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Klintholm I/S 

Klintholmvej 50 

5874 Hesselager 

Att. Martin Johansen 

  

Sendt til cvr. nr. 42574058 

Virksomheder 

J.nr. 2020 - 18146 

Ref. BEVCH 

Den 31. juli 2020 

 

 

Afgørelse om, at ændring af deponeringskapaciteten på Klintholm 

I/S´s deponeringsenheder 3.1 og 3.2 ikke er omfattet af krav om miljø-

vurdering (ikke VVM-pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 25. maj 2020 modtaget jeres ansøgning fremsendt via BOM 

og Svendborg Kommune. I søger om at ændre deponeringskapaciteten på enhed 

3.1 og 3.2 på Klintholm I/S deponi. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav om mil-

jøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderings-

loven1. 

 

Begrundelse 

Miljøstyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af følgende: 

 

Det anmeldte projekt er en videreførelse af de allerede eksisterende deponerings-

enheder 3.1 og 3.2 på Klintholm I/S. Enhederne er indrettet i overensstemmelse 

med deponeringsbekendtgørelsens regler, som skal sikre, at der ikke sker udsiv-

ning af perkolat fra anlægget. 

 

Det anmeldte projekt vil ikke give anledning til lugt, støj og støv der ikke kan over-

holde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.  

 

At det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 

projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning af grundvand, overfladevands-

områder, udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder eller på-

virke bilag IV arter i området. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages en 

nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 områder 

                                                             
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

973 af 25/06/2020. 
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eller bilag VI arter, jf. bekendtgørelse 1595 af 06/12/2018 om udpegning og admi-

nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-

ter. 

 

Det vurderes, at en forøgelse af kapaciteten på enhed 3.1 og 3.2 ikke vil have nogen 

væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, 

grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt varig-

hed, hyppighed og reversibilitet. 

 

Det anmeldte projekt sker i overensstemmelse med Svendborg Kommunes plan-

grundlag for området. 

 

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be-

føjelser for anlægget, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen § 3, stk. 3. 

 

Ændring af deponeringskapaciteten på enhed 3.1 og 3.2 på Klintholm I/S er omfat-

tet af bilag 2, punkt 11. Andre projekter b) anlæg til bortskaffelse af affald (projekter 

ikke omfattet af bilag 1) i miljøvurderingsloven.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Svendborg kommune. 

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

Svendborg Kommune har den 28. februar 2020 indsendt flg. bemærkninger til den 

nu lukkede ansøgning om MGK til ændring af retableringsplanen for Klintholm I/S, 

jr. Nr. 2019-7996: 

 

Klintholm er beliggende ved Natura 2000 område. 

Svendborg Kommune har ikke oplysninger om forekomster af Bilag IV-arter eller 

arter og naturtyper fra udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, udover 

hvad der er tilgængeligt på Danmarks miljøportal. 

Svendborg Kommune har tidligere givet dispensation til nedlæggelse af vandhuller 

i forbindelse med Klintholms udvidelse. Dispensationen er vedhæftet kommunens 

svar.  

 

Svendborg Kommune har den 25. juni 2020 oplyst Miljøstyrelsen om, at kommunen 

ikke har yderligere bemærkninger til det ansøgte projekt. De noterer, at projektet 

ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke er problemer i forhold til 

kommunens klimasikringsplaner. 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000 områder og bilag IV arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konse-

kvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag VI ar-
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ter, jf. habitatbekendtgørelsen2. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i for-

bindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000 

områder væsentligt eller bilag IV arter i området. 

 

Natura 2000-områder  

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper 

i Natura 2000-områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. En 

forøget deponeringskapacitet på de eksisterende enheder 3.1 og 3.2 ikke vil give an-

ledning til en forøget påvirkning af Natura 2000-område nr. 118 og Habitatområde, 

H102, Søer ved Tårup og Klintholm samt deres tilknyttede arter. Der sker daglig 

afdækning af affaldet, således at der ikke vil ske luftbåren deposition af støv og øv-

rige stoffer i naturområderne. Enhed 3.1 og 3.2 er etableret med bundmembran og 

perkolatdræn jf. deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes fra enhe-

derne til kommunalt rensningsanlæg og bundmembranen sikrer mod, at der ikke 

sker udsivning af perkolat til naturområderne eller søerne. 

 

Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bi-

lag IV-arter, og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er ikke 

levesteder for bilag IV arterne på enhed 3.1 og 3.2. 

I Natura 2000-området øst for Klintholm I/S er der registreret klokkefrø og stor 

vandsalamander (se ovenstående afsnit vedr. Natura 2000). 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 31. 

juli 2020.  

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig in-

teresse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbe-

skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

http://www.mst.dk/
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gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-

vurderingslovens § 50. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 28. august 2020.  

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter 

miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu-

lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsæt-

tende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan på-

byde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Med venlig hilsen 

 
 

Benedikte Vandsø Christensen 

 

 

Kopi til: 

Klintholm I/S v/Martin Johansen: mj@klintholm-is.dk 

Svendborg Kommune, Miljø: svendborg@svendborg.dk 

Svendborg Kommune v/ Trine Thorup: trine.thorup@svendborg.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk 

 

 

 

Bilag: 

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema  

Bilag B: Bygherres ansøgning 

mailto:mj@klintholm-is.dk
mailto:svendborg@svendborg.dk
mailto:trine.thorup@svendborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:dof@dof.dk


 

   

 

Bilag A. Miljøstyrelsens screeningsskema 



 

1 
 

 

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)  

Projektnavn: Ændring af fyld højder på etape 3.1 og 3.2, j.nr. 2020 - 18146 

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 

1225 af 25/10/2018). 

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. 

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. 

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at 

kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for krav 

om miljøvurdering (VVM-pligt) og ”grøn” en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet 

ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.  
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Basisoplysnin
ger 

Anmeldte oplysninger 
 

Virksomhedens oplysninger i anmeldelsen 

 
Myndighedsvurdering 

 

Projektbeskrivelse Klintholm I/S ejer og driver et deponeringsanlæg beliggende Klintholmvej 50, 5874 
Hesselager. 
Svendborg Kommune har den 4. januar 2018 godkendt en ny retableringsplan for området 
på og omkring Klintholm I/S’ deponeringsanlæg. Den nye retableringsplan giver mulighed 
for at udvide deponeringskapaciteten af enhederne 3.1 og 3.2 på Klintholm Deponi, uden 
at deponeringsanlæggets areal og drift i øvrigt ændres. Klintholm I/S ønsker at ændre 
miljøgodkendelsen for deponeringsanlægget, således, at deponeringskapaciteten udvides 
og sikkerhedsstillelsen afspejler dette. 
 
Den ændrede retableringsplan vil give mulighed for bedre at udnytte kapaciteten af enhed 
3.1 og 3.2. 
 
Enhed 3.1: Blandet affald 
Nugældende miljøgodkendelse: 193.260 m3 
Efter ændring af retableringsplan: 256.080 m3 
Ændring: 62.820 m3 
 
Enhed 3.2: Mineralsk affald – asbestholdige tagplader  
Nugældende miljøgodkendelse: 158.300 m3 
Efter ændring af retableringsplan: 236.600 m3 

Ændring:78.300 m3 
 
Den samlede deponeringskapacitet på enhed 3.1 og 3.2 ændres derfor fra 351.560 m3 til 
492.680 m3, dvs. en ændring på i alt 141.120 m3. 
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Basisoplysnin
ger 

Anmeldte oplysninger 
 

Virksomhedens oplysninger i anmeldelsen 

 
Myndighedsvurdering 

 

 
Fyldhøjden forøges ikke, men enhederne afsluttes med stejlere sider, og dermed er der 
plads til en større samlet deponeringskapacitet. 
 
Der ændres ikke på antallet af fra og tilkørsler til anlægget og ej heller på eksisterende 
adgangsvej til anlægget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Navn, adresse, 
telefonnr. og e-

mail på bygherre 

Klintholm I/S 
Klintholmvej 50 
5874 Hesselager 

   

Navn, adresse, 
telefonnr. og e-

mail på bygherres 

kontaktperson 

Direktør Jørgen Nestor 
Tlf. nr. 45 62253086 
e-mail: jn@klintholm-is.dk 
 

   
 

mailto:jn@klintholm-is.dk
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Basisoplysnin
ger 

Anmeldte oplysninger 
 

Virksomhedens oplysninger i anmeldelsen 

 
Myndighedsvurdering 

 

Projektets 
adresse, matr. nr. 

og ejerlav 

Klintholmvej 50, 5874 Hesselager 
Matr. Nr. 14k Vormark By, Hesselager 

  

Projektet berører 
følgende 

kommune eller 
kommuner 

(omfatter såvel 

den eller de 
kommuner, som 

projektet er 
placeret i, som 

den eller de 

kommuner, hvis 
miljø kan tænkes 

påvirket af 
projektet) 

 Svendborg Kommune 
  

 Svendborg Kommune har den 28. februar 
2020 indsendt flg. kommentarer til den nu 
lukkede ansøgning om MGK, jr. Nr. 2019-
7996: 
 
Klintholm er beliggende ved Natura 2000 
område. 
 
Svendborg Kommune har ikke oplysninger 
om forekomster af Bilag IV-arter eller arter 
og naturtyper fra udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000 området udover, hvad der er 
tilgængeligt på Danmarks miljøportal. 
 
Svendborg Kommune har tidligere givet 
dispensation til nedlæggelse af vandhuller i 
forbindelse med Klintholms udvidelse. 
Dispensationen er vedhæftet kommunens 
svar.  
 
Svendborg Kommune har den 25. juni 2020 
oplyst Miljøstyrelsen om, at kommunen ikke 
har yderligere bemærkninger til det ansøgte 
projekt. De noterer, at projektet ikke giver 
væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke 
er problemer i forhold til kommunens 
klimasikringsplaner. 
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Basisoplysnin
ger 

Anmeldte oplysninger 
 

Virksomhedens oplysninger i anmeldelsen 

 
Myndighedsvurdering 

 

Oversigtskort i 
målestok 1:50.000 

(målestok skal 
angives) 

  

  

Kortbilag med 
indtegning af 

anlægget og 
projektet 

(vedlægges dog 

ikke for 
strækningsanlæg) 
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Basisoplysnin
ger 

Anmeldte oplysninger 
 

Virksomhedens oplysninger i anmeldelsen 

 
Myndighedsvurdering 
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Basisoplysnin
ger 

Anmeldte oplysninger 
 

Virksomhedens oplysninger i anmeldelsen 

 
Myndighedsvurdering 

 

Forholdet til 
reglerne  

Ja  Nej       

Er projektet opført 

på bilag 1 til lov 
om miljøvurdering 

af planer og 
programmer og 

konkrete projekter 

(VVM). 

- x    

Er projektet opført 

på bilag 2 til lov 

om miljøvurdering 
af planer og 

programmer og af 
konkrete projekter 

(VVM). 

X - Angiv punktet på bilag 2: 

11. Andre projekter 

b)anlæg til bortskaffelse af affald (projekter ikke 
omfattet af bilag 1) 

 Ingen bemærkninger. 

 

Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de 
arealer, som projektet omfatter angives 

navn og adresse på de eller den 

pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Se 
ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 

 

Bygherre ejer arealerne.  Ingen bemærkninger 

2. Arealanvendelse efter projektets 
realisering 

  Det samlede bebyggede 
areal ændres ikke ved 

projektet 

 Projektet omfatter alene en ændring af udnyttelsen af enhed 3.1 og 3.2. Den ekstra 
deponeringskapacitet indbygges i kanterne af enhederne således, at skråningerne 

bliver mere stejle.  
Projektet kræver ingen yderligere bygninger eller befæstede arealer. 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i 

m2 

     

Det fremtidige samlede befæstede areal i 

m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

m2 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 

Se 
ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 

 

Der sker intet 
anlægsarbejde i 

forbindelse med projektet 
 
 

 

 Se ovenfor.  
Der sker ingen grundvandssænkning i forbindelse med projektet, idet der ikke skal 

etableres nye deponeringsenheder eller bygges nyt.  

 
 

Er der behov for grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet og i givet fald 

hvor meget i m 

  

Projektets samlede grundareal angivet i ha 

eller m2 

 

 

 

 

Projektets bebyggede areal i m2 
 

 

Projektets nye befæstede areal i m2 
 

 
 

 

 
 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 
 

 
 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

 
 

 
 

Det samlede grundareal 

ændres ikke ved projektet. 

 
Det bebyggede areal 

ændres ikke ved projektet. 
 

Det befæstede areal 
ændres ikke ved projektet. 

 

Den samlede 
bygningsmasse ændres 

ikke ved projektet. 
 

Projektet indebærer ikke 

etablering af bygninger. 
 

Projektet indebærer ikke 
nedrivning af bygninger. 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

      

      

     

      

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 

  Projektet indebærer ikke 
gennemførelse af 

anlægsarbejder. 

 Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder. Dvs. at der ikke er 
anvendelse af råstoffer, vand, frembringelse af affald, spildevand til rensningsanlæg 

eller direkte udløb, problematik i forhold til regnvand eller en decideret anlægsperiode 

i forbindelse med projektet. Råstofforbrug i anlægsperioden på type 
og mængde: 

  

Vandmængde i anlægsperioden   

Affaldstype og mængder i anlægsperioden   

Spildevand til renseanlæg i 

anlægsperioden 

   

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
   

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

   

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af placering 

og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 

 

 
 

 
 

Se 
ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 

 

Projektet indebærer ikke 
ændringer i anlæggets drift 

og dermed ej heller i 
placering af råstoffer og 

produkter i driftsfasen. 

 
Projektet indebærer ikke 

ændringer i driften og ej 
heller i råstofsforbrug. 

 Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger. 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

 
 

 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 

      

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 

 Ikke relevant    

Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 

 Ikke relevant    

Vandmængde i driftsfasen Projektet indebærer ikke 

ændringer i driften og ej 
heller i vandforbrug 

   

6. Affaldstype, spildevand og 

overfladevand og årlige mængder, som 
følge af projektet i driftsfasen: 

 
 

Farligt affald: 

Andet affald: 

    

 

Projektet indebærer ikke 
ændringer i driften ej heller 
i affaldsmængder 

 

 

   

 Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger. 
  
  
  

    

    

Spildevand til renseanlæg:    

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, sø, hav: 

Projektet indebærer ikke 

ændringer i driften og ej 

heller i spildevand til 
rensningsanlæg, recipient  

 
Projektet indebærer ikke 

ændringer i driften ej heller 

i håndtering af regnvand. 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

Håndtering af regnvand:    

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?  

 x    Ikke aktuelt. 

8. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af standardvilkår? 

 x Der er ikke standardvilkår 

til deponeringsanlæg 

 Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår? 

    Ikke relevant. 

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

 x Deponeringsbekendtgørels

en opfattes som værende 
BAT/BREFF for 

deponeringsanlæg 

 Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger. 

11. Vil projektet kunne overholde de 

angivne BREF-dokumenter? 

  Der ikke udarbejdet BREF-

dokumenter for 

deponeringsanlæg 

 Enhed 3.1 og 3.2 overholder deponeringsbekendtgørelsens krav. 

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

 x Deponeringsbekendtgørels

en opfattes som værende 

BAT/BREFF for 
deponeringsanlæg. 

Ændring af 
deponeringskapaciteten vil 

være i overensstemmelse 
med bestemmelserne i 

deponeringsbekendtgørels

en. 

 Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger. 

13. Vil projektet kunne overholde de 

angivne BAT-konklusioner? 

     Ikke relevant. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere 
af Miljøstyrelsens vejledninger eller 

bekendtgørelser om støj eller eventuelt 
lokalt fastsatte støjgrænser? 

x  Projektet er omfattet af 
Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier for støj, 
som også er omtalt i 

Miljøstyrelsens vejledning 

nr. 5/1984 ”Ekstern støj 
fra virksomheder”. 

 Projektet er endvidere omfattet af: 
 

Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra 
virksomheder. 

 

Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra 
virksomheder. 

 
Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

virksomheder. 
 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 

de eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

  Der er ikke anlægsarbejder 

i forbindelse med 

projektet. 

 Ikke relevant da der ikke er anlægsarbejde forbundet med projektet. 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet 

er udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

x    Der sker ingen ændringer i støj og vibrationer i forhold til eksisterende drift. Den 

eksisterende drift fortsætter som hidtil. Det er samme antal biler, der kører til og fra 
anlægget pr. dag.  

 

Der er i 2019 udarbejdet en støjrapport for dem samlede anlæg, som viser, at de 
vilkårsfastsatte grænseværdier kan overholdes. 

 
Anlæggets grænseværdier for støj fremgår af vilkår 43 – 44 i Afgørelse vedrørende 

overgangsplan for Klintholms Deponeringsanlæg af 25. december 2009. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser 

om luftforurening? 

x    Vejledning nr. 12415 af 1. januar 2001, om begrænsning af luftforurening fra 
virksomheder 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

  Der er ikke anlægsarbejder 
forbundet med projektet. 

 Ikke relevant. 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 

overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

Såfremt der allerede foreligger oplysninger 

om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet som følge af den 

forventede luftforurening, medsendes 
disse oplysninger. 

x  I driftsfasen vil projektet 
være omfattet af : LBK nr. 

1218 af 25/11/2019 om 
miljøbeskyttelse. 

 Der er ikke væsentlig luftforurening forbundet med deponeringsaktiviteten. 

