyndes før end tilsynsmyndighe-
den (Miljøcenter Odense) eller godkendelsesmyndigheden (Odense Kommune) har 
godkendt projektet – jævnfør ovenstående 
 
Projektet skal indeholde oplysninger om: 
 
 Gashåndtering 

 
 Enhedens udformning 
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 Enhedens tilknytning til deponeringsanlægget i øvrigt, herunder til tidligere enhe-

der. 
 

 Membransystemets materialer, udlægning, og kontrol, samt beskrivelse af hvor-
dan DS/INF 466 tænkes overholdt, herunder dokumentation for polymermembra-
nens materialeegenskaber. Endvidere resultat af forundersøgelser af lermaterialets 
egnethed til membran. 

 
 Forventet tidsplan for udførelse af membranarbejderne med henblik på tilrette-

læggelse af godkendelsesmyndighedens/tilsynsmyndighedens kontrol af mem-
bransystemet og tilsyn inden ibrugtagning af enheden. 

 
 Den konkrete udformning af enhedens perkolatopsamlings – og bortledningssy-

stem, herunder systemets dimensionering ud fra de påtænkte materialer, hældnin-
ger m.v. . Dokumentation for styrken af de drænrør, der anvendes samt redegørel-
se for tiltag mod tilstopning og kollaps af dræn. 

 
 

Enhederne 2a, 5a, 5b, og 5 k 
 

20. For enhederne 2a, 5a, 5b og 5 k – enheder for hvilke der er gældende miljøgodkender 
til biaktiviteter – skal Odense Renovation A/S ansøge om godkendelse af ændret an-
vendelse af enhederne – deponering. 

 
Hvis ovennævnte enheder ønskes anvendt til deponering inden for en periode på 5 år 
regnet fra datoen for meddelelse af foreliggende afgørelse, kan der meddeles godken-
delse hertil efter en projektgodkendelse. 
 
Hvis enhederne ønskes anvendt til deponering senere end 5 år fra meddelelse af fore-
liggende afgørelse, skal der fremsendes en ansøgning om miljøgodkendelse til Odense 
Kommune. 

 
Der henvises til vilkår 19 vedrørende fremsendelse af ansøgning – ved ansøgning skal 
der redegøres for det etablerede perkolatsystem og etableret drænsystem under mem-
branerne. 

 
 

Perkolatsystem 
 

 
Membransystem og perkolatopsamlinssystem, enhederne 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, og 
6b 

 
21. Membranerne skal etableres i henhold til den enhver tid gældende deponeringsbe-

kendtgørelse og dimensioneres i overensstemmelse med kravene i DS/INF 466. 
 
22. For hver enhed skal der etableres en lermembran på mindst 0,30 m overlejret af en po-

lymermembran – det skal ved projekt for hver enhed dokumenteres, at der er indadret-
tet grundvandstryk på den lokalitet hvor enheden etableres. 
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23. Umiddelbart over polymermembranen skal der etableres et dræn og beskyttelseslag, 
som skal have en tykkelse på minimum 0,5 m. Såfremt en enhed ønskes etableret med 
tykkelse på mindre end 0,5 m. skal der redegøres for hvilke typer affald der ønskes de-
poneret på enheden – herunder typen af det første lag affald. 

 
24. Der skal etableres inspektions – og samlebrønde således, at der kan foretages inspekti-

on og rensning for hver enkelt drænstreng. 
 
 

25. Der skal etableres mulighed for udtagelse af perkolatprøver fra de enkelte enheders 
samlebrønde. 

 
26. Der skal etableres pejlingmuligheder på hver deponeringsenhed således, at perko-

latstanden inde i deponeringsehederne kan pejles. 
 
 

SRO – anlæg * 
 

27. Der skal forefindes et SRO – anlæg til styring og regulering og overvågning af Odense 
Nord Miljøcenters perkolatopsamlingssystem. 

 
Afledningen af perkolat fra perkolatbrøndene til kommunalt renseanlæg eller perko-
latrecirkulering skal ske efter følgende prioriterede rækkefølge: 
  
 Perkolat fra enheder med bundmembran over det sekundære grundvandsspejl. 

 
 Perkolat fra enheder hvor perkolatniveauet nærmer sig det for etapen tilladelige 

niveau jf. vilkår 28. 
 

 Perkolat fra de enheder, der i den længste periode ikke har fået afledt perkolat. 
 

 
Perkolatoplagring * 

 
28. Der kan ske oplagring af perkolat i perkolatopsamlingssystemet, beskyttelses og dræn-

laget samt de nederste affaldslag på enheder med bundmembran under det sekundære 
grundvandsspejl. 

 
Perkolatniveauet på enheder med perkolatoplagring skal altid befinde sig minimum 0,3 
m under det sekundære grundvandsspejl, bestemt ved vandspejlshøjden i etapens om-
fangsdræn. 
 
 
Perkolatrecirkuleringsanlæg * 

 
29. Der skal i fornødent omfang under hensynstagen til perkolatrensenalæggets kapacitet 

recirkuleres perkolat på enhder med blandet affald i metahanfasen. 
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30. Der må være anlæg til recirkulering på enhederne 1a, 1b, og 1 c. 

 
31. Etablering af perkolatrecirkuleringsanlæg på andre enheder vil kunne finde sted efter 

ansøgning herom. 
 

32. Perkolatrecirkuleringsanlæggets ledninger skal etableres med mulighed for rensning. 
 

33. Mængden af perkolat der tilføres recirkulering på en enhed må ikke sammenholdt med 
nedbøren og eventuel indsivning af grundvand på enheden overstige dimensionerings-
kriterierne for enhedens perkolatopsamlingssystem. 

 
34. Perkolatmængden på en enhed skal iøvrigt begrænses til hvad der kan optages i affal-

det. Optræder der udstrømning af perkolat på enhedens slutafdækkede skråninger skal 
recirkuleringen straks ophøre. 

 
35. Der må ikke recirkuleres perkolat på delområder, hvor der konstateret perkolatudsiv-

ning. 
 

Desuden skal perkolatrecirkulering undlades på enheder, hvor der foretages afværge-
foranstaltninger for at forhindre grundvandsindsivning. 
 
Perkolatrecikuleringen kan genoptages når der på enheden er etableret stationær grund-
vandsindsivning, såfremt dimensioneringskriterierne for perkolatopsamlingssystemet 
overholdes. 
 

 
Drænsystem  

 
36. Der skal ske vedligeholdelse af følgende drænsystem 

 
 Omfangsgrøfter/dræn omkring deponeringsanlægget 

 
 Dræn udenfor deponeringsområder 

 
 Dræn under deponeringsområder 

 
 

37. Det skal ved til stadighed sikres, at drænsystemet sikrer opfyldelse af følgende: 
 

 En opadrettet grundvandsstrøm fra det primære grundvandsmagasin til det over-
liggende magasin. 

 
 Et sekundært grundvandsspejl under lossepladsens terræn. 

 
 Fastholdelse af drænniveauerne under lossepladsområdet. 
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Omfangsgrøft 
 

38. Der skal ske vedligeholdelse af følgende grøftesystem: 
 

 Grøftesystem lang deponeringsanlæggets afgrænsning mod omgivelserne.  
 
 

Dræn udenfor deponeringsenhederne 
 

39. Der skal ske vedligeholdelse af følgende drænsystem 
 

 Drænsystem udenfor deponeringsanlægget deponeringsenheder. 
 

Dræn under deponeringsenheder 
 

40. *Under membransystemet for deponeringsenhederne skal der etableres et drænlag af 
tilstrækkelig permeable materialer og af tilstrækkelig tykkelse. Drænlaget kan etableres 
af råjord fra lossepladsområdet under iagttagelse af dimensioneringskriterierne fastlagt 
i vilkår 43. 

 
41. *Drænlaget skal afdræne til hoved – og sidedræn bestående af grus placeret i drænla-

get. Hoveddrænene skal suppleres med drænrør med en diameter på minimum 100 mm. 
Sidedrænene kan i fornødent omfang suppleres med drænrør. Sidedrænene afvander til 
hoveddrænene. 

 
Omkring hver enhed skal der etableres et omfangsdræn bestående af grus. 
Omfangsdrænene kan suppleres med drænrør. 
 
Omfangsdrænet skal etableres i en højde, der muliggør overholdelse af vilkår 37. 
 
Hoved – og sidedræn skal af hensyn til membranudførelsen, hvor membransystemet 
placeres under det efter deponering blivende sekundære grundvandsspejl etableres i en 
højde, der muliggør grundvandssænkning under det fremtidige membranniveau. 

 
Grundvandssænkningen skal etableres før igangsætning af membranarbejder og fast-
holdes indtil der er deponeret tilstrækkelig med affald ovenpå membransystemet til, at 
grundvandstrykket modsvares af affaldets vægt. 
 
Drænrørene i hoveddræn, sidedræn og omfangsdræn skal vælges ud fra funktionsbe-
tragtninger og om muligt skal der vælges drænrør, der kan modstå den statiske belast-
ning (belastning fra det over drænene placerede affald m.v. samt slutafdækning). 
 
Drænrørene skal så vidt muligt etableres med mulighed for inspektion og rensning, un-
der respekt af rørenes placering og dimensioner. 

 
42. *Hoveddrænene skal aflede det opsamlede grundvand til pumpebrønde. Omfangsdræ-

nene skal aflede det opsamlede grundvand til opsamlingsbrønde. Disse skal endvidere 
modtage vandet fra pumpebrøndene. Pumpebrøndene og opsamlingsbrøndene kan 
eventuelt etableres som én brønd. 
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43. Pumpe – og opsamlingsbrønde skal så vidt muligt placeres uden for deponeringsområ-

derne. Etableres pumpebrønde inde i deponeringsområderne skal disse beskyttes mod 
påvirkninger fra det deponerede affald. 
 
Desuden skal ledninger beliggende i deponeringsområderne mellem pumpebrønde og 
opsamlingbrønde etableres således, at de kan vedligeholdes/renses, og om nødvendigt 
udskiftes. 
 
I pumpebrønde skal der etableres mulighed for prøveudtagning for hver hoveddræn-
streng. 

 
Fra opsamlingsbrønden kan det opsamlede grundvand som hovedregel tilføres om-
fangsgrøften/drænet omkring Odense Nord Miljøcenter jævnfør dog vilkår 44 – 46. 
Der skal for hver deponeringsenhed være mulighed for at tilføre det opsamlede vand til 
lossepladsens perkolatopsamlingssystem. 

 
44. *Kombination af materialer og hældninger for drænlaget, afstanden mellem dræn-

strenge og kapaciteten af disse skal fastlægges med henblik på en effektiv bortledning 
af det opsivende grundvand, herunder bortledning af vandet under den midlertidige 
grundvandssænkning af hensyn til membranarbejder. 

