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1 Projekt og mål 

Balzersen GmbH & Co KG med domicil i Harrislee planlægger at optimere 
opfyldningsvoluminet ved at tilpasse kubaturen, øge sluthøjden og udvide deponeringsstedets 
grundflade på deponi Harrislee (DK I, deponi klassifikation I iht. DepV 2013 § 2(7) + bilag 3).  
 
Den østlige del af polder (kog) nr. 1 (areal 2,3 ha, vedtaget den 22.11.2004) samt de 
tilgrænsende polder 2 til 4 (areal ca. 9,3 ha, kvalitetsgodkendt den 26.08.2013) med et 
vedtaget samlet opfyldningsvolumen på ca. 825.000 m³ skal optimeres ved at tilpasse 
kubaturen og udvide området med ca. 118.700 m².  
 
Det plangodkendte deponeringsareal på i alt ca. 11,6 hektar skal udvides og tilpasses med en 
forøgelse af arealet på ca. 118.700 m² (i alt ca. 235.600 m²) og en højde på op til 7,0 m i 
kamområdet af Balzersen GmbH & Co. KG-virksomhedsareal. Tilpasningen af kubaturen og 
udvidelsen af deponeringsarealet med ca. 118.700 m² effektueres og fremstilles med denne 
scopingdokumentation.  
 
Polder 1 og en del af polder 2 er allerede forsynet med en overfladeforsegling. Det østlige 
tilslutningsområde skal øges i højden ved at tilpasse kubaturen, så overgangen mellem 
overfladeforseglingen til polder 2 kan fortsættes. 
Ved at optimere deponeringsområdet øges det nuværende plangodkendte 
deponeringsvolumen for polder 1 til 4 fra ca. 825.000 m³ med ca. 1.863.000 m³ til ca. 2.688.000 
m³, hvorved opfyldningstilvæksten vil finde sted i polder 2 til 9. 
 
De enkelte poldervolumener fremgår af tabel 2, idet der allerede er taget højde for udførte 
opfyldninger. Placeringen af deponeringsarealer fremgår af fig. 1.  
Lige nu tages der udgangspunkt fra en maksimal højde af deponeringsterrænet på ca. 17 m 
(55 mNN) over det naturlige terræn.  
 
Med denne scoping-dokumentation præsenteres delresultater i projektet samt kommende 
undersøgelser. Ud fra planen for kvalitetsstyringen af 26.08.2013 skal der foretages de 
påkrævede miljøbeskyttelsesstudier som basis for miljøbeskyttelsesprøvningen og udføres en 
kvalitetsevaluering iht. § 35 (2) Genbrugslov (KrWG). 
 
Det forberedende scoping-møde skal bruges til at vise hidtidige resultater og skal til sidst 
bestemme undersøgelsesomkostningerne for projektet med de deltagende parter. 
 
I denne forbindelse skal der tages højde for den særlige placering ved grænsen til Danmark, 
dvs. at deponeringsarealet ikke udvides der, således at mindsteafstanden på 100 meter til 
grænsen stadig overholdes. 
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Figur 1: Oversigtsluftbillede af placering Balzersen 

 
 