20. Vil projektet give anledning til 

støvgener eller øgede støvgener 

 x   Der er ikke en anlægsperiode for projektet. I driftsfasen og ved slutafdækning kan 

der evt. forekomme støvgener. Anlægget har vilkår om, at det ikke må give anledning 
til lugt eller støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Kravet 

fremgår af vilkår 45 i Afgørelse vedrørende overgangsplan for Klintholms 
Deponeringsanlæg af 25. december 2009. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til væsentlige 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

støvgener i området.  

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?      

21. Vil projektet give anledning til 
lugtgener eller øgede lugtgener 

 x   Der sker ingen ændringer i eksisterende drift, så der vil ikke være øgede lugtgener 
som følge af projektet. Det deponerede affald kan potentielt give anledning til 

lugtgener, men idet der sker daglig afdækning af affaldet, vil der ikke være 
væsentlige lugtgener. Der har ikke været klager over lugt fra den eksisterende drift, 

og det forventer Miljøstyrelsen heller ikke, at der vil være fremover.   

I anlægsperioden?     Anlægget har vilkår om, at det må lugte 10 LE/m3 ved nærmeste enkeltliggende bolig 
og 5 LE/m3 ved nærmeste boligområde. Grænseværdien fremgår af vilkår 47 i 

Afgørelse vedrørende overgangsplan for Klintholms Deponeringsanlæg af 25. 
december 2009. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt vil kunne overholde det gældende 

lugtvilkår.   
I driftsfasen?       

22. Vil projektet som følge af projektet 

have behov for belysning som i aften og 

nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne 

 x   Deponeringsaktiviteten sker i dagtimerne, og der er ikke behov for lys. 

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?       

23. Er projektet omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse 

om kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

 x    Ikke relevant. 
 

 

 
 

 

Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

x  Se ansøgning efter VVM-

reglerne. 
 Projektområdet er omfattet af Lokalplan 73 og 25a, der udlægger området til tekniske anlæg, 

bl.a. deponeringsanlæg. Området er omfattet af Svendborg Kommunes Kommuneplan 2017 – 
2029. 

Projektet kan holdes inden for lokalplan og kommuneplanens formål. 

25. Forudsætter projektet 

dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

 x -  Projektområdet ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen, idet det ligger mere end 300 meter fra 

kysten. 

26. Indebærer projektet behov for 

at begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

 x  -  Ingen bemærkninger 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 x  -  Der er ingen råstofgraveinteresser eller råstofgraveområder i nærheden af det ansøgte 

projekt. 

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

x  -  Projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Idet projektet omfatter en øget 

deponeringskapacitet på to eksisterende deponeringsenheder, og idet den forøgede kapacitet 
ikke sker i højden, men i siderne af enhederne, vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil 

synes større eller skæmme kystområdet ved anlægget i forhold til det eksisterende anlæg. 

29. Forudsætter projektet rydning 
af skov? (skov er et bevokset areal 

med træer, som danner eller 

indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede 

træer, og arealet er større end ½ 
ha og mere end 20 m bredt.) 

 x Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 Der er ikke skov i området.  

30. Vil projektet være i strid med 

eller til hinder for realiseringen af 
en rejst fredningssag? 

 x -  Der er ikke frede arealer/ områder i nærheden af anlægget. 

31. Afstanden fra projektet i 

luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Inden for 100 meter fra projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 118 og habitatområde 

H102, Søer ved Tårup og Klintholm. Heri er der områder beskyttet af NBL §3. Det drejer sig 
om en sø, en mose og et overdrev.  

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

  -  Udpegningsgrundlaget for Habitatområde 102, Søer ved Tårup og Klintholm er Stor 

vandsalamander og klokkefrø, samt naturtyperne kransnålalgesø, næringsrig sø, kalkoverdrev, 

strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter.  

33. Afstanden fra projektet i 

luftlinje til nærmeste fredede 

område. 

  -  2,5 km til den fredede Damesten 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke det fredede område pga. 

projektets karakter og afstanden.  
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

34. Afstanden fra projektet i 

luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 

2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

  -  Inden for 100 meter fra projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 118 og habitatområde 

H102, Søer ved Tårup og Klintholm. Heri er der områder beskyttet af NBL §3. Det drejer sig 
om en sø, en mose og et overdrev.  

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde 102, Søer ved Tårup og Klintholm er Stor 
vandsalamander og klokkefrø, samt naturtyperne kransnålalgesø, næringsrig sø, kalkoverdrev, 

strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter. 
 

Miljøstyrelsen vurderer, at en forøget deponeringskapacitet på de eksisterende enheder 3.1 og 

3.2 ikke vil give anledning til en forøget påvirkning af Natrura 2000 og Habitatområdet. Der 
sker daglig afdækning af affaldet, således der ikke vil ske luftbåren deposition af støv og 

øvrige stoffer i naturområderne. Enhed 3.1 og 3.2 er etableret med bundmembran og 
perkolatdræn jf. deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes fra enhederne til 

kommunalt rensningsanlæg og bundmembranen sikrer mod, at der ikke sker udsivning af 

perkolat til naturområderne eller søerne. 
 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 

grundvandsforekomster? 

 x -  Enhed 3.1 og 3.2 er etableret med membran og dræn til afledning af perkolat jf. 

deponeringsbekendtgørelsens krav. Den forøgede affaldsdeponering på enhederne vil ske i 
siderne på de eksisterende enheder, således at kanterne af enhederne bliver stejlere. Der vil 

ikke ske deponering i højden. Dette betyder, at membran og dræn ikke vil blive udsat for 
forøget tryk, som følge af den forøgede deponeringskapacitet.  

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til forøget påvirkning af 
overfladevand og grundvand, idet projektet sker på eksisterende enheder, der er indrettet i 

overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen. Membran og afledende perkolatdræn 

forhindrer, at der sker forurening af grundvand og overfladevand. 

36. Er projektet placeret i et 

område med særlige 

drikkevandinteresser? 

 x - 

Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 Det ansøgte projekt vil ske i område uden drikkevandsinteresser. 

37. Er projektet placeret i et 

område med registreret 
jordforurening? 

x    De nedlukkede enheder på Klintholm I/S deponi er kortlagt på vidensniveau 2. Området med 

enhed 3.1 og 3.2 er ikke registreret. Når enhed 3.1 og 3.2 nedlukkes vil de formodentlig blive 
registreret som V2 kortlagte. 
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

38. Er projektet placeret i et 

område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for 

oversvømmelse. (Kumulative 
forhold)? 
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

 
Ifølge de digitale oversvømmelseskort, fremgår det, at der ved en havstigning og en stormflod 

på 3 meter er risiko for at dele af enhed 3.2 vil blive oversvømmet. Denne hændelse vurderes 

at kunne ske en gang hvert 100. år.  
Svendborg Kommune har den 25. juni 2020 oplyst, at der ikke er problemer i forhold til 

kommunens klimasikringsplaner i forhold til gennemførelse af projektet. 
 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 

 x - 

 

 Nord for Klintholm I/S er der udpeget et risikoområde for oversvømmelse, ved Nyborg, men 

området omfatter ikke Klintholm I/S. 
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

oversvømmelse? 

40. Er der andre lignende anlæg 

eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må 

forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold)? 

 x    

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 x -   

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har foretaget 

af projektet inden ansøgningen blev 

indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at 

undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige 

skadelige virkninger for miljøet? 

     Der er ikke lavet tilpasninger af det ansøgte projekt. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 

for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

 x       Ikke relevant 

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  

anlægsfasen 
driftsfasen 

     x   Der sker ingen ændringer i forhold til eksisterende drift bortset fra udformningen af den endelige 

deponeringsenhed. Der ændres ikke på affalds- eller spildevandsmængder. 

Indebærer projektet brugen af 

naturressourcer eller særlige 
jordarealer 

  x  Der anvendes ikke naturressourcer eller særlige jordarealer. 

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, 
herunder sådanne som forårsages af 

klimaændringer 

  x  Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x  Projektet omfatter blot en kapacitetsforøgelse af eksisterende deponeringsenheder. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  x  Der er tale om en merkapacitet af blandet affald på 62.820 m3 på enhed 3.1. Det blandede affald, 
der deponeres i dag er frasorteret dagrenovation, og giver ikke anledning til væsentlig 

gasdannelse. På etape 3.2 sker der deponering af mineralsk affald, som ikke giver anledning til 

gasdannelse.  

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

     x   Ingen bemærkninger. 

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

     x   Ingen bemærkninger 

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

     x   Enhed 3.1 og 3.2 er etableret i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav, dvs. 
med membran og dræn til perkolatafledning. Overholdelse af deponeringsbekendtgørelsens krav, 

sikrer mod udsivning af perkolat til de omkringliggende søer, bl.a. søerne i Natura 2000 område nr. 
118 og habitatområde H102, Søer ved Tårup og Klintholm, beliggende øst for anlægget. 

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

     x   Inden for 100 meter fra projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 118 og habitatområde 

H102, Søer ved Tårup og Klintholm. Heri er der områder beskyttet af NBL §3. Det drejer sig om en 
sø, en mose og et overdrev.  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde 102, Søer ved Tårup og Klintholm er Stor 

vandsalamander og klokkefrø, samt naturtyperne kransnålalgesø, næringsrig sø, kalkoverdrev, 
strandvold med enårige planter og strandvold med flerårige planter. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at en forøget deponeringskapacitet på de eksisterende enheder 3.1 og 3.2 

ikke vil give anledning til en forøget påvirkning af Natura 2000 og Habitatområdet, samt deres 

tilknyttede arter. Der sker daglig afdækning af affaldet, således der ikke vil ske luftbåren deposition 
af støv og øvrige stoffer i naturområderne. Enhed 3.1 og 3.2 er etableret med bundmembran og 

perkolatdræn jf. deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes fra enhederne til 
kommunalt rensningsanlæg og bundmembranen sikrer mod, at der ikke sker udsivning af perkolat 

til naturområderne eller søerne. 

1.     Nationalt:           

2.     Internationalt (Natura 2000):          

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

        I Natura 2000 området øst for er der registreret Klokkefrø og stor vandsalamander. 
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IV arterne. Se punktet ovenfor. 

Der er ikke levesteder for bilag IV arterne på enhed 3.1 og 3.2. 

 
 
 
 
 

Forventes området at rumme 
danske rødlistearter 

       I området er der registreret sommerfuglearterne Kejserkåbe (EN) og Det hvide W (EN). Begge 
arter er registrerede som værende truede arter. 

Der er endvidere registreret Rød Glente (VU) i området. 
 

Der er ikke registreret levesteder eller rødlistearter på enhed 3.1 og 3.2. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at gennemførelse af projektet ikke vil give anledning til at forringe 

vilkårene for Kejserkåbe, Det hvide W eller rød glente, dels fordi de tre arter ikke lever på deponiet 
og dels fordi projektet kun omfatter en kapacitetsforøgelse på de to igangværende enheder. 

 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 

fastsatte miljøkvalitetsnormer 

        Overfladevand og grundvand: 

Enhed 3.1 og 3.2 er etableret med bundmembran og perkolatdræn jf. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

allerede er overskredet deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes fra enhederne til kommunalt 

rensningsanlæg og bundmembranen sikrer mod, at der ikke sker udsivning af perkolat til 
overfladevandsrecipienter eller grundvand. Deponeringsanlægget er beliggende i område uden 

drikkevandsinteresser. Der er ikke udlagt områder med drikkevandsinteresser nedstrøms anlægget. 
Anlægget ligger uden for indvindingsområde til alment vandforsyningsanlæg. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at der sker påvirkning af 

recipienter og grundvandsinteresser. 
 

Naturområder: 
      Overfladevand:             Miljøstyrelsen vurderer, at en forøget deponeringskapacitet på de eksisterende enheder 3.1 og 3.2 

ikke vil give anledning til en forøget påvirkning af Natura 2000 og Habitatområdet, samt deres 
tilknyttede arter. Der sker daglig afdækning af affaldet, således der ikke vil ske luftbåren deposition 

af støv og øvrige stoffer i naturområderne. Projektet er en mindre ændring af et eksisterende 

projekt.  
      Grundvand:            

Støj: 
      Naturområder:         Det ansøgte projekt omfatter blot en øget deponeringskapacitet på to eksisterende 

deponeringsenheder 3.1 og 3.2.  Der ændres ikke på mængden af affald, der deponeres dagligt og 

derfor heller ikke på de daglige antal transporter, der sker til og fra anlægget. Klintholm I/S har 
fået udarbejdet en støjberegning af SWECO, rapportnummer P5.004.19 af 19. oktober 2019. 

Støjberegningen omfatter både deponerings – og affaldsbehandlingsaktiviteterne på anlægget. 
Støjberegningen viser, at aktiviteterne på Klintholm I/S kan overholde grænseværdierne for støj 

fastsat i vilkår 43 i Afgørelse vedr. overgangsplan for Klintholm deponeringsanlæg af 18. december 
2009. 

      Boligområder (støj/lys og Luft):         Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke omkringliggende boliger.  

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning 

     x   Miljøstyrelsen vurderer, at området ikke er sårbart over for den forventede miljøpåvirkning. Der er 

ikke grundvands- og drikkevandsinteresser i området og ingen boliger eller boligområder tæt på 
anlægget.  

Deponeringsenhederne er etableret i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav, 

som er BAT for deponeringsanlæg.  
Endelig er der tale om en ændring af et eksisterende anlæg. 

 

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

     x   Der er ingen boligområder i nærheden af anlægget, der ligger i åbent land. Nærmeste ejendom er 

beliggende ca. 400 m SV for anlægget. Ca. 1 km NØ for anlægger ligger sommerhusområdet 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Bøsøre. 

Miljøstyrelsen vurderer, at sommerhusområde og enkeltejendomme ikke vil blive yderligere 
påvirket i forhold til det eksisterende projekt. 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

 

     x   Der er tale om en ændring af et eksisterende projekt. Den ansøgte forøgede affaldsdeponering på 

enhederne vil ske i siderne på de eksisterende enheder 3.1 og 3.2, således at kanterne af 
enhederne bliver stejlere. Der vil ikke ske deponering i højden. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske 

eller geologiske landskabstræk. 
 

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

 x       Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil ske en forøget påvirkning af det geografisk område og 

personer, der berøres i forhold til eksisterende projekt. Se ovenfor. 

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

 x       Ikke relevant.  

Miljøpåvirkningsgrad og -

kompleksitet 

        Projektet giver ikke anledning til høj miljøpåvirkningsgrad eller kompleksitet. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Projektet giver ikke anledning til høj miljøpåvirkningsgrad eller kompleksitet, men at der sker en 
påvirkning, er ret sandsynlig. Den eksisterende grundvandsmonitering i boringer op- og nedstrøms 

anlægget fortsætter, hvori påvirkning af grundvandet følges. 

Miljøpåvirkningens:         Enhed 3.1 og 3.2 er etableret i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler, 
hvilket skal sikre, at deponeringen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet.  

Ifølge den danske deponeringsmodel, forventes affald udvasket i løbet af 30 år efter endt 
deponering, hvorefter anlægget bør kunne overgå til passiv tilstand. Kriterierne for at et 

deponeringsanlæg kan overgå til passiv tilstand er, at det ikke længere påvirker området omkring 

anlægget væsentligt.  
Klintholm I/S har den 22. juni 2020 oplyst, at enhed 3.1 og 3.2 med den ændrede kapacitet vil 

have en forøget levetid på hhv. 5 år og 14 år. Dvs. at affaldsdeponeringen på de to enheder 
forventes at ophøre omkring 2035. 

Hvis deponeringen ophører i 2035 bør affaldet være udvasket i 2065. Affaldet i 

deponeringsanlægget vil ikke blive fjernet igen. 
  

Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

 

 
 

 
 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 

anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at det er 

krav om miljøvurdering (VVM-pligt):  

 x Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Miljøstyrelsens vurdering er baseret på baggrund af at: 

 
Det anmeldte projekt er en videreførelse af de allerede eksisterende deponeringsenheder 3.1 og 3.2 på Klintholm I/S. 

Enhederne er indrettet i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler, som skal sikre, at der ikke sker 
udsivning af perkolat fra anlægget. 

 

Det anmeldte projekt vil ikke give anledning til lugt, støj og støv der ikke kan overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier.  

 
At det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre nogen væsentlig 

påvirkning af grundvand, overfladevandsområder, udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000 områder eller 

påvirke bilag IV arter i området. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag VI arter, jf. bekendtgørelse 1595 af 06/12/2018 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

At det vurderes, at en forøgelse af kapaciteten på enhed 3.1 og 3.2 ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. 
Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt 

varighed, hyppighed og reversibilitet. 

 
Det anmeldte projekt sker i overensstemmelse med Svendborg Kommunes plangrundlag for området.  

 

Dato: 30. juli 2020_ Sagsbehandler: Benedikte Vandsø Christensen  
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Oversigt over dokumentation pr. fase

Udfyld ansøgning 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på 

(i) Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Tegninger over affaldsanlæggets indretning 

x Forslag til generelle vilkår 

x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x Basistilstandsrapport 

x x Andre relevante oplysninger 

x x Øvrige forhold 

x Fortrolighed 

CVR-nummer
42574058 - Klintholm I/S

P-nummer

Angiv CVR og P-nummer  
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1003312114 - Klintholm I/S

Klintholmvej 50 
5874 Hesselager 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn Klintholm I/S

Vejnavn Klintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Virksomhedens navn Klintholm I/S

Vejnavn KLintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Martin Johansen

Vejnavn KLintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Telefonnummer 62253086

Mailadresse Mj@klintholm-is.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg. 

Biaktiviteter

• Bilag 1, Listepunkt 5.3.a.i, Affaldshåndtering, Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald , Bortskaffelse af ikke-farligt affald med f.eks. 
biologisk, fysisk-kemisk behandling, forbehandling, shreddere , Bortskaffelse af ikke-farligt affald med Biologisk behandling. 

