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1.  INDLEDNING 
 
Det fælleskommunale selskab Deponi Syd I/S overtog pr. 1. januar 2011 den aktive 
deponeringsenhed 3A.1 og arealer for etablering af nye deponeringsenheder på Måde 
Deponeringsanlæg, jf. bilag A og B. Den del af Måde Deponeringsanlæg, som er overtaget af 
Deponi Dyd I/S, betegnes herefter som Måde Deponi. 
 
Deponi Syd I/S ejes af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. 
 
Udover Måde Deponi inkl. enhed 3 A.1 ejes de aktive og fremtidige deponeringsenheder på 
Grindsted Affalds- og Genbrugssanlæg af Deponi Syd I/S. 
 
Esbjerg Kommune har således pr. 1. januar 2011 alene haft ansvaret for de nedlukkede enheder 1 
og 2 på Måde Deponeringsanlæg, samt jorddeponering og sideaktiviteter så som genbrugsplads 
m.v. 
 
Gældende vilkår vedrørende drift af Måde Deponeringsanlæg er fastlagt i følgende afgørelse af 
13. juli 2004: 
 
”Miljøgodkendelse af en udvidelse af Måde Deponeringsanlæg samt påbud om ændrede vilkår i 
eksisterende miljøgodkendelser.” 
 
På grund af ovennævnte forhold skal der foretages en revurdering af afgørelsen af 13. juli 2004 
således, at der meddeles en afgørelse til Deponi Syd I/S vedrørende drift af Måde Deponi, 
herunder deponeringsenhed 3A.1. 
 
Af bilag A og B fremgår lokaliseringen af Måde Deponeringsanlæg samt det areal, som er 
overtaget af Deponi Syd I/S. 
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2. KLASSIFICERING AF MÅDE DEPONI – DEPONI SYD I/S - 
KYSTNÆRHED 
 
Esbjerg Kommune har den 17. juni 2009 fremsendt dokumentation for, at Måde 
Deponeringsanlæg er placeret kystnært. 
 
På baggrund af de fremsendte oplysninger klassificerer Miljøstyrelsen Måde Deponi – Deponi 
Syd I/S som kystnært i henhold til deponerings-bekendtgørelsen 1 § 32. stk. 2. 
 
Afgørelsen begrundes i at: 
 
Deponeringsanlægget ligger helt ud til kysten og at grundvandstrømmen primært er rettet mod 
Vadehavet. 
 
Der er ingen almen vandforsyning eller indvindingsoplande mellem Måde Deponi – Deponi Syd 
I/S og Vadehavet. 
 

3. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Jævnfør § 75 i miljøbeskyttelsesloven har foreliggende påbud været varslet overfor Deponi Syd 
I/S ved brev af 15. november fra Miljøstyrelsen Odense. 
 
Der meddeles hermed påbud vedrørende Måde Deponi til Deponi Syd I/S. 
 
Påbuddet meddeles efter § 41 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Ved meddelelse af påbuddet fastlægges der vilkår vedrørende drift af deponeringsenhed 3A.1. 
 
De gældende vilkår2 vedrørende drift af enhed 3A.1 og fremtidige deponeringsenheder bortfalder 
således 
 
Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det 
enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 5.4.  
 
Vilkårene i foreliggende afgørelse er meddelt ved påbud, og der er derfor ikke retsbeskyttelse. 
 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  
 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 
2 Vilkår i henhold til ”Miljøgodkendelse af en udvidelse af Måde Deponeringsanlæg samt påbud om ændrede vilkår i eksisterende 
godkendelser”, dateret 13. juli 2004. 
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3.1 Vilkår for revurderingen  
 
 
Generelle forhold  
 
1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendel-sens indhold. 
 
2. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode.  
   
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen  
 Indtræder. 
 

 
Indretning generelt 

 
3. Den del af Måde Deponeringsanlæg der ejes af Deponi Syd I/S (Måde Deponi) er vist på 

bilag B. 
 
4. Deponeringsenhed 3A.1 skal sikres således, at der ikke er fri adgang til denne. 
 
 Udenfor anlæggets åbningstid skal anlægget være låst. 
 
 

Affaldskontrol 
 
5. For hvert læs affald der modtages, skal der føres kontrol med, at affaldet er optaget på 

Deponi Syds positivliste for Måde Deponi samt, at den fornødne dokumentation 
foreligger. 

 
 Dokumentationen skal indeholde oplysninger i henhold til de til enhver tid gældende 

bestemmelser desangående – gældende bestemmelser i henhold til 
deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, punkt 2, 2.2. 

 
 Ovennævnte kontrol skal foretages af en person med A – bevis eller kvalifikationer, der 

kan sidestilles hermed, jf. bekendtgørelse om udannelse af driftsledere og personale 
beskæftiget med deponeringsanlæg. 

 
6. Ved enhver modtagelse af affald skal Deponi Syd I/S foretage en visuel inspektion af 

affaldet ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet. Ved begrundet mistanke om 
uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentation herfor, skal der ske en yderligere 
kontrol. 

  



 7

7.  Affaldslæs der indeholder affald, der ikke er angivet på positivlisten, jf. vilkår 11, for 
Måde Deponi eller hvor der på baggrund af dokumentation eller den visuelle kontrol 
konstateres, at affaldet tilhører en affaldstype, der ikke er optaget på anlæggets 
positivliste, skal afvises inden aflæsning. 

 
  Hvis affaldet undtagelsesvis er aflæsset, skal hele læsset fjernes igen, eller affald der ikke 

må deponeres skal udsorteres inden deponering. 
  
8.  Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsen3 kan udsorteres som 

forbrændingsegnet og/eller genanvendeligt. 
   
9.  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 udvalgt læs i fraktionerne: 
 

 Deponeringsegnet affald. 
 

 Genanvendeligt affald. 
 

 Forbrændingsegnet affald. 
 

 Andet affald, herunder farligt affald. 
 
 Udsorteringen skal foregå på et område med fast underlag og afløb til offentlig kloak eller 

på membranbelagt område. 
 
 Stikprøvekontrollen skal som minimum dokumenteres ved fotos af udsorterede fraktioner, 

vejning af det samlede læs samt den deponeringsegnede del. Resultaterne fra 
stikprøvekontrollen skal opbevares på anlægget og være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden samt indberettes i årsrapporten. 

 
10. Der må udelukkende modtages affald, som ifølge kommunale regulativer er klassificeret 

som deponeringsegnet affald eller som jf. gældende affaldsbekendtgørelses § 4, stk. 2 er 
klassificeret som deponeringsegnet og som er optaget på anlæggets positivliste. 

 
 Positivliste 
 
11. På enhed 3.A.1 må der kun modtages affald, der et omfattet af følgende definition: 
 
  

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011. 
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Definition på blandet affald 
 
 Der må kun deponeres affald der opfylder følgende definition på blandet affald jf. 

gældende deponeringsbekendtgørelses § 3, punkt 10: En delmængde af ikke – farligt 
affald som består af organisk og uorganisk affald med et indhold af organisk kulstof 
(TOC) på 50 g eller mere per kg tør prøve. 

 Positivlisten for enhed 3.A.1 som omfatter blandet affald fremgår af bilag C. 
 
 
 Deponering af asbest 
 
12. Deponering af asbest på etape 3A.1 skal ske i en særskilt celle på etapen. 
 
13. For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet deponeret 

asbestholdigt affald foretages afdækning asbestaffaldet med hensigtsmæssigt materiale 
enten jord eller blandet affald med tilsvarende egenskaber. Afdækningen skal have en 
lagtykkelse på minimum 0,2 meter. 

 
14. Hvis asbestaffaldet ikke er indpakket i plast, skal affaldet befugtes regelmæssigt, i 

sommer perioden og i regnfattige perioder er det dagligt. 
 
15. Det er ikke tilladt, at foretage kompaktering af deponeret asbestholdigt affald, ligesom al 

unødvendig færdsel med køretøjer på området, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, 
skal undgås. 

 
16. På enheder hvor der er deponeret asbest, skal der etableres slutafdækning, så snart 

deponeringen er ophørt. 
 
17. Efter slutafdækningen af en deponeringsenhed, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, 

skal deponeringsanlæggets driftsansvarlige indsende en oversigtsplan til 
tilsynsmyndigheden med angivelse af, hvor asbestaffaldet et beliggende. 

 
18. På nedlukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, skal 

deponeringsanlæggets driftsansvarlige sikre, at der træffes foranstaltninger, der sikrer, at 
der ikke udføres anlægsarbejder eller boring af huller på området, som kan give anledning 
til frigivelse af asbestfibre. 

19. På nedlukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt affald skal 
deponeringsanlæggets driftsansvarlige sikre, at der træffes foranstaltninger f.eks. i form af 
indhegning for at begrænse eventuel udnyttelse af eller adgang til arealet med henblik på, 
at undgå at mennesker eller dyr kommer i kontakt med affaldet. 

 
 
Grundvand 
  
 Nedstrøms boring 
 
20. Grundvandskvaliteten ”nedstrøms” for deponeringsenhed 3A.1 skal kontrolleres ved 

udtagning af vandprøver udtaget i boringerne EK 14 og RAK 12 – se vedlagte bilag B. 
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 Opstrøms boring 
 
21. Grundvandskvaliteten ”opstrøms” for deponeringsenhed 3A.1 skal kontrolleres ved 

udtagning af prøver i boring RAK 7 – se vedlagte bilag B. 
 
 Prøveudtagning og analyseparametre 
 
22. Boringerne EK 14, RAK 12, og RAK 7 skal renpumpes før prøveudtagning, og 

boringerne skal pejles forinden renpumpningen igangsættes. 
 
23. Prøveantal og analyseparametre for de prøver der skal udtages i henhold til vilkår 20 og 

21 fremgår af vedlagte bilag D. 
 
 Analyseresultater for de udtagne prøver af grundvandet skal løbende sendes direkte fra 

laboratoriet til tilsynsmyndigheden. 
 
 
 Kontrolprocedure for grundvandsanalyser 
 
24. Analyseresultaterne fra boring EK 14 og RAK 12 skal vurderes på grundlag af kap 8. 

”Grundvandskontrol ved kontrollerede affaldsdepoter”, DAKOFA – skrift nr. 1, 1985. 
 
 Der fastlægges de alarmværdier der fremgår af bilag E. 
 
 En alarmværdi anses for overskredet såfremt alarmværdierne for samtlige parametre har 

været overskredet i den samme prøveudtagningsrunde. 
 

For alarmværdi X + S: 
 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk skal Deponi Syd I/S senest 4 uger efter, at 
analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden. Af 
redegørelsen skal det fremgå hvilke tiltag, der påtænkes iværksat som f.eks. ny 
prøveudtagning ud fra et udvidet analyseprogram eller fysiske tiltag for at hindre eventuel 
udsivning etc. Samtidig hæves analysefrekvensen til 6 prøver pr. år indtil 4 prøver i træk 
har vist et tilfredsstillende resultat efter tilsynsmyndighedens vurdering. 
 
Tilsynsmyndigheden fastlægger på grundlag af redegørelsen, om de nævnte 6 prøver skal 
analyseres efter et udvidet program. 
 
For alarmværdi X + 2 · S 
 
Overskrides denne alarmværdi 2 gange i træk skal Deponi Syd I/S foretage tilsvarende 
som beskrevet under x + s. 
 
 



 10

For alarmværdi X + 3 · S 
 
Overskrides denne alarmværdi 1 gang skal Deponi Syd I/S øjeblikkelig udtage en ny 
prøve til analyse. Overskrider denne også alarmværdien, skal Deponi Syd I/S foretage 
tilsvarende som beskrevet under overskridelserne x + s og x + 2·S. 

 
  

Perkolat 
 
25. Perkolat fra enhed 3 A.1 skal afledes til Esbjerg Renseanlæg Øst. 
 
26. Der skal årligt foretages en opgørelse af den mængde perkolat, der er afledt til Esbjerg 

Renseanlæg Øst. 
 
27. Den samlede perkolatmængde fra enhed 3A.1 skal som minimum registreres ugentligt. 
 
28. Perkolat skal moniteres efter to analyseprogrammer – et rutineprogram og et udvidet 

program. 
 
 I bilag F er angivet analyseparametre og analysefrekvensen for perkolatprøver og de 

måneder af året hvor, der skal ske udtagning af prøver. 
 
29. Alle perkolatprøver skal udtages af en person, der er certificeret til prøveudtagning eller 

af et laboratorium, der er akkrediteret til prøveudtagning. 
 
  
Støj  
 
 Støjgrænser  
  
30. Driften af Måde Deponi må ikke medføre, at Måde Deponis samlede bidrag til 

støjbelastningen for nærmeste bolig i landzone overstiger nedenstående grænseværdier. 
 
 De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i 

dB(A). 
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 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) 

Maksimalværdi  Kl. 22.00 – 07.00 55 dB (A) 

  
 
 Kontrol af støj  
  
31. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at Deponi Syd I/S skal dokumentere at støjvilkåret 

for støj, jf. vilkår 30 er overholdt. 
 
