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Påbud om vilkårsændring i nedlukningsafgørelse af 30. marts 2009  

Miljøstyrelsen Virksomheder meddeler hermed Vestfyns Affalds- og 
Deponeringsanlæg I/S påbud om ændring af vilkår 33 i ”Afgørelse om nedlukning og 
efterbehandling af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlægs (VAD) 
deponeringsaktiviteter på Vejlby Losseplads. Miljøstyrelsen Odense, 30. marts 
2009”. 
 
Vilkårsændringen 
 
Vilkår 33 i nedlukningsafgørelse af 30. marts 2009 ændres fra: 
 
I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årligt udføres målinger af 
sætninger i affaldet. 
 
til: 
 
I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årligt foretages visuelle 
vurderinger eller målinger af eventuelle sætninger i affaldet. Væsentlige sætninger 
skal dokumenteres med fotos samt indmåles og nivelleres og udbedres. 
 
Påbuddet træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen. 
 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlægs bemærkninger til varsel om 
påbud 
 
Miljøstyrelsen varslede den 7. november 2013 påbud om ændring af vilkår 33 i 
”Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af Vestfyns Affalds- og 
Deponeringsanlægs (VAD) deponeringsaktiviteter på Vejlby Losseplads. 
Miljøstyrelsen Odense, 30. marts 2009”. 
 
Miljøstyrelsen har ikke modtaget noget bemærkninger til varsel om påbud. 
 
Middelfart Kommunes bemærkninger til varsel om påbud 
  
Miljøstyrelsen varslede den 7. november 2013 påbud om ændring af vilkår 33 i 
”Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af Vestfyns Affalds- og 
Deponeringsanlægs (VAD) deponeringsaktiviteter på Vejlby Losseplads. 
Miljøstyrelsen Odense, 30. marts 2009”. 
 
Miljøstyrelsen har ikke modtaget noget bemærkninger til varsel om påbud. 
 
 
 

                                                 
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Baggrund for påbuddet  
 
Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S har den 11. oktober 2013 ansøgt om 
ændring af vilkår 33 i ”Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af Vestfyns 
Affalds- og Deponeringsanlægs (VAD) deponeringsaktiviteter på Vejlby Losseplads. 
Miljøstyrelsen Odense, 30. marts 2009”. 
 
Ansøgningen om ændring af vilkår 33 vedrører sætningsmålinger på nedlukkede 

affaldsbede. Ansøgningen er vedlagt i bilag A. 
 
Miljøstyrelsens vurdering  
 
I henhold til ”Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af Vestfyns Affalds- og 
Deponeringsanlægs (VAD) deponeringsaktiviteter på Vejlby Losseplads. 
Miljøstyrelsen Odense, 30. marts 2009” er der fastlagt følgende: 
 
Vilkår 33: I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årligt udføres 
målinger af sætninger i affaldet. 
 
Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg anfører i den fremsendte ansøgning om 
ændring af vilkår 33 følgende: 
 
”Der er blevet gennemført sætningsmålinger 4 gange i 2009 til 2012. Målingerne er 
løbende afrapporteret til Miljøstyrelsen. Målingerne viser, at affaldet sætter sig 
meget lidt fra år til år. Sætningen fra år til år har i nogle målepunkter været 
mindre end usikkerheden på målingen. 
 
På den baggrund ønsker VAD at få ændret vilkår 33, så der fremover kun skal laves 
sætningsmålinger hvert 3. år.” 
 
I årsrapporten for 2012 forklarer Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg endvidere, 
at slutafdækningen af affaldsbed A3 blev afsluttet i 2009. I september 2009 blev der 
foretaget et kontrolnivellement af affaldsbed A3 til brug for fremtidig kontrol med 
sætninger. I 2010, 2011 og 2012 blev der foretaget nye opmålinger. Bedet har sat sig 
forholdsvis jævnt med 7-9 cm på de 3 år. Fra 2011 til 2012 er der målt en sætning på 
mellem 1 og 3 cm.  
 
De målte sætninger og koter i perioden 2009-2012 fremgår af bilag B. 
 