 
På etaper med membransystemer placeret over det sekundære grundvandsspejl skal 
dimensioneringen yderligere muliggøre bortledning af eventuelt nedsivende perkolat. 

 
Afværgeforanstaltninger 

 
45. *Såfremt der konstateres udsivning af perkolat fra en enhed med membransystemet 

midlertidig placeret over det sekundære grundvandsspejl, skal den midlertidige grund-
vandssænkning under hensyntagen til membransystemet reguleres således, at grund-
vandsstanden hæves til et niveau over perkolatniveauet på enheden. 

 
Indtil det er påvist, at udsivningen af perkolat er ændret til en indsivning af grundvand, 
skal vandet opsamlet i drænsystemet under membransystemet betragtes som forurenet 
og tilføres perkolatsystemet. 

 
46. *Såfremt der konstateres væsentlig indsivning af grundvand på en enhed på enheder 

med membransystemet under det sekundære grundvand, skal der foretages en grund-
vandssænkning med henblik på, at minimere indsivningen. 

 
Størrelsen af den nødvendige grundvandssænkning fastlægges gennem forsøg. 
 
Så længe størrelsen af grundvandssænkningen fastlægges gennem forsøg og det er på-
vist, at grundvandsindsivningen ikke er ændret til perkolatudsivning skal vandet op-
samlet i drænsystemet under membransystemet betragtes som forurenet og tilføres per-
kolatsystemet. 

 
47. *Ved konstateret udsivning af perkolat eller indsivning af grundvand skal tilsynsmyn-

digheden – Miljøcenter Odense – straks underrettes og de nødvendige afværgeforan-
staltninger igangsættes. 
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Grundvand 
 
 Prøveudtagning – enhederne 1a, 1b, 1c, og SD 
 

48. Grundvandskvaliteten ”nedstrøms” for Odense Nord Miljøcenter skal kontrolleres ved 
udtagning af vandprøver af sekundært grundvand/drænvand opsamlet i bunddræn. 

 
Prøveudtagningen skal finde sted i drænbrøndene for de enkelte enheder – D1a-DB-01,  
D1b-DB-01, D1c-DB-01, og Dsd-DB-01. 
 
Lokalisering af drænbrøndene fremgår af vedlagte bilag 7 

 
 
 Analyseparametre– enhed 1a, 1b, 1c, og SD 
 

49. Prøveantal og analyseparametre for de prøver der skal udtages i henhold til vilkår 42. 
fremgår af vedlagte bilag 8. 

 
Prøverne fra drænene skal analyseres af et akkrediteret laboratorium. 
 
Prøverne skal udtages af en person der er certificeret til udtagning af prøver eller af et 
akkrediteret laboratorium. 
 

 
Kontrolprocedure for grundvandvandsanalyser – enhed 1a, 1b, 1c, og SD 

 
50. Analyseresultaterne for grundvands/drænvandsprøverne skal vurderes i med baggrund 

i kap. 8, ”Grundvandskontrol ved kontrollerede affaldsdepoter”, DAKOFA – skrift nr. 
1, 1985. 

 
  

De fastlagte alarmværdier fremgår af bilag 8. 
 

For alarmværdi X + S: 
 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk for den samme parameter i de udtagne 
prøver i hver prøvetagningsrunde – skal Odense Renovation A/S senest 4 uger efter, at 
analyseresultatet foreligger fremsende analysedata samt pejledata for grundvandstand til 
tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. 
 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk – for 2 samme parametre – skal Odense 
Renovation A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig 
redegørelse til tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. Af redegørelsen skal fremgå 
hvilke tiltag, der påtænkes iværksat som f.eks. ny prøveudtagning ud fra et udvidet ana-
lyseprogram og/eller fysiske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig hæves prøve-
tagningsfrekvensen til 6 prøver pr. år indtil 4 prøver i træk, efter tilsynsmyndighedens 
vurdering, har vist et tilfredsstillende resultat. 
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For alarmværdi X + 2·S 
 
Ved overskridelse af denne værdi 3 gange i træk for den samme parameter skal Odense 
Renovation A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende analyseda-
ta samt pejledata for grundvandstand til Miljøcenter Odense. 
 
Overskrides denne alarmværdi 3 gange i træk – for 2 samme parametre – skal Odense 
Renovation A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig 
redegørelse til tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. Af redegørelsen skal fremgå 
hvilke tiltag, der påtænkes iværksat som f.eks. ny prøveudtagning ud fra et udvidet ana-
lyseprogram og/eller fysiske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig hæves prøve-
tagningsfrekvensen til 6 prøver pr. år indtil 4 prøver i træk, efter tilsynsmyndighedens 
vurdering, har vist et tilfredsstillende resultat. 

 
For alarmværdi X + 3·S 
 
Ved overskridelse af denne værdi 2 gange i træk for den samme parameter i de udtagne 
prøver i hver prøvetagningsrunde – skal Odense Renovation A/S senest 4 uger efter, at 
analyseresultatet foreligger fremsende analysedata samt pejledata for grundvandstand til 
Miljøcenter Odense. 
 
 
Overskrides denne alarmværdi 2 gange i træk – for 2 samme parametre – skal Odense 
Renovation A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig 
redegørelse til tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. Af redegørelsen skal fremgå 
hvilke tiltag, der påtænkes iværksat som f.eks. ny prøveudtagning ud fra et udvidet ana-
lyseprogram og/eller fysiske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig hæves prøve-
tagningsfrekvensen til 6 prøver pr. år indtil 4 prøver i træk, efter tilsynsmyndighedens 
vurdering, har vist et tilfredsstillende resultat. 

 
 

Grundvandskontrol for enhed 2b – mineralsk affald 
 

51. Odense Renovation A/S skal i sammenhæng med fremsendelse af projekt for enhed 
 2 b, redegøre for placering af brønd til udtagning af drænvandsprøver fra enhed 2 b. 
 

Der skal medsendes forslag til analyseparametre for drænvandprøverne, samt forslag til 
kontrolprocedure for prøverne. 
 
Miljøcenter Odense vil herefter fastlægge kontrollen for drænvandsprøver fra enhed 2 
b. 
 
 
Grundvandskontrol for øvrige – udover enhed 2b – fremtidige enheder 

 
52. Grundvandskontrollen for øvrige fremtidige enheder – udover enhed 2 b – vil blive 

fastlagt i sammenhæng med godkendelse af enhederne – se vilkår 19 og 20. 
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Pejling af grundvandsstand 
 

53. Grundvandspotentialerne i det primære (nedre grundvandsmagasin) og det sekundære 
grundvandsmagasin (øvre grundvandmagasin) skal overvåges ved pejling i de 6 filter-
satte boringer der fremgår af bilag 9. 

 
Pejlingerne skal udføres 8 gange årlig i den periode hvor, der foregår deponering af af-
fald på Odense Nord Miljøcenter. 

 
Dataene for pejlingerne skal opgives i koter med angivelse af om koterne er i forhold 
til terrænkote eller andet. 
 
Der skal redegøres for hvad datene viser – set i forhold til opadrettet grundvandstryk. 
 
Ovennævnte oplysninger skal indgå i årsrapporten – vilkår 84. 

 
Pejling af perkolatstand over bunden af deponeringsenheder 

 
54. For enhederne 1 a, 1 b, 1c, 2b og SD – etablerede enheder, hvor der ikke er mulighed 

for pejling af overfladevandniveauet for perkolatstanden over bunden af enhederne – 
skal det sikres, at perkolatvandspejlet i enhedernes perkolatpumpebrønd på ethvert 
tidspunkt er under niveauet for omfangsdrænes placering. 

 
Nævnte forhold skal kontrolleres og fjernovervåges via deponeringsanlæggets SRO sy-
stem. 

 
Der skal være alarmfunktion således, at der tilgår alarm til SRO – systemet såfremt 
ovennævnte forhold ikke overholdes. 
 

 
Perkolat 

 
55. Perkolat fra enhederne 1 a, 1 b, 1 c, og SD (specialdepot) og fremtidige enheder skal 

via for – renseanlæg ledes til kommunalt renseanlæg med videregående spildevands-
rensning. 

 
 
Perkolatregnskab 

 
56. Der skal årligt foretages en opgørelse af den mængde perkolat og overfladevand, der 

er afledt til Odense Nord Renseanlæg. 
 
57. Den samlede perkolatmængde fra hvert af anlæggets deponeringsenheder og den sam-

lede perkolatmængde skal registreres ugentligt. 
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58. Der skal indsamles følgende meteorologiske data på eller i umiddelbar nærhed af de-

poneringsanlægget. 
 

Parameter Drift Efterbehandling 

Nedbørsmængde Daglig  
Dagligt og måneds-
værdier 

Temperatur ( døgn-
min./- max. Kl. 14.00 

Dagligt 
Månedlig gennem-
snit 

Fremherskende vind-
retning og styrke 

Dagligt Ikke relevant 

 
 

Prøveudtagning og analyseparametre for enhederne 1a, 1b, 1c, og SD 
 

59. Perkolat skal moniteres efter to analyseprogrammer – et rutineprogram og et udvidet 
program. 

 
I bilag 10 er angivet analysefrekvensen og de måneder af året hvor der skal ske udtag-
ning af prøver. 

 
60. Alle perkolatprøver skal udtages af en person, der er certificeret til prøveudtagning el-

ler af et laboratorium,der er akkrediteret til prøveudtagning. 
 

Prøverne skal analyseres af et akkrediteret laboratorium. 
 

61. Der skal udtages prøver af perkolat fra hver af delenhederne 1a, 1b, 1c, og SD. 
 

Prøverne fra enhed 1a og 1b skal analyseres for de parametre der fremgår af bilag 11. 
 

Prøverne fra enhed 1c skal analyseres for de parametre der fremgår af bilag 12. 
 
Prøverne fra enhed SD skal analyseres for de parametre der fremgår af bilag 13. 

 
 

Prøveudtagning og analyseparametre for enhed 2 b 
 

62. Odense Renovation A/S skal i sammenhæng med fremsendelse af projekt for enhed 2 
b, til Miljøcenter Odense, fremsende forslag til analyseprogram for perkolatprøver for 
enhed 2 b. 