 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 

tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  
 
 
 Krav til målinger 
 

Deponeringsanlæggets støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om 
Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 
om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når deponeringsanlægget er i fuld drift, med mindre der er truffet 
anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” 
af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier 
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Definition på overholdelse af støjgrænser 
 
32. Grænseværdierne for støj jf. vilkår 30 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede 

værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes 
og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens anvisninger.  

  
 
Luft 
 
 Støv 
 
33. Driften af deponeringsanlægget må ikke give anledning til støvgener udenfor anlæggets 

område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 
 
34.  Der må ikke forekomme vindflugt af affald – som stammer fra deponeringsanlægget – 

udenfor deponeringsanlæggets område. 
 
 
Lugt 
 
35. Driften af deponeringsanlægget må ikke give anledning til lugtgener, der er væsentlige 

efter tilsynsmyndighedens vurdering. 
 
 
Skadedyr 
 
36. Konstateres der skadedyr på deponeringsanlægget skal disse straks bekæmpes. 
 

 
Driftsinstruks 
 
37. Der skal foreligge en driftsinstruks og en sikkerhedsinstruks for deponeringsanlægget. 
  
 Driftsinstruksen skal omfatte alle anlægsdele og alle driftsprocedurer for 

deponeringsanlægget. 
 
38. Et ajourført eksemplar af drifts – og sikkerhedsinstruksen skal forefindes på 

deponeringsanlægget. Alle ansatte skal være bekendt med dens indhold. 
 
 
Driftsforstyrrelser  
 
39.  Deponi Syd skal underrette tilsynsmyndigheden telefonisk hurtigst muligt og senest først 

kommende hverdag, ved driftsforstyrrelser eller uheld som medfører forurening, eller 
indebærer en risiko for det. 
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En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 
dage efter hændelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat 
for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 

 
 
Sikkerhedsstillelse  
 
40. Der fastlægges følgende grundbeløb pr. tons affald for sikkerhedsstillelsen for etape 3 

A.1: 
 
 70 kr. pr. tons affald. 
 
 Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprise-reguleringsindekset for 

jordarbejder m.v. 
 
 Af bilag H fremgår grundlag og forudsætninger for den beregnede sikkerhedsstillelse. 
 
41 Sikkerhedsstillelsesbeløbet skal opbygges kvartalsvis i takt med, at der deponeres affald 

på enhed 3 A.1. 
 
42. Deponi Syd I/S skal hver år, i forbindelse med indsendelse af årsrapport – jævnfør vilkår 

46 indsende en dokumentation for den opsparede sikkerhedsstillelse. 
 
 
Deponigas 
 
43. Dannet deponigas skal til enhver tid bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde, enten 

ved affakling eller ved produktion af el/varme eller hvis der kun dannes små mængder 
deponigas, ved behandling i kompostbede eller lignende. 

 
44. For enhed 3 A.1 skal der foretages monitering af hvor meget deponigas, der dannes fra 

det deponerede biologisk nedbrydelige affald. Der henvises til bilag 2, afsnit 8 
deponeringsbekendtgørelsen. 

 
 Deponi Syd skal senest den 1. april 2013 fremsende forslag til monitering af gas fra enhed 

3 A.1. 
 
45. Inden afslutning af enhed 3 A.1 skal Deponi Syd I/S, udarbejde et projekt for håndtering 

af den dannede deponigas – jævnfør vilkår 48. 
 
 Projektet skal fremsendes til Miljøstyrelsen. 
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Årsrapport 
 
46. Deponi Syd I/S skal hvert år fremsende en årsrapport for perioden 1. januar – 31. 

december. 
 
 Årsrapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, inden den 1. april det følgende 

kalenderår. 
 
 Årsrapporten skal indeholde følgende data: 
 

  
 Indvejede affaldsmængder til deponering på enhed 3 A.1. 
 
 Oversigt over afviste affaldslæs, inkl. evt. oplysning om alternativ behandling. 

 
 Opfyldningstakt og forventet restvolumen. 

 
 Perkolatkvalitet og – kvantitet for deponeringsenhed 3 A.1. Endvidere skal der være en 

opgørelse over mængden af evt. recirkuleret perkolat, samt hvortil perkolatet er endeligt 
bortskaffet. 

 
 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. 

 
 Resultater af gasmonitering, el/varmeproduktion etc.. 

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

 
 Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sætninger i affaldet.  
 Eventuelle indkomne klager vedr. anlæggets drift. 

 
 Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i 

anvendelse. 
 

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

 
 Status for udannelse af deponeringsanlæggets medarbejdere, herunder en beskrivelse af 

planlagte udannelsesaktiviteter i det kommende år. 
 

I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og vurderet i forhold 
til foreliggende afgørelse. 
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Endvidere skal det fremgå af årsrapporten, hvilke eventuelle afhjælpende foranstaltninger, 
der er foretaget eller forventes foretaget. 

 
Rapporteringen 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 rapporteringen i en database, hvortil tilsynsmyndigheden har adgang evt. efter 
tildeling af en adgangskode, skal årsrapporterne ikke sendes til myndigheden. 
 
 

Nedlukning og efterbehandling 
 
 Nedlukning 
 
47. Når enhed 3 A.1 er fyldt op til den planlagte terrænudformning, skal der foretages 

nedlukning og slutafdækning af etapen. 
 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 fremtidige 
etaper. 

 
 Terrænudformning skal udføres efter retningslinjerne i lokalplan nr. 280 for udvidelse af 

deponeringskapaciteten for lossepladsen i Måde, skydebane og vindmøller; Esbjerg 
Kommune; oktober 1993. 

 
48. Når en enhed ønskes nedlukket skal Deponi Syd I/S sende oplysning herom til 

tilsynsmyndigheden. 
  
 Inden 3. måneder fra beslutningen om nedlukning skal der fremsendes en plan for 

nedlukningen til tilsynsmyndigheden. 
 
 Planen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af jordarbejde og projekt for 

håndtering af gas. 
 
 En nedlukning kan først påbegyndes, når tilsynsmyndigheden har meddelt godkendelse 

af, at nedlukningen påbegyndes. 
 
 Når enhed 3 A.1 nedlukkes skal slutafdækningen af enheden gennemføres senest 12 

måneder efter, at nedlukningen er godkendt af tilsynsmyndigheden. 
 
49. Slutafdækningen skal udføres med tykkelse på minimum 1 meter jord hvoraf de øverste 

20 – 30 cm af afdækningen skal være muld/eller muld sammenblandet med kompost. 
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 Ved nedlukning af etape 3 A.1 må der maksimalt lægges 1,2 meter jord oven på det 
deponerede affald. 

 
 Slutafdækningen skal etableres, så regnvand kan infiltrere gennem slutafdækningen. 
 
50. Ved nedlukning af deponeringsenhed 3 A.1 kan der, som de nederste 0,5 m af 

slutafdækningen anvendes kategori 2 jord. 
 Til dyrkningslaget og den øverste halvdel af afdækningslaget skal der anvendes 

uforurenet jord. 
 
 Ved uforurenet jord forstås jord, der er kategoriseret i kategori 1 samt jord, der må flyttes 

uden, at det skal anmeldes, jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i 
forbindelse med flytning af jord. 

 
 Kategorisering af jord fremgår af samme bekendtgørelse. 
 
51. Hvis der opstår støvgener i forbindelse med slutafdækningen, skal der foretages vanding 

for at hindre gener for omkringboende. 
 
 
 Overfladeafvandingssystem 
 
52. Deponi Syd I/S skal som en del af den plan, der skal fremsendes i henhold til vilkår 48 

medsende projekt for afledning af overfladevand fra enhed 3 A.1. 
 
 Overfladevandet skal i udgangspunkt afledes til perkolatsystemet. Kan eksempelvis 

gennemføres ved nedsivning af overfladevandet indenfor membranbelagt område. 
 
53. Såfremt Deponi Syd I/S ønsker en eventuel ændret bortskaffelse af overfladevandet – 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 tilsynsmyndigheden i forbindelse med accept af plan for 

nedlukning af enhed 3 A.1 jævnfør vilkår 48. 
 
55. Efter afslutning af ovennævnte periode på to år kan spørgsmålet om eventuel afledning af 

overfladevandet tages op til revurdering. 
 
 
 Efterbehandling 
 
56. I efterbehandlingsperioden skal egenkontrol af perkolat, grundvand og deponigas udføres 

uændret indtil de fastlagte kontrolprogrammer eventuelt justeres ved et påbud. 
 
57. Vedligeholdelse, overvågning og kontrol med de miljøbeskyttende systemer på enhed 3 

A.1 skal fortsætte så længe enheden udgør en forureningsrisiko for omgivelserne. 
Vurdering heraf foretages af tilsynsmyndigheden efter oplæg fra Deponi Syd I/S. 
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58. I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årligt udføres registreringer af 
sætninger i affaldet. 

 
 
Overgang til passiv tilstand 
 
59. Enhed 3 A.1 kan overgå til passiv tilstand når tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse 

herom. 
 
 Deponi Syd I/S skal fremsende en begrundet ansøgning om overgang til passiv tilstand. 
 
 

4. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

4.1 Baggrund for afgørelsen 

4.1.1 Måde Deponeringsanlæg 

 
Historik 
 
Affaldsdeponeringen på Måde blev påbegyndt i perioden 1966 – 69 og foregik oprindelig som 
opfyldning af nogle daværende lergrave. Det fortsatte frem til 1986, hvor der indenfor et område 
på ca. 172.500 m2 blev deponeret skønsmæssigt 1 -2 mill. m3 affald. 
 
Affaldsdeponeringen foregik uden kontrolforanstaltninger og de deponerede affaldstyper 
bevirkede, at området senere blev kortlagt i henhold til bestemmelserne i lov om affaldsdepoter 
(Affaldsdepot 561-200 og 561-201) – se bilag B. 
 
Ribe Amt godkendte i 1983, at der kunne etableres en ny kontrolleret losseplads på et 20,6 ha 
stort areal vest og nord for det oprindelige deponeringsområde. 
 
Etape 1 blev taget i brug i 1986 og omfatter et areal på ca. 46.600 m2. 
 
I 1987 blev der indrettet et mindre regionalt specialdepot for støvende asbest på den østlige del af 
etape 1. 
 
Den 7. juni 2001 modtog Ribe Amt en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Måde 
Deponeringsanlæg. 
 
Der blev den 13. juli 2004 meddelt godkendelse til udvidelse af deponeringsanlægget. 
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Revurdering og opdeling af gældende godkendelse af Måde Deponeringsanlæg  
 
Gældende vilkår 
 
Gældende vilkår vedrørende drift af Måde Deponeringsanlæg er fastlagt i følgende afgørelse af 
13. juli 2004: 
 
”Miljøgodkendelse af en udvidelse af Måde Deponeringsanlæg samt påbud om ændrede vilkår i 
eksisterende miljøgodkendelser.” 
 
Endvidere er der fastlagt vilkår vedrørende modtageområdet på deponeringsanlægget. 
 
 
Tilsynskompetencer efter dannelse af Deponi Syd I/S 
 
Det fælleskommunale selskab Deponi Syd I/S overtog pr. 1. januar 2011 den aktive 
deponeringsenhed 3 A.1 og arealer for etablering af nye enheder på Måde Deponeringsanlæg – nu 
benævnt Deponi Syd. 
 
Miljøstyrelsen har haft tilsynskompetencen for alle aktiviteter på deponeringsanlægget, idet 
hovedaktiviteten på Måde Deponeringsanlæg har været deponering. 
 
Der kan i denne sammenhæng henvises til godkendelsesbekendtgørelsens § 6 i henhold til 
hvilken Miljøstyrelsen Odense, Miljøstyrelsen Århus og Miljøstyrelsen Roskilde fører tilsyn med 
deponeringsanlæg. 
 
 
Esbjerg Kommune - tilsynskompetence 
 
Esbjerg Kommune har fra 1. januar 2011 kun haft ansvaret for de nedlukkede etaper 1 og 2 på 
Måde Deponeringsanlæg og drift af biaktiviteter på Måde Deponeringsanlæg. 
 
Biaktiviteterne på Måde Deponeringsanlæg er således ikke længere knyttet til drift af aktive 
etaper for deponering. 
 
På grund af ovennævnte er det fremover Esbjerg Kommune, der har tilsynet med biaktiviteterne. 
 
Esbjerg Kommune har oplyst, at kommunen har bevaret ejerskabet af modtageanlægget – 
herunder brovægte m.v. 
 
Deponi Syd I/S betaler en lejeafgift til Esbjerg Kommune, for benyttelse af brovægtene. 
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Miljøstyrelsen – tilsynskompetence 
 
Miljøstyrelsen har tilsynet med Deponi Syd I/S´s drift af aktive deponeringsenheder på Måde 
Deponi. 
 
Miljøstyrelsen fører endvidere tilsyn med indvejning af affald til deponering på Måde Deponi. 
 
 
Revurdering 
 
På grund af ovennævnte forhold skal der foretages en revurdering af afgørelsens af 13. juli 2004 
således, at der meddeles foreliggende afgørelse til Deponi Syd I/S vedrørende drift af Måde 
Deponi, herunder enhed 3 A.1. 
 