• Bilag 1, Listepunkt 5.1.b, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-
kemisk behandling 

• Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald 

Anvendelsesområde(r):
• Neddeling af bygge- og anlægsaffald

Ansøger og ejerforhold  

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter  
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a1aa6170-0cc0-4a3b-a022-b007582ad3ec


• Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 

Anvendelsesområde(r):
• Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

• Bilag 2, Listepunkt K 214, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer 

Anvendelsesområde(r):
• Kompostering i miler
• Trapezkompostering

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)? Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om forholdet til VVM Nej [Kode: false]

Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden? Nej [Kode: false]

Ændringer til oversigtsplan og driftstid? Nej [Kode: false]

Skal der indsendes nyt tegningsmateriale? Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om virksomhedens produktion? Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)? Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til udledning til luft? Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til spildevand? Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til støj? Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til affald? Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand? Nej [Kode: false]

Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol? Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld? Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om virksomhedens ophør? Nej [Kode: false]

Ændringer til det Ikke-teknisk resumé? Nej [Kode: false]

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de 
væsentligste miljøforhold

Vilkåret kan ikke 
besvares Væsentligste 

miljøforhold
Kilder til forurening eller gene  

Støj – Kørsel til og fra virksomheden.

– Intern transport.

– Aflæsning og håndtering af især murbrokker, 
beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge.

– Brug af entreprenørmateriel til neddeling, 
slaggebe- handling eller etablering og tømning af 
slammine- raliseringsanlæg mv.

 

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på  

Oplysninger om væsentlige miljøforhold  
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– Pumpning af slam og rejektvand.

  Luftforurening – Støv fra modtagelse, sortering, 
oplag, neddeling og afhentning af 
bygge- og anlægsaffald eller af 
slagge.

– Lugt og aerosoler ved indfyldning 
og tømning samt lugt ved drift af 
slammineraliseringsanlæg.

  Risiko for forurening af jord, grundvand

eller overfladevand

– Utætte belægninger og 
membraner.

– Uheld med udslip samt spild af 
olie fra transportmateriel og 
maskiner, herunder ved påfyldning.

– Udsivning af forurenende stoffer 
eller spild fra oplag.

– Overfladevand fra befæstede 
arealer.

– Spildevand fra rengøring af 
lastbiler, containere, trucks, 
mobilkraner og andet materiel.

  Affald – Affald, herunder farligt affald, der 
tømmes eller sorteres ud af affaldet 
eller slaggen.

– Spildolie, hydraulikolie og brugte 
oliefiltre.

  Andet – Spredning af rester af uforbrændt 
affald fra slaggebehandlingspladser.

– Insektplage ved 
slammineraliseringsanlæg.

K 214 - 22.2 Beskrivelse af de 
væsentligste miljøforhold

Vilkåret kan ikke 
besvares Væsentligste 

miljøforhold
Kilder til forurening eller gene

Støj – Støj fra til- og frakørsel, aflæsning af affald og råvarer, 
intern flytning, neddeling, homogenisering, oplægning, 
vending og beluftning, sortering, oparbejdning, blanding 
og læsning af færdig kompost samt emballering af 
kompost.

– Støj fra ventilationsanlæg og luftafkast fra bygninger og 
anlæg.

Luftforurening – Støv fra aflæsning af affald og råvarer samt fra intern 
flytning, neddeling, homogenisering, oplægning, vending 
og beluftning, eftermod- ning, hygiejnisering, sortering, 
oparbejdning, blanding og læsning af færdig kompost 
samt emballering af kompost.

– Lugt fra aflæsning og opbevaring af affald og andre 
råvarer til kom- postering, intern flytning, neddeling, 
homogenisering, blanding, op- lægning, vending og 
beluftning, eftermodning, sortering samt oparbejdning og 
emballering af kompost.

– Lugt fra perkolatreservoir og eventuelle biofiltre.

Spildevand – Udledning af sanitært spildevand og overfladevand, 
herunder vaskevand fra vaskeplads for rengøring af 
maskiner og materiel, som kan indeholde olie.

– Perkolat fra oplag af affald og råvarer til kompostering.

– Overfladevand indeholdende perkolat fra arealer med 
oplag af affald og råvarer samt fra komposteringsarealer.
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Risiko for forurening af 
jord, grundvand eller 
overfladevand

– Spild eller overløb ved opbevaring og påfyldning af 
brændstof og

olieprodukter på tanke og spild i forbindelse med 
tankning af anlæggets maskiner og materiel.

– Spild ved håndtering og opbevaring af spildolie, f.eks. 
fra materiel.

– Udsivning af perkolat fra befæstede arealer.

– Overløb fra reservoir for perkolat eller overfladevand 
fra arealer med oplag af affald og råvarer samt fra 
komposteringsarealer.

– Uheld med udslip af olie og brændstof.

– Uheld med materiel.

Affald – Frasorterede urenheder fra modtaget affald, herunder 
jern, plast og sten.

– Kasseret kompost.

– Sigterest, der ikke forventes recirkuleret i 
komposteringsprocessen.

– Spildolie fra materiel.

Redegørelse:

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Markeret ikke relevant: 

Tegningsmatriale forfinde i vedhæftet ansøgning. 

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1 Ja Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade 
stedet i tilfredsstillende tilstand.

Beskriv det ansøgte projekt  

Er din virksomhed en risikovirksomhed?  

Tegninger over affaldsanlæggets indretning  

Forslag til generelle vilkår  
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K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2 Ja Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, 
der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der 
i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet 
af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på 
arealet.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 1 Ja Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade 
stedet i tilfredsstillende tilstand.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 2 Ja Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, 
der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der 
i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet 
af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på 
arealet.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3 Ikke relevant Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal 
foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 
driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af 
personalet.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4 Ikke relevant Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner 
[fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. 

 

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5 Ikke relevant Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil 
beregnede områder.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6 Ikke relevant Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette 
affald må ikke behandles på området.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7 Ikke relevant Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens 
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet 
placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale 
om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container 
eller på et område under tag og med tæt belægning.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8 Ikke relevant Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt 
det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9 Ikke relevant Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som 
f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 3 Ikke relevant Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal 
foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 
driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af 
personalet.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 4 Vilkåret kan ikke 
besvares

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om indretning af en vaskeplads for 
maskiner, såfremt komposteringsanlægget modtager andet affald end have- og 
parkaffald, som kan give anledning til lugtgene. Vaskepladsen skal være befæstet og 
med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. ]

K 214 - 22.4 Standardvilkår 5 Ikke relevant For komposteringsanlæg, der modtager andet eller mere end 500 tons have- og 
parkaffald pr. år, skal arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring være 
etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og 
redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en membran.

Forslag til vilkår til indretning og drift  
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Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne 
samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder eller bassin.

[For komposteringsanlæg, der udelukkende modtager mindre end 500 tons have- og 
parkaffald pr. år, kan godkendelsesmyndigheden efter en konkret vurdering af jord- og 
grundvandsforhold fastsætte krav om, at arealer til oplagring af råvarer, kompostering 
og efterlagring skal etableres med tæt belægning samt afløb til tæt opsamlingsbeholder 
eller bassin].

K 214 - 22.4 Standardvilkår 6 Vilkåret kan ikke 
besvares

[Godkendelsesmyndigheden kan på grundlag af en konkret vurdering af hensynet til 
omgivelserne fastsætte krav om, at komposteringsanlægget skal være indhegnet med 
minimum 1,8 meter hegn, samt at pladsen skal være aflåst udenfor bemandet 
åbningstid.]

K 214 - 22.4 Standardvilkår 7 Ikke relevant Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års produktion 
på komposteringsanlægget.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 8 Ikke relevant Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens 
område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne 
[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte krav om, at veje og kørselsarealer holdes 
fugtige, således at man undgår støvgener.]

K 214 - 22.4 Standardvilkår 9 Ikke relevant Virksomheder, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal inden oplægning af 
materialet til kompostering sikre, at materialerne er blandet, og at blandingen opfylder 
følgende parametre:

– at forholdet mellem kulstof og kvælstof ligger i intervallet 20 - 30 (20 < C/N < 30),

– at densiteten er mindre end 700 kg/m3 og

– at tørstofindholdet (TS) ligger i intervallet 40 – 50.

Kulstof kan bestemmes ved en glødetabsbestemmelse og brug af følgende formel: % 
kulstof = glødetab/1,8.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 10 Ikke relevant Virksomheder, der udelukkende komposterer have- og parkaffald, skal som minimum 
registrere temperaturen 1 gang pr. uge. Øvrige anlæg skal registrere temperaturen 
kontinuerligt. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader C i de første 4 uger af 
komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 11 Ikke relevant Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik på at 
blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver anledning til 
lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, 
stille krav til iltindhold og pH i vandet.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 12 - Særligt 
for virksomheder, der udelukkende 
komposterer have- og park affald

Ikke relevant Have- og parkaffald, der modtages i perioden 1. maj – 1. september, skal neddeles 
inden for en måned.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 13 - Særligt 
for virksomheder, der udelukkende 
komposterer have- og park affald

Ikke relevant Neddelt have- og parkaffald skal overgå til kompostering inden 7 dage efter 
neddelingen.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 14 - Særligt 
for virksomheder, der udelukkende 
komposterer have- og park affald

Ikke relevant Ved »milekompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i miler. 
Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 3 meter og bredde på 4 til 7 meter) skal 
materialet ligge minimum 2 uger inden første vending.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 15 - Særligt 
for virksomheder, der udelukkende 
komposterer have- og park affald

Ikke relevant Ved »trapezkompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i 
trapezformede rækker, hvor højden og eller bredden er større end miler. Materialet 
skal ligge i minimum 2 måneder inden første vending.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 16 - Særligt 
for virksomheder, der udelukkende 
komposterer have- og park affald

Ikke relevant Ved »madraskompostering« forstås ikke-neddelt have- og parkaffald oplagt og neddelt 
lagvis i en madras. Materialet skal vandes inden første vending.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 17 - Særligt 
for virksomheder, der udelukkende 
komposterer have- og park affald

Ikke relevant Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet

K 214 - 22.4 Standardvilkår 18 - Særligt 
for virksomheder, der komposterer andre 
fraktioner udover have- og parkaffald

Vilkåret kan ikke 
besvares

[Hvis komposteringsanlægget modtager spildevandsslam, madaffald eller organisk 
dagrenovation, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Spildevandsslam, 
madaffald og organisk dagrenovation skal opbevares indelukket straks fra modtagelsen 
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på anlægget. Dog kan madaffald, organisk dagrenovation og stabiliseret spildevandsslam 
opbevares udendørs, hvis det ikke giver anledning til væsentlige lugtgener. ]

K 214 - 22.4 Standardvilkår 19 - Særligt 
for virksomheder, der komposterer andre 
fraktioner udover have- og parkaffald

Ikke relevant Ikke-stabiliseret spildevandsslam skal komposteres i lukket hal eller anlæg.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 20 - Særligt 
for virksomheder, der komposterer andre 
fraktioner udover have- og parkaffald

Ikke relevant Modtaget have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 1 måned i perioden 1. maj – 1. 
september inden neddeling.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 21 - Særligt 
for virksomheder, der komposterer andre 
fraktioner udover have- og parkaffald

Ikke relevant Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden kompostering – 
dog kan materiale, der påtænkes anvendt som strukturmateriale, opbevares i op til 2 
måneder efter neddeling.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 22 - Særligt 
for virksomheder, der komposterer andre 
fraktioner udover have- og parkaffald

Ikke relevant Madaffald og organisk dagrenovation skal indgå i komposteringsprocessen senest 2 
dage efter, at affaldet er modtaget på anlægget.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 23 - Særligt 
for virksomheder, der komposterer andre 
fraktioner udover have- og parkaffald

Vilkåret kan ikke 
besvares

[Hvis komposteringsanlægget modtager andre affaldstyper end de i vilkår 18 nævnte, 
kan godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår om modtagelse og opbevaring af disse 
med henblik på at reducere lugt- og støvgener hos nærmest omkringboende og reducere 
risiko for udledning af næringsstoffer. ]

K 214 - 22.4 Standardvilkår 24 - Særligt 
for virksomheder, der komposterer andre 
fraktioner udover have- og parkaffald

Ikke relevant Oplagte materialer til kompostering skal minimum vendes 4 gange i 
komposteringsforløbet. Materialet skal vendes med materiel, der er designet til at 
vende eller belufte den ufærdige kompost, hvis der ikke foretages beluftning på anden 
vis.

Redegørelse:

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Redegørelse:

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Redegørelse:

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Redegørelse:
Intet særligt ønske om fortrolighed.

Basistilstandsrapport  

Andre relevante oplysninger  

Øvrige forhold  

Fortrolighed  
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Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner
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Bilag  Vilkår
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Branchers og aktiviteters miljøforhold

VK0000000021

5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold Kilder til forurening eller gene  

Støj

– Kørsel til og fra virksomheden.

– Intern transport.

– Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge.

– Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning 
af slammine- raliseringsanlæg mv.

– Pumpning af slam og rejektvand.

 

  Luftforurening

– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og 
afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge.

– Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved 
drift af slammineraliseringsanlæg.

 
Risiko for forurening af jord, grundvand

eller overfladevand

– Utætte belægninger og membraner.

– Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og 
maskiner, herunder ved påfyldning.

– Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag.

– Overfladevand fra befæstede arealer.

– Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, 
mobilkraner og andet materiel.

  Affald

– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud 
af affaldet eller slaggen.

– Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.

  Andet

– Spredning af rester af uforbrændt affald fra 
slaggebehandlingspladser.

– Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares 

K 214 - 22.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Branchers og aktiviteters miljøforhold

VK0000000026

5

Beskrivelse

Oplysninger om væsentlige miljøforhold  
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Type:

VilkårsID:

Version:

Væsentligste miljøforhold Kilder til forurening eller gene

Støj

– Støj fra til- og frakørsel, aflæsning af affald og råvarer, intern flytning, neddeling, homogenisering, 
oplægning, vending og beluftning, sortering, oparbejdning, blanding og læsning af færdig kompost samt 
emballering af kompost.

– Støj fra ventilationsanlæg og luftafkast fra bygninger og anlæg.

Luftforurening

– Støv fra aflæsning af affald og råvarer samt fra intern flytning, neddeling, homogenisering, oplægning, 
vending og beluftning, eftermod- ning, hygiejnisering, sortering, oparbejdning, blanding og læsning af 
færdig kompost samt emballering af kompost.

– Lugt fra aflæsning og opbevaring af affald og andre råvarer til kom- postering, intern flytning, neddeling, 
homogenisering, blanding, op- lægning, vending og beluftning, eftermodning, sortering samt oparbejdning 
og emballering af kompost.

– Lugt fra perkolatreservoir og eventuelle biofiltre.

Spildevand

– Udledning af sanitært spildevand og overfladevand, herunder vaskevand fra vaskeplads for rengøring af 
maskiner og materiel, som kan indeholde olie.

– Perkolat fra oplag af affald og råvarer til kompostering.

– Overfladevand indeholdende perkolat fra arealer med oplag af affald og råvarer samt fra 
komposteringsarealer.

Risiko for forurening af jord, grundvand eller 
overfladevand

– Spild eller overløb ved opbevaring og påfyldning af brændstof og

olieprodukter på tanke og spild i forbindelse med tankning af anlæggets maskiner og materiel.

– Spild ved håndtering og opbevaring af spildolie, f.eks. fra materiel.

– Udsivning af perkolat fra befæstede arealer.

– Overløb fra reservoir for perkolat eller overfladevand fra arealer med oplag af affald og råvarer samt fra 
komposteringsarealer.

– Uheld med udslip af olie og brændstof.

– Uheld med materiel.

Affald

– Frasorterede urenheder fra modtaget affald, herunder jern, plast og sten.

– Kasseret kompost.

– Sigterest, der ikke forventes recirkuleret i komposteringsprocessen.

– Spildolie fra materiel.

Vilkåret kan ikke besvares 

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1

Standard vilkår

VK0000000128

7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og 
for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2

Forslag til generelle vilkår  
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Standard vilkår

VK0000000129

3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af 
nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de 
forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 214 - 22.4 Standardvilkår 1

Standard vilkår

VK0000000654

7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og 
for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 214 - 22.4 Standardvilkår 2

Standard vilkår

VK0000000657

3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af 
nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de 
forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3

Standard vilkår

VK0000000130

3

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i 
tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4

Forslag til vilkår til indretning og drift  
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Standard vilkår

VK0000000131

5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. 

 

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5

Standard vilkår

VK0000000132

3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6

Standard vilkår

VK0000000133

3

Beskrivelse

Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7

Standard vilkår

VK0000000134

3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet 
placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en 
overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8

Standard vilkår

VK0000000135

3

Beskrivelse

Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9

Standard vilkår

VK0000000136

3

Beskrivelse

Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 3

Standard vilkår

VK0000000658

3

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i 
tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 4

Standard vilkår

VK0000000660

5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om indretning af en vaskeplads for maskiner, såfremt komposteringsanlægget modtager andet affald end have- 
og parkaffald, som kan give anledning til lugtgene. Vaskepladsen skal være befæstet og med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker 
kontrolleret afledning. ]

Vilkåret kan ikke besvares 
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

K 214 - 22.4 Standardvilkår 5

Standard vilkår

VK0000000662

3

Beskrivelse

For komposteringsanlæg, der modtager andet eller mere end 500 tons have- og parkaffald pr. år, skal arealer til oplagring af råvarer, kompostering og 
efterlagring være etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en 
membran.

Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder 
eller bassin.

