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Påbud om ændring af vilkår G1 i afgørelse om revurdering af Prøve-
stensdepotets miljøgodkendelse, Prøvestensdepotet, B-vej 6, 2300 
København S. 
 
Københavns Kommune, Center for Miljø, har den 13. juli 2011 søgt om æn-
dring af vilkår G1 i den revurderede miljøgodkendelse af Prøvestensdepotet 
af 9. december 2010.  
 
Miljøstyrelsen Roskilde ændrer hermed vilkåret til følgende formulering:  
 
Vilkår G1 
 
Delområde II 
Delområde II nord for tværvolden skal slutafdækkes med signalnet og 0,5 
meter uforurenet jord eller andre egnede uforurenede materialer.  
 
Delområde III
Delområde III syd for tværvolden skal slutafdækkes med signalnet og 0,5 
meter uforurenet jord.  
 
Fælles bestemmelser for delområde II og III
Ved uforurenet jord forstås jord, der er kategoriseret i kategori 1, samt jord, 
der må flyttes, uden at det skal anmeldes, jf. bekendtgørelse om anmeldel-
se og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, bekendtgørelse nr. 
1479 af 12. december 2007. Denne jord kan anvendes uden forudgående 
accept af tilsynsmyndigheden 
 
Ved uforurenede materialer forstås materialer, der kan overholde samme 
krav som kategori 1 jord. Uforurenet genbrugsstabil og uforurenent stabil-
grus kan anvendes i område II, uden forudgående accept af tilsynsmyndig-
heden 
 
Hvis der anvendes andre materialer end uforurenet jord, uforurenet gen-
brugsstabil og uforurenet stabil grus i område II, skal tilsynsmyndigheden 
accepter disse på baggrund af en redegørelse fra virksomheden.  
 
Hvis jorden eller materialerne indeholder andre stoffer nævnt i tabel 3 i jord-
flytningsbekendtgørelsen, skal tilsynsmyndigheden accepteret dette på bag-
grund af en redegørelse fra virksomheden.  
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Prøvetagning og kemiske analyser til dokumentation af jord- og materiale-
kvaliteter skal udføres af et akkrediteret laboratorium.  
 
Slutafdækningen af delområde II og III skal være gennemført senest 31. 
december 2011. Dokumentation for, at afdækningsmaterialerne overholder 
grænseværdierne for kategori 1 jord, skal sendes til tilsynsmyndigheden i 
form af en samlet rapport senest 1. februar 2012.  
 
Anlægget er først endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt 
skriftlig accept af, at nedlukningen er afsluttet.  
 
Miljøstyrelsens bemærkninger  
Nuværende vilkår G1 i den revurderede miljøgodkendelse af 9. december 
2010 lyder:  
 
G1 
Delområde III 
Delområde III syd for tværvolden skal slutafdækkes med signalnet og 1 me-
ter ren jord/rene materialer.  
Alternativt kan området slutafdækkes med signalnet og 0,5 meter ren 
jord/rene materialer. Betingelsen herfor er, at det dokumenteres, at den 
øverste halve meter af den deponerede jord er lettere forurenet jord, jf. be-
kendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord.  
Dokumentationen skal ske ved analyse af 1 blandprøve sammensat af 5 
delprøver for hver 500 m

2 
areal. Blandprøverne skal analyseres for de pa-

rametre, som fremgår af bekendtgørelsen om definition af lettere forurenet 
jord.  
For hver enkelt forureningsparameter må gennemsnittet af analyseresulta-
terne ikke overskride grænseværdien for den pågældende parameter i be-
kendtgørelsen. Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien 
for den pågældende parameter med mere en 50 %.  
Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden.  
Delområde II 
Delområde II nord for tværvolden skal slutafdækkes med signalnet og 0,5 
meter ren jord/rene materialer.  
Ved ren jord/rene materialer forstås jord/materialer, der overholder de fast-
satte grænseværdier for indhold af forureningselementer for Kategori 1 jord, 
jf. bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og doku-
mentation i forbindelse med flytning af jord.  
Dokumentation for, at afdækningsmaterialerne overholder grænseværdier-
ne for kategori 1 jord, skal sendes til tilsynsmyndigheden til accept, inden 
afdækningen sker.  
Prøvetagning og kemiske analyser til dokumentation af jord- og materiale-
kvaliteter skal udføres af et akkrediteret laboratorium.  
Slutafdækningen af delområde II og III skal være gennemført senest 31. 
december 2011.  
Anlægget er først endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt 
skriftlig accept af, at nedlukningen er afsluttet.  
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Center for Miljø har ansøgt om at vilkåret ændres til:  
Delområde II 
Delområde II nord for tværvolden skal slutafdækkes med signalnet og  
0,5 meter egnede materialer, der overholder grænseværdierne for  
jordkvalitetskriteriet.  
 