4.1.2 Virksomhedens omgivelser 

 
Lokalplan 
 
Enhed 3 A.1 er omfattet af lokalplan nr. 280 for udvidelse af deponeringskapaciteten for 
lossepladsen i Måde, skydebane og vindmøller; Esbjerg Kommune; oktober 1993 med tillæg nr. 1 
til lokalplan nr. 280; juni 2003. 
 
 
Grundvandforhold  
 
Vandindvindinger 
 
Måde Deponeringsanlæg er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. 
 
Nord og opstrøms for deponeringsanlægget ligger Vedbæk Kildevæld hvorfra der oppumpes vand 
fra det frie, terrænnære grundvandsmagasin – se bilag I. 
 
Kildevældet ligger ca. 1 km nord for deponeringsanlægget. Det oppumpede grundvand anvendes 
industrielt.  
 
 
Hydrologi 
 
På Måde Deponeringsanlæg er der en terrænnær højderyg af miocænt glimmerler, der har 
maksimum under den centrale del af deponeringsanlægget og i området umiddelbart nordøst for 
skydebanen. 
 
Højderyggens længdeakse er her orienteret omtrent øst – vest, men ændrer umiddelbart vest for 
deponeringsanlægget retning, så forløbet bliver omtrent nord – syd. 
 
Vest for lossepladsen og under etape 1 og 2 findes smeltevandsmagasinet i skåle og kanaler i 
lerryggen. 
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Den tertiære højderyg danner en hydraulisk barriere, der sammen med områdets topografi 
bestemmer strømningen i de primære frie grundvandmagasiner af smeltevandssand. 
 
Grundvand i lossepladsens nordøstlige del strømmer mod nord-nordøst mod Måde Bæk og Måde 
Engbæk for derefter, at dreje mod øst mod engområdet ved Novrup Bæk (med tilhørende 
grøftesystem). 
 
I det nordvestlige hjørne af pladsen strømmer grundvandet mod sydøst for derefter at kunne dreje 
mod øst, syd og sydvest. 
 
Under etape 2 kan der ske strømning af grundvand fra nord til syd igennem kanalerne i lerryggen. 
 
Herudover er der ved lossepladsen og området øst herfor ringe hydraulisk kontakt mellem 
magasinerne nord og syd for højderyggen. 
 
I bilag G er der vist grundvandspotentiale målt i 2007 og 2011. 
 
 
Målsætning for vandløb, søer og havet 
 
 
Vandløb 
 
Måde Engbæk udspringer ca. 375 m nord for Dyrhøj og løber gennem engområdet nord og øst for 
deponeringsanlægget. Målsætningen for bækken: God økologisk tilstand. 
 
Måde Bæk udspringer syd for Måde Industrivej ca. 500 m nord for Måde Deponeringsanlæg og 
løber gennem området nord og nordøst for deponeringsanlægget, hvor vandløbet udmunder i 
Måde Engbæk. Målsætningen for bækken: God økologisk tilstand. 
 
Se bilag I 
 
Lergrave 
 
I området for Måde Deponeringsanlæg inkl. Måde Deponi er der fem vandfyldte lergrave 
benævnt I – V. Se bilag B. Det skal bemærkes, at lergrav I er opfyldt i forbindelse med anlæg af 
deponeringsenhed 3 A.1. 
 
Vadehavet 
 
For den nordlige del af Vadehavet er der en målsætning om en hygiejnisk god vandkvalitet og et 
dyre- og planteliv, der er upåvirket eller kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer. 
 
Området skal samtidigt kunne fungere som gyde- og eller opvækstområde for fisk, der som 
voksne lever i Nordsøen, samt raste- og yngleområde for fugle og yngle- og opholdområde for 
sæler. 
 
Vadehavet skal derudover kunne fungere som et rekreativt område. 
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Målsætningen er dog lempet omkring Esbjerg Havn og sejlrenden til Esbjerg samt lokalt omkring 
klappladser og spildevandsudledninger. 
 
 
Internationale beskyttelsesområder  
 
Vadehavet, der strækker sig fra Ho Bugt i nord til Hollandske Den Helder i sydvest, er omfattet at 
en række bestemmelser om naturbeskyttelse, idet området er udpeget som Ramsar – område, EU 
– fuglebeskyttelsesområde og EF – habitatområde. 
 
 
Beskrivelse af område 
 
Deponeringsanlægget ligger omkring 2 km sydøst for Esbjergs centrale byområde. 
 
Området nordvest for deponeringsanlægget er udlagt til industri og industri med særlig 
beliggenhedskrav. 
 
Umiddelbart øst for deponeringsanlægget er der anlagt en skydebane. Øst for denne er der et 
mindre naturområde, marker i omdrift og et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
 
Arealerne sydøst for deponeringsanlægget henligger som strandenge. Området indgår i det 
internationale naturbeskyttelsesområde. 
 
Nærmeste samlede bebyggelse ligger ca. 1000 m nord for deponeringsanlægget. 
 
På arealer beliggende umiddelbart øst for Måde Deponi planlægges p.t. etablering af et deponi for 
havnesediment fra Esbjerg Havn. WWM proceduren er iværksat af Naturstyrelsen på vegne af 
Kystdirektoratet i september 2012. 
 
 

4.2 Fastsættelse af vilkår 

4.2.1 Indretning og drift 

 
Enhed 3 A.1 er etableret med en sekundær membran i form af et lerlag på 50 cm og en primær 
membran i form af en polymermembran. 
 
Enheden blev etableret i 2009. 
 
Enheden er etableret i overensstemmelse med retningslinjerne i DS/INF 466. 

 



 22

4.2.2 Luftforurening 

 
Støv 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der kan forekomme støv i forbindelse med driften af enhed 3 A.1. 
Der er fastlagt vilkår om, at driften af enhed 3 A.1. ikke må give anledning til støvgener udenfor 
deponeringsanlæggets område. 
 
Der er endvidere fastlagt vilkår om, at der ikke må forekomme vindflugt af affald – som stammer 
fra Måde Deponi – udenfor deponeringsanlæggets område. 
 
 
Deponigas 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen bilag 2, punkt 8 skal der for deponeringsenheder for 
blandet affald fastsættes vilkår om passende foranstaltninger til at sikre, at den dannede deponigas 
håndteres miljømæssigt forsvarligt. 
 
På enhed 3 A.1 deponeres der blandet affald. 
 
Der er således fastlagt vilkår vedrørende håndtering af dannet deponigas på enhed 3 A.1. 
 

4.2.3 Lugt 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at driften af enhed 3 A.1 kan give anledning til lugtgener. 
 
Der er således stillet vilkår om, at driften af enhed 3 A.1 ikke må give anledning til lugtgener, der 
er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 
 

4.2.4 Overfladevand 

 
Miljøstyrelsen har ved tilsyn på nedlukkede deponeringsenheder erfaret, at der kan ske udsivning 
af perkolat til overfladevand fra slutafdækkede etaper. 
 
I foreliggende afgørelse stilles der derfor vilkår om, at det ved slutafdækning af enhed 3 A.1 skal 
sikres, at overfladevandet afledes til perkolatsystemet. 
 
Dette kan ske ved sikring af, at overfladevandet nedsives inden for membranbelagt område eller 
ved etablering af et system for afledning af overfladevandet til perkolatsystemet. 
 
Såfremt overfladevandet ønskes bortskaffet på anden vis finder Miljøstyrelsen, at der: 
 
 I en periode på minimum 2 år føres kontrol med stofindholdet i overfladevandet. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende ovenstående. 
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4.2.5 Støj 

 
I miljøgodkendelsen, af 13. juli 2004, af udvidelse af Måde Deponeringsanlæg samt påbud om 
ændrede vilkår i eksisterende miljøgodkendelser, er der angivet resultater af gennemførte 
støjberegninger. 
 
I denne undersøgelse er der anvendt 4 referencepunkter – hvoraf punkt 2 repræsenterer en nedlagt 
bolig nord for deponeringsområdet. 
 
Der er september 2011 lavet en undersøgelse af støjudbredelse fra Deponi Syd I/S – Måde 
Deponi ved almindelig daglig deponering på etape 3A.1 Resultaterne af beregningen fremgår af 
vedlagte bilag J. 
 
I støjundersøgelsen er brugt de lokaliteter, der er angivet i den støjundersøgelse, der er angivet i 
ovennævnte godkendelse, samt påbud vedrørende Måde Deponeringsanlæg. 
 
I støjundersøgelsen fra 2011 er der suppleret med en ekstra lokalitet, idet et en af lokaliteterne 
(punkt 2) for den tidligere gennemførte støjundersøgelse repræsenterer en lokalitet/beboelse der 
er nedlagt. 
 
Det samlede støjbidrag er beregnet i fire referencepunkter – der er suppleret med et 
referencepunkt 5, til erstatning for ovennævnte referencepunkt 2. 
 
Beregningerne viser, at de beregnede støjniveauer er mindre end støjgrænsen på 55 dB(A). 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt de samme støjkrav, som dem der hidtil har været 
gældende for drift af Måde Deponeringsanlæg. 
 

4.2.6 Affald 

 
Anlægsklassificering 
 
Der er i foreliggende afgørelse truffet afgørelse vedrørende kystnærhed af Måde Deponi. 
 
 
Positivliste 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens § 14 skal affaldsdeponering foregå i overensstemmelse 
med en anlægsspecifik positivliste. 
 
Deponi Syd I/S har den 24. november 2011 fremsendt forslag til positivliste for blandet affald for 
Deponi Syd I/S´s deponier i Måde og Grindsted. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår med positivliste for Måde Deponi. 
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4.2.7 Grundvand 

 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser, skal der etableres minimum 3 boringer 
for monitering af grundvand ved drift af deponeringsanlæg. 
 
Der skal etableres én boring opstrøms og to boringer nedstrøms for deponeringsanlægget. 
 
Miljøstyrelsen Odense har ved brev af 15. juni 2011 stillet forslag om fordeling, mellem Esbjerg 
Kommune og Deponi Syd I/S, af de eksisterende moniteringsboringer på Måde 
Deponeringsanlæg.  
 
Miljøstyrelsen Odense har foreslået, at boring RAK 7 – se vedlagte bilag B – kan være fælles 
opstrøms boring for Esbjerg Kommune (Måde Deponeringsanlæg) og Deponi Syd I/S. 
 
Både Esbjerg Kommune og Deponi Syd I/S har tilsluttet sig, at boring RAK 7 bliver en fælles 
opstrøms boring. 
 
For Deponi Syd I/S kommer boringerne EK 14 og RAK 12 til at fungere som nedstrøms boringer 
for de aktive deponeringsenheder tilhørende Deponi Syd I/S. 
 
Deponi Syd I/S har foreslået, at der opstilles et analyseprogram for ovennævnte boringer med 
udgangspunkt i de analyseparametre for blandet affald, der fremgår af tabel 2.5 i bilag 2 til 
deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Det er foreslået, at der en gang årlig udføres et udvidet analyseprogram. 
 
Af nedenstående tabel 1 fremgår det af Deponi Syd I/S foreslåede analyseprogram. 
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Analyseparametre 4 prøver pr. 

år 

1 prøve pr. 
år 

pH - X  

Ledningsevne, 

mS/m 

X  

NVOC, mg/l X  

GC-FID-screening X  

NH3 + NH4
+–N, 

mg/l 

X  

Klorid, mg/l X  

Fluorid, mg/l X  

Sulfat, mg/l X  

Natrium, mg/l X  

Calcium, mg/l X  

Jern (total), mg/l  X 

Krom (total), µg/l  X 

Nikkel, µg/l  X 

Zink, µg/l  X 

Arsen, µg/l  X 

Phenol (GC-ECD), 

µg/l 

 X 

Prøvetagning i måned 2, 4, 8, 11 11 

 
Tabel 1 Deponi Syd I/S´s forslag til analyseprogram for grundvand. 
 
Miljøstyrelsen kan tilslutte sig Deponi Syd I/S´s forslag til analyseprogram. 
 
Deponi Syd I/S har foreslået, at fastlæggelse af kontrolprocedure for grundvandskontrol, herunder 
alarmværdier, skal ske i samarbejde med Miljøstyrelsen Odense. 
 
Deponi Syd I/S har foreslået, at der tages udgangspunkt i hidtil udførte grundvandanalyser. 
 
I ”Miljøgodkendelse af en udvidelse af Måde Deponeringsanlæg samt påbud om ændrede vilkår i 
eksisterende miljøgodkendelser.” er der fastlagt alarmværdier for boringerne EK 14 og RAK 12. 
Alarmværdierne er fastlagt på grundlag af DAKOFA – skrift nr. 1, 1985. 
 