[For komposteringsanlæg, der udelukkende modtager mindre end 500 tons have- og parkaffald pr. år, kan godkendelsesmyndigheden efter en konkret 
vurdering af jord- og grundvandsforhold fastsætte krav om, at arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring skal etableres med tæt belægning 
samt afløb til tæt opsamlingsbeholder eller bassin].

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 6

Standard vilkår

VK0000000663

5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan på grundlag af en konkret vurdering af hensynet til omgivelserne fastsætte krav om, at komposteringsanlægget skal være 
indhegnet med minimum 1,8 meter hegn, samt at pladsen skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid.]

Vilkåret kan ikke besvares 

K 214 - 22.4 Standardvilkår 7

Standard vilkår

VK0000000665

3

Beskrivelse

Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års produktion på komposteringsanlægget.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 8

Standard vilkår

VK0000000666

3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for 
omgivelserne [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte krav om, at veje og kørselsarealer holdes fugtige, således at man undgår støvgener.]
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 9

Standard vilkår

VK0000000667

3

Beskrivelse

Virksomheder, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal inden oplægning af materialet til kompostering sikre, at materialerne er blandet, og at 
blandingen opfylder følgende parametre:

– at forholdet mellem kulstof og kvælstof ligger i intervallet 20 - 30 (20 < C/N < 30),

– at densiteten er mindre end 700 kg/m3 og

– at tørstofindholdet (TS) ligger i intervallet 40 – 50.

Kulstof kan bestemmes ved en glødetabsbestemmelse og brug af følgende formel: % kulstof = glødetab/1,8.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 10

Standard vilkår

VK0000000669

3

Beskrivelse

Virksomheder, der udelukkende komposterer have- og parkaffald, skal som minimum registrere temperaturen 1 gang pr. uge. Øvrige anlæg skal registrere 
temperaturen kontinuerligt. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader C i de første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes 
eller beluftes.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 11

Standard vilkår

VK0000000670

3

Beskrivelse

Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver 
anledning til lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 12 - Særligt for virksomheder, der udelukkende komposterer have- og park affald
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Standard vilkår

VK0000000672

3

Beskrivelse

Have- og parkaffald, der modtages i perioden 1. maj – 1. september, skal neddeles inden for en måned.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 13 - Særligt for virksomheder, der udelukkende komposterer have- og park affald

Standard vilkår

VK0000000674

3

Beskrivelse

Neddelt have- og parkaffald skal overgå til kompostering inden 7 dage efter neddelingen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 14 - Særligt for virksomheder, der udelukkende komposterer have- og park affald

Standard vilkår

VK0000000675

3

Beskrivelse

Ved »milekompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i miler. Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 3 meter og bredde på 4 til 
7 meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden første vending.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 15 - Særligt for virksomheder, der udelukkende komposterer have- og park affald

Standard vilkår

VK0000000676

3

Beskrivelse

Ved »trapezkompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i trapezformede rækker, hvor højden og eller bredden er større end miler. 
Materialet skal ligge i minimum 2 måneder inden første vending.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 16 - Særligt for virksomheder, der udelukkende komposterer have- og park affald

Side 18 ud af 21



Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

Standard vilkår

VK0000000689

3

Beskrivelse

Ved »madraskompostering« forstås ikke-neddelt have- og parkaffald oplagt og neddelt lagvis i en madras. Materialet skal vandes inden første vending.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 17 - Særligt for virksomheder, der udelukkende komposterer have- og park affald

Standard vilkår

VK0000000690

3

Beskrivelse

Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 18 - Særligt for virksomheder, der komposterer andre fraktioner udover have- og parkaffald

Standard vilkår

VK0000000691

5

Beskrivelse

[Hvis komposteringsanlægget modtager spildevandsslam, madaffald eller organisk dagrenovation, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: 
Spildevandsslam, madaffald og organisk dagrenovation skal opbevares indelukket straks fra modtagelsen på anlægget. Dog kan madaffald, organisk 
dagrenovation og stabiliseret spildevandsslam opbevares udendørs, hvis det ikke giver anledning til væsentlige lugtgener. ]

Vilkåret kan ikke besvares 

K 214 - 22.4 Standardvilkår 19 - Særligt for virksomheder, der komposterer andre fraktioner udover have- og parkaffald

Standard vilkår

VK0000000692

3

Beskrivelse

Ikke-stabiliseret spildevandsslam skal komposteres i lukket hal eller anlæg.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 20 - Særligt for virksomheder, der komposterer andre fraktioner udover have- og parkaffald

Standard vilkår
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VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

VK0000000693

3

Beskrivelse

Modtaget have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 1 måned i perioden 1. maj – 1. september inden neddeling.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 21 - Særligt for virksomheder, der komposterer andre fraktioner udover have- og parkaffald

Standard vilkår

VK0000000694

3

Beskrivelse

Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden kompostering – dog kan materiale, der påtænkes anvendt som strukturmateriale, 
opbevares i op til 2 måneder efter neddeling.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 22 - Særligt for virksomheder, der komposterer andre fraktioner udover have- og parkaffald

Standard vilkår

VK0000000695

3

Beskrivelse

Madaffald og organisk dagrenovation skal indgå i komposteringsprocessen senest 2 dage efter, at affaldet er modtaget på anlægget.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.

K 214 - 22.4 Standardvilkår 23 - Særligt for virksomheder, der komposterer andre fraktioner udover have- og parkaffald

Standard vilkår

VK0000000696

5

Beskrivelse

[Hvis komposteringsanlægget modtager andre affaldstyper end de i vilkår 18 nævnte, kan godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår om modtagelse og 
opbevaring af disse med henblik på at reducere lugt- og støvgener hos nærmest omkringboende og reducere risiko for udledning af næringsstoffer. ]

Vilkåret kan ikke besvares 

K 214 - 22.4 Standardvilkår 24 - Særligt for virksomheder, der komposterer andre fraktioner udover have- og parkaffald

Standard vilkår

VK0000000697
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Version: 3

Beskrivelse

Oplagte materialer til kompostering skal minimum vendes 4 gange i komposteringsforløbet. Materialet skal vendes med materiel, der er designet til at 
vende eller belufte den ufærdige kompost, hvis der ikke foretages beluftning på anden vis.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

Ikke relevant for denne ansøgning.
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CVR-nummer
42574058 - Klintholm I/S

P-nummer
1003312114 - Klintholm I/S

Klintholmvej 50 
5874 Hesselager 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn Klintholm I/S

Vejnavn Klintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Virksomhedens navn Klintholm I/S

Vejnavn KLintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Martin Johansen

Vejnavn KLintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Telefonnummer 62253086

Mailadresse Mj@klintholm-is.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Redegørelse:

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  

Beskriv det ansøgte projekt  
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Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Markeret ikke relevant: 

Tegningsmatriale forfinde i vedhæftet ansøgning. 

Redegørelse:

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Er din virksomhed en risikovirksomhed?  

Tegninger over affaldsanlæggets indretning  

Andre relevante oplysninger  
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Indsendt: 25-05-2020 08:10

BOM-nummer: MaID-2020-4136

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Svendborg Kommune

 Spildevand 
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CVR-nummer
42574058 - Klintholm I/S

P-nummer
1003312114 - Klintholm I/S

Klintholmvej 50 
5874 Hesselager 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn Klintholm I/S

Vejnavn Klintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Virksomhedens navn Klintholm I/S

Vejnavn KLintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Martin Johansen

Vejnavn KLintholmvej

Vejnummer 50

Postnummer 5874

By Hesselager

Telefonnummer 62253086

Mailadresse Mj@klintholm-is.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Hovedaktivitet

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter  
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Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg. 

Biaktiviteter

• Bilag 1, Listepunkt 5.3.a.i, Affaldshåndtering, Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald , Bortskaffelse af ikke-farligt affald med f.eks. 
biologisk, fysisk-kemisk behandling, forbehandling, shreddere , Bortskaffelse af ikke-farligt affald med Biologisk behandling. 

• Bilag 1, Listepunkt 5.1.b, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-
kemisk behandling 

• Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald 

Anvendelsesområde(r):
• Neddeling af bygge- og anlægsaffald

• Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 

Anvendelsesområde(r):
• Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

• Bilag 2, Listepunkt K 214, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer 

Anvendelsesområde(r):
• Kompostering i miler
• Trapezkompostering

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Redegørelse:

Bilag

Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 20.05.2020.pdf

Andre relevante oplysninger  
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KLINTHOLMVEJ 50 (5874) - GODKENDELSE AF ÆNDRINGER AF 
RETABLERINGSPLAN.

Sagsnr.: 2017-1718
Ejendommen: Klintholmvej 50
Ejendomsnr.: 204831
Matr. nr.: 20-c, Hesselager By, Hesselager
Ejer: Klintholm I/S

Afgørelse: 

I henhold til Planlovens § 35, stk. 1 gives hermed godkendelse til de an-
søgte ændringer inden for helhedsplanen.

De ønskede ændringer har været i høring hos team natur.

Ansøgningen: 

Svendborg kommune har den 08 november 2017 modtaget en liste over 
ønskede ændringer i forhold til lokalplan 25A, 73 samt regionsplanen for 
området.

1. Flytning af skydebane.

2. Forløbet af slugten samt ændring af retning mod syd.

3. Ændring af nordvendt skråning i forbindelse med etablering af ind-
sigtsvold.

4. Ændring af bakkeforløbet.

5. Ændringer iht. Godkendt reetableringsplan.

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
Vormark 
5874  Hesselager

Miljø, Erhverv og Teknik
BYG og BBR
Ramsherred 5, 2. sal
5700 Svendborg

Tlf. 62 23 33 33

byg@svendborg.dk 
www.svendborg.dk/byggeri 

4. januar 2018

Sagsnr. 2017-1718
ESDH: 17/31011
Afdeling: BYG og BBR
Ref. KAK

Åbningstider:
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag Kl. 10.00-16.30
Fredag Kl. 09.00-14.00

mailto:byg@svendborg.dk
http://www.svendborg.dk/byggeri
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Begrundelse for afgørelse: 

Der blev den 07.07.2017 givet landzonetilladelse til flytning af skydeba-
nen af hensyn til Natura 2000-området, derudover er der givet dispensa-
tion til at vandhuller og mose på deponiarealet kan nedlægges – mod at 
der etableres erstatningsbiotoper.
De øvrige påtænke ændringer ag voldforløb, bakkeforløb og skrænter  
skønnes at være i overensstemmelse med den oprindelige genopret-
ningsplan samt lokalplaner.

Venlig hilsen

Karl Kærn
Byggesagsbehandler
Tlf. 62233337



Side 3 af 4  

Klagevejledning: Lov om planlægning

Klagemyndighed 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage-
nævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. 

På hjemmesiden www.naevneneshus.dk er der en vejledning til hvordan 
du klager. Når du klager skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt 
videre til behandling, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside på www.na-
evneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-
len. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommu-
nen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan klage over afgørelser, der er truffet ud fra lov om planlægning, jf. 
lovens § 58. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have 
en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.   

Hvad kan du klage over?
Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel 
kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket 
loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende pro-
cedure- og kompetenceregler. I afgørelser om landzonetilladelser er der 
dog fuld klageret. 

Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete afgørelse er un-
dergivet klageadgang. 

Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Opsættende virkning af klage
Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ik-
ke opsættende virkning.
Følgende rettidige klager har dog opsættende virkning, medmindre 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Planklagenævnet bestemmer andet:

1.    Klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.
2.    Klage efter sommerhuslovens § 10 e, stk. 1.
3.    Klage efter kolonihavelovens § 9.
4.    Klage efter mastelovens § 8, stk. 1.

Planklagenævnet kan ved rettidig klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 
eller mastelovens § 22 beslutte, at en meddelt tilladelse eller godkendelse 
ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Såfremt et byg-
ge eller anlægsarbejde iværksat, kan Planklagenævnet påbyde dette 
standset.

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker afgørelser efter lov om planlægning prøvet ved domstole-
ne, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter, at der er truffet en afgø-
relse eller afgørelsen er blevet offentliggjort. 

Maj  2017
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Ikke-teknisk resumé 

Klintholm I/S ejer og driver et deponeringsanlæg beliggende på Klintholmvej 50, 

5874 Hesselager.  

Placeringen af Klintholm Deponi fremgår af nedenstående figur: 

 

På deponeringsanlægget modtager Klintholm I/S følgende affaldstyper til depone-

ring: 

› Blandet affald. 

› Mineralsk affald – herunder asbestholdigt affald  

Etape 7 

Figur 1  Placering af det nuværende deponeringsanlæg Klintholm I/S i forhold til omgivelserne 
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› Forurenet jord.  

Derudover modtages til behandling forud for bortskaffelse eller genanvendelse: 

› Have-parkaffald og grønt affald fra husholdningerne til kompostering. 

› Bygge-anlægsaffald til knusning og sortering forud for genanvendelse. 

› Modtagelse sortering og neddeling af trykimprægneret træ 

› Olieforurenet jord til kartering/rensning 

I 2017 har Klintholm I/S fået miljøgodkendelse til at etablere 2 nye deponeringsen-

heder på deponeringsanlæggets Etape 7 – Enhederne 7.1 og 7.2 – som dog ikke 

er taget i brug til deponering endnu. 

På baggrund af en ændring i strandbeskyttelseslinjens placering set i forhold til de 

oprindeligt planlagte deponeringsområder på Klintholm Deponi, den gennemførte 

retablering af tidligere Kommunekemis deponeringsområder, samt flytning af en 

skydebane har Klintholm I/S udarbejdet et forslag til en ny retableringsplan for de-

poneringsanlægget i sin helhed. Dette er fremsendt til Svendborg Kommune med 

en anmodning om, at den ændrede retableringsplan indarbejdes i den nugældende 

lokalplan for området. 

Svendborg Kommune har d. 4. januar 2018 godkendt den nye retableringsplan for 

lokalplanområdet på og omkring Klintholm I/S' deponeringsanlæg. 

Den ændrede retableringsplan vil ikke ændre på den maksimale fyldhøjde i de en-

kelte deponeringsenheder, men terrænudformningen af de retablerede overflader – 

dvs. slutafdækningen – vil blive ændret.  

Den ændrede retableringsplan vil derved give en bedre udnyttelse af det allerede 

miljøgodkendte deponeringsareal for de igangværende deponeringsenheder: 

› Enhed 3.1:  Blandet affald 

› Enhed 3.2:  Mineralsk affald -asbestholdige tagplader 

Således forventes totalkapaciteten af de ovennævnte enheder at ændre sig som 

følger: 

Totalkap. Nugældende mil-
jøgodkendelse 

Efter ændring af 
retableringsplan 

Ændring Restapacitet 
Ult 2018 efter æn-
dret retablerings-

plan 

Enhed (m³) (m³) (m³) (m³) 

Enhed 3.1          193.260                256.080                  62.820                  68.470      
Enhed 3.2          158.300                236.600                  78.300                119.750      

I alt          351.560                492.680                141.120                188.220      

 

Dette opgøres i vægt-kapacitet, som følger: 
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Restkapaciteter i vægt og volumen Restkap. Rumvægt Restkap. 

Enhed   (ton) (t/m³) (m³) 

Enhed 3.1 Blandet 54.776 0,8 68.470 

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 143.700 1,2 119.750 

I alt   198.476   188.220 

 

Der er ikke i den nugældende miljøgodkendelse for Klintholm I/S indeholdt vilkår, 

som fastsætter, at der skal etableres en rodspærre, således som hidtil indeholdt i 

Klintholm I/S' sikkerhedsstillelsesbeløb. Med ændringen af enhedernes depone-

ringskapacitet og udeladelse af hensættelse til en rodspærre ændres de grundlæg-

gende forudsætninger for den oprindelige sikkerhedsstillelsesberegning og det tidli-

gere fastsatte grundbeløb. Klintholm I/S har derfor gennemført en fornyet bereg-

ning af sikkerhedsstillelsesbeløb og grundbeløb. 

Klintholm I/S ansøger med nærværende materiale om: 

› At den samlede deponeringskapacitet for deponeringsanlægget ændres fra 

351.560 m³ til 492.680 m³ 

› At sikkerhedsstillelsesbeløbet for deponeringsenhederne Enhed 1.2 & 1.3, En-

hed 2, Enhed 3.1 og Enhed 3.2 samlet fastsættes til: 

 

33.230.450,- kr (primo 2019 pris) 

› At grundbeløbet og det pristalsregulerede grundbeløb for disse enheder primo 

2019 fastsættes til: 

Enhed Affald Grundbeløb 2019 
 

(kr/tons) 

Pristalsreguleret 
grundbeløb 

(kr/tons) 

Enhed 1.2 & 1.3 Blandet 69 71 

Enhed 2 Mineralsk, jord 37 38 

Enhed 3.1 Blandet 69 71 

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 46 47 

 

Det vurderes fra virksomhedens side, at det ansøgte: 

› Ikke fordrer gennemførelse af anlægs- eller byggearbejder. 

› Ikke fordrer ændringer i driften af anlægget i øvrigt. 