 
 

Perkolatkontrol for øvrige – udover enhed 2 b – fremtidige enheder 
 

63. Perkolatkontrol for øvrige fremtidige enheder – udover enhed 2 b – vil blive fastlagt i 
sammenhæng med godkendelse af enhederne – se vilkår 19 og 20. 
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Støj  
 

64. * Odense Nord Miljøcenters samlede bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede 
lydniveau målt i dB(A) må ved udendørs opholdsarealer ikke overstige følgende vær-
dier: 

 
Ved åben og lav bebyggelse i Stige: 

 

Ugedag Tidsrum Støjgrænse 

Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00  45 dB (A) 

 Kl. 18.00 – 22.00  40 dB (A) 

 Kl. 22.00 – 07.00  35 dB (A) 

Lørdag Kl. 07.00 – 14.00  45 dB (A) 

 Kl. 14.00 – 22.00  40 dB (A) 

 Kl. 22.00 – 07.00  35 dB (A) 

Søn – og helligdage Kl. 07.00 – 22.00  40 dB (A) 

 Kl. 22.00 – 07.00 35 dB (A) 

 
Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22.00 – 07.00) ikke overstige 50 
dB(A). 

 
 

Ved boliger i det åbne land samt skydehusene: 
 

Ugedag Tidsrum Støjgrænse 

Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00  55 dB (A) 

 Kl. 18.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl.  22.00 – 07.00  40 dB (A) 

Lørdag Kl. 07.00 – 14.00  55 dB (A) 

 Kl. 14.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl.  22.00 – 07.00  40 dB (A) 

Søn – og helligdage Kl. 07.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl. 22.00 – 07.00  40 dB (A) 
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Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22.00 – 07.00) ikke overstige 55 
dB(A) 

 
   

65. Hvis tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense – finder det påkrævet – dog maksimalt 
1 gang om året – skal Odense Renovation A/S ved målinger og/eller beregninger do-
kumentere over tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne jf. vilkår 63 er overholdt. Udgif-
terne hertil afholdes af Odense Renovation A/S. Nævnte målinger skal udføres og rap-
porteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal 
udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette. 

 
Såfremt målingerne/beregningerne godtgør, at vilkår 63 ikke kan overholdes uden udfø-
relse af støjbegrænsende foranstaltninger, skal Odense Renovation A/S lade projekt her-
for udarbejde og indsende det til tilsynsmyndighedens godkendelse sammen med støj-
redegørelsen. 

 
 

Støv 
 

66. Driften af deponeringsanlægget må ikke give anledning lugt eller støvgener – der er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering – i omgivelserne. 

 
 

Lugt 
 
 

67. Odense Nord Miljøcenter må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 10 
LE/m3 ved nærmeste enkeltliggende bolig og 5 LE/m3 ved nærmeste boligområde. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
68. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, 

at vilkåret for lugt er overholdt. Dokumentationen skal, senest 3 måneder efter at kra-
vet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsfor-
holdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
 
 Målingen skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning og målerapporterne skal ud-

færdiges som akkrediterede prøvetagningsrapporter. Målelaboratoriet skal være ak-
krediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af den Danske Akkreditering – og Me-
trologifond (DANAK) eller tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver 
af EA´s multilaterale aftale om  gensidig anerkendelse. 

 
       Plan for prøvetagning og beregningsprocedure skal før udførelsen accepteres af til-

synsmyndigheden. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det 
skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, 
og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for 
følsomhedsfaktor. 
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 Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregnin-

ger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmå-
linger. 

 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der:  

 
 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 

50 %, eller 
 

 udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 
højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig 
med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis 
grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. 
Udgifterne afholdes af virksomheden. 

 
Papir og plasticflugt * 

 
 

69. Det skal ved drift af Odense Nord Miljøcenter sikres, at deponeringsanlæggets omgi-
velser ikke forurenes med flyvende papir eller plastic. 

 
Der skal i fornødent omfang opstilles flytbare hegn ved deponeringsanlæggets tipfront. 
 

70. Der skal løbende sikres, at deponeringsanlæggets hegn, beplantninger samt tilstødende 
arealer ikke forurenes med tilfløjet papir eller plastic. 

 
 
Skadedyr * 

 
71. Konstateres der skadedyr på deponeringsanlægget skal disse straks bekæmpes. 

 
 
Drift og sikkerhedsinstruks 
 

72. Der skal foreligge en drifts – og sikkerhedsinstruks for alle aktiviteter på deponerings-
anlægget. 

 
Driftsinstruksen, som løbende skal opdateres, skal omfatte alle anlægsdele og alle 
driftsprocedurer for deponeringsanlægget. 

 
73. Et ajourført eksemplar af drifts – og sikkerhedsinstruksen skal forefindes på depone-

ringsanlægget. Alle ansatte på deponeringsanlægget skal være bekendt med dens ind-
hold. 
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Sikkerhedsstillelse 
 

74. Odense Renovation A/S skal stille sikkerhed for de samlede udgifter til opfyldelse af 
vilkår om nedlukning og efterbehandling af følgende enheder: 
 
 Enhed 1.c – blandet affald. 
 SD – klassificeret som enhed for mineralsk affald. 
 Enhed 2a – mineralsk affald. 

 
75. Der fastlægges følgende grundbeløb pr tons affald for sikkerhedsstillelsen: 

         
 
 
 
 
 
 

     Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset  
     for jordarbejder m.v. 

 
Dokumentation for sikkerhedsstillelsesordning for ovennævnte enheder skal fremsen-
des til Miljøcenter Odense senest 3. måneder efter ikrafttrædelse af foreliggende afgø-
relse. 
 
Ved fremsendelse af dokumentationen skal, der redegøres for allerede opsparede beløb 
til sikkerhedsstillelse for enhederne 1c og SD. 

 
Af bilag 14 fremgår grundlag og forudsætninger for den beregnede sikkerhedsstillelse. 

 
76. Sikkerhedsstillelsesbeløbet skal opbygges kvartalsvis i takt med, at der deponeres af-

fald på anlægget. 
 

77. Odense Renovation A/S skal hvert år, i forbindelse med indsendelse af årsrapport – 
jævnfør vilkår 84 – indsende en dokumentation for den stillede sikkerhed. 

 
78. Forinden ibrugtagning af enhederne 2a, 5a, 5b, 5k, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, og 6b skal 

der foreligge en godkendt sikkerhedsstillelse for den pågældende enhed. 
 
 

Deponigas 
 

79. Dannet deponigas skal til enhver tid bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde, 
enten ved affakling, ved anvendelse til produktion af el/varme eller hvis der kun dan-
nes små mængder deponigas, ved behandling i kompostbede eller lignende. 

 
80. Gas fra enhed 1a og 1b skal udvindes, som det sker i dag. 

 
81. Den udvundne mængde gas fra enhed 1a og 1b skal registreres og dataene skal indgå 

som en del af årsrapporten – vilkår 84. 

Enhed 1.c : 26 kr. pr. tons affald 

Enhed SD : 72 kr. pr. tons affald 

Enhed 2b : 28 kr. pr. tons affald 
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82. For enhed 1c skal der foretages monitering af hvor meget deponigas, der dannes fra 
det deponerede biologisk nedbrydelige affald. Der henvises til bilag 2, afsnit 8 i depo-
neringsbekendtgørelsen. 

 
Der skal senest den 1. april 2010 – til Miljøcenter Odense – fremsendes en redegørelse 
vedrørende monitering og eventuel udvinding af gassen fra enhed 1 c. 
 

83. Vilkår vedrørende gasmonitering på fremtidige enheder for blandet affald og enheder 
for farligt affald, hvor der ønskes deponeret bionedbrydeligt affald, vil blive fastlagt i 
forbindelse med projektgodkendelse eller miljøgodkendelse af enhederne – se vilkår 
19. 

 
84. Inden slutafdækning af hver lossepladsenhed for blandet affald, skal Odense Renova-

tion A/S, til Miljøcenter Odense, fremsende et projekt for håndtering af den dannede 
deponigas – jævnfør vilkår 86. 

 
 

Årsrapport 
 

85. Odense Renovation A/s skal hvert år fremsende en årsrapport for perioden 1. januar – 
31. december. 

 
Årsrapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden, Miljøcenter Odense, inden den 1. 
marts det følgende kalenderår. 

 
Årsrapporten skal indeholde følgende data: 
 
 Indvejede affaldsmængder fordelt på de enkelte kategorier af deponeringsenheder. 

 
 Resultater af udvaskningsforsøg etc. i forhold til affaldstyper optaget på depone-

ringsanlæggets positivliste. 
 

 Oversigt over afviste affaldslæs, inkl. evt. oplysning om alternativ behandling. 
 

 Opfyldningstakt og forventet retsvolumen. 
 

 Perkolatkvalitet og – kvantitet for hver enkelt deponeringsenhed samt samlet for he-
le deponeringsanlægget. Endvidere skal der være en opgørelse over mængden af 
evt. recirkuleret perkolat, samt hvortil perkolatet er endeligt bortskaffet. 

 
 Meteorologiske data. 

 
 Resultater af grundvandskontrolprogram. 

 
 Data for pejling af grundvandsstand. 

 
 Resultater for prøver udtaget af overfladevand (hvis der er udtaget prøver). 

 
 Resultater af udførte støjmålinger eller beregninger. 
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 Resultater af gasmonitering, el/varmeproduktion etc.. 

 
 Afhjælpning af gener i form af lugt, støv, skadedyr etc.  

 
 Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sætninger affaldet.  

 
 Eventuelle indkomne klager vedr. anlæggets drift. 

 
 Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i an-

vendelse. 
 

 Opgørelse over anlæggets samlede sikkerhedsstillelse fordelt på affaldskategorier og 
inkl. en vurdering af sikkerhedsstillelsen i forhold til de oprindelige forudsætninger. 

 
 Status for udannelse af deponeringsanlæggets medarbejdere, herunder en beskrivel-

se af planlagte udannelsesaktiviteter i det kommende år. 
 

I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og vurderet i forhold 
til foreliggende meddelte påbud vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcen-
ter. 

 
Endvidere skal det fremgå af årsrapporten, hvilke eventuelle afhjælpende foranstaltnin-
ger der er foretaget eller forventes foretaget. 

 
Årsrapporteringen skal udføres som en standardrapportering, der hvert år følger samme 
procedure. 
 
Resultaterne af samtlige analyser af grundvand og perkolat skal præsenteres i grafiske 
afbildninger, der viser ændring af parameterens værdi over tid. 
 
Anlægsarbejder udført på deponeringsanlægget skal rapporteres særskilt i forbindelse 
med afslutning af anlægsarbejderne. 
 
Placeres årsrapporteringen i en database, hvortil tilsynsmyndigheden (Miljøcenter 
Odense) har adgang evt. efter tildeling af en adgangskode, skal årsrapporterne ikke sen-
des til myndigheden. 

 

Nedlukning og efterbehandling 

 
Nedlukning 

 
86. Der skal løbende foretages nedlukning og slutafdækning af deponeringsanlæggets en-

heder i takt med, at enhederne er opfyldt til den planlagte terrængudformning. 
 