Der er på grundlag af data for udtagne prøver af grundvandet fra EK 14 i 1995 – 2002 og RAK 12 
i 2003 – 2004 udregnet middelværdi og spredning for en række analyseparametre. 
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Af nedenstående tabeller 2 og 3 fremgår gældende alarmværdier for boringerne EK 14 og RAK 
12. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 Gældende alarmværdier for boring EK 14 
 
 

Boring  
RAK 12  

Ledning
sevne 

 
mS/m 

Ammon
ium – 

ammoni
ak 
 

mg/l 

Kalium 
 

mg/l 

NVOC 
 

mg/l 

Chlorid 
 

mg/l 

Natrium 
 

mg/l 

Sulfat 
 

mg/l 

Calcium 
 

mg/l 

X + S 48,1 0,011 7,56 3,88 62,78 23,39 22,58 46,03 

X + 2 • S 58,3 0,014 9,15 4,6 77,88 32,99 24,84 57,64 

X + 3 • S 68,6 0,018 10,74 5,31 92,99 36,6 27,09 69,24 

 
Tabel 3 Gældende alarmværdier for boring RAK 12 
 
 
For især følgende stoffer/parametre, fra ovennævnte tabeller, er der et meget større 
koncentrationsniveau i perkolatet fra enhed 3 A.1 end i vandet fra ovennævnte boringer: 
 
Ledningsevne, ammonium – ammoniak, NVOC, og chlorid. 
 
Som nævnt ovenfor er de gældende alarmværdier for boringerne EK 14 og RAK 12 fastlagt på 
grundlag af moniteringsdata fra henholdsvis perioden 1995 – 2002 og perioden 2003 – 2004. 
 
Deponi Syd har foreslået, at der anvendes moniteringsdata for perioden 1995 – 2011 til 
fastlæggelse af alarmværdier. 
 
Deponi Syd har foreslået de alarmværdier, der fremgår af nedenstående tabeller 3 og 4. 
 
Deponi Syd har ved beregning af alarmværdierne frasorteret høje værdier for stofkoncentrationer 
– resultater der afviger væsentligt fra øvrige analyseresultater. 
 

Boring 
EK 14 

Ledning
sevne 

 
mS/m 

Ammon
ium – 

ammoni
-ak 

 
mg/l 

Kalium 
 

mg/l 

NVOC 
 

mg/l 

Chlorid 
 

mg/l 

Natrium 
 

mg/l 

Sulfat 
 

mg/l 

Calcium 
 

mg/l 

X + S 68,2 0,694 15,8 5,2 100 58,1 63.6 42,2 

X + 2 • S 76,1 1,002 17,7 6,1 110 60,6 69,4 48,5 

X + 3 • S 83,9 1,310 18,5 7,0 119 65,2 75,3 52,9 
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Tabel 3 Deponi Syds forslag til alarmværdier for boring EK 14 
 
 
 

Boring  
RAK 12  

Ledning
sevne 

 
mS/m 

Ammon
ium – 

ammoni
ak 
 

mg/l 

NVOC 
 

mg/l 

Chlorid 
 

mg/l 

X + S 
54,8 

 
0,022 5,3 59 

X + 2 • S 67,4 0,033 6,4 73 

X + 3 • S 80,0 0,044 7,4 86 

 
Tabel 4 Deponi Syds forslag til alarmværdier for boring RAK 12 
 
Miljøstyrelsen kan tilslutte sig Deponi Syds forslag til alarmværdier. 
 
Miljøstyrelsen finder, at alarmværdierne for samtlige ovennævnte stoffer skal være overskredet i 
samme prøve førend, at prøven indgår med alarm. 
 
Nævnte forhold begrundes i, at det ved en eventuel perkolatudsivning må antages at være 
forhøjede koncentrationsniveauer af alle stofferne i grundvandet. 
 
Miljøstyrelsen finder derfor, at der kan fastlægges følgende for de stoffer/parametre 
(Ledningsevne, ammonium – ammoniak, NVOC, og chlorid) der fastlægges alarmværdier for: 
 
 
For alarmværdi X + S: 

 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk – overskridelse af alarmværdier for alle 
stoffer/parametre i de udtagne prøver i hver prøvetagningsrunde – skal Deponi Syd I/S senest 4 
uger efter, at analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig redegørelse til 
tilsynsmyndigheden. Af redegørelsen skal fremgå hvilke tiltag, der påtænkes iværksat som f.eks. 
ny prøveudtagning ud fra et udvidet analyseprogram og/eller fysiske 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 resultat. 

Boring 
EK 14 

Ledning
sevne 

 
mS/m 

Ammon
ium – 

ammoni
-ak 

 
mg/l 

NVOC 
 

mg/l 

Chlorid 
 

mg/l 

X + S 75,2 0,546 5,4 100 

X + 2 • S 85,3 0,824 6,3 112 

X + 3 • S 95,4 1,103 7,1 124 
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Tilsynsmyndigheden fastlægger på grundlag af redegørelsen om, de nævnte 6 prøver skal 
analyseres efter et udvidet program. 
 
 
For alarmværdi X + 2·S 
 
Ved overskridelse af denne alarmværdi 2 gange i træk – overskridelse af alarmværdier for alle 
stoffer/parametre i de udtagne prøver i begge prøvetagningsrunder– skal Deponi Syd I/S foretage 
sig tilsvarende som beskrevet under x + s. 
 
 
For alarmværdi X + 3·S 
 
Overskrides denne alarmværdi 1 gang – overskridelse af alarmværdier for alle stoffer/parametre i 
den udtagne prøver – skal Deponi Syd I/S øjeblikkelig udtage en ny prøve til analyse. Overskrider 
denne også alarmværdien, skal Deponi Syd I/S foretage tilsvarende som beskrevet under 
overskridelserne x + s og x + 2·S. 
 
De hidtil udtagne prøver fra ovennævnte boringer er analyseret for en stor del af de parametre, 
der indgår i det af Deponi Syd I/S foreslåede analyseprogram. 
 
Miljøstyrelsen finder, at foreliggende analysereresultater, for de stoffer der ikke fastlægges 
alarmværdier for, kan indgå i vurdering af fremtidige analyseresultater for disse stoffer.  
 
I tabel 5 er der for boring EK 14 angivet antallet af udtagne prøver, max , min. værdi og 
middelværdi vedrørende analyseresultater for de stoffer, der ikke fastlægges alarmværdier for. 
 
For stofferne i tabel 5 er der resultater for prøver udtaget i perioden 2003 – 2011. 
 
 
Stof prøveantal max. værdi min. værdi middelværdi 

Sulfat  mg/l 18 77 50 58,9 
Natrium  
mg/l  

18 78 41 53,8 

Calcium  
mg/l 

18 81 33,2 52,1 

Arsen g/l 17 3,1 0,22 0,6 

Krom g/l 17 0,55 < 0,04 0,2 

Nikkel g/l 17 33 0,036 12,4 

Zink g/l 17 950 < 0,5 180,3 

Phenol g/l 15 370 < 1,0 25,9 
 
Tabel 5 Boring EK 14 – Antallet af udtagne prøver, max, min. værdi og middelværdi vedrørende 
analyseresultater for de stoffer der ikke fastlægges alarmværdier for. 
 
I tabel 6 er der for boring RAK 12 angivet antallet af udtagne prøver, max , min. værdi og 
middelværdi vedrørende analyseresultater for de stoffer der ikke fastlægges alarmværdier for. 
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I tabel 6 er der resultater for prøver udtaget i perioden 2003 – 2011. 
 
Stof prøveantal max. værdi min. værdi middelværdi 

Sulfat  mg/l 15 30 18 22,4 
Natrium  
mg/l  

15 34 17 25,6 

Calcium  
mg/l 

15 77 24 42 

Arsen g/l 15 0,54 <0,030 0,34 

Krom g/l 15 0,35 <0,04 0,1 

Nikkel g/l 15 1,2 0,34 0,78 

Zink g/l 15 140 2,7 15,9 

Phenol g/l 14 3,8 <1 1,5 
 
Tabel 6  Boring RAK 12 – Antallet af udtagne prøver, max, min. værdi og middelværdi 
vedrørende analyseresultater for de stoffer der ikke fastlægges alarmværdier for. 
 

4.2.8 Perkolat  

 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser skal der for perkolatkontrol fastsættes 
vilkår om gennemførelse af to analyseprogrammer: et rutineprogram og et udvidet program. 
 
I driftsperioden skal analysefrekvensen årligt være minimum 3 gange for rutineprogrammet og 1 
gang for det udvidede program. 
 
I efterbehandlingsperioden skal analysefrekvensen for en 2 – årig periode være minimum 3 gange 
for rutineprogrammet og 1 gang for det udvidede program. 
 
Deponi Syd I/S har opstillet det i den følgende tabel 7 givne forslag til monitering af perkolat fra 
enhed 3 A.1. 
 
Forslaget er udarbejdet dels med det formål at opfylde den af Esbjerg Kommune meddelte 
tilslutningstilladelse af 18. januar 2001 for afledning af perkolat. Endvidere er forslaget relateret 
til kontrol med mulig forurening af grundvand og overfladevand. 
 
Perkolat fra enhed 3 A.1. registreres via Esbjerg Kommunes SRO – anlæg. 
 
Deponi Syd I/S har angivet, at perkolatprøverne vil blive udtaget som mængdeproportionale 
prøver fra enhed 3 A.1.  
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Analyseparametre 6 prøver pr. 

år 

4 prøver pr. 
år 

2 prøver pr. 
år 

1 prøve pr. 
år 

pH, - X    

COD, mg/l X    

BOD-5, mg/l X    

Total-N, mg/l X    

Ledningsevne, mS/m X    

Klorid, mg/l X    

NVOC, mg/l X    

Fluorid, mg/l  X   

Sulfat, mg/l  X   

Sulfid, mg/l  X   

NH3 + NH4
+–N, mg/l  X   

Total-P, mg/l   X  

Natrium, mg/l   X  

Jern (total), mg/l   X  

Cadmium, µg/l   X  

Zink, µg/l   X  

Krom (total), µg/l   X  

Kobber, µg/l   X  

Nikkel, µg/l   X  

Bly, µg/l   X  

Arsen, µg/l   X  

GC-FID-screening   X  

Phenol (GC-ECD), µg/l   X  

Chlorphenol, µg/l   X  

Benzen, µg/l    X 

Toluen, µg/l    X 

Xylener, µg/l    X 

PAH (total), µg/l    X 

Barium, µg/l    X 

Kviksølv, µg/l    X 

Molybdæn, µg/l    X 

Antimon, µg/l    X 

Selen, µg/l    X 

Prøvetagning i måned 2, 4, 6, 8, 

10, 11 

4, 6, 10, 11 4, 10 10 

 
Tabel 7 Forslag til moniteringsprogram for perkolat for enhed 3 A.1. 
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Miljøstyrelsen finder, at det foreslåede analyseprogram for pekolat bør suppleres med en årlig 
gennemførelse af en GC – FID – screening. 
 
Det begrundes med, at der i henhold til det foreslåede analyseprogram for grundvandskontrol 
gennemføres GC – FID – screeninger. 
 
Miljøstyrelsen finder det relevant at have sammenfald mellem analyseparametre for perkolat og 
grundvandprøver for at kunne afdække en eventuel forurening af grundvandet. 
 

4.2.9 Indberetning/rapportering 

 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 skal der fastlægges vilkår om en årlig rapport 
med samtlige kontrol – og overvågningsresultater. 
 
I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og vurderede i forhold til 
foreliggende afgørelse og i forhold til belastning af miljøet fra driften af anlægget. 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår om, at Deponi Syd I/S hver år inden den 1. april 
skal fremsende en årsrapport til tilsynsmyndigheden. 
 

4.2.10 Sikkerhedsstillelse 

 
Deponi Syd I/S har fremsendt beregningsgrundlag for fastlæggelse af sikkerhedsstillelse for 
enhed 3 A.1. 
 
Beregningerne for sikkerhedsstillelse fremgår af bilag H. 
 
I bilag H er der angivet beregninger for enhed 1 og op til enhed 13. 
 
Deponi Syd I/S har telefonisk oplyst, at enhed 1 i bilag H svarer til enhed 3 A. 1. 
 
Miljøstyrelsen finder, at beregningerne kan accepteres. 
 
Deponi Syd I/S har den 29. august 2011 fremsendt dokumentation for, at der er oprettet en konto i 
Den Danske Bank for henstilling af beløb for sikkerhedsstillelse for Måde og Grindsted Deponier. 
 
Miljøstyrelsen finder, at denne sikkerhedsstillelse kan godkendes. 
 

4.2.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

 
Driftsforstyrrelser og uheld skal registreres i driftsjournalen og i tilfælde af risiko for at disse kan 
have indflydelse på miljøet, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. Såfremt uheldet sker uden 
for normal arbejdstid, kontaktes tilsynsmyndigheden på førstkommende hverdag. 
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4.2.12 Ophør 

 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende slutafdækning af enhed 3 A.1 efter endt 
deponering. 
 

4.2.13 Bedst tilgængelige teknik 

 
For deponeringsanlæg er den bedst tilgængelige teknik de anvisninger, der er angivet i 
deponeringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011, Vejledning nr. 9 om 
affaldsdeponering og Vejledning nr. 5 af 2002 om overgangsplaner. 
 
Sammen med de tekniske foranstaltninger er det konkrete valg af placering  
et led i BAT – vurderingen, idet en kystnær placering anses for hensigtsmæssig og det er 
væsentligt, at der er begrænsede drikkevandsinteresser i det område hvor deponeringsenhed 3 A.1 
er beliggende. 
 
Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at der leves op til bedst tilgængelig teknik. 
 
 

4.3 Udtalelser/høringssvar 

4.4.2 Udtalelse fra andre myndigheder 

 
Industrimiljø, Esbjerg Kommune, har ved e – mail af 21. november 2012 tilkendegivet, at der 
ikke er bemærkninger til det varslede påbud. 
 
Esbjerg Kommune, Affald har ved e – mail af 29. november 2012 tilkendegivet, at der ikke er 
bemærkninger til det varslede påbud. 
 

4.4.3 Inddragelse af borgere mv. 

 
Revurderingen har været annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 20. juli 2011. 
 
Der er modtaget to henvendelser vedrørende revurderingen. 
 
Henvendelserne er fra borgere, der har ønsket at få fremsendt udkast til afgørelse. 
 

4.4.4 Udtalelse fra Deponi Syd 

 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til afgørelse og 
i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
  
Deponi Syd har ved e – mail af 21. november 2012 fremsendt bemærkninger til det varslede 
påbud. 
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Kommentarerne har hovedsagelig karakter af redaktionel art. Der er foretaget rettelser i henhold 
til Deponi Syds angivelser. 
 
 
 

5.  FORHOLDET TIL LOVEN 

5.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag K. 
 
 
Revurdering 
 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst 
hver 10 år. Revurdering vil således ske i år 2022. 
 
 
VVM-bekendtgørelsen  
 
Deponeringsenhed 3 A.1 er beliggende på et eksisterende deponeringsanlæg. 
 
Foreliggende afgørelse er således ikke en afgørelse om nyanlæg eller en udvidelse. 
 
Der skal således ikke foretages vurdering efter planlovens bestemmelser om VVM.4, hvilket er 
vurderet af Esbjerg Kommune ved mail af 2. maj 2011. 
 
 
Habitatdirektivet  
 
Måde Deponeringsanlæg er beliggende ud til Vadehavet. 
 
Vadehavet, der strækker sig fra Ho Bugt i nord til Hollandske Den Helder i sydvest, er omfattet at 
en række bestemmelser om naturbeskyttelse, idet området er udpeget som Ramsar – område, EU 
– fuglebeskyttelsesområde og EF – habitatområde. 

 

5.2 Øvrige afgørelser 
 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: 
 
Miljøgodkendelse af 13. juli 2004 af en udvidelse af Måde Deponeringsanlæg samt påbud om 
ændrede vilkår i eksisterende godkendelser. 

                                                 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs påvirkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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5.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for deponeringsanlægget. 

 

5.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
 
Afgørelsen 
 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 

 ansøger 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 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 eller 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 Virksomheder, C.F. Tietgens 
Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget senest 
den 2. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender herefter 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. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget 
klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- 
og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
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Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af 
den pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges som følge af den 
tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med 
mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
 
 

5.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
raadhuset@esbjergkommune.dk 
 
Sundhedsstyrelsen Region 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,  
Hoering.dk@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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6. BILAG 
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      BILAG  C 
 

Positivliste for blandet affald hos Deponi Syd med reference til gældende EAK-koder 

 

01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk 
behandling af mineraler 

Bemærkning 

01 05 Boremudder og andet boreaffald 

01 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret F.eks. boreprøveaffald 

 

02 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri. 
samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler 

Bemærkning 

02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur skovbrug, jagt og fiskeri 

02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager) F.eks. landbrugsplast, som ikke kan 
forbrændes eller genanvendes 

02 02 Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler (animalsk) 

02 02 03 Materialer uegnet til konsum eller forarbejdning F.eks. fra Dat-Schaub og Arovit 

02 03 Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager mv. 

02 03 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  

 

04 Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien Bemærkning 

04 02 Affald fra tekstilindustrien 

04 02 22 Affald fra forarbejdede tekstilfibre F.eks. brandhæmmende fibermaterialer 

 

10 Affald fra termiske processer Bemærkning 

10 09 Affald fra jernstøberier 

10 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affald med TOC indhold > 5% 

10 10 Affald fra metalstøberier 

10 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affald med TOC indhold > 5% 

 

12 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk 
overfladebearbejdning af metal og plast 

Bemærkning 

12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast 

12 01 05 Plastspåner F.eks. opfej og glasfiberrester, som ikke 
kan forbrændes 

12 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affald med TOC indhold > 5% 

 

 

15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer 
og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret 

Bemærkning 

15 01 Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger) 

15 01 05 Kompositemballage Affald, som ikke kan forbrændes 
eller genanvendes 

15 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 

15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude mv., bortset fra 15 02 02 Affald, som ikke kan forbrændes 
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16 Affald ikke andetsteds specificeret i listen Bemærkning 

16 01 Udtjente køretøjer mv. og affald fra ophugning/vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08) 

16 01 03 Udtjente dæk Kun cykeldæk og dæk med diameter 
større end 1,4 m 

16 11 Affald fra foringer og ildfaste materialer 

16 11 02 Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, 
bortset fra 16 11 01 

F.eks. affald fra skorstene 

16 11 06 Foringer og ildfaste materialer fra ikke -metallurgiske processer, bortset fra 
16 11 05 

F.eks. mineraluld, som ikke kan 
genanvendes 

 

17 Bygnings- og nedrivningsaffald (inkl. forurenet jord) Bemærkning 

17 02 Træ, glas og plast 

17 02 03 Plast F.eks. deponeringsegnet og hård PVC – 
kun ikke genanvendeligt 

17 03 Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter 

17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra 17 03 01 F.eks. brofræs og tagpap 

17 05 Jord (herunder jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer 

17 05 04 Jord og sten, bortset fra 17 05 03 F.eks. jord fra forurenede grunde eller 
jord indeholdende organisk materiale fra 
f.eks. oprensning af grøfter 

17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra 17 05 07  

17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer F.eks. eternittagplader o. lign. 

17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 

17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige 
fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige 
termoruder og PCB-holdige kondensatorer) 

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, 
hor indholdet af PCB er mindre end 50 
mg/kg 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra 17 09 01 - 17 09 03 F.eks. blandet bygnings- og 
nedrivningsaffald efter sortering eller 
affald fra brandtomter. 
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19 Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg 

uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller 
vand til industrielt brug 

Bemærkning 

19 05 Affald fra aerob behandling af fast affald 

19 05 01 Ikke-komposteret fraktion af kommunalt indsamlet affald og lignende affald F.eks. sigterest, som ikke kan 
genanvendes 

19 05 03 Kompost, som ikke overholder specifikationerne  

19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 

19 08 01 Ristegods Affald, som ikke kan forbrændes 

19 08 02 Affald fra sandfang  

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand  

19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra 19 08 11  

19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra 19 08 13  

19 09 Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 

19 09 01 Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist  

19 10 Affald fra fragmentering af metalholdigt affald 

19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra 19 10 05 F.eks. kompositmaterialer 

19 12 Affald fra mekanisk behandling af affald (ex. sortering, neddeling mv.) 

19 12 04 Plast og gummi Affald, som ikke kan forbrændes eller 
genanvendes 

19 12 12 Andet affald fra mekanisk behandling af affald, bortset fra 19 12 11 F.eks. fra produkthandel eller 
sorteringsanlæg 

19 13 Affald fra rensning af jord og grundvand 

19 13 02 Fast affald fra rensning af jord, bortset fra 19 13 01 F.eks. fra soldning af jord 

 

20 Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende 
handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat 
indsamlede fraktioner 

Bemærkning 

20 01 Separat indsamlede fraktioner (bortset fra 15 01) 

20 01 39 Plast F.eks. PVC fra husholdninger 

20 01 41 Affald fra skorstensfejning  

20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret  

20 02 Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde) 

20 02 03 Andet ikke-bionedbrydeligt affald F.eks. sigterest, som ikke kan 
genanvendes 

20 03 Andet kommunalt indsamlet affald 

20 03 01 Blandet kommunalt indsamlet affald F.eks. deponeringsegnet affald fra 
kommunale genbrugspladser 

20 03 03 Affald fra gadefejning  

20 03 06 Affald fra rensning af kloakker F.eks. sand/slam fra vejbrønde og 
kloakker 

20 03 07 Storskrald Affald, som ikke kan forbrændes eller 
genanvendes 

20 03 99 Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret  

 



      BILAG D 
 
Analyseparametre samt prøveantal for boringerne RAK 7, EK 14 og RAK 12 
 
 

Analyseparametre 4 prøver pr. 
år 

1 prøve pr. 
år 

pH, - X  
Ledningsevne, 
mS/m 

X  

NVOC, mg/l X  
GC-FID-screening X  
NH3 + NH4

+–N, 
mg/l 

X  

Klorid, mg/l X  
Fluorid, mg/l X  
Sulfat, mg/l X  
Natrium, mg/l X  
Calcium, mg/l X  
Jern (total), mg/l  X 
Krom (total), µg/l  X 
Nikkel, µg/l  X 
Zink, µg/l  X 
Arsen, µg/l  X 
Phenol (GC-ECD),  
µg/l 

 X 

Prøvetagning i måned 2, 4, 8, 11 11 

 



      BILAG E 
 
Alarmværdier for boringerne EK 14 og RAK 12 
 
 
 
Alarmværdier for boring EK 14 
 

Boring EK 14 
Ledningsevne 

 
mS/m 

Ammonium – 
ammoniak 

 
mg/l 

NVOC 
 

mg/l 

Chlorid 
 

mg/l 

X + S 75,2 0,546 5,4 100 

X + 2 • S 85,3 0,824 6,3 112 

X + 3 • S 95,4 1,103 7,1 124 
 
 
Alarmværdier for boring RAK 12 
 
 

Boring  
RAK 12  

Ledningsevne 
 

mS/m 

Ammonium – 
ammoniak 

 
mg/l 

NVOC 
 

mg/l 

Chlorid 
 

mg/l 

X + S 54,8 0,022 5,3 59 

X + 2 • S 67,4 0,033 6,4 73 

X + 3 • S 80,0 0,044 7,4 86 
 
 
 
 
Boring EK 14 - data for analyseparametre der ikke fastlægges alarmværdier for  
 
I nedenstående tabel er der for boring EK 14 angivet an tallet af udtagne prøver, m ax. , m in. værdi 
og middelværdi vedrørende analyseresultater for de stoffer, der ikke fastlægges alarmværdier for. 
 
 
I tabellen er der resultater for prøver udtaget i perioden 2003 – 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Stof prøveantal max. værdi min. værdi middelværdi 
Sulfat  mg/l 18 77 50 58,9 
Natrium  
mg/l  18 78 41 53,8 

Calcium  
mg/l 18 81 33,2 52,1 

Arsen μg/l 17 3,1 0,22 0,6 
Krom μg/l 17 0,55 < 0,04 0,2 
Nikkel μg/l 17 33 0,036 12,4 
Zink μg/l 17 950 < 0,5 180,3 
Phenol μg/l 15 370 < 1,0 25,9 
 
 
 
 
Boring RAK 12 - data for analyseparametre der ikke fastlægges alarmværdier for  
 
 
I nedenstående tabel er der for boring EK 14 angivet an tallet af udtagne prøver, m ax. , m in. værdi 
og middelværdi vedrørende analyseresultater for de stoffer, der ikke fastlægges alarmværdier for. 
 
I tabellen er der resultater for prøver udtaget i perioden 2003 – 2011. 
 