› Ikke vil give anledning til forøgede miljøpåvirkninger i form af perkolatudsiv-

ning, overfladeafstrømmende vand eller luftemissioner – herunder støj 

› Ikke vil give anledning til forøget afledning af spildevand. 
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› Ikke vil give grundlag for ændring af den administrativt fastsatte efterbehand-

lingsperiode for deponeringsenhederne 
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Stamoplysninger  

VIRKSOMHEDENS STAMOPLYSNINGER 

Virksomhedens navn 
og adresse: 

Klintholm I/S 

Klintholmvej 50 
5874 Hesselager 

Telefonnummer: tlf. +45 62 25 30 86 

e-post: klintholm@klintholm-is.dk 

CVR-nummer: 42 57 40 58 

P-nummer: 1.003.312.114 

Listebetegnelse: HOVEDAKTIVITET: 

5.4 (Deponeringsanlæg): 
Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 
1999/31/EF om deponering af affald2), som modtager over 10 tons affald 

om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen 

deponeringsanlæg til inert affald. (s) 

Biaktiviteter:  

5.1 b) (Ansøgt om miljøgodkendelse her af i 2019: Modtagelse, sortering 

og neddeling af trykimprægneret træ) 
Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er 
større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af føl-

gende aktiviteter: 

b) Fysisk-kemisk behandling. 

5.3 a) (Behandling af jord forud for bortskaffelse – tidligere K103) 
Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 

tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, 

dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF om 

rensning af byspildevand1) : 

i) Biologisk behandling. 

K206: (Nyttiggørelse af lettere forurenet jord til terrænregulering forud 

for deponering, Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt 
nedknusning af affald, Behandling af jord forud for nyttiggørelse): 

Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 

i bilag 1, 

K 212: (Jordkartering, Omlastning af spildevandsslam): 
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elek-

trisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med 

en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere 
end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra 

anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. 

K 214: (Komposteringsanlæg) 

Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding 
af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre 

end eller lig med 50 tons affald pr. dag. 

 

Matr.nr.: 14k, 20c,13e Vormark by, Hesselager. 

Virksomheden ejes 
af: 

Kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Lange-
land og Ærø. 

Virksomheden drives 
af: 

Klintholm I/S 

Klintholmvej 50 

5874 Hesselager 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163512#Not3
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Kontaktperson: Direktør Jørgen Nestor 

Tlf.:  +45 62 25 30 86 

e.post.: jn@klintholm-is.dk 

Godkendelse Miljøministeriet, Miljøcenter Odense "Afgørelse vedrørende overgangs-
plan for Klintholm Deponeringsanlæg", J.nr.: ODE – 430 – 00093, date-
ret 18/12(2009. 

Svendborg Kommune "Miljøgodkendelse for Etape 7", Sagsid: 14/20783 
Afdeling: Erhverv, Bolig og Natur, Ref.: MBVJAS, Dateret 20/11/2015 

Godkendelsesmyn-
dighed: 

Miljøstyrelsen – Virksomheder: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg   

Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen – Virksomheder: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg 
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1 Indledning 

Placeringen af Klintholm I/S er angivet på ovenstående Figur 1. 

Klintholm I/S ansøger ved fremsendelsen af nærværende ansøgningsmateriale om 

godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til: 

› Ændring/udvidelse af den miljøgodkendte totalkapacitet af igangværende en-

heder 3.1 og 3.2. 

› Ændring af det lovpligtige sikkerhedsstillelsesbeløb samt af grundbeløbet 

På baggrund af ændringer i strandbeskyttelseslinjens placering set i forhold til de 

oprindeligt planlagte deponeringsområder på Klintholm Deponi, den gennemførte 

retablering af tidligere Kommunekemis deponeringsområder, samt flytning af en 

skydebane har Klintholm I/S udarbejdet et forslag til en ny retableringsplan for de-

poneringsanlægget i sin helhed.  

Svendborg Kommune har d. 4. januar 2018 godkendt den således ændrede retab-

leringsplan for lokalplanområdet (Lokalplanerne 73 og 25A, Gudme Kommune) på 

og omkring Klintholm I/S' deponeringsanlæg – jf. Bilag C 

Den ansøgte ændring af deponeringskapaciteten af enhederne 3.1 og 3.2 er et re-

sultat af denne ændring af retableringsplanen.  

Klintholm I/S har tidligere i beregningen af sikkerhedsstillelsesbeløbet indeholdt, at 

der som en del af slutafdækningen etableres en rodspærre. Etablering af en rod-

spærre er imidlertid ikke indeholdt i de gældende vilkår 61-68 om nedlukning og 

slutafdækning.  

Både de tidligere, men også de nu af Svendborg Kommune godkendte ændrede 

retableringsplaner for området, gør det ikke muligt efter retableringen, at udnytte af 

arealerne til agerbrug. Dette skyldes det stærkt kuperede terræn, som er indeholdt 

i retableringsplanerne. 

På denne baggrund vurderer Klintholm I/S, at det ikke er relevant at sikkerhedsstil-

lelsen skal omfatte hensættelse til etablering af en rodspærre og ønsker derfor, at 

dette udtages heraf. 

Det er ikke nødvendigt for at gennemføre den ansøgte ændring af enhedernes to-

talkapacitet, at gennemføre anlægsarbejder med etablering af nye membranarea-

ler, ændringer af perkolatopsamlingssystemer, og lignende. De eksisterende in-

spektions- og samlebrønde, samt øvrige brønde i området vil ikke skulle ændres 

som følge af ændringen i retableringsplanen  

Deponeringsanlæggets driftsforhold og åbningstider vil ikke blive ændrede.  

 Den ændrede terrænudformning forventes at gøre det muligt, at forøge kapacite-

ten af enhederne 3.1 og 3.2 og dermed deponeringsanlæggets samlede kapacitet 

fra 351.560 m³ til 492.680 m³. 
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I forbindelse med afgørelse på overgangsplan i 20091 er der fastsat vilkår om sik-

kerhedsstillelse i form af et grundbeløb for de dengang igangværende depone-

ringsenheder – Enhed 3.1 og Enhed 3.2. Vilkåret er baseret på en beregning af 

den nødvendige sikkerhedsstillelse, som blev accepteret af tilsynsmyndigheden og 

er vedlagt afgørelsen som bilag 12.  

Med en ændring af disse enheders totalkapacitet, som ansøgt, vil de grundlæg-

gende forudsætninger for beregning af sikkerhedsstillelsen ligeledes ændres. Der 

er derfor udført en genberegning af sikkerhedsstillelsesbeløb og grundbeløbet for 

de nævnte enheder. 

Fortsat deponering af blandet og mineralsk affald kan rummes indenfor gældende 

retningslinjer i både lokalplanen (Gudme Kommune lokalplan 73) og kommuneplan 

(Svendborg kommune 17. december 2013 – planramme 10.10.T2.460). 

Den ansøgte ændring retableringskurverne – dvs. koter til oversiden af slutafdæk-

ningen - på deponeringsanlægget kræver vedtagelse af en ny lokalplan. Svend-

borg Kommune har d. 4. januar 2018 godkendt den nye retableringsplan for områ-

det på og omkring Klintholm I/S' deponeringsanlæg. 

Der er i nærværende ansøgningsmateriale om miljøgodkendelse fremlagt de nød-

vendige oplysninger for beskrivelse af den fortsatte drift – dvs. at der er fremlagt 

oplysninger både i henhold til kravene i godkendelsesbekendtgørelsen2 og i hen-

hold til deponeringsbekendtgørelsen3. 

Der henvises i øvrigt generelt til de informationer, som allerede foreligger hos god-

kendelsesmyndigheden vedrørende det eksisterende deponeringsanlægs indret-

ning og drift. 

                                                   
1 "Afgørelse vedrørende overgangsplan for Klintholm Deponeringsanlæg", 18-12-2009, Miljøcenter 

Odense 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20/11/2018 om godkendelse af listevirk-

somhed 
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg. 
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2 Gældende miljøgodkendelser og 
tilladelser 

Følgende godkendelser/tilladelser er gældende for den nuværende virksomhed: 

Anlæg /titel Dato Myndighed Reference Bemærkninger Listepunkt 
Etablering af komposteringsanlæg for 

husholdningsaffald, vegetabilsk er-
hvervsaffald, slam og haveaffald på 

Klintholm Losseplads.  
Miljøgodkendelse (kap. 5 §33) 

Tilladelse til udsprøjtning af perko-

lat/overfladevand (§19) 
Afledningstilladelse for nødoverløb fra 

opsamlingsbassin (§18, stk.2) 

27-07-1990 Fyns Amt J.nr.:8-76-

11/435)/2-90 
Ref.: LTP/LA/il 

  

Tilladelse til deponering af rensede cut-

tings fra Soil Recovery 

01-05-1998 Fyns Amt 
   

Jordbehandlingsanlæg og komposte-

ringsanlæg 

17-07-1998 
    

Oparbejdningsanlæg for byggeaffald 18-10-1999 Fyns Amt J.nr.:8-76-1-435-1-

1999 

  

Arealudvidelse af komposteringsanlæg 20-04-2001 
    

Mindre udvidelse af kompostplads 20-04-2002 
    

Spildevandstilladelse iht. Kap.4  01-04-2005 Gudme Kom-
mune 

J.nr.:06.01.00(156
294) 

Ref.: dn 

Sanitært spilde-
vand,  Tagvand, 

perkolat, overflade-
vand fra kompost-

plads og nødoverløb 
Ref til Miljøcentrets 

Miljøtekniske rede-
gørelse af 2004 

Gældende tilladelse 
fra 1992 bortfalder 

 

Tilladelse til nedsivning 16-06-2006 
    

Miljøgodkendelse af udvidelse af jord-

behandlingsanlæg, omlastning af slam 
og afvanding af vejsand 

23-06-2006 Fyns Amt J.nr.: 8-76-1-435-

4-2000 

Tillægsgodkendelse 

til godkendelser af  
- 1990 komposte-

ringsanlæg,,  
- 1992 ,  

- 1995 og  
- 1998 - udvidelse 

af komposteringsan-
læg 

K 103: forud for 

bortskaffelse af 
jorden 

K 206: Forud for 
nyttiggørelse af 

jorden 
K 212: Oplagring 

af spildevands-
slam 

K 204: Afvan-

ding af vejsand 

Vandindvindingstilladelse fra kalkgrav 

til vanding af veje 

04-12-2006 
    

Projektgodkendelse for Etape 3.1 07-05-2007 
    

Afgørelse om slutafdækning og efter-
behandling af Etape 0 

12-12-2007 Miljøcenter 
Odense  

jemma/evalu 
  

Miljøgodkendelse for Etape 7 01-09-2008 Svendborg 
Kommune 

TTH Tillæg til godken-
delse af  

- komposterings-
plads 1990,  

- Losseplads 1992,  

- Udvidelse af kom-

posteringspladsen 
1998.  

- udvidelse af jord-
behandlingsanlæg-

get 2006 

 

Afgørelse vedr. overgangsplan for 
Klintholm Deponeringsanlæg 

18-12-2009 Miljøcenter 
Odense 

J.nr.: ODE – 430 – 
00093 

J.nr. ODE-430-
00129  
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Accept til ny renjordstip 30-11-2012 Svendborg 
Kommune 

TTH ej listepunkt!? 
 

Accept til at modtage forurenet jord på 

karteringspladsen i større mængder 

20-06-2013 Svendborg 

Kommune 

TTH Ref til  

- miljøgodkendelse 
17. juni 1998,  

- udvidelse i 2006 
og  

- udvidelse i 2008 

 

Dispensation til nedlæggelse af vand-

huller og mose indenfor det planlagte 
udvidelsesareal af jorddeponi, Klint-

holm I/S på matrikel nummer 13e Vor-
mark By, Hesselager  

03-03-2015 Svendborg 

Kommune 

MNVNIS På areal for fremti-

dig etape 7 

 

Miljøgodkendelse for Etape 7 20-11-2015 Svendborg 
Kommune 

Sagsid: 14/20783  
Afdeling: Erhverv, 

Bolig og Natur  
Ref.: MBVJAS  

  

Klintholm Deponeringsanlæg - tilføjelse 
af ny affaldstype på positivlisten for 

enhed 3.2 for mineralsk affald 

16-02-2016 Miljøstyrelsen J.nr.: MST-1272-
01272 

jemma/anved 

  

Tillæg til  MILJØGODKENDELSE:  
K 206: Randvold af lettere forurenet 

jord 

30-05-2016 Miljøstyrelsen J.nr. MST-1270-
01858  

 jemma/bevch 

 
K 206: Randvold 
af lettere forure-

net jord 

Godkendelse af nedlukning af etape 

1.1 på Klintholm Deponeringsanlæg 

20-11-2017 Miljøstyrelsen J.nr. MST-1272-

01272 
jemma   
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3 Lovgrundlag og planforhold 

3.1 Lovgrundlag 

› Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11//2019 om miljøbeskyt-

telse (miljøbeskyttelsesloven). 

› Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 (Planloven) 

› Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1361 af 30/11/2017 om ud-

dannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg (ud-

dannelsesbekendtgørelsen). 

› Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

› Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr 913 af 30/08/2019 Bekendt-

gørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for 

planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

› Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1253 af 21. november 2019 om depone-

ringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 

› Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 09/12/2019 om 

godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). 

› Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om 

spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

› Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om 

krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangs-

vande, kystvande og havområder. 

› Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019 af lov 

om naturbeskyttelse 

3.1.1 Miljøbeskyttelsesloven 

Godkendelsesbekendtgørelsen: 

Der ansøges ikke om ændringer i de aktiviteter, der for nærværende er godkendte 

på Klintholm I/S. 
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Bekendtgørelse om deponeringsanlæg: 

Det ansøgte er underlagt deponeringsbekendtgørelsens4 bestemmelser. Der skal 

derfor til en ansøgning om miljøgodkendelse heraf fremsendes oplysninger i hen-

hold til bekendtgørelsens bilag 1. 

3.1.2 Øvrige lovgrundlag 

Der ansøges ikke om arealmæssige udvidelser eller ændringer i driften af depone-

ringsanlægget, hvorfor det vurderes, at den ændrede totalkapacitet af depone-

ringsenhederne ikke vil give anledning til ændringer i påvirkninger i omgivelserne. 

Der refereres derfor til redegørelserne i Miljøansøgning "Udvidelse af deponerings-

anlægget Etape 7 – ansøgning om miljøgodkendelse" dateret juni 2014 for: 

› Planloven 

› Naturbeskyttelsesloven (fredninger, Ramsar, Habitat- og EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet, mv.) 

› Landbrugsloven 

› Vandplaner 

 

                                                   
4 BEK 1253 af 21. november 2019 om deponeringsanlæg 
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4 Deponeringsbekendtgørelsen 

Der ansøges ikke om ændringer af de nuværende enheder, hvad angår placering, 

areal eller drift.  

4.1.1 Beliggenhed og lokalisering 

Placeringen af deponeringsenhederne 3.1 og 3.2 på Klintholm Deponi fremgår af 

nedenstående Figur 2. 

 

Figur 2 - Nye reetableringskurver for Klintholm I/S og placeringen af Enhederne 3.1 og 3.2 

4.1.2 Risici for oversvømmelse, sætninger og jordskred 

Der vil ikke være ændrede forhold hvad angår oversvømmelse og sætninger eller 

jordskred. De nye skrænthældninger af slutafdækningen vil alle steder være fla-

dere end 1:2,5 – 1:5,5 (lodret : vandret), hvilket vurderes at være stabilt. 
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4.1.3 Sikkerhedsstillelse 

Sikkerhedsstillelsesform 

Sikkerhedsstillelsesformen vil være uændret ift. den nugældende miljøgodken-

delse, dvs. i form af en bankgaranti. 

Sikkerhedsstillelses- og efterbehandlingsperiode 

Der vil alene blive modtaget de samme affaldsklasser og de affaldstyper, der p.t. er 

godkendelse til at modtage.  

Den nye retableringsplan giver ikke mulighed for at forøge den maksimale fyld-

højde på de enkelte enheder, men alene mulighed for, at der afsluttes med stejlere 

sider og dermed med en større samlet deponeringskapacitet: 

 

 

Efterbehandlingsperioden for den enkelte deponeringsenhed indledes efter den pe-

riode, hvor der foretages deponering på enheden og efter at denne er nedlukket. 

En forlængelse af deponeringsperioden vil betyde,  

› at det affald, som blevet deponeret først, vil blive mere udvasket pga. at der i 

deponeringsperioden er infiltreret mere nedbør til affaldet, men  

› at det affald, der deponeres sidst, vil have uændret efterbehandlingsperiode. 

En forlænget deponeringsperiode vurderes derfor ikke at bevirke, at efterbehand-

lingsperioden forlænges. 

Længden af efterbehandlingstiden for deponeringsenhederne på Klintholm Deponi 

er administrativt fastsat til 30 år – jf. afgørelsen om overgangsplanen. Der forelig-

ger således ikke på afgørelsestidspunktet en kvalificeret fastlæggelse af efterbe-

handlingsperiodens længde baseret på affaldets karakter, fyldhøjde, rumvægt, eller 

andet. Det er derfor en rimelig formodning, at hvis deponeringsanlægget på tids-

punktet for denne afgørelse havde haft en højere eller en lavere fyldhøjde eller et 

andet landskabsprofil for retableringen, ville der ved afgørelsen alligevel være ble-

vet fastsat den samme efterbehandlingsperiode.  

Der foreligger ej heller for nærværende metoder til beregning/estimering af efterbe-

handlingsperiodens længde for hverken blandet eller mineralsk affald – ligesom 

der ej heller er gennemført udvaskningsforsøg, som kunne ligge til grund for en så-

dan vurdering. 

Figur 3: Princip for ændring af retableringsplan og restkapacitet 

Oprindelig retablering

Ændret retablering

Ændret restkapacitet
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Det må derfor ligeledes være en rimelig formodning, at såfremt en tilsvarende af-

gørelse skal træffes i dag i forbindelse med etablering af nye deponeringsenheder, 

ville efterbehandlingsperiodens længde ligeledes administrativt blive fastlagt til 30 

år. 

Efterbehandlingsperiodens længde er grundlæggende bestemt af, hvor meget 

regnvand, der gennem slutafdækningen infiltreres til affaldet i forhold til massen af 

affaldet, som vandet infiltrerer til.  

