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Påbud om vilkårsændring  
    
Miljøcenter Odense giver hermed Tønder Forsyning A/S, Vester Gammelby 
Deponi, påbud om ændring af vilkår 18 i miljøgodkendelse af 15. november 
2006, ”Afgørelse om ændring af vilkår i eksisterende godkendelser af depo-
neringsanlægget Vester Gammelby Deponi”. Eksisterende tekst i vilkår 18 
udgår og erstattes med: 
 

”Vilkår 18: Deponeringsenhed 2 skal etableres med dobbeltmembran 
bestående af en sekundær (geologisk barriere) og en primær mem-
bran (kunstig forseglingsmembran) samt system til perkolatafledning 
med opsamling i overensstemmelse med kravene i deponeringsbe-
kendtgørelsen og DS/INF 466. 
 
Inden deponeringsceller på deponeringsenhed 2 tages i brug, skal 
der til godkendelsesmyndighedens accept fremsendes et projektfor-
slag. 
 
Vilkår 18 A: På eksisterende deponeringsenheder, hvor membran-
opbygning og perkolatopsamling ikke lever op til kravene i DS/INF 
466 skal perkolatstanden, til enhver tid i den aktive tilstand, være 
mindst 0,3 meter lavere end grundvandsstanden på de arealer, der 
omgiver anlægget. Perkolatstanden skal endvidere være så lav, at 
det sikres, at perkolat fra allerede opfyldte deponeringsenheder ikke 
kan trænge ud i en deponeringsenhed under opfyldning” 

 
 
Vilkårsændringen meddeles som påbud efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttel-
sesloven1. 
 
Vilkårsændringen træder i kraft den 3. marts 2009 
 
  
 
 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 9. februar 2009 påbud om ændring af vilkår 18 i 
miljøgodkendelse af 15. november 2006. 
 
Tønder Forsyning A/S har i brev af 17. februar 2009 meddelt, at de ingen 
bemærkninger har til påbudsvarslet. 
 
 
Baggrund for påbudet 
Tønder Forsyning A/S har den 25. januar 2009 ansøgt om ændring af vilkår 
18 i gældende miljøgodkendelse for Vester Gammelby Deponi. 
 
Baggrunden herfor er følgende: 
 
I forbindelse med projektering af ny deponeringsenhed har det vist sig, at 
den eksisterende lerforekomst ikke – som tidligere forventet – er velegnet 
som insitu-lermembran. Derfor ønskes i stedet udlagt en ny lermembran 
under polymermembranen. 
 
I vilkår 18 i anlæggets miljøgodkendelse er der stillet krav om, at der skal 
opretholdes et opadrettet grundvandstryk ved at perkolatstanden på depo-
neringsenhederne til enhver tid, i den aktive tilstand, skal være mindst 0,3 
meter lavere end grundvandsstanden på de arealer, der omgiver anlægget. 
Endvidere skal perkolatstanden være så lav, at det sikres, at perkolat fra 
allerede opfyldte deponeringsenheder ikke kan trænge ud i en depone-
ringsenhed under opfyldning. 
 
Da grundvandsstanden i årets våde perioder – hvor anlægsarbejdet forven-
tes at skulle foregå – ligger på niveau med områdets terræn, vil det under 
anlægsarbejdet blive nødvendigt at etablere en midlertidig grundvands-
sænkning. Hvis anlægget skal etableres med insitu-membran, vil det kræ-
vegrundvandssænkning, hvor grundvandsspejlet skal ned til 5-6 meter un-
der terræn inde på det nye deponeringsområde, mens et anlæg, hvor der 
udlægges ny lermembran kun kræver en sænkning af grundvandsspejlet 
ned til 1-1,5 meter under terræn. 
 
Da en kraftig grundvandssænkning i etableringsperioden giver risiko for 
udtrængning af perkolat til grundvandet, anbefaler Miljøcentret løsningen 
med udlæggelse af ny lermembran. Denne løsning vil dog betyde, at kravet 
om opretholdelse af et opadrettet grundvandstryk ikke kan overholdes hvad 
angår den nye deponeringsenhed. 
 
Den nye deponeringsenhed etableres med lermembran, polymermembran 
og perkolatopsamlingssystem iht. DS/INF 466, og lever hermed op til depo-
neringsbekendtgørelsens2 krav om membransystem og perkolatopsamling, 
for anlæg uden opadrettet vandtryk.  
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 650 af 29. juni 2001 
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Moniteringsprogrammet som fastsat i miljøgodkendelsen lever ligeledes op 
til kravene for monitering af grundvand for anlæg uden opadrettet vandtryk. 
 
På baggrund heraf finder Miljøcentret ingen grund til at bibeholde kravet om 
opadrettet vandtryk for den del af anlægget der omfatter den nye depone-
ringsenhed. 
 
 
Klagevejledning 
Påbudet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

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

 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget senest den 31. marts 
2009, kl. 12.00. Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sam-
men med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af 
sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbudet vil blive annonceret den 3. marts i ugeavisen Digeposten, samt 
blive lagt på miljøcenterets hjemmeside, www.blst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ida Hansen 
Tlf. 72548474 
idhan@ode.mim.dk 
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Kopi til: 

- Tønder Kommune, toender@toender.dk 
- Arbejdstilsynet, at@at.dk 
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
- Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
- NOAH, noah@noah.dk 
- DOF, natur@dof.dk og toender@dof.dk 

 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