2 Behovsprognose  

Balzersen GmbH & Co.KG har drevet deponiet på Harrislee-lokationen i mange år, og sikrer 
således bortskaffelse af affald med tildelingskriterierne i henhold til deponeringsforordningen 
for klasse I-deponeringsanlæg i det nordlige Schleswig-Holstein. Det nærmeste klasse I 
deponi er cirka 100 km syd for Deponi Harrislee. Endvidere driver projektudvikleren et deponi 
af klasse 0. 
I de to affaldsplaner (fælles affaldsplan for bygge- og anlægsaffald fra Hamborg og Slesvig-
Holsten fra marts 2020 og i affaldsplanen Slesvig-Holsten, delplan for kommunalt affald 2014-
2023, udarbejdet i 2014) fremgår det, at der er et regionalt behov for kapaciteter, især på 
byggeaffaldsområdet, primært for at minimere transportafstande. 
I denne sammenhæng har det nuværende Ministerium for Energi, Landbrug, Miljø, Natur og 
Digitalisering, (MELUND) i 2014 iværksat en undersøgelse med henblik på en »skønsmæssig 
analyse af det fremtidige behov for deponeringskapacitet i Slesvig-Holsten« ved Oetjen-Dehne 
& Partner Umwelt- und Energie-Consult GmbH (uec Berlin), Berlin. 
I undersøgelsen gøres der opmærksom på knapheden af deponi I-kapacitet i Slesvig-Holsten. 
Endvidere bør de eksisterende deponier så vidt muligt videreudvikles, så indgreb i natur og 
landskab ikke bliver nødvendige andre steder. Ifølge resultatet af undersøgelsen, og på 
baggrund af de fastlagte data, vil der allerede i 2023 ikke længere være nogen 
bortskaffelsessikkerhed. 
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Med udgangspunkt i driftstallene fra Balzersen GmbH & Co.KG for året 2020/21 er der fundet 
en middelværdi for vægten i ton for det årlige deponeringsbehov. Siden 2020 har Balzersen 
GmbH & Co. KG af kapacitetsmæssige årsager i stigende grad måttet afvise affald fra det 
sydlige Slesvig-Holsten og især fra Hamborg-området. I følgende tabel 1 vises de faktiske data 
og de fremskrevne data.  
 

  

Levering in to Gennemsnit for 
de sidste  

4 år  
afrundet 

Deponeringsbehov in 
to 

2017 2018 2019 2020 
2021  

Prognose 
2022 til  

2030 
2031 til 

2042 

  

I alt: 64.521 37.436 99.416 78.246 90.000 74.000 732.600 985.000 

Tabel 1: Behovsvurdering deponi Balzersen (IPP 2021) 

Med henblik på de affaldsmængder, der skal deponeres, er der ved behovsprognosen taget 
højde for de enkelte skønsmæssige poldervoluminer under nr. 1 og vises i mg. Iht. 
oplysningerne fra deponiets operatør ligger faktoren volumen/mg mellem 0,4 og 4,1. I tabel 2 
regnes med middelværdien 1,0. På baggrund af ændringer i forskrifter og love samt færre 
deponier i drift vurderes det, at deponeringsmængderne med tillæg på 10 % i første omgang 
og fra 2031 yderligere 10 % af middelværdien for de deponerede mængder.  
 

Kapacitet for deponi Balzersen* 

Afsnit Areal i kvm 
(afrundet) 

Mængde 
in to.(afrundet) 

Volumen 
i cbm (afrundet) 

Polder 1 (overdækket) 22.000 ./. ./. 

Polder 2 (i drift fra 2015 til 2022, 
delvist overdækket) 

39.900 
Stadig ca. 

10.000 
Stadig ca. 10.000 

Polder 3 (i drift fra 2021 til 2025) 34.700 
Stadig ca. 
460.000 

Stadig ca. 460.000 

Polder 4 (planlagt fra 2025) 27.300 291.000 291.000 

Polder 5 (planlagt fra 2028) 16.300 180.000 180.000 

Polder 6 (planlagt fra 2030) 20.300 321.000 321.000 

Polder 7 (planlagt fra 2034) 29.400 438.000 438.000 

Polder 8 (planlagt fra 2038) 15.000 170.000 170.000 

Polder 9 (planlagt fra 2040 til 
2041/2042) 

30.700 204.000 204.000 

I alt: 235.600 2.074.000 2.074.000 

Tabel 2: Planlagt kapacitet for deponipolder (udgave 2021) 

*) med udgangspunkt fra ca.80.000 til 90.000 t/a  
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2.1 Alternative placeringer 

Alternative placeringer, som projektlederen måtte have adgang til, er alle områder til 

grusudvinding efter vådgravemetoden og er derfor uegnede som deponiplaceringer.  

 
 
3 Teknisk byggebeskrivelse   

3.1 Deponeringsarealer og tilkørsel  

Tilkørsel til deponiet vil nu som før ske reguleret. Tilkørsel og frakørsel deponi sker ad Ellunder 
Weg retning Flensborg.  
 