Der ansøges ikke om at gøre fyldhøjden større end hidtil hvorfor den tid det vil tage 

at udvaske affaldet efter nedlukning og slutafdækning næppe vil være signifikant 

anderledes end hidtil. 

Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at fastsætte en anden 

længde af efterbehandlingsperioden ift. det, der er fastsat i den nugældende miljø-

godkendelse dvs.: 

Deponeringsenhed Affaldsklasse Efterbehandlingsperiodens længde 

Enhed 3.1 Blandet 30 år 

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader (asbest) 30 år 

 

Beregning af sikkerhedsstillelsesbeløbet og grundbeløbet 

Som grundlag for fastsættelse af sikkerhedsstillelsen i forbindelse med afgørelse 

på overgangsplanen i 2009 blev der gennemført en beregning af sikkerhedsstillel-

sen. Det fremgår af afgørelsen at denne beregning er accepteret af tilsynsmyndig-

heden. 

I afgørelsen af overgangsplanen fremgår det af vilkår 52: 

Vilkår 52. Der fastlægges følgende grundbeløb pr. tons affald for sikkerhedsstillelsen: 

› Etape 1.2 og 1.3: 61 kr. pr. tons affald 
 Allerede opsparet: 3.151.340 kr. 

› Etape 2: 48 kr. pr. tons affald 
 Allerede opspare: 3.538.042 kr. 

› Etape 3.1 77 kr. pr. tons affald 
 Allerede opsparet: 1.581.027 kr. 

› Etape 3.2 104 kr. pr. tons affald 

Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset 
for jordarbejder mv. 

Dokumentation for sikkerhedsstillelsesordning for ovennævnte etaper skal fremsendes til 
Miljøcenter Odense senest 3. måneder efter ikrafttrædelse af foreliggende afgørelse. 

Af bilag 12 fremgår grundlag og forudsætninger for den beregnede sikkerhedsstillelse. 
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I beregningen fra 2009 er indeholdt, at fællesomkostninger fordeles efter restkapa-

citeten på enhederne, hvilket medfører, at disse omkostninger fordeles uligeligt i 

forhold til de respektive enheders arealer.  

Der er derfor gennemført en beregning, hvor disse omkostninger i stedet fordeles 

efter de deponeringsarealer, der på beregningstidspunktet fortsat modtager affald 

– beregningen fremgår af Bilag A.1 og er resumeret i nedenstående tabel: 

Tabel 1:  Beregning af sikkerhedsstillelsesbeløbet – 2009 – med fællesomkostninger fordelt efter areal. 

1): I afgørelse for overgangsplan er alene angivet grundbeløbet – ikke sikkerhedsstillelsesbeløbet 

 

 

Grundbeløbet som angivet i ovenstående tabel er grundbeløbet som det fremgår af 

den nugældende miljøgodkendelses vilkår 52. 

Af beregningen fra 2009 fremgår, at den samlede sikkerhedsstillelse blev beregnet 

til 52.195.160 kr., hvilket ses at stemme overens med det ovenfor anførte. 

Det bemærkes desuden, at enhederne 4, 5 og 6 er medtaget i beregningerne. 

Disse enheder var hverken på daværende tidspunkt eller nu miljøgodkendte og 

kan derfor principielt ikke medtages i beregningen. Det beregnede sikkerhedsstil-

lelsesbeløb for de enkelte enheder bliver dermed ikke retvisende, da alle fællesom-

kostninger (både hvad angår nedlukning og årlige efterbehandlingsomkostninger) 

derved fordeles over arealer (og dermed restkapaciteter), der endnu ikke er miljø-

godkendte. Som følge deraf vil det nødvendige grundbeløb for de enkelte enheder 

blive underestimerede og når de miljøgodkendte enheder på et tidspunkt skal ned-

lukkes og efterbehandles, vil der ikke være tilstrækkelig sikkerhedsstillelse til rådig-

hed. 

Ligeledes er Enhed 1 medtaget i beregningen fra 2009 til trods for at denne alle-

rede dengang stod for at skulle nedlukkes og dermed ikke var underlagt kravet om 

sikkerhedsstillelse. 

Enhedspriserne fra 2009 beregningen er fremskrevet ved hjælp af ændringen i en-

treprisereguleringsindekset for jordarbejder fra Danmarks Statistik: 

Enhed Affald Grundbeløb

Nedlukning årlig Efterbh. Endelig nedlukn. I alt kr/ton

Enhed 1 Blandet 30 1.318.860      31.090            -                  2.251.560      -           

Enhed 1.2+1.3 Blandet 30 2.293.165      66.331            3.488             4.286.583      61            

Enhed 2 Mineralsk,  jord 30 2.322.098      92.433            4.550             5.099.638      48            

Enhed 3.1 Blandet 30 4.093.358      124.360          15.774           7.839.932      77            

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 30 3.994.160      85.033            12.134           6.557.284      104          

∑ 14.021.641    399.247          35.946           26.034.997    

Enhed 4 Mineralsk 30 3.229.530      185.008          28.438           8.808.208      -           

Enhed 5 Blandet 30 3.229.530      176.194          28.438           8.543.788      -           

Enhed 6 Mineralsk 30 3.229.530      185.008          28.438           8.808.208      -           

∑ 9.688.590      546.210          26.160.204    

∑∑ 23.710.231    945.457          85.314           52.195.201    

1): I Afgørelse af overgangsplaner er ikke angivet den samlede sikkerehdsstillelse - kun grundbeløbet 

EFTB 

Perioden

Lovpl.SSB 1)

Samlet sikkerhedsstillelsesbeløb - ult. 

2009 pris

Fremskrivning af en-

hedspriser til ultimo 

2018 
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Tabel 2: Ændring i entreprisereguleringsindeks for jordarbejder 

 

 

Herefter er enhedspriserne for en ny beregning ult. 2018 beregnet: 

Tabel 3: Fremskrivning af enhedspriser fra 2009 til ult. 2018 

 

 

 

Dermed fås følgende for beregning af sikkerhedsstillelsesbeløbet i ultimo 2018: 

 

Indeksregulering

Kvartal indeks

2018K4 108,98 2,67

2009K4 93,45 1,94

%-vis ændring 14,95%

Ændring ift. forrige 

år samme kvartal
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Tabel 4: Beregning af sikkerhedsstillelsesbeløbet – ultimo 2018 

 

 

Klintholm I/S har oplyst hvilket beløb, der med årsskiftet 2018/19 var hensat til sik-

kerhedsstillelsen for de enkelte enheder: 

Tabel 5: Hensat sikkerhedsstillelse (AOS2018) ult 2018 oplyst af Klintholm I/S 

 

 

Baseret på dette er beregnet den manglende sikkerhedsstillelsesbeløb for enhe-

derne - jf. Bilag A.2: 

Tabel 6: Beregnet sikkerhedsstillelse, S2019, på basis af enhedspriser reguleret med indeksreguleringen fra 2009 til 2018, 

samt beregning af manglende sikkerhedsstillelse (MS2019) ult 2018 = primo 2019 

 

 

Såfremt grundbeløbet for den resterende restkapacitet beregnes for den enkelte 

enhed, vil dette dels resultere i forskellige grundbeløb for blandet affald – af-

hængigt af om det skal deponeres på Enhed 1.2 & 1.3 eller Enhed 3.1 – og dels re-

sultere i et urealistisk højt grundbeløb for Enhed 1.2 & 1.3 på grund af den meget 

lille restkapacitet på denne enhed.  

I nedenstående beregning af grundbeløbet er der derfor beregnet et grundbeløb, 

som udjævner den manglende sikkerhedsstillelse over den samlede restkapacitet 

målt i volumen. Efterfølgende omregnes grundbeløbet i volumen til et grundbeløb i 

Enhed Affald

Nedlukning årlig Efterbh. Endelig nedlukn. I alt

Enhed 1 Blandet 30 (nedlukket)

Enhed 1.2+1.3 Blandet 30 2.186.580      189.733          36.681           7.915.249      

Enhed 2 Mineralsk,  jord 30 2.186.580      216.383          36.681           8.714.743      

Enhed 3.1 Blandet 30 3.111.172      215.031          41.572           9.603.664      

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 30 2.644.685      144.255          24.454           6.996.794      

∑ 10.129.019    139.387         33.230.450    
Samlet sikkerhedsstillelsesbeløb - ult. 

2018 pris

EFTB 

Perioden

beregnet sikkerhedsstillelse ved regulering af 

enhedspriser fra 2009

Etape 1.2 -1.3

Etape 2.1 -2.2

Etape 3.1

Etape 3.2

Total 

Etape Hensat 2018 Samlede hensættelse Akumuleret 2017

8.824.835

3.167.209

21.798.081

3.424.783

6.381.253

1.106

0

1.156.275

349.893

3.423.677

6.381.253

7.668.560

2.817.316

20.290.807 1.507.274

Beregning af sikkerhed - ult 2018 Rest Kap. Rest.Kap Samlet sikkerhedsstillelse

Beregn. 2018 ult Hensat 2018 ult Mangl. Ult. 2018

(tons) (m³) (kr) (kr) (kr)

Enhed 1.2+1.3 Blandet 14.256               17.820           7.915.249       3.424.783      4.490.465      

Enhed 2 Mineralsk,  jord 45 -                     30 -                 8.714.743       6.381.253      2.333.490      

Enhed 3.1 Blandet 54.776               68.470           9.603.664       8.824.835      778.828         

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 143.700             119.750         6.996.794       3.167.209      3.829.585      

∑ 212.687             206.010         33.230.450     21.798.081    11.432.369    

Hensættelse i alt ∑ 21.798.081    11.432.369    

Ny retablering
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vægt ved division heraf med rumvægten for den respektive affaldstype. Dette 

grundbeløb indekseres med indeksreguleringen for det seneste år. 

Således beregnes et grundbeløb som følger: 

Den manglende sikkerhedsstillelse ult. 2018 / primo 2019 findes som: 

1)  S2019  = S2009 * (1+(e2019-e2009)/e2009) 

 hvor:  S2019  =  Sikkerhedsstillelsesbeløbet i 2018 ult = 2019 primo 
   S2009  = Sikkerhedsstillelsesbeløbet beregnet i 2009 ult 
   ei  = Entreprisereguleringsindekset for år "i" 
 

2) MS2019 = S2019 – AOS2018 

 hvor  MS2019 = Manglende sikkerhedsstillelse primo 2019 
   AOS2018 = Akkumuleret opsparing/hensættelse ult 2018 
 

Grundbeløbet baseret på volumen findes som: 

3) Gvol,2019 = MS2019 / Rvol,2019 
 hvor  G vol,2019 = Grundbeløbet i kr/m³ primo 2019 
   Rvol,2019 = Restkapaciteten i volumen primo 2019 
 

 PG vol,2019 = G vol,2019
 * e2019 

 hvor  PG vol,2019 = Pristalsreguleret grundbeløb i kr/m³ for 2019 
 

Grundbeløbet  baseret på vægt findes som: 

4) Gvol,2019 = Gvol,2019 / Rumvægt 
 PG vol,2019 = PG vol,2019 / Rumvægt 

 

På basis af dette er beregnet et nyt grundbeløb for enhederne: 

Tabel 7: Beregning af grundbeløb 2018 ult. = 2019 primo, samt indekseret grundbeløb 2019: 

 

"Realiseret 2019" er grundbeløb benyttet for 2019 

 

Klintholm I/S ansøger derfor om: 

› At sikkerhedsstillelsesbeløbet for deponeringsenhederne Enhed 1.2 & 1.3, En-

hed 2, Enhed 3.1 og Enhed 3.2 samlet fastsættes til: 

Beregning af grundbeløb - ult 2018 Sikkerhedsstillelse Rest.Kap Grundbeløb Rumvægt Grundbeløb

Mangl. Ult. 2018 Ult. 2018

Enhed Affald

(kr) (m³) (kr/m³) (t/m³) (kr/tons)

Enhed 1.2+1.3 Blandet 4.490.465          17.820           0,8 69                  

Enhed 2 Mineralsk,  jord 2.333.490          30 -                 1,5 37                  

Enhed 3.1 Blandet 778.828             68.470           0,8 69                  

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 3.829.585          119.750         1,2 46                  

Særlig hensættelse primo 2019 -                      

Hensat i alt primo 2019 11.432.369        206.010         55,49

Beregning af grundbeløb - ult 2018 Grundbeløb Grundbeløb Realiseret

indekseret 2019

Enhed Affald 2019 *) 2019

(kr/tons) (kr/tons) (kr/tons) (kr/tons)

Enhed 1.2+1.3 Blandet 69 71 89

Enhed 2 Mineralsk,  jord 37 38 59

Enhed 3.1 Blandet 69 71 100

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 46 47 87
*) 2018K4 ændring ift. året før samme kvartal 

Indeks-

regulering

2,67%
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33.230.450,- kr (primo 2019 pris) 

› At grundbeløbet og det pristalsregulerede grundbeløb for disse enheder primo 

2019 fastsættes til: 

Enhed Affald Grundbeløb 2019 
 

(kr/tons) 

Pristalsreguleret 
grundbeløb 

(kr/tons) 

Enhed 1.2 & 1.3 Blandet 69 71 

Enhed 2 Mineralsk, jord 37 38 

Enhed 3.1 Blandet 69 71 

Enhed 3.2 Mineralsk, tagplader 46 47 

  

4.1.4 Affald 

Der vil alene blive modtaget affald på enhederne 3.1 og 3.2, som allerede er opta-

get på positivlisten for Klintholm I/S for blandet hhv. mineralsk affald. Positivlisten 

er vedlagt som Bilag B. 

Accept- og kontrolprocedurer af affaldet vil ikke blive ændret. 

Da placering og areal af anlægget ikke ændres, vil klassificeringen af de berørte 

enheder som værende kystnære enheder til blandet hhv. mineralsk affald ikke æn-

dres. 

Affaldsmængder til deponering 

Klintholm I/S forventer at modtage affaldsmængder til deponering som hidtil. 

4.1.5 Indretning og drift 

Indretningen af anlægget vil ikke blive ændret ved godkendelse af det ansøgte, 

hvorved anlægget fortsat vil bestå af de nuværende deponeringsenheder, ligesom 

driften af anlægget ikke vil blive ændret. 

Der vil ikke være behov for ændringer med hensyn til maskintyper, eller åbnings-

/driftstider. 

Membransystem 

Der vil ikke blive ændret på membransystemet i de berørte enheder (enhed 3.1 og 

3.2). 

Der vil ikke ske forhøjelse af fyldhøjden over de fyldhøjder, der i forvejen er angivet 

som værende maksimale fyldhøjder (kote +24 m DVR). 

Der vil således ikke fremkomme et højere tryk på membran- og perkolatopsam-

lingssystemer end det, det i forvejen er godkendt til.  
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Adgangsvej 

Adgangsvejen til enhed 3.1 og 3.2 går gennem enhed 1.2 og 1.3.  

Adgangsvejen bibeholdes til enhed 3.1 og 3.2 har nået den ønskede opfyldnings-

kapacitet.  

Dette medfører, at enhed 1.2 og 1.3 ikke kan nedlukkes endeligt, før enhed 3.1 og 

3.2 har nået opfyldningskapaciteten og nedlukkes. 

4.1.6 Perkolathåndtering 

Der vil med forøgelsen af deponeringskapaciteten ikke ske ændringer i perkolat-

håndteringen fra de berørte enheder.  

4.1.7 Gas 

De hidtidige erfaringer med målinger af gasemissionen fra Klintholm Deponi viser, 

at der er en vis gasudvikling fra enhederne med blandet affald. Udvidelsen af de-

poneringskapaciteten vil ikke ændre på dette. 

Når deponeringsenhederne til blandet affald nedlukkes, vil Klintholm I/S gennem-

føre moniteringer af metan emissionen. Som udgangspunkt vil nedlukningen blive 

foretaget efter de samme principper – dvs. med benyttelse af Bio-Cover løsninger, 

hvor nødvendigt – som er benyttet på Etape 0.  I det omfang det viser sig, at der 

fra de nedlukkede enheder er en væsentlig og uacceptabel emission (f.eks. ved at 

metangasproduktionen overstiger den fremtidige slutafdæknings omsætningskapa-

citet), som ikke kan omsættes i Bio-Cover løsninger, vil Klintholm I/S etablere den 

nødvendige opsamling og affakling /udnyttelse af gassen. 

4.1.8 Drift 

Massestrømme forbundet med driften af Klintholm I/S vil ikke blive ændret som 

følge af ændringen af terrænudformning og de heraf følgende ændringer af depo-

neringskapaciteten, da anlæggets areal og drift ikke vil blive ændret.  

Dette vil ligeledes gælde for affald fra driften af anlægget. 

4.1.9 Drift- og vedligeholdelsesinstruks 

Klintholm I/S nugældende drifts- og vedligeholdelsesinstruks vil ikke blive ændret. 

4.2 Miljøbeskrivelse 

Miljøet omkring anlægget er beskrevet i forbindelse med revurderingen af Klint-

holm I/S i 2009 og i ansøgningsmaterialet for etablering af udvidelsen Etape 7, Der 

sker ikke ændringer i placering i planen eller areal af deponeringsaktiviteterne i for-

hold til det eksisterende deponeringsanlæg og der er således ej heller forhold i mil-

jøet omkring anlægget, som er anderledes.  
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4.3 Godkendelsesbekendtgørelsen 

Der skal ikke gennemføres anlægs- eller byggearbejder i forbindelses med imple-

mentering af en forøget fyldhøjde. Modtagelse og deponering af affald i den for-

øgede fyldhøjde vil ligeledes ske på samme måde som hidtil og alene med blandet 

affald henholdsvis asbestaffald – dvs. affaldstyper, som hidtil er blevet modtaget på 

Klintholm I/S. Der vil således for alle potentielle miljøpåvirkninger ikke være forskel 

set i forhold til den nuværende situation. 