Der må ikke være celler eller enheder hvor affaldsdeponeringen er afsluttet, som ikke er 
slutafdækkede. Undtaget for dette krav er dog skråningsanlæg, der vender mod fremti-
dige enheder. 
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Terrængudformningen skal udføres efter retningslinierne i lokalplan nr. 11-445, Losse-
plads Odense Nord og under hensyntagen til det allerede deponerede på enheden. 
 
De slutafdækkede enheder skal beplantes efter en samlet beplantningsplan for hele 
Odense Nord Miljøcenters område – der skal udarbejdes en beplantningsplan, som skal 
fremsendes til Miljøcenter Odense og Odense Kommune senest den 1. januar 2011. 

 
87. Når en enhed ønskes nedlukket skal Odense Renovation A/S sende oplysning herom 

til tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. 
 

Inden 3. måneder fra beslutningen om en nedlukning skal der fremsendes en plan for 
nedlukningen til tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. 
 
Planen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af jordarbejde og projekt for 
håndtering af gas. 
 
En nedlukning af en enhed kan først påbegyndes, når tilsynsmyndigheden – Miljøcen-
ter Odense – har meddelt godkendelse af, at nedlukningen påbegyndes. 

 
Når en enhed nedlukkes skal slutafdækningen af enheden være gennemført senest 12. 
måneder efter, at nedlukningsplanen er godkendt af tilsynsmyndigheden. 

 
88. Slutafdækning skal udføres med en lagtykkelse på minimum 1 meter hvoraf de øverste 

20 cm af afdækningen skal udgøres af et lag kompost og eller muld. 
 

89. Ved nedlukning af deponeringsenheder for mineralsk og blandet affald kan der som 
nederste halvdel af afdækningslaget – de nederste 40 cm af lagtykkelsen på minimum 1 
meter – anvendes lettere forurenet jord.  

 
Ved lettere forurenet jord skal forstås jord, der overholder de fastsatte krav i bekendt-
gørelse nr. 1519 af 14. december 2006 om definition af lettere forurenet jord. 
 
Til dyrkningslaget og den øverste halvdel af afdækningslaget skal den anvendte jord 
overholde de fastsatte grænseværdier for indhold af forureningselementer for Kategori 
1 i bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007. 

 
90. Hvis der opstår støvgener i forbindelse med slutafdækning, skal der foretages vanding 

for at hindre gener for omkringboende. 
 
 

Overfladeafvandingssystem 
 

91. Odense Renovation A/S skal som en del af den plan, der skal fremsendes i henhold til 
vilkår 86 medsende et projekt for afledning af overfladevand fra den enheder, der skal 
slutafdækkes. 

 
Overfladevandet skal i udgangspunkt afledes til perkolatsystemet. Kan eksempelvis 
gennemføres ved nedsivning af overfladevandet indenfor membranbelagt område. 
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92. Såfremt Odense Renovation A/S ønsker om en eventuel ændret bortskaffelse af over-
fladevandet – end afledning til perkolatsystemet – skal der over en periode på to år 
gennemføres et prøvetagnings – og analyseprogram til afdækning af stofindholdet i 
overfladevandet. 

 
Analyseprogrammet meddeler Miljøcenter Odense i forbindelse med accept af plan for 
nedlukning af enheder jævnfør vilkår 86. 

 
93. Efter afslutning af ovennævnte to-årige prøveudtagningsperiode kan spørgsmålet om 

eventuelt ændret afledning af overfladevandet tages op til revurdering. 
 

Overfladeafvandingssystem enhed 1a og 1b 
 

94. Odense Renovation A/S senest 1. april 2010 fremsendes projekt/redegørelse for bort-
skaffelse af overfladevandet fra enhed 1a og 1b. Der skal medsendes et forslag til tids-
plan for etablering af system for afledning af overfladevandet til perkolatsystemet – se 
ovennævnte vilkår 90 – 92. 

 
 

Efterbehandling 
 

95. I efterbehandlingsperioden skal egenkontrol af perkolat, grundvand, deponigas og me-
teorologi udføres uændret indtil de fastlagte kontrolprogrammer eventuelt justeres ved 
et påbud. 

 
96. Vedligeholdelse, overvågning og kontrol med deponeringsanlæggets miljøbeskyttende 

systemer skal fortsætte så længe deponeringsanlægget vurderes at udgøre en miljøfare 
for omgivelserne. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense 
– efter oplæg fra Odense Renovation A/S. 

 
97. I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årlig udføres målinger af sæt-

ninger i affaldet. 
 
 

Overgang til passiv drift 
 

98. Odense Nord Miljøcenter og enheder på lossepladsen kan først overgå til passiv drift 
når tilsynsmyndigheden, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse herom. 

 
Odense Renovation A/S skal fremsende en begrundet ansøgning om overgang til passiv 
drift. 
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Generelle forhold 

Underretningspligt 

 
Odense Renovation A/S har pligt til at underrette Miljøcenter Odense 7, hvis driftsforstyrrelser 
eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. 
 
 
Retsbeskyttelse 
 
Vilkårene i foreliggende afgørelse er meddelt ved et påbud, og der er derfor ikke retsbeskyttel-
se.  
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og kan ses på Miljøministeriet hjem-
meside Blst.dk. 
 
Afgørelsen 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 
 Odense Renovation A/S 
 Odense Kommune. 
 Embedslægeinstitutionen. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-

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

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen. 

 
 
Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ, eller Post@.ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 22. janu-
ar 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materia-
le, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Odense Renovation A/S vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
                                                 
7Se Miljøbeskyttelseslovens § 71. 
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Betingelser, mens en klage behandles 
 
Odense Renovation A/S vil kunne udnytte afgørelsen i den tid Miljøklagenævnet behandler en 
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det, er at Odense Re-
novation A/S opfylder de vilkår, der er stillet i afgørelsen. 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 offent-
liggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, bkf@odense.dk. 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, syd@sst.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
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Vurdering af overgangsplan 
 
Indledning 
 
I det følgende vurderes i hvilken udstrækning Odense Nord Miljøcenter, således som anlægget 
er beskrevet i anlæggets overgangsplan fra 2002 (inkl. supplerende oplysninger), opfylder alle 
relevante krav i deponeringsbekendtgørelsen. Denne vurdering ligger til grund for tilsynsmyn-
dighedens afgørelse af hvorvidt og på hvilke vilkår deponeringsanlægget helt eller delvist kan 
videreføres, eller om anlægget skal nedlukkes og efterbehandles, samt vilkårene herfor. 
 
 
Handlingsplan (afsnit 2 i overgangsplanen) 
 
Indretning 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Uddannelse af personale 
 
Af overgangplanen fremgår det, at 4 personer på deponeringsanlægget er i besiddelse af A – 
bevis og at 15 personer er i besiddelse af B – bevis. 
 
Miljøcenter Odense kan konkludere, at der leves op til bestemmelserne i henhold Bekendtgø-
relse nr. 612 af 22. juni 2004 – uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på depone-
ringsanlæg. 
 
Klassificering af deponeringsanlæg 
 
Der er udarbejdet forslag til en positivliste, som påkrævet i henhold til bestemmelserne i depo-
neringsbekendtgørelsen og der er i afsnit 6 oplysninger vedrørende klassificering af kommende 
enhed for mineralsk affald. 
 
Sikkerhedsstillelse 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at den beregnede sikkerhedsstillelse kan accepteres. 
 
Beredskabsplan 
 
Der er efter Miljøcenter Odenses vurdering udarbejdet en fyldestgørende beredskabsplan. 
 
Lovmæssige relationer (afsnit 3 overgangsplanen) 
 

Godkendelsesbekendtgørelsen 8 

 
Deponeringsaktiviteterne på Odense Nord Miljøcenter hører under punkt K 105 i godkendel-
sesbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Indtil 1. januar 2007 var Fyns Amt godkendende og tilsynsførende myndighed for anlægget. 
 
                                                 
8 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
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Med strukturreformen blev Fyns Amt nedlagt og pr. 1. januar 2007 er tilsynsforpligtigelsen 
overgået til Miljøcenter Odense. 
 
Godkendelseskompetencen vedrørende Odense Nord Miljøcenter er overgået til Odense Kom-
mune. 

IPPC-forhold 

 
Listepunktet for hovedaktiviteten er (i) – mærket og derfor omfattet af IPPC-reglerne. I hen-
hold disse regler kræves der en forudgående offentlighed. 
 
Behandling af overgangplanen blev annonceret i dagspressen den 13. juni 2007. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget anmodninger om at få tilsendt overgangsplanen eller 
udkast til afgørelse. 
 

VVM 9 

 
Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter er en revision af en gæl-
dende godkendelse og ikke en afgørelse om et nyanlæg eller en udvidelse. 

 
Der skal derfor ikke, som led i afgørelsen, foretages vurdering efter planlovens bestemmelser 
om VVM. 
 
Ved etablering af nye enheder skal Odense Kommune vurdere om der foretages en VVM-
screening, eller en fuld VVM – procedure. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen10 
 
Odense Nord Miljøcenter er omfattet af reglerne for deponeringsanlæg, herunder kravet om 
indsendelse af overgangsplan. Odense Nord Miljøcenter fremsendte en overgangsplan i juli 
2002 og en opdateret version i november 2009. 
 
Videreførelse af miljøgodkendte, bestående og ikke-etablerede deponeringsenheder 
 
I overgangsplanen er anført, at der i henhold til miljøgodkendelsen af juni 1992 af Odense 
Nord Miljøcenter er godkendt en række fremtidige enheder for deponering af affald. 
 
I henhold til § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 
2006 – bør fristen for udnyttelse af godkendte udvidelser, i henhold til en miljøgodkendelse, 
ikke overstige 5 år. 
                                                 
9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør lov om planlæg-
ning. 
 
10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg og Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 252 af 30. marts 2009. 
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I overgangsplanen for Odense Nord Miljøcenter er anført, at nævnte paragraf ikke finder an-
vendelse for så vidt angår miljøgodkendelsen af juni 1992 af Odense Nord Miljøcenter, idet 
denne godkendelse ikke vurderes, at være en rammegodkendelse. 
 
Miljøcenter Odense finder ikke, at der er grundlag for, at meddele tilladelse til udnyttelse af 
enheder, der tages i brug senere end 5 år regnet fra dato for foreliggende afgørelse. 
 
Miljøcenter Odense har således i foreliggende afgørelse stillet vilkår om, at såfremt en eller fle-
re af enhederne 2A, 5A, 5B, 5K, 2B, 2C, 3A, 4A, 4B, 6A og 6B etableres og tages i drift inden 
for en periode på 5 år regnet fra dato for foreliggende afgørelse kan enhederne etableres efter 
en projektgodkendelse i henhold til foreliggende afgørelse. 
 