 
Stof prøveantal max. værdi min. værdi middelværdi 
Sulfat  mg/l 15 30 18 22 
Natrium  
mg/l  15 34 17 25,6 

Calcium  
mg/l 15 77 24 42 

Arsen μg/l 15 0,54 <0,030 0,33 
Krom μg/l 15 0,35 <0,04 0,1 
Nikkel μg/l 15 1,2 0,34 0,78 
Zink μg/l 15 140 2,7 15,9 
Phenol μg/l 14 3,8 <1 1,5 
 



      BILAG F 
 
Analyseparametre samt prøveantal for perkolatprøver fra enhed 3 A.1 
 
 

Analyseparametre 6 prøver pr. 
år 

4 prøver pr. 
år 

2 prøver pr. 
år 

1 prøve pr. 
år 

pH, - X    

COD, mg/l X    

BOD-5, mg/l X    

Total-N, mg/l X    

Ledningsevne, mS/m X    

Klorid, mg/l X    

NVOC, mg/l X    

Fluorid, mg/l  X   

Sulfat, mg/l  X   

Sulfid, mg/l  X   

NH3 + NH4
+–N, mg/l  X   

Total-P, mg/l   X  

Natrium, mg/l   X  

Jern (total), mg/l   X  

Cadmium, µg/l   X  

Zink, µg/l   X  

Krom (total), µg/l   X  

Kobber, µg/l   X  

Nikkel, µg/l   X  

Bly, µg/l   X  

Arsen, µg/l   X  

GC-FID-screening   X  

Phenol (GC-ECD), µg/l   X  

Chlorphenol, µg/l   X  

Benzen, µg/l    X 

Toluen, µg/l    X 

Xylener, µg/l    X 

PAH (total), µg/l    X 

Barium, µg/l    X 

Kviksølv, µg/l    X 

Molybdæn, µg/l    X 

Antimon, µg/l    X 

Selen, µg/l    X 

GC-FID-screening    X 

Prøvetagning i måned 2, 4, 6, 8, 

10, 11 

4, 6, 10, 11 4, 10 10 
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Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Grindsted Deponi under Deponi Syd I/S

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion:
Blandet 0,90                    t/m3 Blandet 30 år Blandet 35% af årets nedbør
Inert t/m3 Inert år Inert af årets nedbør
Mineralsk t/m3 Mineralsk år Mineralsk af årets nedbør
Farligt t/m3 Farligt år Farligt af årets nedbør

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 710.000                m 3

Årsværk 450.000                kr. 875 mm/år

Forudsætninger for enhederne

I alt
Enhed 1        

(2.2.1 & 2.2.2)
Enhed 2          

(2.2.3 & 2.2.4)
Enhed 3       

(2.1.8)
Enhed 4       
(3.1 - 3.4) Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15

Affaldskategori (blandet, inert, mineralsk eller farligt) Blandet Blandet Blandet Blandet
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2010 2021 2032 2038
Nedlukningstidspunkt år - 2017 2027 2034 2043
Total volumenkapacitet m 3 710.000              225.000              225.000                  85.000               175.000            
Resterende volumenkapacitet primo 2009 m 3 710.000              225.000              225.000                  85.000               175.000            
Total vægtkapacitet tons 639.000              202.500              202.500                  76.500               157.500            -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Resterende vægtkapacitet primo 2009 tons 639.000              202.500              202.500                  76.500               157.500            -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 83.000                21.000                23.000                    9.000                 30.000              
Resterende areal (som skal slutafdækkes), primo 2009 m² 83.000                21.000                23.000                    9.000                 30.000              
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3 /år 25.419                6.431                  7.044                      2.756                 9.188                -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Ja eller nej) Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet (ja eller nej) Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhedern

Gnsn. nedbør:
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Kabni
Text Box
Bilag H
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Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2009 prisniveau

Lønninger/konsulentomkostningner kr. 400.000              for hele anlægget
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 250.000              for hele anlægget
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. 100.000              for hele anlægget
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. 100.000              for hele anlægget
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 400.000              for hele anlægget
Udlægning af rodspærre kr./m² 30                       
Udlægning af råjord og dyrkningslag kr./m² 50                       
Beplantning kr./m² 20                       
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. 100.000              for hele anlægget
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. 250.000              for hele anlægget

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2009 prisniveau

Bemærkninger

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m 3  perkolat/år VIGTIGT! Benyt opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Blandet: 28                 Inert: Mineralsk: Farligt:
Bortskaffelse af overfladevand kr./m² 5                         
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for hele anlægget

Gasmonitering kr./m 3  restkapacitet/år VIGTIGT! Benyt opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Blandet 0,0500          Inert Mineralsk Farligt
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, kr./år 90.000                for hele anlægget
Kontrol af sætninger kr./år 30.000                for hele anlægget
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systekr./år 70.000                for hele anlægget
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 20.000                for hele anlægget
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 60.000                for hele anlægget
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 20.000                for hele anlægget
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år 30.000                for hele anlægget

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsakr. det år deponiet lu 200.000              for hele anlægget
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2009  priser

Omkostningerne
Delelement I alt       (2.2.1 & 2.2.2)           (2.2.3 & 2.2.4)ed 3            (2.1.8)             (3.1 - 3.4) Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15
Lønninger/konsulentomkostningner kr 400.000              126.761              126.761                  47.887               98.592              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 250.000              79.225                79.225                    29.930               61.620              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr 100.000              31.690                31.690                    11.972               24.648              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr 100.000              31.690                31.690                    11.972               24.648              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr 400.000              126.761              126.761                  47.887               98.592              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Udlægning af rodspærre kr 2.490.000           630.000              690.000                  270.000             900.000            -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag kr 4.150.000           1.050.000           1.150.000               450.000             1.500.000         -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Beplantning kr 1.660.000           420.000              460.000                  180.000             600.000            -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr 100.000              31.690                31.690                    11.972               24.648              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr 250.000              79.225              79.225                  29.930             61.620            -             -             -                   -           -              -             -             -             -              -                 -                

I alt kr 9.900.000           2.607.042           2.807.042               1.091.549          3.394.366         -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2009  priser

Delelement I alt
Enhed 1        

(2.2.1 & 2.2.2)
Enhed 2          

(2.2.3 & 2.2.4)
Enhed 3       
(2.1.8)

Enhed 4       
(3.1 - 3.4) Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 711.725 180.075              197.225                  77.175               257.250            -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                      -                      -                         -                    -                    -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              47.535                47.535                    17.958               36.972              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Gasmonitering kr/år 35.500                11.250                11.250                    4.250                 8.750                -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, kr/år 90.000                28.521                28.521                    10.775               22.183              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Kontrol af sætninger kr/år 30.000                9.507                  9.507                      3.592                 7.394                -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systekr/år 70.000                22.183                22.183                    8.380                 17.254              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 20.000                6.338                  6.338                      2.394                 4.930                -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 60.000                19.014                19.014                    7.183                 14.789              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 20.000                6.338                  6.338                      2.394                 4.930                -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år 30.000                9.507                9.507                    3.592               7.394              -             -             -                   -           -              -             -             -             -              -                 -                

I alt kr/år 1.217.225           340.269              357.419                  137.693             381.845            -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, - kr 200.000              63.380                63.380                    23.944               49.296              -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2009-priser kr 36.716.750         10.271.440         10.785.940             4.154.722          11.504.648       -               -              -                    -             -                -               -               -               -                -                   -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt       (2.2.1 & 2.2.2)           (2.2.3 & 2.2.4)ed 3            (2.1.8)             (3.1 - 3.4) Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2009-prise kr 46 616 750 12 878 482 13 592 982 5 246 271 14 899 014 - - - - - - - - - - -

Omkostningerne per år (DKK)
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Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2009-prise kr 46.616.750         12.878.482       13.592.982           5.246.271        14.899.014     -             -             -                   -           -              -             -             -             -              -                 -                
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Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:
Blandet Inert Mineralsk Farligt I alt

Nedlukning 9.900.000             -                      -                      -                         9.900.000        
Efterbehandling 36.716.750           -                      -                      -                         36.716.750      

I alt 46.616.750           -                     -                    -                       46.616.750      

Den procentvise fordeling
Blandet Inert Mineralsk Farligt I alt

Nedlukning 100% 0% 0% 0% 100%
Efterbehandling 100% 0% 0% 0% 100%

I alt 100% 0% 0% 0% 100%
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Samlet oversigt Grindsted Deponi under Deponi Syd I/S

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det nødvendigt at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for udgangsåret. Summen udgør sikkerhedsstillelsen i udgangsåret. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

Enhed 1          (2.2.1 & 2.2.2)
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1          

(2.2.1 & 
2.2.2)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 12.878.482       13.161.809          13.688.281          14.235.813          14.805.245        15.397.455         16.013.353        16.653.887       17.320.043        

Uden forrentning
Manglende sikkerhedsstillelse, primo 12.878.482       13.161.809          13.037.302          12.142.408          11.208.495        10.225.457         8.109.786          5.835.123         3.295.802          
Grundbeløb, primo 64                     65                        68                        71                        74                      78                       83                      91                     109                    
Indeksreguleret grundbeløb 64                     66                        70                        73                        77                      81                       87                      95                     114                    
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo -                    650.980               1.442.425            1.503.346            1.575.248          2.731.569           2.915.198          3.205.476         3.427.634          
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo -                    650.980               2.093.405            3.596.750            5.171.998          7.903.567           10.818.765        14.024.241       17.451.875        

Med forrentning

Tilbage til forsiden
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Manglende sikkerhedsstillelse, primo 12.878.482       13.161.809          13.037.302          12.142.408          11.208.495        10.225.457         8.109.786          5.835.123         3.295.802          
Grundbeløb, primo 64                     65                        68                        71                        74                      78                       83                      91                     109                    
Indeksreguleret grundbeløb 64                     66                        70                        73                        77                      81                       87                      95                     114                    
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo -                    650.980               1.442.425            1.503.346            1.575.248          2.731.569           2.915.198          3.205.476         3.427.634          
Årets forrentning i % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Forrentning af opsparing -                    -                      -                      -                      -                     -                      -                     -                    -                    
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo -                    650.980               2.093.405            3.596.750            5.171.998          7.903.567           10.818.765        14.024.241       17.451.875        

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1          (2.2.1 & 2.2.2)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uden forrentning
Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 64                     66                        70                        73                        77                      81                       87                      95                     114                    
Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) 64                     65                        66                        66                        67                      68                       70                      74                     85                      
Med forrentning
Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 64                     66                        70                        73                        77                      81                       87                      95                     114                    
Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) 64                     65                        66                        66                        67                      68                       70                      74                     85                      

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2               (2.2.3 & 2.2.4)
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Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Måde Deponi under Deponi Syd I/S

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion:
Blandet 0,90                     t/m3 Blandet 30 år Blandet 35% af årets nedbør
Inert t/m3 Inert år Inert af årets nedbør
Mineralsk t/m3 Mineralsk år Mineralsk af årets nedbør
Farligt t/m3 Farligt år Farligt af årets nedbør

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 2.128.000              m 3

Årsværk 450.000                 kr. 875 mm/år

Forudsætninger for enhederne
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15

Affaldskategori (blandet, inert, mineralsk eller farligt) Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet Blandet
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2017 2027 2034 2043 2047 2053 2058 2063 2068 2073 2078 2083
Nedlukningstidspunkt år - 2013 2021 2031 2038 2047 2051 2057 2062 2067 2072 2077 2082 2087
Total volumenkapacitet m 3 2.128.000            70.000            147.000          155.000             168.000        159.000       187.000      187.000             187.000      187.000        187.000        187.000        187.000        120.000         
Resterende volumenkapacitet primo 2009 m 3 2.128.000            70.000            147.000          155.000             168.000        159.000       187.000      187.000             187.000      187.000        187.000        187.000        187.000        120.000         
Total vægtkapacitet tons 1.915.200            63.000            132.300          139.500             151.200        143.100       168.300      168.300             168.300      168.300        168.300        168.300        168.300        108.000         -                    -                 
Resterende vægtkapacitet primo 2009 tons 1.915.200            63.000            132.300          139.500             151.200        143.100       168.300      168.300             168.300      168.300        168.300        168.300        168.300        108.000         -                    -                 
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 169.000               6.000              11.000            12.000               13.000          12.000         15.000        15.000               15.000        15.000          15.000          15.000          15.000          10.000           
Resterende areal (som skal slutafdækkes), primo 2009 m² 169.000               6.000              11.000            12.000               13.000          12.000         15.000        15.000               15.000        15.000          15.000          15.000          15.000          10.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3 /år 51.756                 1.838              3.369              3.675                 3.981            3.675           4.594           4.594                 4.594          4.594            4.594            4.594            4.594            3.063             -                    -                 
Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Ja eller nej) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet (ja eller nej) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Gnsn. nedbør:

R:\001 Deponi Syd Driftselskab Nyt efter 110101\Deponi Måde Deponi\SikkerhedsstillelseR:\001 Deponi Syd Driftselskab Nyt efter 110101\Deponi Måde Deponi\Sikkerhedsstillelse



Sikkerhedsstillelse_Beregning_Måde Deponi.xlsx Grundlag og forudsætninger 07-06-2011

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2009 prisniveau

Lønninger/konsulentomkostningner kr. 950.000               for hele anlægget
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 800.000               for hele anlægget
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. 300.000               for hele anlægget
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. 400.000               for hele anlægget
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 800.000               for hele anlægget
Udlægning af rodspærre kr./m² 30                        
Udlægning af råjord og dyrkningslag kr./m² 50                        
Beplantning kr./m² 20                        
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. 250.000               for hele anlægget
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. 750.000              for hele anlægget

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2009 prisniveau

Bemærkninger

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m 3  perkolat/år VIGTIGT! Benyt opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Blandet: 32                  Inert: Mineralsk: Farligt:
Bortskaffelse af overfladevand kr./m² 5                          
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 400.000               for hele anlægget

Gasmonitering kr./m 3  restkapacitet/år VIGTIGT! Benyt opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Blandet 0,0500          Inert Mineralsk Farligt
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gkr./år 300.000               for hele anlægget
Kontrol af sætninger kr./år 100.000               for hele anlægget
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemkr./år 200.000               for hele anlægget
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 80.000                 for hele anlægget
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 100.000               for hele anlægget
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 30.000                 for hele anlægget
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år 150.000              for hele anlægget

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsa kr. det år deponiet lu 500.000               for hele anlægget
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2009  priser