Deponeringsanlægget drives således, at skadelige og undgåelige miljøpåvirkninger forhindres 
iht. anerkendte tekniske regler og uundgåelige skadelige miljøpåvirkninger reduceres i størst 
muligt omfang. 
 
Samtidigt skal kravene og reglerne i de tekniske vejledninger (TA) Støj og TA Luft opfyldes:  
 
Derunder bl.a.: 

 Minimering af faldhøjden  

 Køreveje og udækkede arealer skal fugtes, så der ikke er synlig støvflugt, 

 skråninger med støvafgivende materialer skal afdækkes eller fugtes på en sådan 
måde, at der ikke er synlig støvflugt  

 
 

3.2 Deponiopbygning  

I overensstemmelse med kravene i deponeringsforordningen (aktuelle udgave) samt opdateret 
viden og teknik, defineres systemerne til forsegling af overflade (basis) og underlag for 
deponier iht. klassifikation DK 1 efter følgende aspekter: 
 
a) Forseglingssystem overflade: 
 
Der ændres ikke i den godkendte opbygning af overfladens forseglingssystem. Alligevel 
forklares opbygningen og funktionen her i korthed. 
 
Overfladens forseglingssystem består af følgende elementer (DepV, tabel 2): 

 Udligningslag 

 Tætningslag 

 Dræningslag 

 Rekultiveringslag og vegetation 
 
Udligningslaget bruges som underlag for tætningslaget og udligner ujævnheder i deponiets 
overflade. Tætningslaget på består af en PE-HD-tætningsdug af kunststof med en tykkelse på 
min. 2,5 mm. Tætningslaget under dræningslaget udgør den egentlige vandspærre, mens 
dræningslaget afleder nedbørsvand. Som afslutning anbringes det 1 meter tykke 
rekultiveringslag, der består af sandholdigt ler og muld. Dette lag skal have et egnet 
kapillærsystem med gode vand-, luft og næringsmaterialer til vegetationen på deponiet. Målet 
er af opnå en god bufferevne men også tilstrækkelig gennemtrængelighed for vand samt 
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kapacitet til at optage nedbør og afløb fra overfladen, så jorderosion forhindres. Vegetationen 
i sig selv bruges - ud over de ovenfor nævnte opgaver - til en visuel indpasning af deponiet i 
det omgivende landskab. 

 

Figur 2: Tværsnit af deponiet, opbygning af overfladens forsegling (IPP 2021) 

 
 

b) Underlagets (basis) forseglingssystem 
 
Der ændres ikke i den godkendte opbygning af underlagets forseglingssystem. Alligevel 
forklares opbygningen og funktionen her i korthed. 
 
Underlagets forseglingssystem består af følgende elementer (DepV, tabel 1): 

 Teknisk barriere 

 Tætningslag 

 Dræningslag 
 
Da der ikke er en naturlig gennemgående geologisk barriere, skal der bygges en teknisk 
barriere ind i den efterkomprimerede jordbundsudgravning. For at overholde den krævede 
afstand til grundvandet på i alt 1,0 m til deponibasis (underkant kunststoftætningsdug, skal der 
visse steder opfyldes med egnet jord, før den tekniske barriere etableres. 
 
Den tekniske barriere (f.eks. ler eller mergel) skal have en tykkelse på mindst 50 cm i deponiets 
basis, der endnu mangler at blive udbygget. Den indbygge lagvis (2 lag à 25 cm) og stampes, 

så en permeabilitet kf på mindst < 5 * 10-10 m/s opnås. Den mindst 2,5 mm tykke 
kunststoftætningsdug (KDB), der ligger ovenpå, udgør den egentlige forseglingskomponent.  
 