Hvis nævnte enheder etableres senere end 5 år regnet fra dags dato, skal Odense Renovation 
søge om miljøgodkendelse af enhederne. 
 
 
Deponeringsanlæggets placering i forhold til omgivelserne (afsnit 4 i overgangsplanen) 
 
Landbrugsområder med spredt bebyggelse udgør de omkringliggende områder. 
 
Afstanden til nærmeste nabo er ca. 325 m i vestlig retning. 
 
Odense Nord Miljøcenter ligger ved Odense Fjord og er placeret tæt ved kysten og Odense Ka-
nal. 
 
 
Ejerforhold og sikkerhedsstillelse (Afsnit 5 i overgangsplanen) 
 
Sikkerhedsstillelse 
 
Miljøcenter Odense finder, at forudsætningerne for den beregnede sikkerhedsstillelse kan ac-
cepteres, og der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse. 
 
Der er i foreliggende afgørelse stillet vilkår om, at der ved fremsendelse af dokument for sik-
kerhedsstillelsesordning skal redegøres for allerede opsparede midler til sikkerhedsstillelse for 
enhederne 1 c og SD. 
 
Affald (Afsnit 6 i overgangplanen) 
 
Anlægsklassificering 
 
Der er i foreliggende afgørelse truffet afgørelse vedrørende kystnærhed af Odense Nord Miljø-
center. 
 
Miljøcenter Odense er enig i, at deponeringsenheder for mineralsk affald klassificeres som 
klasse MA1 og deponeringsenheder for farligt affald klassificeres som klasse FA1 i henhold til 
bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen. 
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Affald til deponering 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt tidsfrist for fremsendelse af data for grundlæggende ka-
rakterisering af affald til modtagelse på enhederne 2b og SD – enheder for mineralsk affald. 
 
Affaldsmængder 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger vedrørende de opgjorte modtagne affaldsmængder 
og de forventede årlige affaldsmængder. 
 
Positivliste 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der på positivlisten for mineralsk affald er optaget føl-
gende affaldstyper med angivne EAK – koder. 
 
17 06 01 : Isoleringsmateriale indeholdende asbest. 
17 06 06 : Asbestholdige byggematerialer, støvende – emballeret. 
17 06 06 : Asbestholdige byggematerialer, støvende – emballeret. 
 
I henhold til affaldsbekendtgørelsen er ovennævnte affaldstyper angivet som farligt affald. 
 
I henhold til bilag 3, afsnit 6.5 i deponeringsbekendtgørelsen kan der modtages ikke – reaktivt 
farligt affald og stabilt farligt affald på deponeringsenheder for mineralsk affald. 
 
Der skal dog bemærkes følgende: 
 
Odense Renovation A/S skal afklare med Odense Kommune, om det er nødvendigt at gennem-
føre en VVM – procedure inden, der må modtages farligt affald på enhederne 2b og SD  – en-
heder for mineralsk affald. 
 
I relation til ovennævnte skal bemærkes følgende: 
 
I ”bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning”, nr. 1335 af 6. december 2006, fremgår det at ved ny-
anlæg eller væsentlige ændringer af bestående anlæg, opført på bilag 1 skal der gennemføres en 
VVM-procedure. 
 
I henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2 er det kommunen der er myndighed på en VVM vur-
dering, da godkendelseskompetencen for kommunale deponeringsanlæg ikke er henlagt til sta-
tens miljøcentre i henhold til § 40 i ”Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse” nr. 1757 af 
22. december 2006, og § 3 i ”bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed” nr. 1640 af 
13. december 2006. 
 
Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved deponering er omfattet af bilag 1 punkt 9. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der kan deponeres asbest på enhed 2b, når nævnte forhold er af-
klaret. 
 
Odense Renovation skal så søge Miljøcenter Odense om, at få ovennævnte typer af asbest med 
på positivlisten for enhederne 2 b og SD. 
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Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende positivliste for hvilke affaldstyper, 
der kan modtages på Odense Nord Miljøcenter. 
 
Det skal i relation til ovennævnte bemærkes, at enhed SD i den fremsendte overgangsplan er 
angivet, at være en enhed for farligt affald. 
 
Odense Kommune har i deres kommentarer til udkastet til foreliggende afgørelse henledt op-
mærksomheden på, at enhed SD ikke er klassificeret som en enhed for farligt affald. 
 
Der er henvist til brev af 21. marts 2002 fra Fyns Amt, vedrørende ”Klassificering for farligt 
affald på Odense Nord Miljøcenter”. 
 
På baggrund af ovennævnte forhold vedrørende VVM kan der ikke modtages de asbesttyper 
der ønskes optaget på positivlisten for enhed SD, da disse asbesttyper er farlig affald. 
 
Odense Renovation skal således have afklaret VVM forhold vedrørende enhed SD med Odense 
Kommune. 
 
Når dette forhold er afklaret, kan Odense Renovation fremsende ansøgning om positivliste for 
enhed SD til Miljøcenter Odense. 
 
Enhed SD er i henhold til aftale med Odense Renovation klassificeret som enhed for mineralsk 
affald. 
 
Modtagelse af affald 
 
I overgangsplanen er det anført, at der i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens 
bestemmelser vil blive foretaget stikprøvekontrol med blandet affald.  
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende kontroldokumentation. 
 
 
Acceptkriterier for modtagelse af affald 
 
Deponeringsenheder for mineralsk affald 
 
Det er angivet, at Odense Renovation A/S ønsker, at deponeringsbekendtgørelsens krav vedrø-
rende udvaskningsegenskaber for mineralsk affald, samt ikke – farligt gipsaffald lempes med 
en faktor 3, Faktor 3 – reglen i henhold til bilag 3, afsnit 9 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Der er henvist til, at deponeringsbekendtgørelsen åbner mulighed for ovennævnte for kystnære 
anlæg med indadrettet grundvandstryk. 
 
Miljøcenter Odense finder at nævnte ønske kan imødekommes, og der er i foreliggende afgø-
relse fastlagt vilkår desangående. 
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Deponering af blandet affald 
 
Der er som anført i ovennævnte, i foreliggende afgørelse, fastlagt vilkår vedrørende kontroldo-
kumentation. 
 
Deponering af farligt affald 
 
Odense Renovations A/S har anført, at det ikke vurderes muligt at gennemføre testning af as-
best til deponering på enhed SD. Det ønskes således, at der alene fastsættes acceptkriterier om-
fattende krav om at støvende asbest til deponering på enhed SD skal være emballeret i plast. 
 
I henhold bilag 3, afsnit 6.4 i deponeringsbekendtgørelsen kan asbestholdige byggematerialer 
og andet asbestaffald optages på en positivliste for mineralsk affald uden krav til testning af 
faststofindhold og udvaskningsegenskaber. 
 
Se bemærkning om deponering af asbest på enhed SD i ovenstående afsnit om ”positivlister” 
 
 
Teknisk beskrivelse (Afsnit 7 i overgangsplanen) 
 
Generelt 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Åbningstid 
 
Miljøcenter Odense har igen bemærkninger. 
 
Deponeringsanlæggets indretning  
 
Membransystemet for etablerede deponeringsenheder 
 
Deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, pkt. 3 fastsætter, at kunstigt etablerede geologiske barri-
erer, herunder lermembraner skal have en tykkelse på minimum 0,5. 
 
Dræn- og beskyttelseslag over bundmembranen til opsamling og transport af perkolatet til 
drænsystemet samt beskyttelse af bundmembranen skal i henhold til bekendtgørelsen være min. 
0,5 m tykt. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen kan tilsynsmyndigheden ud fra kendskab til det af-
fald, som ønskes deponeret, godkende en reduceret tykkelse af dræn- og beskyttelseslaget til 
min. 0,3 m.  
 
Enhederne 1c, og SD – som er de enheder der videreføres – er i overensstemmelse med vilkår i 
miljøgodkendelsen af Odense Nord losseplads, juli 1992, etableret med lermembraner, der er 
0,3 m tykke. 
 
Tykkelsen af lermembranerne er godkendt på grundlag af følgende forhold, som er angivet i 
overgangsplanen: 
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 Deponeringsanlægget er lokaliseret hvor, der ingen grundvandsinteresser er. 
 
 De goekogiske og hydrogeologiske forhold på lokaliteten bevirker, at der er en konstant 

opadrettet strømning fra det sekundære til det primære grundvandsmagasin. 
 
 Membransystemerne er placeret under det sekundære grundvandsspejl og bevirker dermed, 

at der er indadrettet grundvandstryk. 
 
 Det er muligt, at styre grundvandstrykket på membranen via det nedre drænsystem. 
 
Dræn og beskyttelseslaget under enhed 1c og SD er 30 cm tykt. 
 
Miljøcenter Odense vurderer på grundlag af ovennævnte, at 30 cm ler og et 30 cm drænlag er 
acceptabelt på bestående enheder. 
  
Membransystemet for deponeringsenheder der videreføres - Yderligere reducerede krav til 
membran- og perkolatopsamlingssystem 
 
Odense Renovation ønsker, som for etablerede deponeringsenheder at etablere nye depone-
ringsenheder med et lerlag på 30 cm, som det er etableret på de eksisterende enheder 
 
Der er i overgangsplanen beregningsmæssigt redegjort for, at indsivning af grundvand til affal-
det – ved et 30 cm lerlag – ikke vil overstige en mængde svarende til 5 % af perkolatdannelsen. 
 
Henset til nævnte forhold, samt henset til, at der er enhederne etableres i et område med indad-
rettet grundvandstryk finder Miljøcenter Odense, at også fremtidige deponeringsenheder kan 
etableres med et lerlag på 30 cm under en polymermembran, under forudsætning af, at det kan 
dokumenteres, at der er indadrettet grundvandsstrøm. 
 
Der er i foreliggende afgørelse stillet vilkår om, at der ved fremsendelse af projekter for nye 
enheder skal medsendes dokumentation for, at der er opadrettet grundvandstryk på den lokalitet 
hvor etaben skal etableres. 
 
Perkolatopsamlingssystem 
 
Drænsystem for deponeringsenheder der videreføres 
 
Odense Renovation ønsker, at etablere nye deponeringsenheder med et dræn- og beskyttelses-
lag på 30 cm, som det er etableret på de eksisterende enheder. 
 
Af overgangplanen fremgår, at Odense Renovation A/S har ladet udføre Edb – beregninger 
over spændingsforløbet gennem et 30 cm beskyttelseslag.  
 