Omkostningerne
Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15
Lønninger/konsulentomkostningner kr 950.000               31.250            65.625            69.196               75.000          70.982         83.482        83.482               83.482        83.482          83.482          83.482          83.482          53.571           -                    -                 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 800.000               26.316            55.263            58.271               63.158          59.774         70.301        70.301               70.301        70.301          70.301          70.301          70.301          45.113           -                    -                 
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr 300.000               9.868              20.724            21.852               23.684          22.415         26.363        26.363               26.363        26.363          26.363          26.363          26.363          16.917           -                    -                 
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr 400.000               13.158            27.632            29.135               31.579          29.887         35.150        35.150               35.150        35.150          35.150          35.150          35.150          22.556           -                    -                 
Terrænregulering (volde m.v.) kr 800.000               26.316            55.263            58.271               63.158          59.774         70.301        70.301               70.301        70.301          70.301          70.301          70.301          45.113           -                    -                 
Udlægning af rodspærre kr 5.070.000            180.000          330.000          360.000             390.000        360.000       450.000      450.000             450.000      450.000        450.000        450.000        450.000        300.000         -                    -                 
Udlægning af råjord og dyrkningslag kr 8.450.000            300.000          550.000          600.000             650.000        600.000       750.000      750.000             750.000      750.000        750.000        750.000        750.000        500.000         -                    -                 
Beplantning kr 3.380.000            120.000          220.000          240.000             260.000        240.000       300.000      300.000             300.000      300.000        300.000        300.000        300.000        200.000         -                    -                 
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr 250.000               8.224              17.270            18.210               19.737          18.680         21.969        21.969               21.969        21.969          21.969          21.969          21.969          14.098           -                    -                 
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr 750.000              24.671          51.809          54.629             59.211        56.039       65.907      65.907              65.907      65.907        65.907        65.907        65.907        42.293         -                  -                 

I alt kr 21.150.000          739.803          1.393.586       1.509.563          1.635.526     1.517.552    1.873.473   1.873.473          1.873.473   1.873.473     1.873.473     1.873.473     1.873.473     1.239.662      -                    -                 

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2009  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 1.656.200 58.800            107.800          117.600             127.400        117.600       147.000      147.000             147.000      147.000        147.000        147.000        147.000        98.000           -                    -                 
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                       -                  -                  -                     -                -               -              -                     -              -                -                -                -                -                 -                    -                 
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 400.000               13.158            27.632            29.135               31.579          29.887         35.150        35.150               35.150        35.150          35.150          35.150          35.150          22.556           -                    -                 
Gasmonitering kr/år 106.400               3.500              7.350              7.750                 8.400            7.950           9.350           9.350                 9.350          9.350            9.350            9.350            9.350            6.000             -                    -                 
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gkr/år 300.000               9.868              20.724            21.852               23.684          22.415         26.363        26.363               26.363        26.363          26.363          26.363          26.363          16.917           -                    -                 
Kontrol af sætninger kr/år 100.000               3.289              6.908              7.284                 7.895            7.472           8.788           8.788                 8.788          8.788            8.788            8.788            8.788            5.639             -                    -                 
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemkr/år 200.000               6.579              13.816            14.568               15.789          14.944         17.575        17.575               17.575        17.575          17.575          17.575          17.575          11.278           -                    -                 
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 80.000                 2.632              5.526              5.827                 6.316            5.977           7.030           7.030                 7.030          7.030            7.030            7.030            7.030            4.511             -                    -                 
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 100.000               3.289              6.908              7.284                 7.895            7.472           8.788           8.788                 8.788          8.788            8.788            8.788            8.788            5.639             -                    -                 
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 30.000                 987                 2.072              2.185                 2.368            2.242           2.636           2.636                 2.636          2.636            2.636            2.636            2.636            1.692             -                    -                 
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år 150.000              4.934            10.362          10.926             11.842        11.208       13.181      13.181              13.181      13.181        13.181        13.181        13.181        8.459           -                  -                 

I alt kr/år 3.122.600            107.037          209.097          224.410             243.168        227.167       275.861      275.861             275.861      275.861        275.861        275.861        275.861        180.692         -                    -                 

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -b kr 500.000               16.447            34.539            36.419               39.474          37.359         43.938        43.938               43.938        43.938          43.938          43.938          43.938          28.195           -                    -                 

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2009-priser kr 94.178.000          3.227.553       6.307.461       6.768.724          7.334.526     6.852.355    8.319.776   8.319.776          8.319.776   8.319.776     8.319.776     8.319.776     8.319.776     5.448.947      -                    -                 

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 Enhed 8 Enhed 9 Enhed 10 Enhed 11 Enhed 12 Enhed 13 Enhed 14 Enhed 15

D l d ikk h d ill l b l b i 2009 i k 11 328 000 3 96 3 01 046 8 2 8 28 8 9 0 0 3 8 369 90 10 193 249 10 193 249 10 193 249 10 193 249 10 193 249 10 193 249 10 193 249 6 688 609

Omkostningerne per år (DKK)
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Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2009-priser kr 115.328.000       3.967.355     7.701.046     8.278.287        8.970.053   8.369.907  10.193.249 10.193.249        10.193.249 10.193.249 10.193.249 10.193.249 10.193.249 6.688.609    -                  -                 
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Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:
Blandet Inert Mineralsk Farligt I alt

Nedlukning 21.150.000            -                       -                  -                  21.150.000        
Efterbehandling 94.178.000            -                       -                  -                  94.178.000        

I alt 115.328.000          -                       -                  -                  115.328.000      

Den procentvise fordeling
Blandet Inert Mineralsk Farligt I alt

Nedlukning 100% 0% 0% 0% 100%
Efterbehandling 100% 0% 0% 0% 100%

I alt 100% 0% 0% 0% 100%
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Samlet oversigt Måde Deponi under Deponi Syd I/S

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det nødvendigt at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for udgangsåret. Summen udgør sikkerhedsstillelsen i udgangsåret. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 3.967.355         4.054.637            4.216.823            4.385.495            4.560.915          

Uden forrentning
Manglende sikkerhedsstillelse, primo 3.967.355         3.771.255            3.505.193            2.503.132            1.446.982          
Grundbeløb, primo 63                     64                        67                        71                        78                      
Indeksreguleret grundbeløb 63                     66                        70                        74                        81                      
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 283.383            428.247               1.170.735            1.231.569            1.351.139          
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 283.383            711.629               1.882.364            3.113.933            4.465.072          

Med forrentning
Manglende sikkerhedsstillelse, primo 3.967.355         3.771.255            3.505.193            2.503.132            1.446.982          
Grundbeløb, primo 63                     64                        67                        71                        78                      

Tilbage til forsiden
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, p
Indeksreguleret grundbeløb 63                     66                        70                        74                        81                      
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 283.383            428.247               1.170.735            1.231.569            1.351.139          
Årets forrentning i % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Forrentning af opsparing -                    -                      -                      -                      -                     
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 283.383            711.629               1.882.364            3.113.933            4.465.072          

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uden forrentning
Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 63                     66                        70                        74                        81                      
Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) 63                     64                        66                        67                        70                      
Med forrentning
Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 63                     66                        70                        74                        81                      
Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) 63                     64                        66                        67                        70                      

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 10.539.413       10.960.990          11.399.429          11.855.407          12.329.623        
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1. BAGGRUND 

I forbindelse med opsplitning af det tidligere Måde Deponeringsanlæg i to enheder, dels i Måde 
Deponi, som skal drives af Deponi Syd I/S, dels i Esbjerg Affaldshåndtering, som skal drives af 
Esbjerg Kommune, skal hver enhed have sin egen miljøgodkendelse. Den kontrollerende myn-
dighed ved Esbjerg Kommune har i den forbindelse vurderet, at nye støjundersøgelser er nød-
vendige til belysning af støjafgivelsen fra hver af de to selvstændigt drevne enheder.  
 
I forbindelse med Deponi Syds indgivelse af oplysninger til revurdering af miljøgodkendelse er 
Rambøll blevet anmodet om at foretage de nødvendige undersøgelser og beregninger til belys-
ning af støjafgivelsen fra aktiviteterne på Måde Deponi, Etape 3A. I forbindelse hermed blev der 
foretaget besigtigelse af Etape 3A, af til- og frakørselsforhold og af tilknyttede maskiner den 4. 
august 2011.  
 
  

2. VIRKSOMHEDEN 

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab bestående af kommunerne Billund, Esbjerg, 
Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Deponi Syd I/S har indgået en forretningsføreraftale med TAS 
I/S (Trekantområdets Affaldsselskab), Bronzevej 6, 6000 Kolding.  
 
På Måde Deponi modtages og deponeres kun blandet affald, som ikke kan genanvendes eller for-
brændes. Der deponeres i øjeblikket på Etape 3A. 
 
På Bilag 1, Situationsplan, fremgår det, hvad der hører under Deponi Syd I/S af det tidligere Må-
de Deponeringsanlæg og hvor deponeringen foregår i øjeblikket (Etape 3A); alt udenfor Måde 
Deponi sorterer under Esbjerg Affaldshåndtering.  
 
For nærmere detaljer om driften af Måde Deponi, herunder tilkørte affaldsmængder og håndte-
ring af affaldet, henvises der til andet materiale. I nærværende rapport fokuseres der primært på 
det støjmæssige aspekt i forbindelse med den daglige drift af Måde Deponi, dvs. støjudbredelsen 
til omgivelserne. 
 
 

3. STØJGRÆNSER 

For Måde Deponi forventes det, at det samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau 
i omgivelserne skal overholde værdierne i nedenstående Skema 1 (jf. støjkrav i miljøgodkendelse 
af 13. juli 2004 af Måde Deponeringsanlæg). 
 

Skema 1 Ved nærmeste bolig i landzonen 

Tidsrum LAr [dB, re. 20µPa] 

Hverdag kl. 07-18 

Lørdag kl. 07-14 
55 dB(A) 

Hverdag kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søn- og helligdage kl. 07-22 

45 dB(A) 

Alle dage kl. 22-07 40 dB(A) 

Maksimalværdien af støjniveauet om natten kl. 22-07 må ikke overstige 55 dB(A) 
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4. METODE TIL EFTERVISNING   

Eftervisning af støjbelastningen, som driften af Måde Deponi giver anledning til i områderne 
omkring pladsen, er sket ved beregning efter retningslinierne i Vejledning fra Miljøstyrelsen, 
nr. 5/1993 om ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” og i overensstemmelse med prin-
cipperne for ”Miljømåling – ekstern støj” under Miljøstyrelsens personcertificeringsordning.  
 
Beregningerne er udført under anvendelse af beregningsprogrammet SoundPLAN version 7.0, 
hvor der opbygges en rumlig model af terræn og bygninger, og hvor alle fysiske forhold for ly-
dens udbredelse mellem støjkilde og modtager indregnes. Som støjkilde anvendes den faktiske 
kildestyrke (lydeffekt) bestemt ved måling på det aktuelle anlæg/køretøj, eller der anvendes 
kildestyrkedata fra ”Støjdatabogen”, Teknisk Rapport LI 460/89.   
 
 

5. BEREGNINGSPUNKTER 

I forbindelse med undersøgelse af støjen fra det tidligere Måde Deponeringsanlæg har der væ-
ret fokuseret på 4 lokaliteter langs med Mådevej nord for deponeringsanlægget.  
 
Der er ved nærværende støjundersøgelse gjort brug af lokaliteterne i den tidligere undersøgel-
se, suppleret med en ekstra lokalitet (Punkt 5) til erstatning for en lokalitet/beboelse (Punkt 2 i 
tidligere støjundersøgelse), der er nedlagt.  
 
Der er derfor foretaget bestemmelse af støjbelastningen Lr i følgende lokaliteter: 
 
Punkt 1 – Mådevej 120, TDC, erhverv med beboelse, beregningspunkt syd for bolig. 
Punkt 3 – Mådevej 89 – erhverv med beboelse, beregningspunkt på gårdsplads øst for bolig. 
Punkt 4 – Mådevej 89 – erhverv med beboelse, beregningspunkt i have vest for bolig. 
Punkt 5 – Mådevej 113 – fritliggende beboelse, beregningspunkt vest for bolig. 
 
Beregningspunkternes placering fremgår af Bilag 1, Situationsplan.  
 
Alle beregningspunkter er forudsat placeret 1½ m over terræn. 
 
Hvor beboelsesbygninger er medtaget i beregningsmodellen, kan skærmning og refleksioner 
fra disse have indflydelse på beregningsresultatet. 
 
  

6. DRIFTSITUATION 

Der er foretaget bestemmelse af støjbelastningen Lr i forbindelse med almindelig drift på ugeda-
gene mandag – fredag i tidsrummet kl. 07:00 – 18:00. Den nuværende åbningstid for Måde De-
poni er mandag – torsdag kl. 07:00 – 16:00 og fredag kl. 07:00 – 15:00. Det overvejes at ændre 
åbningstiden til mandag – torsdag kl. 07:00 – 15:00 og fredag kl. 07:00 – 13:15. 
 
Ved beregning af støjudbredelsen fra Etape 3A forudsættes der følgende drift: 
 

� Til- og frakørsel med 15 lastbiler. 
� Aflæsning af 15 lastbiler. 
� 4 timers drift af gummihjulslæsser. 
� 1½ times drift af kompaktor. 

 
Kørsel til og fra Etape 3A sker ad tilkørselsvej til tidligere Etape 1-2. 
 