Der er derfor ikke beskrevet yderligere i forhold til: 

› Spredning af miljøbelastende stoffer til recipienter 

› Potentielle miljøpåvirkninger 

› Perkolatudsivning til grundvand 

› Støj, lugt og gas, støv, røg og affaldsflugt 

› Skadedyr 

› Driftsforstyrrelser og uheld 

Perkolatmængde og -kvalitet 

Mængden af perkolat, der vil blive dannet på Klintholm I/S vil ikke blive ændret ved 

den ansøgte  forøgelse af deponeringskapaciteten, da arealet af deponeringsenhe-

derne ikke ændres. Ligeledes vil perkolatkvaliteten ikke ændres, da der fortsat vil 

blive modtaget de samme affaldstyper på enhederne som hidtil. 

Perkolatudsivning til overfladevand 

Det vurderes, at ændringen af terrænudformningen og de heraf følgende ændrin-

ger af deponeringskapaciteten ikke vil medføre en forøgelse af risici for at afstrøm-

mende, belastet overfladevand fra deponeringsenhederne vil kunne strømme ud 

herfra. Dette begrundes i, at der ikke vil ske ændringer i den måde, at overfladen af 

affaldet og slutafdækningen bliver etableret på.  

4.3.1 Renere teknologi 

Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Klintholm I/S er indrettet og drives i overensstemmelse med kravene i depone-

ringsbekendtgørelsen, hvilket anses for BAT for deponering af affald i Danmark. 

Det affald der deponeres på Klintholm I/S er kildesorteret eller på anden måde for-

behandlet således, at det er deponeringsegnet og er anvist til deponering af de til-

knyttede kommuner. Det anses dermed ikke for økonomisk eller samfundsmæssigt 

proportionalt at genanvende, nyttiggøre eller energiudnytte det, hvorfor deponering 

må anses for at være BAT. 
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Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger 

Udformningen af de forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i form af tekni-

ske og driftsmæssige tiltag, der allerede er indeholdt i indretning og drift af Klint-

holm I/S, er beskrevet i den nugældende miljøgodkendelse og lever dermed op til 

nugældende krav. Der påtænkes ikke gennemført supplerende forebyggende eller 

afhjælpende tiltag, da ændringen af terrænudformningen og de heraf følgende æn-

dringer af deponeringskapaciteten ikke vurderes at give ændringer i miljøpåvirknin-

gerne. 

4.3.2 Moniterings- og kontrolprogram 

Moniterings- og kontrolprogrammerne er beskrevet i den nugældende miljøgodken-

delse. Der påtænkes ikke gennemført ændringer heraf, da ændringen af terrænud-

formningen og de heraf følgende ændringer af deponeringskapaciteten ikke vurde-

res at give ændringer i miljøpåvirkningerne eller perkolatsammensætningen. 

Klintholm I/S vil fortsat indrapportere resultaterne af egenkontrollen i en årsrapport 

til tilsynsmyndigheden. 
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Bilag A Sikkerhedsstillelsesberegning 

BILAG A.1: Beregning 2009 som grundlag for afgørelse af overgangsplan. 

 

  

Andre grundlæggende forudsætninger Godkendt 2009

For affaldskategorier Affaldsklasse Vægtfylde: E.F.T.B.-Periode Perkolatprod.: Perkolatprod. Perkolat behandl.Gasmonitering

t/m3 (år) (m³/m²/år) (kr/m³/år) kr/m²/år

Blandet 0,8 30 0,2 170 20,32            0,10             

Farligt 1,2 30 0,3 255 -                -                

Inert 1,2 5 0,3 255 -                -                

Mineralsk,  jord 1,2 30 0,3 255 20,00            -                

Mineralsk, tagplader 1,2 30 0,3 255 20,00            -                

Anlæggets restkapacitet, ultimo 2019 799.500                    m3 Gnsn. Nedb. 850  (mm/år)

Årsværk 431.667                    kr.

Forudsætninger for enhederne Godkendt 2009

I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6

Affaldskategori (blandet, inert, mineralsk eller farligt) Blandet Blandet Mineralsk,  jord Blandet blandet Mineralsk, tagplader Blandet Mineralsk, tagplader

Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år 1993 1998 1999 2008 2010 2016 2018 2028

Nedlukningstidspunkt år 2011 2021 2017 2019 2016 2030 2028 2043

Total volumenkapacitet m 3 1.105.500        85.000         138.000       110.000       130.000       80.000         187.500       187.500       187.500       

Resterende volumenkapacitet ultimo 2009 m 3 799.500           -               23.000         30.000         104.000       80.000         187.500       187.500       187.500       

Total vægtkapacitet tons 1.078.400        68.000         110.400       132.000       104.000       64.000         225.000       150.000       225.000       

Resterende vægtkapacitet ultimo 2009 tons 801.600           -               18.400         36.000         83.200         64.000         225.000       150.000       225.000       

Total areal (som skal slutafdækkes) m² 116.250           9.000           15.000         15.000         17.000         10.000         16.750         16.750         16.750         

Resterende areal (som skal slutafdækkes),ultimo 

2009 m² 139.250           9.000           15.000         15.000         25.000         25.000         16.750         16.750         16.750         

Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3/år 23.885             1.530           2.550           3.825           2.890           1.700           4.271           2.848           4.271           

Eventuelle bemærkninger

Videreføres? (Ja eller nej) nej Ja Ja Ja Ja JA JA Ja

Sikkerhedsstillelse beregnet (ja eller nej) Areal videreføres 107.250           

andel af årets 

nedbør

OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering 
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Anvendte enhedspriser for nedlukning Godkendt 2009

Alle enhedspriser er i år 2009

Lønninger/konsulentomkostningner kr. 295.894                          

Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 184.046                          

Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. 124.543                          

Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. 105.450                          

Terrænregulering (volde m.v.) kr. 333.222                          

Udlægning af rodspærre kr./m² 78                                  

Udlægning af råjord og dyrkningslag kr./m² 49                                  

Beplantning kr./m² 20                                  

Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. 78.066                            

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. 2.183.316                       

Anvendte enhedspriser for efterbehandling Godkendt 2009 0

Alle enhedspriser er i år 2009 -                               

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m 3 perkolat/år 25,00                              Se fordelingen ovenfor!

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                                 

Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 132.510,00                      

Gasmonitering kr./m 2deponeringsareal/år -                                 Se fordelingen ovenfor!

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 37.899,00                       

Kontrol af sætninger kr./år 18.000,00                       

Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 157.822,00                      

Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 33.389,00                       

Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000,00                       

Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 20.000,00                       

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                                 

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr. det år deponiet lukker 121.260,00                      
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Med gul markering er angivet de felter, hvor fordeling efter arealer giver et andet resultat end fordeling af omkostningen efter restkapciteter. 

Tekst med rød skrift angiver tallene som fremgår af Bilag 12 i afgørelse om overgagsplan  

A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2009  priser

Omkostningerne

Delelement 2009 2009 Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6

Lønninger/konsulentomkostningner kr - fordelt efter areal 295.894              295.894               -                    41.384              41.384              46.902              27.589              46.212              46.212              46.212              

Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr - fordelt efter areal 184.046              184.046               -                    25.741              25.741              29.173              17.160              28.744              28.744              28.744              

Oprydning (materialeoplag m.v.) kr - fordelt efter areal 124.543              124.543               -                    17.419              17.419              19.741              11.612              19.451              19.451              19.451              

Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr - fordelt efter areal 105.450              105.450               -                    14.748              14.748              16.715              9.832                16.469              16.469              16.469              

Terrænregulering (volde m.v.) kr - fordelt efter areal 333.222              333.222               -                    46.604              46.604              52.818              31.070              52.042              52.042              52.042              

Udlægning af rodspærre kr 10.819.725        10.819.725           699.300             1.165.500          1.165.500          1.942.500          1.942.500          1.301.475          1.301.475          1.301.475          

Udlægning af råjord og dyrkningslag kr 6.800.970           6.800.970             439.560             732.600             732.600             1.221.000          1.221.000          818.070             818.070             818.070             

Beplantning kr - fordelt efter areal 2.785.000           2.785.000             180.000             300.000             300.000             500.000             500.000             335.000             335.000             335.000             

Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede 

enheder kr - fordelt efter areal 78.066                78.066                 -                    10.918              10.918              12.374              7.279                12.192              12.192              12.192              

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr - fordelt efter areal 2.183.316           2.183.316             -                    305.359             305.359             346.073             203.573             340.984             340.984             340.984             

I alt kr 23.710.232        23.710.232           1.318.860          2.660.273          2.660.273          4.187.296          3.971.615          2.970.638          2.970.638          2.970.638          

2009 beregningen ? 23.710.231        23.710.231              1.318.860               2.293.165               2.322.098               4.093.358               3.994.160               3.229.530               3.229.530               3.229.530               

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

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 481.386              481.386 31.090              51.816              76.500              58.725              34.544              85.425              57.861              85.425              

Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                        -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år - fordelt efter areal 132.510              132.510               -                    18.533              18.533              21.004              12.355              20.695              20.695              20.695              

Gasmonitering kr/år 39.450                5.875                   -                    1.500                -                    1.700                1.000                -                    1.675                -                    

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer 

(perkolat, gas m.v.) kr/år - fordelt efter areal 37.899                37.899                 -                    5.301                5.301                6.007                3.534                5.919                5.919                5.919                

Kontrol af sætninger kr/år - fordelt efter areal 18.000                18.000                 -                    2.517                2.517                2.853                1.678                2.811                2.811                2.811                

Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende 

systemer (perkolat, gas mv) kr/år - fordelt efter areal 157.822              157.822               -                    22.073              22.073              25.016              14.715              24.648              24.648              24.648              

Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år - fordelt efter areal 33.389                33.389                 -                    4.670                4.670                5.292                3.113                5.215                5.215                5.215                

Udarbejdelse af årsrapporter kr/år - fordelt efter areal 25.000                25.000                 -                    3.497                3.497                3.963                2.331                3.904                3.904                3.904                

Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år - fordelt efter areal 20.000                20.000                 -                    2.797                2.797                3.170                1.865                3.124                3.124                3.124                

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år - fordelt efter areal -                        -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

I alt kr/år 945.456              911.881               31.090              112.703             135.887             127.731             75.136              151.741             125.852             151.741             

(1.007.250)                      945.457                      31.090                    66.331                    92.433                    124.360                  85.033                    185.008                  176.194                  185.008                  

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af 

perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, 

grundvandskontrolbrønde m.v. kr 121.260              121.260               -                    16.959              16.959              19.221              11.306              18.938              18.938              18.938              

121.260                      -                          3.488                      4.550                      15.774                    12.134                    28.438                    28.438                    28.438                    

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2018-priser kr 28.484.928        27.477.678           932.688             3.398.062          4.093.582          3.851.137          2.265.375          4.571.166          3.794.502          4.571.166          

28.484.928                 932.688                  1.993.432               2.777.546               3.746.571               2.563.110               5.578.665               5.314.251               5.578.665               

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2009-priser kr 51.187.910          51.187.910           2.251.548          6.058.335          6.753.855          8.038.433          6.236.990          7.541.805          6.765.141          7.541.805          

52.195.160             52.195.159        2.251.548             4.286.597             5.099.644             7.839.929             6.557.270             8.808.195             8.543.781             8.808.195             

Omkostningerne per år (DKK)
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BILAG A.2: Beregning uden enhederne 4, 5 og 6 og uden rodspærre 

 

  

A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2009  priser

Omkostningerne

Delelement 2009 2009 Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2

Lønninger/konsulentomkostningner kr - fordelt efter areal 295.894               295.894                  -                        77.867                  77.867                  88.249                  51.911                  

Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr - fordelt efter areal 184.046               184.046                  -                        48.433                  48.433                  54.891                  32.289                  

Oprydning (materialeoplag m.v.) kr - fordelt efter areal 124.543               124.543                  -                        32.775                  32.775                  37.144                  21.850                  

Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr - fordelt efter areal 105.450               105.450                  -                        27.750                  27.750                  31.450                  18.500                  

Terrænregulering (volde m.v.) kr - fordelt efter areal 333.222               333.222                  -                        87.690                  87.690                  99.382                  58.460                  

Udlægning af rodspærre kr 10.819.725          6.216.000               -                        1.165.500              1.165.500              1.942.500              1.942.500              

Udlægning af råjord og dyrkningslag kr 6.800.970            3.907.200               -                        732.600                 732.600                 1.221.000              1.221.000              

Beplantning kr - fordelt efter areal 2.785.000            1.600.000               -                        300.000                 300.000                 500.000                 500.000                 

Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr - fordelt efter areal 78.066                  78.066                    -                        20.544                  20.544                  23.283                  13.696                  

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr - fordelt efter areal 2.183.316            2.183.316               -                        574.557                 574.557                 651.164                 383.038                 

I alt kr 23.710.232          15.027.737             -                        3.067.715              3.067.715              4.649.064              4.243.243              

2009 beregningen ? 23.710.231          23.710.231                  1.318.860                     2.293.165                     2.322.098                     4.093.358                     3.994.160                     

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

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 481.386               252.674 31.090                  51.816                  76.500                  58.725                  34.544                  

Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        

Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år - fordelt efter areal 132.510               132.510                  -                        34.871                  34.871                  39.521                  23.247                  

Gasmonitering kr/år - fordelt efter areal 39.450                  4.200                     -                        1.500                    -                        1.700                    1.000                    

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, 

gas m.v.) kr/år - fordelt efter areal 37.899                  37.899                    -                        9.973                    9.973                    11.303                  6.649                    

Kontrol af sætninger kr/år - fordelt efter areal 18.000                  18.000                    -                        4.737                    4.737                    5.368                    3.158                    

Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende 

systemer (perkolat, gas mv) kr/år - fordelt efter areal 157.822               157.822                  -                        41.532                  41.532                  47.070                  27.688                  

Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år - fordelt efter areal 33.389                  33.389                    -                        8.787                    8.787                    9.958                    5.858                    

Udarbejdelse af årsrapporter kr/år - fordelt efter areal 25.000                  25.000                    -                        6.579                    6.579                    7.456                    4.386                    

Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år - fordelt efter areal 20.000                  20.000                    -                        5.263                    5.263                    5.965                    3.509                    

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år - fordelt efter areal -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        

I alt kr/år 945.456               681.494                  31.090                  165.058                 188.242                 187.066                 110.039                 

945.457                         31.090                          66.331                          92.433                          124.360                        85.033                          

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -

bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde 

m.v. kr 121.260               121.260                  -                        31.911                  31.911                  36.165                  21.274                  

121.260                         -                               3.488                            4.550                            15.774                          12.134                          

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2009-priser kr 28.484.928          20.566.092             932.688                 4.983.654              5.679.174              5.648.141              3.322.436              

28.484.928                  932.688                      1.993.432                  2.777.546                  3.746.571                  2.563.110                  

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2009-priser kr 35.593.829             932.688                 8.051.369              8.746.889              10.297.205            7.565.679              

52.195.160              52.195.159          2.251.548                  4.286.597                  5.099.644                  7.839.929                  6.557.270                  

Omkostningerne per år (DKK)
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BILAG A.3: Beregning med regulerede enhedspriser fra 2009 til ult. 2018: 

 
 
  

Andre grundlæggende forudsætninger ult 2018

For affaldskategorier Affaldsklasse Vægtfylde: E.F.T.B.-Periode Perkolatprod.: Perkolatprod. Perkolat behandl. Gasmonitering

af årets nedbør

t/m3 (år) (m³/m²/år) (kr/m³/år) kr/m²/år

Blandet 0,8 30 0,2 170 23,36                0,11                 

Farligt 1,2 30 0,3 255 -                    -                    

Inert 1,2 5 0,3 255 -                    -                    

Mineralsk,  jord 1,5 30 0,3 255 22,99                -                    

Mineralsk, tagplader 1,2 30 0,3 255 22,99                -                    

Anlæggets restkapacitet, ultimo 2019 219.880                    m3 Gnsn. Nedb. 850  (mm/år)

Årsværk 431.667                    kr.