På baggrund af beregningerne er det konkluderet, at såfremt der køres på et affaldslag på mi-
nimum 0,5 m, er der ingen risiko for, der kan presses en skarp genstand gennem polymermem-
branen. 
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Miljøcenter Odense skal bemærke, at ovennævnte beregninger er udført i relation til allerede 
etablerede deponeringsenheder på Odense Nord Miljøcenter. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der er behov for yderligere dokumentation og oplysninger, her-
under oplysninger om det affald der skal deponeres, førend der eventuelt kan meddeles god-
kendelse/accept af et beskyttelseslag på 30 cm. 
 
I foreliggende afgørelse er der således stillet vilkår om, at nye deponeringsenheder i udgangs-
punkt skal etableres med et dræn og beskyttelseslag på 0,5 m som foreskrevet i deponeringsbe-
kendtgørelsen. 
 
Overfladevand/drænsystem 
 
I overgangsplanen er angivet, at drænsystemet kan opdeles i følgende 3 hovedområder: 
 
 Omfangsdræn/grøfter i anlæggets randzoner. 
 
 Dræn uden for deponeringsområder. 
 
 Dræn under deponeringsenhederne. 
 
I foreliggende afgørelse er der stillet vilkår vedrørende vedligeholdelse af nævnte systemer og 
der er stillet vilkår vedrørende etablering af drænsystemer under fremtidige etaper for depone-
ring. 
 
Forrenseanlæg 
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at der ikke er nødvendigt, at stille vilkår vedrørende forren-
seanlægget. 
 
Overfladevand/drænvand 
 
Miljøcenter Odense finder, at overfladevandet fra slutafdækkede enheder i udgangspunkt bør 
afledes til Odense Nordvest Renseanlæg – eventuelt nedsivning af overfladevandet indenfor 
membranbelagt område med afledning af overfladevandet til pekolatsystemet. 
 
Det bør ved vilkår fastlægges, at der skal føres kontrol med stofindholdet i overfladevandet så-
fremt dette efter en periode på 2 år med afledning til Odense Nordvest Renseanlæg ønskes bort-
skaffet på anden vis. 
 
Miljøcenter Odense finder, at analyseprogrammet for kontrol med overfladevandet kan fast-
lægges i forbindelse med accept af plan for nedlukning af enheder. 
 
Enhed 1 a er nedlukket og enhed 1 b nedlukkes inden udgangen af 2009. 
 
Miljøcenter Odense har i foreliggende afgørelse stillet vilkår om, at der senest den 1. april 2010 
skal fremsendes projekt/redegørelse for bortskaffelse af overfladevand fra disse enheder. Der 
skal i denne sammenhæng fremsendes et forslag til tidsplan for etablering af system for afled-
ning af overfladevandet til perkolatsystemet. 
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Drift af deponeringsenhederne 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger hertil. 
 
Gashåndtering, indretning og drift 
 
Der er etableret anlæg for indvinding af gas fra enhederne 1a og 1b. 
Den indvundne gas afsættes af Odense Renovation A/S og Fjernvarme Fyn A/S og gassen om-
dannes til varme og el. 
 
Der er i foreliggende afgørelse stillet vilkår vedrørende gasmonitering og gashåndtering for en-
heder med blandet affald – enhed 1a, 1b og 1c. 
 
Se endvidere bemærkninger vedrørende gas på side 47. 
 
Massestrømme og processer 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Miljøbeskrivelse (Afsnit 8 i overgangsplanen) 
 
Klimatiske forhold 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende indsamling af meteorologiske data. 
 
Geologi 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Hydrogeologi 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende gennemførelse af grundvandspejlin-
ger til dokumentation for, at der er opadretttet grundvandstryk under deponeringsanlægget. 
 
Recipienter (ferske og marine) 
 
Slutrecipienten for grundvandsstrømmen i området er Odense Fjord. 
 
Forurening og forureningsbekæmpende foranstaltninger (Afsnit 9 i overgangsplanen) 
 
Spredning af miljøbelastende stoffer ved aktiv og passiv drift af deponeringsanlægget 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende deponeringsenheders overgang til 
passiv drift. 
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Perkolatmængder 
 
Miljøcenter Odense kan tilslutte sig, at perkolatmængderne registreres og beregnes af SRO – 
systemet ved benyttelse af opgørelse af tidsforbruget for bortpumpning af fast kendt volumen.  
 
Påvirkning af grundvand 
 
Vurdering af membranernes tæthed 
 
Der er gennemført beregninger der viser, at den difussive transport gennem membranen udgør 
< 0,1 mm/år. 
Miljøcenter Odense er enige i, at der som angivet er lille sandsynlighed for, at forurening af 
grundvandet ved gennemsivning af lermembranen under polymermembranen. 
 
Miljøcenter Odense har i foreliggende afgørelse fastlagt et program for fremtidig udtagning og 
kontrol af grundvandsprøver – se bemærkninger på side 44. 
 
Med programmet føres der kontrol med om, der sker perkolatpåvirkning af grundvandet. 
 
Miljøkonsekvensvurdering 
 
Miljøcenter Odense er enig i, at der som angivet vurderes at være lille risiko for, at der kan ske 
en indsivning gennem membransystemet og dermed også lille sandsynlighed for, at der vil ske 
en væsentlig fortynding af perkolatet. 
 
Støj 
 
Der er 2007 gennemført en støjberegning, der viser at gældende støjvilkår overholdes. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende støj. 
  
Lugt 
 
Miljøcenter Odense forventer, på baggrund af lokaliseringen af Odense Nord Miljøcenter, at 
der generelt ikke vil være problemer med lugtgener ved drift af deponeringsanlægget. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende lugt, såfremt der mod forventning 
skulle opstå lugtgener og komme klager over lugt. 
 
Deponigas 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende monitering og håndtering af dannet 
gas. 
 
Røg, støv m.m. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende støv. 
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Papir og plastflugt 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår om, at der ikke må være gener betinget af papir-
flugt. 
 
Skadedyr 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende bekæmpelse af skadedyr. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
I overgangplanen er omtalt foranstaltninger til undgåelse af brænd i oplag af brændbart affald. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der på tilfredsstillende vis er redegjort for nævnte forhold. 
 
Gældende godkendelse til opbevaring af brændbart affald videreføres. 
 
Renere teknologi (Afsnit 10 i overgangsplanen) 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der ikke er BREF – noter der vedrører deponeringsanlæg. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at opbygningen af Odense Nord Miljøcenter er i fuld overens-
stemmelse med de anvisninger, der er angivet i deponeringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 
nr.  
 
1757 af 22. december 2006 (lov om miljøbeskyttelse), Vejledning nr. 9 af 1997 om affaldsde-
ponering og Vejledning nr. 5 af 2002 om overgangsplaner. 
 
Sammen med de tekniske foranstaltninger er det konkrete valg af placering et led i BAT – vur-
deringen, idet en kystnær placering anses for hensigtsmæssig og det er væsentligt, at der ikke er 
særlige drikkevandsinteresser i det område hvor deponeringsanlægget er beliggende. 
 
Hvis der ikke kommer andre oplysninger fra European IPPC Bureau eller retningsliner fra cen-
tral miljømyndighed anser Miljøcenter Odense Nord Miljøcenter som drevet i overensstemmel-
se med bedst tilgængelig teknologi. 
 
Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger (Afsnit 11 i overgangsplanen) 
 
Analyser 
 
Det er anført, at analyser som led i grundvandsmoniteringen og de øvrige kontrol – og over-
vågningsprocedurer vil blive udført af akkrediteret laboratorium. 
 
Der er i foreliggende afgørelse stillet vilkår desangående. 
 
Perkolat 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende monitering af perkolat. 
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Slutafdækning/reetablering 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende slutafdækning og reetablering. 
 
Drift 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Sikkerhedsinstruktion 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Kontrolprogrammer 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Udannelse og træning 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Moniterings- og kontrolprogram (Afsnit 12 i overgangsplanen) 
 
Affald 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende modtagekontrol. 
 
Potentialeforhold 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende pejling af grundvandsstanden og vil-
kår relateret til pejling af perkolatstanden over bunden af deponeringsenhederne. 
 
Der er fastlagt vilkår om, at der ved fremsendelse af data for pejling af grundvandsstanden, skal 
medsendes en redegørelse for hvad datene viser. 
 
Perkolat 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende moniteringsprogram for perkolat. 
 
Programmerne er fastlagt på grundlag af analyseresultatet for hidtil udtagne perkolatprøver. 
 
De fastlagte analyseprogrammer for enhed 1 a og 1b omfatter flere tungmetaller end analyse-
programmet for enhed 1 c. Det har sammenhæng med, at der er deponeret shredderaffald på en 
del af enhed 1a og 1b. 
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Mængder  
 
Perkolatmængderne fra hver af enhederne 1a, 1b, 1c og SD registreres ved beregning af driftsti-
den af de pågældende perkolatpumper. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende registrering af perkolatmængder. 
 
Meteorologiske data 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende indsamling af meteorologiske data. 
 
Analyseparametre, prøvetagningssteder og analysefrekvens 
 
Se ovenstående bemærkninger under afsnittet ”perkolat” 
 
Grundvand 
 
I henhold til vilkår D.2.2 i Miljøgodkendelse, juni 1992, for kontrolleret losseplads Odense 
Nord ved Seden Inddæmmede Strand er det fastlagt, at kontrollen med grundvandet skal udfø-
res i overensstemmelse med DAKOFA – skrift nr. 1, 1985. 
 
I henhold til nævnte skrift skal der udregnes alarmværdier for grundvandskontrollen. 
 
Miljøcenter Odense har på grundlag af foreliggende analyseresultater for udtagne drænvands-
prøver for de enkelte enheder fastlagt alarmværdier for drænvandsprøverne.  
 
Alarmværdierne er fastlagt på grundlag af beregning af middelværdi (X) og spredning for de 
data, der er anvendt – er nærmere omtalt i det følgende. 
 
Der er fastlagt alarmværdier for drænvandsbrønde for enhederne SD, 1a, 1b og 1c. 
 
Der er en vis forskel på de beregnede alarmværdier for stofferne for nævnte enheder. 
 
For enhed 1c er der generelt beregnet højere alarmværdier end for de øvrige enheder. 
 
De beregnede alarmværdier for enhed 1c er dog vurderet at være på et niveau, der ikke umid-
delbart vurderes at være kritisk set i forhold til belastning af Odense Fjord. 
 
Forskellene i stofindholdene i de udtagne drænvandsprøver fra de enkelte brønde vurderes at 
kunne have sammenhæng med dels naturlige variationer i det i området forekommende grund-
vands indhold af stofferne. Til dels måske til tider også en vis perkolatpåvirkning. 
 
Tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense vil nøje følge udviklingen i stofkoncentrationerne 
for de enkelte drænvandsbrønde med henblik på eventuelle indgreb til sikring mod for stor be-
lastning af Odense Fjord. 
 