Støjkildekort for den almindelige daglige drift med deponering på Etape 3A fremgår af Bilag 2. 
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Ved bestemmelse af støjbelastningen i forbindelse med driften af Etape 3A forudsættes det, at al-
le aktiviteter foregår indenfor en sammenhængende 8 timers periode - f.eks. fra kl. 07:00 – 
15:00 - svarende til ækvivaleringstiden (midlingstiden) for dagperioden kl. 07:00 – 18:00 jf. Vej-
ledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”. 
 
 

6.1 Aktiviteter og maskiner 
 
På Måde Deponi anvendes pt. de i Skema 2 anførte maskiner. 
 

Skema 2 

Nr.  Maskinnavn Årgang Type Bemærkninger 

9959 Komatsu gummihjulslæsser 2007 WA 380-6 4 timers drift pr. dag 

9963 Caterpillar kompaktor 2003 950G 1½ times drift pr. dag 

 
Lastbilkørsel til og fra Etape 3A foregår via Esbjerg Affaldshåndterings hovedport og med benyt-
telse af brovægte til ind- og udvejning. Al lastbilkørsel fra hovedporten og til Etape 3A og retur 
medregnes i støjbidraget fra Etape 3A, dvs. også hvor den foregår over Esbjerg affaldshåndte-
rings område. Tomgangskørsel i forbindelse med ind- og udvejning medregnes ikke, da støjbi-
draget herfra anses for betydningsløst. 
 
Al lastbilkørsel forudsættes at foregå med en hastighed på 30 km/time.   
 
Al aflæsning med lastbil forudsættes at have en varighed på 3 minutter.  
 
 

7. KILDESTYRKER 

7.1 Måling af kildestyrker 
 
Beregning af støjbelastningen fra Etape 3A er dels baseret på værdier fra Støjdatabogen, Tek-
nisk Rapport LI 460/89, dels på erfaringsværdier fra tidligere kildestyrkemålinger.  
 
For gummihjulslæsser, kompaktor og lastbilkørsel er der anvendt kildestyrker fra Støjdatabo-
gen. For aflæsning af lastbil er der forudsat kildestyrke målt i anden forbindelse. 
 
For gummihjulslæsser og kompaktor er der forudsat maksimale motoromdrejninger i hele 
driftsperioden; der er herved tale om en overvurdering af støjafgivelsen, da den lavere støjaf-
givelse ved lavere motoromdrejninger ikke tages i betragtning. For gummihjulslæsser og kom-
paktor er der forudsat en kildehøjde på 2,0 m over terræn; gummihjulslæsser og kompaktor 
forudsættes at være arealstøjkilder. 
 
For kørsel med lastbiler er der uanset den lavere kørselshastighed i beregningerne (30 km/t) 
forudsat kildestyrken for kørsel med svag acceleration, ca. 40 km/t. Kildehøjden for lastbilkør-
sel og aflæsning forudsættes at være 1½ m over terræn. Lastbilkørsel er liniestøjkilde, og af-
læsning er punktstøjkilde. 
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7.2 Anvendte kildestyrker 
 
I beregningerne er der anvendt de i Skema 3 anførte kildestyrker (ukorrigerede for tid/antal). 
Kildestyrken ved heloktaverne 63 – 8000 Hz fremgår af Bilag 3. 
 

Skema 3 Lw (dB, re. 10-12 Watt) 

Gummihjulslæsser (Støjdatabogen) 109,6 dB(A) 

Kompaktor (Støjdatabogen) 109,6 dB(A) 

Lastbil, kørsel (Støjdatabogen) 105,7 dB(A) 

Lastbil, aflæsning (målt i anden forbindelse) 104,1 dB(A) 

 
 

8. RESULTATER 

De beregnede støjniveauer i forbindelse med drift af Etape 3A fremgår af Skema 4.  
 

Skema 4 

 

LAeq 8h - hverdag kl. 07:00 – 18:00              
[dB, re. 20µPa] 

Beregningspunkt 

1 3 4 5 

Etape 3A 47,1 25,0 27,2 44,6 

 
Detaljerede beregningsresultater for alle (punkt)beregninger fremgår af Bilag 4.  
 
Beboelsesbygninger ved beregningspunkterne 1, 3, og 4 er medtaget i beregningsmodellen, 
hvorfor refleksion fra disse kan have indflydelse på beregningsresultatet (mulig lettere overvur-
deret niveau). 
 
Da støjen fra aktiviteterne på Etape 3A ikke vurderes at indeholde toner eller impulser i et sådant 
omfang, at der – vurderet efter kriterierne i Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984 om ”Måling 
af støj fra virksomheder” – skal gives et tillæg på +5 dB til den målte/beregnede støj, svarer de 
beregnede, afrundede LAeq værdier til støjbelastningen Lr som angivet i Skema 5 
 

Skema 5 

 

LAr - hverdag kl. 07:00 – 18:00                  
[dB, re. 20µPa] 

Beregningspunkt 

1 3 4 5 

Etape 3A 47 25 27 45 

 
 
Støjkort visende støjudbredelsen fra Etape 3A med beregningshøjden 1½ m over terræn fremgår 
af Bilag 5. 
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9. UBESTEMTHED 

Det er valgt at beregne ubestemtheden på resultaterne med de højeste støjniveauer, dvs. bereg-
ning af ubestemtheden på de beregnede resultater i Punkt 1 og Punkt 5.  

Ubestemtheden fastlægges ud fra retningslinierne i Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 36 om 
”Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder”.  

Ubestemtheden på beregningerne σber forudsættes i alle tilfælde at være 1,0 dB. 

Standardusikkerheden σi forudsættes at være at være 2,0 dB for målt kildestyrke (aflæsning af 
lastbil) og 3,0 dB for kildestyrker fra Støjdatabogen (gummihjulslæsser, kompaktor og lastbilkør-
sel). For de beregnede resultater i Punkt 1 og Punkt 5 beregnes den resulterende ubestemthed 
δδδδres herved at være henholdsvis ±3,95 dB og ±4,00 dB. 

 

10. KOMMENTARER TIL MÅLERESULTATER  

Når ubestemtheden på de beregnede resultater i Punkt 1 og Punkt 5 lægges til det beregnede re-
sultat, bliver støjniveauet som anført i Skema 6. 
 

Skema 6 

 

LAr 8h / LAr - hverdag kl. 07:00 – 18:00            
[dB, re. 20µPa] 

Beregningspunkt Krav 

1 5  

Etape 3A 51,1 / 51 48,6 / 49 ≤55 

 
Som det fremgår af Skema 6 er de beregnede støjniveauer i Punkt 1 og Punkt 5 plus ubestemt-
heden mindre end støjgrænsen 55 dB(A).  
 
Med baggrund i Orientering nr. 29 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger 
omhandlende ”Vurdering og præsentation af måle- og beregningsresultater” kan støjgrænsen 
hermed anses for med sikkerhed at være overholdt i Punkt 1 og Punkt 5 – og naturligvis også i 
Punkt 3 og Punkt 4 med de væsentligt lavere støjniveauer i disse punkter. 
 
Det vurderes i øvrigt, at de beregnede støjniveauer repræsenterer driftsituationer med absolut 
maksimal aktivitet. Da der endvidere - for de betydeligste støjkilders vedkommende - er forudsat 
maksimal støjafgivelse i hele driftsperioden, og da der endvidere ikke er taget hensyn til, at disse 
støjkilder kan have lavere støjafgivelse end den anvendte katalogværdi (gummihjulslæssere), 
anses det for sandsynligt, at støjafgivelsen fra Måde Deponis Etape 3A i praksis vil være er lavere 
end de beregnede værdier.   
 
Hvis der indføres kortere åbningstider som anført i kap. 6, kan det på fredage medføre kortere 
drifttider for maskiner end forudsat i beregningerne, hvilket vil medføre lavere støjbelastning på 
fredage end anført i beregningsresultaterne.  
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Lastbilkørsel, svag acceleration ca. 40 km/t – ukorrigeret kildestyrke [dB, re. 1pWatt]    

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total 

dB(A) 86,0 89,0 95,0 98,0 102,0 99,0 93,0 85,0 105,7 

 

Lastbil, aflæsning – ukorrigeret kildestyrke [dB, re. 1pWatt ]   

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total 

dB(A) 86,0 91,0 93,0 95,0 100,0 98,0 93,0 88,0 104,1 

 

Gummihjulslæsser - ukorrigeret kildestyrke [dB, re. 1pWatt ]   

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total 

dB(A) 83,0 92,0 98,0 103,0 105,0 104,0 97,0 88,0 109,6 

 

Kompaktor – ukorrigeret kildestyrke [dB, re. 1pWatt ]    

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total 

dB(A) 83,0 92,0 98,0 103,0 105,0 104,0 97,0 88,0 109,6 
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Deponi Syd I/S - Måde Deponi
støjudbredelse - Etape 3A
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Source SrcType *ZBName Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l or S

m,m²

s

m

*Adiv

dB

*Agnd

dB

*Abar

dB

*Aair

dB

*Lr

Name Punkt 1 LAeq, 8h 47.1  dB(A)

aflæsning etape 3A Point LAeq, 8h 93.9 93.9 245.17 -58.78 -1.41 -0.07 -1.53 32.1

gummihjulslæsser B etape 3A Area LAeq, 8h 106.6 70.8 3801.4 258.21 -59.23 -1.57 -0.03 -1.51 45.4

kompaktor etape 3A Area LAeq, 8h 102.3 66.5 3801.4 258.21 -59.23 -1.57 -0.03 -1.51 41.1

lastbilkørsel til etape 3A Line LAeq, 8h 96.8 66.7 1027.1 338.48 -61.58 -1.43 -1.03 -1.78 32.7

Name Punkt 3 LAeq, 8h 25.0  dB(A)

aflæsning etape 3A Point LAeq, 8h 93.9 93.9 672.90 -67.55 0.25 -16.48 -1.55 10.8

gummihjulslæsser B etape 3A Area LAeq, 8h 106.6 70.8 3801.4 683.81 -67.69 0.06 -17.64 -2.27 21.4

kompaktor etape 3A Area LAeq, 8h 102.3 66.5 3801.4 683.81 -67.69 0.06 -17.64 -2.27 17.1

lastbilkørsel til etape 3A Line LAeq, 8h 96.8 66.7 1027.1 278.26 -59.88 0.01 -17.89 -0.61 20.6

Name Punkt 4 LAeq, 8h 27.2  dB(A)

aflæsning etape 3A Point LAeq, 8h 93.9 93.9 690.64 -67.78 0.16 -16.62 -1.51 8.2

gummihjulslæsser B etape 3A Area LAeq, 8h 106.6 70.8 3801.4 701.29 -67.91 0.14 -17.69 -2.23 18.9

kompaktor etape 3A Area LAeq, 8h 102.3 66.5 3801.4 701.29 -67.91 0.14 -17.69 -2.23 14.6

lastbilkørsel til etape 3A Line LAeq, 8h 96.8 66.7 1027.1 304.71 -60.67 -0.09 -14.84 -1.02 26.2

Name Punkt 5 LAeq, 8h 44.6  dB(A)

aflæsning etape 3A Point LAeq, 8h 93.9 93.9 298.73 -60.50 -1.42 -0.05 -1.80 30.1

gummihjulslæsser B etape 3A Area LAeq, 8h 106.6 70.8 3801.4 292.49 -60.31 -1.60 -0.02 -1.70 43.0

kompaktor etape 3A Area LAeq, 8h 102.3 66.5 3801.4 292.49 -60.31 -1.60 -0.02 -1.70 38.7

lastbilkørsel til etape 3A Line LAeq, 8h 96.8 66.7 1027.1 515.51 -65.24 -1.68 -0.37 -2.42 27.1

  
Ramboll A/S
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      BILAG K 
 
 
Lovgrundlag 
 
 
Love 
 
Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 
 
Bekendtgørelser  
 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen). nr. 1640 af 
13. december 2006 med senere ændringer. 
 
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 719 af 24. juni 2011. 
 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1415 af 31. december 2011. 
 
Bekendtgørelse om udannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg. nr. 612 
af 22. juni 2004. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
 
Nr. 9562/2007 om udarbejdelse af overgangsplaner for bestående deponeringsanlæg. 
 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 



       
      BILAG L 
 
 Liste over sagens akter 
 
/1/ Miljøgodkendelse af 13. ju li 2004 af udvidelse af Måde Deponeringsanlæg samt  
 påbud om ændrede vilkår i eksisterende miljøgodkendelse. 
 
/2/ Brev af 17. juni 2009 fra Esbjerg Kommune – vedrørende dokumentation for kystnær  
 placering af Måde Deponeringsanlæg. 
 
/3/ Forslag til fremtidige moniteringsprogrammer for perkolat fra aktive deponeringsen- 
 heder på Måde og Grinsted Deponeringsanlæg – fremsendt fra Deponi Syd den 20.  
 septem ber 2011. 
 
/4/ Forslag til fremtidige moniteringsprogrammer for grundvand i forbindelse med aktive  
 og nedlukkede deponeringsenheder på Måde og Grinsted deponier – fremsendt fra  
 Deponi Syd den 1. november 2011. 
 
/5/ Oplæg til positivliste for blandet affald deponeret hos Deponi Syd – fremsendt fra  
 Deponi Syd den 24. november 2011. 
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