Derover opbygges der på basis et filterstabilt dræningslag med kornmateriale iht. DIN 19667.  
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Figur 3: Tværsnit af deponi, opbygning af forsegling - basis polder 1 – 8 (IPP 2021) 

 

På voldene oprettes dræningslaget alternativt med et deponeringskonstruktionsmateriale iht. 
den fællestyske kvalitetsstandard (BQS) 3-2 “Mineralske dræningslag i 
basisforseglingssystemer af ikke naturlige materialer“. Hvis dette materiale bruges, anvendes 
en kornstørrelse på 8/16 mm eller 16/35 mm. Før materialet bruges, skal det påvises, at det 
er egnet. Dette angår ikke blot deponiets udvidelsesområde men også for det afsnit, der 
mangler at blive oprettet. 
 
Sivevand 
 
Der ændres ikke i den kvalitetsstyrede indretning af sivevandet. Den kvalitetsstyrede udførelse 
forklares alligevel på dette sted. 
Sivevandet, der opstår fra deponiet, indsamles iht. DIN 19667 og opsamles i den eksisterende 
sivevandslagune. I forbindelse med opførelsen af polder 7 opføres en ny sivevandslagune, 
som drives analog med det eksisterende. 
Basisforseglingens indsamlings- og sugeenheder har alle diameter DN 300. De indbygges i et 
overfladefilter med en sugeafstand på 30 meter. Den eneste forskel er arealet for polder 9. 
Polder 9 opføres som et „deponi på deponiet“, og det eksisterende afløbssystem på "AwSV"-
området vil blive overført til det nuværende asfalterede gamle deponiområde. 
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Figur 4: Tværsnit af deponi, opbygning af forsegling for „Basis“-polder 9 (IPP 2021) 

 
Det således indsamlede sivevand flyder i frit fald hen til samleskakterne og afgives dér via 
samleledninger og samleskakter uden for ledet videre til lagunen via rørledninger. 
Sivevandslagunen er forseglet og har ikke frit udløb. Her er der altså mulighed for prøvetagning 
af sivevandet med henblik på håndtering og efterbehandling. 
 
I kraft af deponiets basisforsegling, basisforseglingens gode afstand til højeste 
grundvandstand (> 1,0 meter) samt den målrettede indsamling af sivevandet sikres det, at 
grundvandet ikke kan ændres eller forringes i væsentlig grad. 
 
Kvalitetssikring af den tekniske barriere i forbindelse med polder 4-8 udvidelsen 
 
Projektstedet har ingen gennemgående geologiske barriere, hvorfor den skal udbygges med 
en teknisk barriere. For at sikre deponeringsforordningens kvalitetsmål for den tekniske 
barriere i indbygget tilstand overvåges tiltagene af et anerkendt miljøorgan (ekstern kontrollant 
iht. BQS 9.1). 
Det materiale, der bruges på stedet, kontrolleres med henblik på specifik ydelse (mængde), 
så den påkrævede materialemængde fra et enkelt udvindingssted rækker til mindst ét komplet 
indbygningsafsnit. 
 
Hvis der er nok materiale til rådighed, undersøges prøver i laboratoriet for at fastslå 
egenskaberne, dvs. jordkarakteristikken. Egnethedsundersøgelserne udføres iht. den 
fællestyske kvalitetsstandard (BQS) og GDA-anbefalingen i sin nyeste version for både at 
opnå en lav permeabilitet og en god komprimeringsevne med få porer i placeret tilstand. 
 
Med henblik på at kontrollere funktionsdueligheden af deponiets forseglingssystem er de 
påkrævede grundvandsmålesteder i udstrømningsområdet allerede etableret i forvejen i 
kvalitetssikringsrapporten af 23.08.2013 for at kunne tage prøver af grundvandets 
beskaffenhed hvert halve år.  
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4 Foreløbig undersøgelsesramme  

I det følgende vises og analyseres - analogt med forslagene i tabellen i bilaget (tab. 3) - de 
allerede eksisterende ekspertudtalelser og rapporter fra kvalitetssikringsbeslutningen af 
23.08.2013 hhv. de endnu formodede omkostninger i forbindelse med undersøgelsen. 
 
I den figur vises de supplerende planlagte udvidelsesarealer P 5- P 9 i forhold til de allerede 
godkendte deponipladser (P1- P4).  