Forudsætninger for enhederne ult 2018

I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2

Affaldskategori (blandet, inert, mineralsk eller farligt) Blandet Blandet Mineralsk,  jord Blandet Mineralsk, tagplader

Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år 1993 1998 1999 2008 2010

Nedlukningstidspunkt år 2011 2021 2017 2019 2016

Total volumenkapacitet m 3 854.540           85.000             132.250           144.610           256.080           236.600           

Resterende volumenkapacitet ultimo 2018 m 3 219.880           -                   12.070             19.590             68.470             119.750           

Total vægtkapacitet tons 879.499           68.000             105.800           216.915           204.864           283.920           

Resterende vægtkapacitet ultimo 2018 tons 237.517           -                   9.656               29.385             54.776             143.700           

Total areal (som skal slutafdækkes) m² 66.000            9.000               15.000             15.000             17.000             10.000             

Resterende areal (som skal slutafdækkes), ultimo 

2018 m² 80.000            -                   15.000             15.000             25.000             25.000             

Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3/år 13.345            1.530               2.550               3.825               2.890               2.550               

Eventuelle bemærkninger

Videreføres? (Ja eller nej) Nej Ja Ja Ja Ja

Sikkerhedsstillelse beregnet (ja eller nej) Samlet areal der videreføres m² 57.000            

OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder 

samt den årlige indeksering skal indtastes på 

de enkelte ark for enhederne
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Anvendte enhedspriser for nedlukning Regulering -> 2018 Godkendt 2009

Alle enhedspriser er i år 2018 Indeksændring 2009-18 14,95%

Lønninger/konsulentomkostningner kr. 340.127                    295.894                

Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 211.559                    184.046                

Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. 143.161                    124.543                

Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. 121.214                    105.450                

Terrænregulering (volde m.v.) kr. 383.036                    333.222                

Udlægning af rodspærre kr./m² -                           78                        Rodspærre taget ud for 2019

Udlægning af råjord og dyrkningslag kr./m² 56                            49                        

Beplantning kr./m² 23                            20                        

Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede 

enheder kr. 89.737                     78.066                  

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. 2.509.704                 2.183.316             

Anvendte enhedspriser for 

efterbehandling Regulering -> 2018 Godkendt 2009

Alle enhedspriser er i år 2018 Indeksændring 2009-18 14,95%

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m 3 perkolat/år 28,74                       25,0                     Differentieret se ovenfor 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                           -                       

Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 152.319,15               132.510,00            

Gasmonitering kr./m 2 deponeringsareal/år -                           -                       Differentieret se ovenfor 

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer 

(perkolat, gas m.v.) kr./år 43.564,59                 37.899,00             

Kontrol af sætninger kr./år 20.690,85                 18.000,00             

Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende 

systemer (perkolat, gas mv) kr./år 181.415,08               157.822,00            

Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 38.380,38                 33.389,00             

Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 28.737,29                 25.000,00             

Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 22.989,83                 20.000,00             

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                           -                       

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, 

gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde 

m.v. kr. det år deponiet lukker 139.387,36               121.260,00            
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2018  priser

Omkostningerne

Delelement 2009 2018 Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2

Lønninger/konsulentomkostningner kr - fordelt efter areal 295.894                   340.127                    -                        89.507                  89.507                  101.442                 59.671                  

Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr - fordelt efter areal 184.046                   211.559                    -                        55.673                  55.673                  63.097                  37.116                  

Oprydning (materialeoplag m.v.) kr - fordelt efter areal 124.543                   143.161                    -                        37.674                  37.674                  42.697                  25.116                  

Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr - fordelt efter areal 105.450                   121.214                    -                        31.898                  31.898                  36.152                  21.266                  

Terrænregulering (volde m.v.) kr - fordelt efter areal 333.222                   383.036                    -                        100.799                 100.799                 114.239                 67.199                  

Udlægning af rodspærre kr -Rodspærre - fjernet 2019 10.819.725              -                           -                        -                        -                        -                        -                        

Udlægning af råjord og dyrkningslag kr 6.800.970                4.491.294                 -                        842.118                 842.118                 1.403.529              1.403.529              

Beplantning kr 2.785.000                1.839.187                 -                        344.848                 344.848                 574.746                 574.746                 

Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede 

enheder kr - fordelt efter areal 78.066                     89.737                      -                        23.615                  23.615                  26.764                  15.743                  

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr - fordelt efter areal 2.183.316                2.509.704                 -                        660.448                 660.448                 748.508                 440.299                 

I alt kr 23.710.232              10.129.019                -                        2.186.580              2.186.580              3.111.172              2.644.685              

2009 beregningen 16.346.597                            1.318.860                     2.377.305                     2.584.247                     5.169.288                     4.896.897                     

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2018  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr 273.626 -                        59.562                  87.936                  67.504                  58.624                  

Bortskaffelse af overfladevand kr - fordelt efter areal -                           -                        -                        -                        -                        -                        

Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr - fordelt efter areal 152.319                    -                        40.084                  40.084                  45.429                  26.723                  

Gasmonitering kr 3.678                        -                        1.724,24                -                        1.954,14                -                        

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer 

(perkolat, gas m.v.) kr - fordelt efter areal 43.565                      -                        11.464                  11.464                  12.993                  7.643                    

Kontrol af sætninger kr - fordelt efter areal 20.691                      -                        5.445                    5.445                    6.171                    3.630                    

Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende 

systemer (perkolat, gas mv) kr - fordelt efter areal 181.415                    -                        47.741                  47.741                  54.106                  31.827                  

Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr - fordelt efter areal 38.380                      -                        10.100                  10.100                  11.447                  6.733                    

Udarbejdelse af årsrapporter kr - fordelt efter areal 28.737                      -                        7.562                    7.562                    8.571                    5.042                    

Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr - fordelt efter areal 22.990                      -                        6.050                    6.050                    6.857                    4.033                    

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr - fordelt efter areal -                           -                        -                        -                        -                        -                        

I alt kr/år 765.401                    189.733                 216.383                 215.031                 144.255                 

945.457                            31.090                          66.331                          92.433                          124.360                        85.033                          

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af 

perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, 

grundvandskontrolbrønde m.v. kr 139.387                    -                        36.681                  36.681                  41.572                  24.454                  

121.260                            -                               3.488                            4.550                            15.774                          12.134                          

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2018-priser kr 23.101.431                -                        5.728.669              6.528.163              6.492.491              4.352.109              

28.484.928                       932.688                        1.993.432                     2.777.546                     3.746.571                     2.563.110                     

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 1.2+1.3 Enhed 2 Enhed 3.1 Enhed 3.2

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2009-priser kr 33.230.450                -                        7.915.249              8.714.743              9.603.664              6.996.794              

52.195.159                       2.251.548                     4.286.597                     5.099.644                     7.839.929                     6.557.270                     

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag B Positivliste  

Positivliste for blandet affald deponi Klintholm I/S: 

Blandet affald 

 

Kategori EAK-kode Beskrivelse Oprindelse / bemærkninger 

 
P
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20 01 99  Blandet affald 

Diverse deponeringsegnet affald. 
Med dette menes læs med affaldsty-
per der ikke kan adskilles uden ufor-
holdsmæssig store omkostninger og 
hvor for sortering ikke har været mu-
ligt. 

04 01 06 
Slam, især fra spildevandsbehandling på produk-

tionsstedet, 
indeholdende chrom 

Filterkager fra garverier 

17 02 04 

Hård PVC til deponi 

Glas, plast og træ, som indeholder 
eller er forurenet med farlige stoffer 
fra bygnings- og nedrivningsaffald 
Herunder trykimprægneret træ. 

17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer 

Olieforurenet jord 
Tungmetalforurenet jord 
Lettere forurenet jord 
 
Olieforurenet jord med fremmedle-
gemer 
Tungmetalforurenet jord med frem-
medlegemer 
Olieforurenet jord 
Tungmetalforurenet jord 
Lettere forurenet jord 

17 05 04 
Jord og sten bortset fra affald henhørende 
under 17 05 03 

17 05 06  
Klapmateriale, bortset fra affald henhørende un-

der 17 05 05   

Matrialer fra uddybning af havne som er 

forurenet.  

17 09 02 
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende 

PCB, indtil 50mg PCB/Kg Ts 

Ikke forbrændingsegnet bygge og ned-

brydnings affald. 

Feks.  

Murbrokker, sandblæsningssand mv. 

PCB-holdige termoruder 

PCB-holdige kondensatorer 

19 08 05 Slam fra behandling af by spildevand Slam og mineraliseret slam 

17 09 04 

 
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bort-
set fra affald 
henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og  
17 09 03 
 

Affald fra bygge- og anlægsvirksom-
heder, samt affald fra renovering el-
ler vedligeholdelse af bygninger 

20 03 03 Affald fra gadefejning 
 
Andet husholdningsaffald 

 
  



  
38 ÆNDRING AF RETABLERINGSPLANEN - ANSØGNING OM ÆNDRING AF MILJØGODKENDELSE 

C:\Users\SMBJ\COWI\A206132 - Klintholm - Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enh. 3.1 og 3.2 - Documents\60-WorkInProgress\10-Documents\Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for enhed 3.1 og 3.2 

20.05.2020.docx 

Positivliste for mineralsk deponi Klintholm I/S 2014: 

Mineralsk affaldsdepoter etape 2.1, 2.2 og 3.2 

 

 

Kategori EAK-kode Beskrivelse Oprindelse / bemærkninger 

M
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ld
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Affald fra kraftvarmeværker og andre forbrændingsanlæg 

(med undtagelse af 19 00 00) 

10 01 01 
Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra 

kedelstøv henhørende under 10 01 04) 

Bundaske, slagge og kedelstøv 

(bortset fra kedelstøv henhørende 

under 10 01 04) 

10 01 02 Flyveaske stammende fra kul Kulkraftværker 

10 01 03 Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ Kraftværker med biobrændsel 

16 11 06 

10 01 12  

Brugte foringer og ildfaste materialer  
Forbrændingsanlæg 

Affald fra jernstøberier 

10 09 03 Ovnslagger Fra jernstøberier 

Bygnings og nedrivningsaffald 

17 02 02  Glas fra bygge- og nedrivningsaffald 

Bygge og anlægsopgaver 
17 06 04 Isoleringsmaterialer 

17 06 05  Asbestholdige byggematerialer 

17 08 02 Gipsholdige byggematerialer 

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, centrale spildevandsanlæg samt vandforsyning 

19 01 02 
Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske og 

slagger 

Affaldsforbrænding 
19 01 12 

Bundaske og slagge, bortset fra affald henhø-

rende under 19 01 11 

19 01 14 
Flyveaske, bortset fra affald henhørende un-

der 19 01 13 

19 04 01 Forglasset affald 

M
in

e
ra

ls
k
 a

ff
a
ld

 u
d

e
n

 a
fg

if
t Forurenet Jord 

17 05 04  Organisk blandingsforurenet jord 

 

17 05 04 
Uorganisk blandings- og tungmetal forurenet 

jord 

17 05 04 Forurenet jord med olie og barium Soil recovery 
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Bilag C Afgørelse vedr. lokalplan – Svendborg 
Kommune 

- Afgørelse fra Svendborg Kommune – dateret 4. januar 2018 

- Oversigtskort nye retableringsplaner 
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Bilag D VVM- ansøgningsskema 

Bilag 1  
Ansøgningsskema 
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Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Klintholm I/S ejer og driver et deponeringsanlæg beliggende på Klintholmvej 50, 5874 Hesselager. 

Svendborg Kommune har d. 4. januar 2018 godkendt en nye retableringsplan for området på og omkring Klint-

holm I/S' deponeringsanlæg. Den nye retableringsplan giver muligheder for at udvide deponeringskapaciteten  

af enhederne 3.1 og 3.2 på Klintholm Deponi, uden at deponeringsanlæggets areal og drift i øvrigt ændres. 

Klintholm I/S ønsker at ændre miljøgodkendelsen for deponeringsanlægget, således, at deponeringskapacite-

ten udvides og sikkerhedsstillelsen ligeledes afspejler dette. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Klintholm I/S 

Klintholmvej 50 

5874 Hesselager 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktper-

son 
Direktør Jørgen Nestor 

Tlf.:  +45 62 25 30 86 

e.post.: jn@klintholm-is.dk 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For hav-
brug angives anlæggets geografiske placering angi-

vet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneaf-

mærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum). 

14k, 20c,13e Vormark by, Hesselager. 

Projektet berører følgende kommune eller kommu-

ner (omfatter såvel den eller de kommuner, som 
projektet er placeret i, som den eller de kommuner, 

hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) 

Svendborg Kommune 
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Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok 

angives. For havbrug angives anlæggets placering 

på et søkort. 

 
 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med ind-
tegning af anlægget og projektet (vedlægges dog 

ikke for strækningsanlæg). 

Målestok angives:  
Se ovenfor  

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og konkrete projekter 

(VVM). 

 
X  

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurde-

ring af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM). 

X  11. ANDRE PROJEKTER. 

b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

Projektets karakteristika  Tekst  
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1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som 

projektet omfatter angives navn og adresse på de 

eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Bygherren er ejer af områdeet 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 

fremtidige samlede bebyggede areal i m2 

Det samlede bebyggede areal ændres ikke ved projektet 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 Det samlede befæstede areale ændres ikke ved projektet 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 Det samlede befæstede areale ændres ikke ved projektet 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning  

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse 

med projektet og i givet fald hvor meget i m 

Nej – der sker intet anlægsarbejde i forbindelse med projektet 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Det samlede grundareal ændres ikke ved projektet 

Projektets bebyggede areal i m2 Det bebyggede areal ændres ikke ved projektet 

Projektets nye befæstede areal i m2 Det befæstede areal ændres ikke ved projektet 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 Anlæggets samlede bygningsmasse ændres ikke ved projektet 

Projektets maksimale bygningshøjde i m Projektet indebærer ikke etablering af bygninger 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivnings-

arbejder i forbindelse med projektet 

Projektet indebærer ikke nedrivningsarbejder 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde: 

Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder 

Vandmængde i anlægsperioden Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, 

hav i anlægsperioden 

Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå Projektet indebærer ikke gennemførelse af anlægsarbejder 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og 

ud samt angivelse af placering og opbevaring på 

kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 

Projektet indebærer ikke ændringer i deponeringsanlæggets drift og dermed ej heller i  

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Projektet indebærer ikke ændringer i driften og dermed ej heller i råstofforbrug 

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Ikke relevant (deponeringsanlæg) 

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Ikke relevant (deponeringsanlæg) 

Vandmængde i driftsfasen Projektet indebærer ikke ændringer i driften og dermed ej heller i vandforbrug 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af pro-

jektet i driftsfasen: 

 

Farligt affald: Projektet indebærer ikke ændringer i driften og dermed ej heller i affaldsmængder 

Andet affald: Projektet indebærer ikke ændringer i driften og dermed ej heller i affaldsmængder 

Spildevand til renseanlæg: Projektet indebærer ikke ændringer i driften og dermed ej heller i spildevand 
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Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, 

hav: 

Projektet indebærer ikke ændringer i driften og dermed ej hellerudeledning til recipient 

Håndtering af regnvand: Projektet indebærer ikke ændringer i driften og dermed ej heller i håndtering af regnvand 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 

vandforsyning? 
 X 

 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? 
 X 

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

Der er ikke standardvilkår for deponeringsanlæg  

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 

standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 
  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

BREF-dokumenter? 
 X 

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

Deponeringsbekendtgørelsen opfattes som værende BAT / BREF for deponeringsanlæg 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-

dokumenter? 
  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.  

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

BAT-konklusioner?  X 

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.  

Deponeringsbekendtgørelsen opfattes som værende BAT / BREF for deponeringsanlæg 
Ændringen af deponeringskapaciteten vil være i overensstemmelse med bestemmelserne i Depone-

ringsbekendtgørelsen  

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-

konklusioner? 
  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.  

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljø-

styrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om 

støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? X  

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

Projektet er omfattet af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, som også er omtalt Miljø-

styrelsens vejledning nr. 
5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".  

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventu-

elt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for 

støj og vibrationer? 

X  
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

Der er ikke anlægsarbejder  i forbindelse med projektet 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 

udført, kunne overholde de vejledende grænsevær-

dier for støj og vibrationer? 

X  
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejlednin-

ger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? 
X  Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 20.   

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejle-
dende grænseværdier for luftforurening? 

X  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
Der er ikke anlægsarbejder  i forbindelse med projektet 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de vejledende grænsevær-

dier for luftforurening?  X  

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
 

I driftsfasen vil driften være omfatte af: 

 
LBK nr 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse 
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20. Vil projektet give anledning til støvgener eller 

øgede støvgener 
  

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

I anlægsperioden?  X  

I driftsfasen?  X  

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller 

øgede lugtgener 
  Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

I anlægsperioden?  X  

I driftsfasen?  X  

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov 

for belysning som i aften og nattetimer vil kunne 

oplyse naboarealer og omgivelserne 

   

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

I anlægsperioden?  X  

I driftsfasen?  X  

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, 

jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 

2016? 

 X 

 

Projektets placering  Ja Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 

generelle formål? 
X  Hvis »nej«, angiv hvorfor:   

25. Forudsætter projektet dispensation fra gæl-

dende bygge- og beskyttelseslinjer? 
 X 

Hvis »ja« angiv hvilke:   

26. Indebærer projektet behov for at begrænse an-

vendelsen af naboarealer? 
 X 

 

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for an-

vendelsen af udlagte råstofområder? 
 X 

 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnær-

hedszonen? 
 X 

  

Projektets placering  Ja Nej Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, som danner 

eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet 
skov af højstammede træer, og arealet er større 

end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

 X 

 

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 

realiseringen af en rejst fredningssag? 
 X 

 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttel-

seslovens § 3. 
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32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet 

fald hvilke? 
 X 

  

  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

fredede område. 
     

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 

2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelses-
områder og Ramsarområder). 

  

 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overflade-
vand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til 

eller fysiske ændringer af vandområder eller grund-

vandsforekomster? 

 X 

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.  

36. Er projektet placeret i et område med særlige 

drikkevandinteresser? 
 X 

 

37. Er projektet placeret i et område med registre-

ret jordforurening? 
X  

 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommu-

neplanen er udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse. 

 X 

 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. over-

svømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 X 

 

Projektets placering  Ja Nej Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 

området, der sammen med det ansøgte må forven-

tes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af 

miljøet (Kumulative forhold)? 

 X 

 Driften af anlægget ændres ikke i forhold til det nugældende 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

 X 
  

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden ansøgningen blev ind-

sendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik 

på at undgå, forebygge, begrænse eller kompen-

sere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

    Der er ikke foretaget tilpasninger 
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Ovenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, 

hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 

indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrel-

sen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 

 

Dato:  5-12-2019__ Bygherre/anmelder:_____ _Steen Stentsøe, COWI A/S, sns@cowi.com____________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. 

Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger 

angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hen-

tes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-

pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. 

VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 
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