Miljøstyrelsen finder, at der ved ændring af vilkår 33 skal fastlægges en ny 
formulering af vilkåret, så denne er i overensstemmelse med gældende 

deponeringsbekendtgørelse
2
, hvor der i bilag 2, punkt 9 er angivet følgende: 

 
”I forbindelse med nedlukning skal der i efterbehandlingsperioden for 
deponeringsanlægget (enheden) som minimum én gang årligt kontrolleres for 
sætninger. Betydende sætninger registreres ved indmåling for skærpet 
opmærksomhed ved næste års kontrol. Såfremt sætninger blotlægger affald, danner 
lunker eller har betydning for afledning af overfladevand, udbedres de med 
uforurenet jord eller anden godkendt afdækningsmateriale jf. punkt 13.3.” 
 
Miljøstyrelsen finder, at målinger af sætninger i affaldet ikke er absolut nødvendige i 
forhold til at afgøre, om der sker sætninger i affaldet.  
 
Formålet med at forholde sig til anlæggets topografi er primært at konstatere, om der 
er opstået væsentlige sætninger, der kan afstedkomme vandansamlinger/søer, eller 
sammensunkne områder/skred på skråninger, der kan forårsage blotlægning af 
affald, udsivning af perkolat eller udsivning af gas.  
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1049 af 28. august 2013. 
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På baggrund af ovennævnte vurderer Miljøstyrelsen, at de årlige frekvensbaserede 
målinger af sætninger ikke er absolut nødvendige og kan ophøre.  
 
Der kræves dog fortsat en årlig gennemgang af anlægget for at iagttage, om der skulle 
være opstået sætninger.  
 
Væsentlige sætninger skal dokumenteres med fotos samt indmåles og nivelleres og 
udbedres.  
 
Resultaterne af gennemgangen af anlægget i forhold til sætninger skal indgå som en 
del af årsrapporten for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg.  
 
Klagevejledning 
 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af  

 virksomheden 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

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

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 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 ode@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 24. december 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. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse 
af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 
behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder, fra påbuddet er meddelt. 

 

mailto:ode@mst.dk
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Offentliggørelse og annoncering 
 
Ansøgning om ændring af vilkår 33 blev ikke annonceret, da Miljøstyrelsen har 
vurderet følgende: 
 
At foreliggende afgørelse ikke indebærer væsentlige ændringer, der efter 
Miljøstyrelsens vurdering kan indebære negativ og betydelig påvirkning af 
mennesker eller miljø. 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 
Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 41 28 eller chccl@mst.dk 
 
Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Charlotte Clausen 
72 54 41 28 
chccl@mst.dk 
 
 
 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen: 
 
Middelfart Kommune, Natur -og Miljøafdelingen, Østergade 21, 5580 Nørre Åby, 
teknik@middelfart.dk  
 
Sundhedsstyrelsen Region Syd, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, syd@sst.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mst.dk/
mailto:chccl@mst.dk
http://www.mst.dk/
mailto:chccl@mst.dk
mailto:teknik@middelfart.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
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BILAG A 
 
Ansøgning om ændring af vilkår 33 i ”Afgørelse om nedlukning og 
efterbehandling af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlægs (VAD) 
deponeringsaktiviteter på Vejlby Losseplads. Miljøstyrelsen Odense, 30. 
marts 2009”. 
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Dato:  11-10-2013 

Sagsnr.: 2012-011981 

 

 

Ansøgning om ændring af vilkår 33 i påbud om nedlukning af 30. marts 

2009. 

 

Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg IS ønsker at søge om ændring af 

intervallet for gennemførelse af sætningsmålinger på det nedlukkede 

affaldsbed på Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg IS (VAD), Bogensevej 

89, 5500 Middelfart 

 

Der er blevet gennemført sætningsmålinger 4 gange i 2009 til 2012. 

Målingerne er løbende afrapporteret til Miljøstyrelsen. Målingerne viser, at 

affaldet sætter sig meget lidt fra år til år. Sætningen fra år til år har i nogle 

målepunkter været mindre end usikkerheden på målingen. 

 

På den baggrund ønsker VAD at få ændret vilkår 33, så der fremover kun skal 

laves sætningsmålinger hvert 3. år. 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Morten Bang-Møller 
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BILAG B 
 
Målte sætninger og koter i perioden 2009-2012 