De beregnede alarmværdier for de enkelte enheder fremgår af bilag 8 i foreliggende afgørelse. 
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I foreliggende afgørelse er det fastlagt, at der gælder følgende vedrørende alarmværdierne: 
 
For alarmværdi X + S: 

 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk for den samme parameter i de udtagne prøver i 
hver prøvetagningsrunde – skal Odense Renovation A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet 
foreligger fremsende analysedata samt pejledata for grundvandstand til tilsynsmyndigheden – 
Miljøcenter Odense. 
 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk – for 2 samme parametre – skal Odense Renova-
tion A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig redegørelse til 
tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. Af redegørelsen skal fremgå hvilke tiltag, der på-
tænkes iværksat som f.eks. ny prøveudtagning ud fra et udvidet analyseprogram og/eller fysi-
ske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig hæves prøvetagningsfrekvensen til 6 prøver pr. 
år indtil 4 prøver i træk, efter tilsynsmyndighedens vurdering, har vist et tilfredsstillende resul-
tat. 

 
 
For alarmværdi X + 2·S 

 
Ved overskridelse af denne værdi 3 gange i træk for den samme parameter skal Odense Reno-
vation A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende analysedata samt pej-
ledata for grundvandstand til Miljøcenter Odense. 
 
Overskrides denne alarmværdi 3 gange i træk – for 2 samme parametre – skal Odense Renova-
tion A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig redegørelse til 
tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. Af redegørelsen skal fremgå hvilke tiltag, der på-
tænkes iværksat som f.eks. ny prøveudtagning ud fra et udvidet analyseprogram og/eller fysi-
ske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig hæves prøvetagningsfrekvensen til 6 prøver pr. 
år indtil 4 prøver i træk, efter tilsynsmyndighedens vurdering, har vist et tilfredsstillende resul-
tat. 
 
For alarmværdi X + 3·S 

 
Ved overskridelse af denne værdi 2 gange i træk for den samme parameter i de udtagne prøver i 
hver prøvetagningsrunde – skal Odense Renovation A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet 
foreligger fremsende analysedata samt pejledata for grundvandstand til Miljøcenter Odense. 
 
Overskrides denne alarmværdi 2 gange i træk – for 2 samme parametre – skal Odense Renova-
tion A/S senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig redegørelse til 
tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. Af redegørelsen skal fremgå hvilke tiltag, der på-
tænkes iværksat som f.eks. ny prøveudtagning ud fra et udvidet analyseprogram og/eller fysi-
ske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig hæves prøvetagningsfrekvensen til 6 prøver pr. 
år indtil 4 prøver i træk, efter tilsynsmyndighedens vurdering, har vist et tilfredsstillende resul-
tat. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 6. kan godkendelsesmyndigheden for 
så vidt angår deponeringsanlæg med varigt indadrettet grundvandstryk undlade, at fastsætte vil-
kår om grundvandskontrol, hvis dette ikke vurderes at være nødvendigt. 
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På Odense Nord Miljøcenter er der på eksisterende enheder etableret drænsystem under mem-
branerne. 
 
Der foreligger analyseresultater for en række udtagne prøver af drænvandet under de etablerede 
enheder. 
 
Miljøcenter Odense har udvalgt fremtidige analyseparametre for drænvand på grundlag af re-
sultater for de hidtil udtagne drænvandsprøver. 
 
Prøvetagningsfrekvenserne for drænvandsprøver for enhederne 1a, 1b, 1c og SD er fastlagt dels 
på baggrund af foreliggende analyseresultater for hidtil udtagne drænvandsprøver og dels på 
baggrund af de affaldstyper, der er deponeret på enhederne. 
 
I foreliggende afgørelse er der på grundlag af analyseresultater for hidtil udtagne drænvands-
prøver, fastlagt analyseprogram for drænvandsprøver fra de eksisterende enheder – 1a, 1b, 1c 
og SD. 
 
For enhed SD er der fastlagt en prøvetagningsfrekvens på 2 prøver pr. år. 
 
Dette prøveantal er fastlagt ud fra kendskab til de affaldstyper, der er deponeret på enheden og 
på grundlag af, at der i de hidtil udtagne prøver har været et relativt beskedent indhold af foru-
renende stoffer – set i forhold til belastning af Odense Fjord. 
 
For enhederne 1a, 1b og 1c er der fastlagt en prøvetagningsfrekvens på 4 prøver pr år, hvilket 
er det prøveantal der hidtil har været udtaget for disse enheder. 
 
Dette prøveantal er ligeledes fastlagt ud fra kendskabet til de affaldstyper, der er deponeret på 
enhederne samt på grundlag af analyseresultater for de hidtil udtagne drænvandprøver. 
 
Miljøcenter Odense finder, at det også for fremtidige deponeringsenheder vil være relevant 
med en kontrol af drænvand under enhederne, for at sikre en tilfredsstillende kontrolfunktion 
dels i forhold til vandopstrømning og dels i forhold til utilsigtet perkolatudsivning fra depone-
ringsanlægget. 
 
I foreliggende afgørelse er der således stillet vilkår om, at der også skal etableres drænsystem 
under fremtidige deponeringsenheder. 
 
For enhed 2 d – enhed for mineralsk affald, der etableres i 2010 – er det i foreliggende afgørel-
se fastlagt, at Odense Renovation A/S skal fremsende forslag til analyseprogram for dræn-
vandsprøverne, samt forslag til kontrolprocedure for prøverne. 
 
For øvrige fremtidige enheder, er det i foreliggende afgørelse fastlagt, at grundvandskontrollen 
vil blive fastlagt i sammenhæng med godkendelse af enhederne. 
 
Recipienter 
 
Miljøcenter Odense er enig med Odense Renovation A/S i, at der ikke er behov for gennemfø-
relse af moniteringer i Odense Fjord. 
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Efter endt deponering – Kriterier for at gøre aktive systemer passive 
 
Miljøcenter Odense har i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende deponeringsenhe-
ders overgang til passiv drift. 
 
Miljøcenter Odense har i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende deponeringsenhe-
ders overgang til passiv drift. 
 
Støj 
 
Miljøcenter Odense har i foreliggende afgørelse fastlagt uændrede vilkår vedrørende støj. 
 
Deponigas 
 
I overgangsplanen er det angivet, at Odense Renovation A/S forventer, at der kun forventes en 
begrænset produktion af gas fra fremtidige deponeringsenheder for blandet affald og kun en 
forsvindende lille gasproduktion fra enheder for farligt affald, hvor der deponeres bionedbryde-
ligt affald. 
 
Odense Nord Miljøcenter har derfor foreslået, at der kun gennemføres et reduceret monite-
ringsprogram med f.eks. poreluftmålinger på enheder med blandet affald med 2 årlige målerun-
der til dokumentation for omsætning af den dannede methan i slutafdækningslagene. 
 
Det er foreslået, at der skal foretages en nærmere kortlægning, herunder eventuelt en prøve-
pumpning såfremt gasmålingerne indikerer, at metahanproduktionen overstiger slutafdæknin-
gens omsætningskapacitet. 
 
Derudover vil Odense Nord Miljøcenter føre tilsyn med beplantede områder på slutafdækkede 
enheder for at afdække om, udsivning af gas kan tyde på ændringer i vegetationen. 
 
I overgangsplanen er anført, at det ikke fremgår klart af deponeringsbekendtgørelsens bestem-
melser hvorvidt gasmonitering under driften skal foretages også i uafdækket affald.  
 
Det er angivet, at Odense Nord Miljøcenter vurderer, at de umiddelbart tilgængelige metoder 
for monitering af deponigassens sammensætning ikke er anvendelige på uafdækket affald. 
 
Odense Nord Miljøcenter ønsker derfor, at der kun stilles vilkår om monitering af gassammen-
sætningen på slut- eller midlertidig afdækkede enheder. 
 
Miljøcenter Odense finder, at stillingtagen vedrørende monitering af gas på fremtidige enheder 
for blandet affald bør afvente tidspunktet for etablering af disse enheder.  
 
Ud fra positivlisten for de affaldstyper, der ønskes deponeret på fremtidige enheder for blandet 
affald, kan der foretages en vurdering af behovet for gasmonitering. 
 
I overgangsplanen er det angivet, at Odense Renovation A/S ikke anser det for nødvendigt, at 
opstille moniterings- og kontrolprogram for deponigas udenfor deponeringsanlæggets afgræns-
ninger. 
 
Miljøcenter Odense er enig i nævnte forhold. 
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Odense Nord Miljøcenter har telefonisk den 23. november 2009 oplyst, at der planlægges gen-
nemført en undersøgelse til afdækning af om, der er gas i perkolatsystemet for enhed 1c. Der 
vil i givet fald eventuelt blive foretaget en udvinding af gassen – afsætning til omdannelse til 
varme og el, som det foregår med gassen fra enhed 1a og 1 b. 
 
Dokumentation 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende årlig udarbejdelse af årsrapport. 
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Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Bemærkninger til afgørelsen 
 
 
Odense Renovation A/S har ved e – mail af 14. december 2009 fremsendt bemærkninger til ud-
kast til afgørelse vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter. 
 
Der er sammen med bemærkningerne fremsendt bemærkninger fremsat af COWI på vegne af 
Odense Renovation A/S. 
 
 
Miljøgodkendelse/ projektgodkendelse 
 
 
I udkastet til afgørelse vedrørende overgangsplanen for Odense Nord Miljøcenter er der fastlagt 
følgende: 
 
I det omfang fremtidige deponeringsenheder sættes i drift inden for en periode på 5 år regnet 
fra datoen for meddelelse af afgørelsen, kan enhederne etableres efter en projektgodkendelse, i 
det omfang de kan etableres inden for rammerne af foreliggende afgørelse. 
 
Hvis fremtidige enheder sættes i drift senere end 5 år fra datoen for den meddelte afgørelse så, 
skal Odense Renovation søge om miljøgodkendelse af enhederne. 
 
Det er angivet at nævnte forhold gælder enhederne: 2a, 5a, 5b, 5k, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4 b, 6a, og 
6b 
 
Miljøcenter Odense har i udkastet til afgørelse henvist til følgende i relation til ovennævnte: 
 
Odense Renovation har bemærket, at enhederne 2a, 5b, 5k og 5a alle er etablerede, men blot 
ikke taget i brug til deponering. 
 
Miljøcenter Odense skal hertil bemærke følgende: 
 
Der er meddelt godkendelser til biaktiviteter på enhederne 2a, 5b, 5k og 5a. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der skal meddeles godkendelse ved en ændret anvendelse af en-
hederne. Godkendelse skal ske efter ovennævnte 5 års regel. 
 