Delområde III 
Delområde III syd for volden skal slutafdækkes med signalnet og 0,5  
meter uforurenet jord, forstået som jord svarende til kategori 1 samt  
jord, der må flyttes uden at det skal anmeldes jf. BEK nr. 1479 af 12.  
december 2007.  
 
Dokumentation for, at afdækningsmaterialerne overholder grænseværdier-
ne skal sendes til tilsynsmyndigheden. Prøvetagning og kemiske analyser til 
dokumentation af jord- og materialekvaliteter skal udføres af akkrediteret 
laboratorium.  
Slutafdækningen af delområde II og III skal være gennemført senest  
31. december 2011.  
Anlægget er først endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden har  
meddelt skriftlig accept af, at nedlukningen er afsluttet.  
 
Siden revurderingen af Prøvestenens miljøgodkendelse i 2010 er depone-
ringsbekendtgørelsen, som bl.a. regulerer slutafdækning af deponier, blevet 
ændret.  
 
Vilkår G1 er ændret i overensstemmelse med det ansøgte og således, at de 
ændrede bestemmelser i den nye deponeringsbekendtgørelsen (bek. om 
deponeringsanlæg, nr 719 af 24. juni 2011) om slutafdækning af deponier 
overholdes.  
 
Det bemærkes, at såvel uforurenet jord som andre uforurenede materialer, 
ikke må indeholde andre stoffer end de, der er nævnt i tabel 3 i jordflyt-
ningsbekendtgørelsen. Hvis jorden eller materialerne indeholder andre stof-
fer, skal tilsynsmyndigheden foretage en konkret vurdering på baggrund af 
en ansøgning, inden en eventuel anvendelse til slutafdækning.  
 
Vilkårsændringen gives som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk.  
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
 
Påbuddet blev varslet overfor virksomheden den 15. august 2011. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har modtaget følgende bemærkninger fra Køben-
havns Kommune Center for Miljø i mail af 29. august 2011: 
 
KMC har en kommentar til sætningen ”Det bemærkes, at såvel uforurenet jord som 
andre uforurenede materialer, ikke må indeholde andre stoffer end de, der er 
nævnt i tabel 3 i jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis jorden eller materialerne inde‐
holder andre stoffer, skal tilsynsmyndigheden foretage en konkret vurdering, inden 
en eventuel anvendelse til slutafdækning”.  
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KMC ønsker at få præciseret, at ”såvel uforurenet jord som andre uforurenede 
materialer, skal overholde de fastsatte grænseværdier for indhold af forurenings‐
komponenter for kategori 1 jord, jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumenta‐
tion i forbindelse med flytning af jord. Herudover tillades der et indhold af følgende 
forureningskomponenter med de angivne koncentrationer:  
 

• Nikkel ≤ 30 mg/kg 

• Flygtige kulbrinter, C6-C10 ≤ 25 mg/kg 
• Lette kulbrinter, C10-C15≤ 40 mg/kg 
• Lette kulbrinter, C15-C20≤ 55 mg/kg 
• Tunge kulbrinter, C20-C35≤ 100 mg/kg ”  

Ønsket om en præcisering skyldes, at der udover de stoffer, der nævnes i tabel 3, vil 
være en række stoffer tilstede i jorden, som man traditionelt ikke analyserer for. 
Nikkel og kulbrinter er en undtagelse, da der oftest analyseres for disse, og det er 
derfor nødvendigt med en stillingtagen til dette. Der er et naturligt baggrundsni‐
veau af nikkel i jordbunden og undergrunden, der gør det umuligt at finde materia‐
ler til overdækning, der er helt frie for nikkel. Et mindre indhold af kulbrinter vil 
også være at finde i de fleste tilfælde, da selv små forekomster af fx rødder eller 
blade vil komme til udtryk som kulbrinter på chromatogrammerne. Det forventes, 
at værdierne i tabel 3 i Jordflytningsbekendtgørelsen i nær fremtid vil blive supple‐
ret med nikkel og kulbrinter i koncentrationsniveauer som dem, der angives i jord‐
kvalitetskriterierne, dette er årsagen til, at det netop er de ovennævnte værdier, 
der er foreslået. I Øvrigt henvises til ”Afgørelse med præcisering af krav til jord til 
slutafdækning” (vedhæftet), hvor en lignende præcisering har fundet sted i forbin‐
delse med overdækning af Stigsnæs Askeopfyldning.  
 
KMC ønsker desuden at undersøge muligheden for, at anvende jomfruelige råstof‐
fer til slutafdækningen. I den forbindelse ønskes det, at krav om dokumentation af, 
at materialet er kategori 1, frafalder.  
 