Miljøcenter Odense har som begrundelse for ovennævnte 5 års regel henvist til følgende i ud-
kastet til afgørelse: 
 
I henhold til § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 
2006 – bør fristen for udnyttelse af godkendte udvidelser i henhold til en miljøgodkendelse ik-
ke overstige 5 år. 
 
I bemærkninger fra COWI er angivet, at nævnte paragraf ikke finder anvendelse i forhold til 
det stillede vilkår vedrørende de ovennævnte 5 år for etablering af nye etaper. 
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Miljøcenter Odense er ikke enig i nævnte forhold, og der er således ikke på nævnte forhold i 
foreliggende afgørelse. 
 
COWI angiver, at der på vegne af Odense Renovation A/S gøres indsigelse mod ovennævnte 
tidsbegrænsning. 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der skal fremsendes en indsigelse mod afgørelsen når 
denne foreligger, såfremt afgørelsen ønskes påklaget til Miljøklagenævnet. 
 
 
Acceptkriterier  
 
I relation til ovennævnte har COWI bemærket, at der i vilkår 7 i udkastet til afgørelse alene er 
taget stilling til grænseværdier for udvaskning for mineralsk affald, der skal deponeres på etape 
2b og ikke grænseværdier for mineralsk affald generelt. 
 
Miljøcenter Odense skal hertil bemærke følgende: 
 
Ved projektgodkendelser af fremtidige etaper – udover etape 2b – vil der skulle meddeles en 
afgørelse om positivliste for hvad, der må modtages af affald på disse etaper. 
 
Miljøcenter Odense finder, at forhold vedrørende grænseværdier for udvaskning hænger sam-
men med de affaldstyper der ønskes deponeret. 
 
I relation til afgørelse om positivliste vil Miljøcenter Odense således tage stilling til forhold 
vedrørende grænseværdier for udvaskning ved meddelelse af projektgodkendelse. 
 
 
Overfladevand 
 
I udkastet til afgørelse er der stillet vilkår om, at der skal etableres et system for afledning af 
overfladevand fra slutafdækkede etaper. 
 
Odense Renovation A/S og COWI på vegne af Odense Renovation A/S har bemærket, at der 
ikke vurderes at være behov for etablering af et system for afledning af overfladevand fra slut-
afdækkede etaper. 
 
Det er angivet, at der i vurderingsafsnittet savnes en begrundelse for hvorfor Odense Miljøcen-
ter finder, at der er behov for etablering af et overfladeafvandingssystem. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der skal etableres overfladeafvandingssystem såfremt, at overfla-
devandet fra slutafdækkede etaper ikke nedsives inden for de enkelte enheders membranbelagte 
områder. 
 
Miljøcenter Odense har ved tilsyn på nedlukkede enheder erfaret, at der kan ske udsivning af 
perkolat til overfladevand fra slutafdækkede etaper, og der stilles derfor vilkår om, at overfla-
devand over en periode på 2 år skal afledes til perkolatsystemet, da vandet i den periode betrag-
tes som processpildevand. 
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Efter de to år skal der fremsendes redegørelse vedrørende fremtidig afledning af overfladevan-
det. 
 
Grundvandskontrol for enhed 2 b – mineralsk affald 
 
I udkastet til afgørelse er der stillet vilkår om, at der i forbindelse med fremsendelse af projekt 
for enhed 2 b skal fremsende forslag til analyseparametre for drænvandsprøver, samt forslag til 
kontrolprocedure for prøverne. 
 
Odense Renovation A/S har bemærket, at der allerede er fremsendt forslag til kontrolprogram 
for drænvandsprøver og, at der savnes stillingtagen hertil. 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at det forsalg til kontrolprogram Miljøcenter Odense har 
modtaget ikke omfatter etape 2 b. 
 
 
Dræn og beskyttelseslag 
 
I udkastet til afgørelse er der stillet vilkår om, at der ved etablering af nye etaper skal etableres 
et dræn og beskyttelseslag på minimum 0,5 m. Såfremt en enhed ønskes etableret med et dræn 
og beskyttelseslag på mindre en 0,5 m skal der redegøres/argumenteres nærmere herfor. 
 
Odense Renovation ønsker nærmere begrundelse for nævnte vilkår. Der henvises til, at allerede 
etablerede enheder på Odense Nord Miljøcenter er etableret med et dræn og beskyttelseslag på 
0,3 m. 
 
I deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 fremgår det i afsnit 3.5 at godkendelsesmyndigheden ud 
fra kendskab til det affald som ønskes deponeret kan beslutte at tykkelsen af dræn – og beskyt-
telseslaget kan reduceres til 0,3 m. 
 
Miljøcenter Odense skal hertil bemærke, at det vurderes at være vigtigt at en redegørelse, som 
skal begrunde en reduktion i tykkelsen af dræn – og beskyttelseslage, refererer til affaldstyper-
ne der skal deponeres på enheden, med særlig fokus på egenskaberne af det første lag affald der 
udlægges på en enhed. 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at det vurderes at være vigtigt, at der redegøres for, at egen-
skaberne af det første lag affald, der lægges som førte lag på en ny deponeringsenhed har egen-
skaber, som gør, at det kan erstatte de 20 cm grus – ved etablering af et beskyttelseslag på 
0,3m. 
 
Såfremt der redegøres for nævnte forhold ved fremsendelse af projekt for nye enheder, vil der 
blive taget stilling til, om et ønske om et beskyttelseslag på 30 cm kan imødekommes. 
 
Lugt 
 
Odense Renovation A/S har knyttet bemærkning til hvorfor, der fastlægges vilkår om lugt, når 
det samtidig er angivet, at der generelt ikke vurderes at være lugtproblemer. 
 
Miljøcenter Odense skal hertil bemærke, at der er fastlagt vilkår vedrørende lugt såfremt, der 
mod forventning, skulle opstå lugtgener og komme klager over lugt. 
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Luftkravene er fastlagt på grundlag af luftvejledningen – Vejledning nr. 4, 1985 fra Miljøsty-
relsen. 
 
 
 

Odense Kommunes bemærkninger til afgørelsen 
 

 
Odense Kommune har angivet, at det ikke fremgår klart af afgørelsen hvilke vilkår i de eksiste-
rende godkendelser af Odense Nord Miljøcenter, der afløses af vilkårene i afgørelsen og hvilke 
der fortsætter.  
 
Alle vilkår i godkendelsen af 1992, af Odense Nord Miljøcenter, erstattes af vilkår i forelig-
gende afgørelse. Forholdet er præciseret i foreliggende afgørelse. 
 
 
Enhed SD 
 
Odense Kommune har angivet, at enhed SD på Odense Nord Miljøcenter ikke er for nuværende 
er klassificeret, som depot for farligt affald – jf. amtets afgørelse om klassificering af 21. marts 
2002. 
 
Miljøcenter Odense er enig heri. 
 
Odense Renovation har telefonisk den 15. december 2009 tilkendegivet, at enheden ønskes 
klassificeret, som en enhed for mineralsk affald. 
 
I foreliggende afgørelse er enheden klassificeret, som enhed for mineralsk affald. 
 
 
VVM 
 
Odense Kommune anfører, at såfremt enhed SD klassificeres, som enhed til farligt affald kan 
det indebære krav om VVM. 
 
Miljøcenter Odense er enig heri – Odense Kommune skal vurdere om. der skal laves en VVM – 
redegørelse, såfremt der skal kunne modtages farligt affald på enhed SD 
 
Nævnte forhold en medtaget i vurderingsafsnittet i foreliggende afgørelse og det farlige affald 
er taget ud af positivlisten. Det vil kunne optages på positivlisten når VVM forholdet er afkla-
ret. 
 
Miljøcenter Odense er enig med Odense Kommune om, at VVM – screeninger for nye etape – 
herunder etape 2 b – skal foretages for de konkrete projekter. 
 
 
Projektgodkendelser/Miljøgodkendelser 
 
Odens Kommune har knyttet kommentarer vedrørende 5 – års frist for etablering af nye etaper i 
henhold til en projektgodkendelse. 
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Se Miljøcenter Odenses ovennævnte kommentarer desangående – under Odense Renovations 
bemærkninger. 
 
Positivliste 
 
Odense Kommune har forespurgt om vilkår 6 i afgørelsen betyder, at der må deponeres mine-
ralsk affald på etape 2b uden, at der foreligger udvaskningstests for det mineralske affald set i 
forhold til, at karakteriseringen af affaldet kan vente til 1. juli 2011. 
 
Miljøcenter Odense skal hertil bemærke at nævnte frist er fastlagt i overensstemmelse med de-
poneringsbekendtgørelsen krav og, at det er korrekt, at der indtil denne frist må deponeres det 
affald, der er på positivlisten. 
 
Set i forhold til positivlisten i foreliggende afgørelse er det kun det mineralske affald, der skal 
gennemgå karakteriseringstests set i forhold til bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Det bemærkes, at de ønskede typer farlig affald ikke længere findes på positivlisten. 
 
 
Alarmværdier – grundvandskontrol  
 
Odense Kommune har rettet spørgsmål vedrørende fastlagte alarmværdier for grundvandskon-
trol. 
 
Der er i foreliggende afgørelse – på baggrund Odense Kommunes bemærkninger – foretaget ju-
stering af vilkåret vedrørende alarmværdier  
 
 
Sikkerhedsstillelse 
 
Odense Kommune har bemærket, at der ikke er stillet krav om beregning af sikkerhedsstillelse 
for enhed 1b, selvom denne ikke var nedlukket 16. juli 2009. 
 
Miljøcenter Odense skal i denne sammenhæng henvise til brev af 25. juni 2009, sendt af Miljø-
styrelsen til alle kommuner, Miljøcenter Odense, Århus og Roskilde og til alle deponeringsan-
læg. 
 
I henhold til dette brev kan deponering af affald på deponeringsanlæg, der ikke har fået en af-
gørelse vedrørende deres overgangsplan, foretage deponering i henhold til gældende miljøgod-
kendelse. 
 
I miljøgodkendelse af juli 1992 for Odense Nord Miljøcenter, som var gældende indtil forelig-
gende afgørelse blev meddelt, var der ikke stillet vilkår om sikkerhedsstillelse for etape 1b. 
 
 
Årsrapport 
 
Odense Kommune har angivet, at der ønskes adgang til årsrapporten såfremt denne placeres i 
en database. 
 
Odense Kommune må rette henvendelse til Odense Renovation desangående. 
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Slutafdækning 
 
Odense Kommune har bemærket, at der tidligere var krav om etablering af en rodspærre på 20 
cm sand under afdækningen på en meter.  
 
Der er ikke i udkastet til afgørelse fastlagt krav om etablering af rodspærre idet slutafdækkede 
enheder ikke skal anvendes til landbrugsformål, men til rekreative formål. 
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