Miljøstyrelsen Roskildes bemærkning 
 
Ovenstående kommentarer fra Virksomheden har givet anledning til, at det i 
vilkår G1 er indsat en mulighed for at Miljøstyrelsen Roskilde på baggrund 
af en redegørelse fra virksomheden, kan accepterer at jorden, eller de ”eg-
nede materialer”, indeholder andre stoffer end dem der er opført i tabel 3. 
Dette har i øvrigt medført, at det er præciseret i vilkåret, hvilke materialer 
typer der behøver, og hvilke der ikke behøver, en forudgående accept af 
tilsynsmyndigheden. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har ikke imødekommet Københavns Kommunes 
ønske om, at det i vilkår bliver fastsat at de ovennævnte niveauer af nikkel 
og kulbrinter kan accepteres.   
 
Årsagen er, at Københavns Kommune skal fremsende en begrundelse for, 
at afdækningsjord med forureningskomponenter i de pågældende koncen-

 4 



trationsniveauer er forsvarlige lige netop på Prøvestenen, da henvisningen 
til godkendelsen på Stigsnæs Askedepot ikke er tilstrækkelig. I forbindelse 
med godkendelsen af slutafdækningsmaterialer på Stigsnæs Askedepot, er 
der foretaget en konkret vurdering af, at Nikkel og kulbrinter kan accepteres 
i de nævnte niveauer, da området er udlagt til lager og havneformål og ikke 
til rekreativt område. Derfor er Prøvestenen og Stigsnæs Askedepot  ikke 
entydigt sammenlignelige, da visse dele af Prøvestenen er udlagt til rekrea-
tivt formål. Indtil de pågældende stoffer evt bliver optaget i tabel 3 i jordflyt-
ningsbekendtgørelsen, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt 
indholdstofferne kan accepteres i afdækningsjord på Prøvestenen. Dette 
gælder også for andre stoffer, som ikke er nævnt i tabel 3 i jordflytningsbe-
kendtgørelsen, som kunne være identificeret i jorden.  
 
Det er uhensigtsmæssigt, at udvælge enkeltstoffer som nævnes i vilkår, 
som efterfølgende kan vise sig, ikke være dækkende for andre jordpartier, 
der ønskes benyttet til slutafdækning. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde er umiddelbart positiv overfor at acceptere indhold 
af nikkel samt lette og flygtige kulbrinter op til de nævnte grænseværdier 
men skal vurdere grænseværdien for tunge kulbrinter nærmere 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har ikke imødekommet Københavns Kommunes 
ønske om, at der ikke kan kræves dokumentation for indholdstofferne i jom-
fruelige materialer. Hvis der anvendes jomfruelige materialer, skal disse 
kunne opfylde kravene til minimum kategori 1 jord, samtidig med at materia-
let fysiske beskaffenhed skal godkendes af tilsynsmyndigheden, (hvis det 
jomfruelige materiale er stabilgrus skal den fysiske beskaffenhed ikke på 
forhånd accepteres). ”Jomfruelige materialer” er blot en populær betegnelse 
for nyudvunde materialer, og er ikke nødvendigvis af en karakter, eller har 
et indhold af stoffer, så det automatisk kan accepteres som slutafdækning. 
Omfanget af den nødvendige dokumentation kan aftales med tilsynsmyn-
digheden, hvor kravene i jordflytningsbekendtgørelsen kan fraviges i forhold 
til nødvendigheden af- og omfanget af prøvetagning. Eventuel prøvetagning 
og analyser i forbindelse hermed skal udføres af akkrediterede laboratorier. 
 
Konsekvensen af vilkårsændringer er, at Københavns Kommune skal rede-
gøre for, at slutafdækning med jord eller andre materialer der indeholder 
andre stoffer end dem der er opført på tabel 3, uproblematisk kan anvendes 
til slutafdækning på Prøvestenen inden slutafdækningen foretages. Miljøsty-
relsen vurderer, at udgangspunktet er, at niveauet for disse stoffer ikke må 
overstige jordkvalitetskriterierne. 
 
Ligeledes skal ”andre materialer” bortset fra uforurenet genbrugsstabil og 
uforurenet stabilgrus til område II godkendes af tilsynsmyndigheden.  
 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
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• kommunalbestyrelsen 
• Sundhedsstyrelsen 
• landsdækkende foreninger og organisationer 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11 eller anbri@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 25. oktober 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544288 eller 
anbri@mst.dk. 
 

 6 

http://www.mst.dk/


Påbuddet vil blive annonceret den 27. september i Amagerbladet og vil 
endvidere kunne ses på www.mst.dk. 
  
 
 
Elektronisk kopi til: 
København Kommune tmf@tmf.dk  
Embedslægerne Hovedstaden, Borups Alle, blok D-E, 4 sal, 2400 Købe-
haavn NV, hvs@sst.dk  
Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 P:O: Box 1013 Købe-
havns K info@byoghavn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Købehavn Ø 
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV fr@friluftsraadet.dk
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K 
info@nordic.greenpeace.org  
Dansk ornitologisk forening, natur@dof.dk og Koebenhavn@dof.dk
   
 
 
      
 
 
 
Med venlig hilsen 
Annemarie Brix 
Miljøstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
Tlf 72544288 
e.mail: anbri@mst.dk 
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