 

Figur 5: Planlagte supplerende arealer til det godkendte deponi med randarealer (IPP 2021) 
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De enkelte poldere har sammen med kantarealerne (grøfter osv.) følgende arealstørrelser: 
 

Nr. Godkendt 
arealstørrelse 

(m²) 

Ekstra 
arealstørrelse 

(m²) 

Tilstand Planlægning 

Polder 1 23.338  Deponi under opførelse  Deponi 

Polder 2 40.900  Deponi under opførelse Deponi  

Polder 3a 23.668  Grusudvinding Deponi 

Polder 3b  0 6.806 Grusudvinding Deponi 

Polder 3c 0 6.724   

Polder 4a 24.803 0 Grusudvinding Deponi  

Polder 4b  7.191 Grusudvinding Deponi  

Polder 5  18.884 Overfladeopbevaring  Deponi 

Polder 6  20.980 Overfladeopbevaring Deponi  

Polder 7  30.124 Genbrugsplads + 
Vindenergianlæg  

Grusudvinding (ca. 90.000 
m³) og deponi 

Polder 8   16.154 Genbrugsplads Grusudvinding (ca. 90.000 
m³) og deponi 

Polder 9   32.646 Gammelt deponi + driftsareal  Deponi 

I alt  112.709 139.509   

Tabel 3: Tilstand og planlægning af deponipolderne (fra 2021) 

I alt dækker deponiarealerne P 1- P 9 et areal på 252.218 m², der omfatter randarealerne 
(grave etc.), og består også af godkendte grusudvindingsarealer, der allerede er delvist 
udgravet.  
 
De godkendte deponipoldere og P1, 2, 3a, 4a, dem under opførelse, har et samlet areal på 
112.709 m².  
Den nuværende depiniudvidelse beror på polderne P3c, 4b, 5, 6, 7, 8 + 9, omfatter P3a, 
og dækker et samlet areal på 139.509 m². 
Polderne 1 + 2 er allerede for det meste delvist fyldte. 
Arealerne P7, P8 skal stadig udvindes for grus, og bruges i dag som genbrugsplads, lager- og 
administrationsarealer. 
Derudover er der en vindmølle i polderareal 7, som skal nedtages. 
 

4.1 Beskyttelsesværdi menneske og sundhed   

Interessant er her især naboskabet med beboelser i en radius på 1.000m og de forringelser, 
der kan finde sted i kraft af støj- eller støvemissioner ved tilpasning af kubaturen og 
forstørrelsen af deponiarealet.  
 
På den danske side af den tysk/danske grænse ligger der en gård („Simondys“) ca. 550 meter 
vest for deponiet. Beboelserne i Padborg/DK ligger ca. 800 meter nord for det planlagte deponi.  
 
Enkelte gårde ved Ochsenweg (L 17) syd og vest for udvidelsen af deponiet ligger ca. 450 
meter væk. Afstanden til blandet bebyggelse i landsbyen er mindre end 800 meter mod øst, i 
sydvestlig retning 2,5 hhv. 2 km (landsbyerne Ellund og Gottrupel). 
 
Med hensyn til de forventede virkninger på beskyttelsesværdien menneske og sundhed er der 
lige nu ret beskedne belastninger som følge af lastbiltrafik og driften af deponiet ved landevej 
L 192.  
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Da den nuværende situation ikke ændres væsentligt ved tilpasningen af kubaturen, der øges 
med ca. 8 meter og ved udvidelsen af deponiarealet med ca. 118.700 m², er der ikke behov 
for en ekspertudtalelse om støjemissioner/trafik. 
 
 
4.1.1 Ulykkesforebyggelse 

 
Formålet med den tyske ulykkesforordning (StöV eller 12. BImSchV) er at kontrollere farerne 
ved alvorlige ulykker med farlige stoffer ved at forebygge alvorlige ulykker, der kan være 
forårsaget af bestemte industrielle aktiviteter, og begrænse konsekvenserne af ulykker for 
menneskers sundhed og miljøet. 
I VVM-redegørelsen eller i den foreløbige vurdering skal det endvidere kontrolleres, om et 
projekt, der også kan være en nabogenstand, der skal beskyttes, planlægges inden for 
passende sikkerhedsafstand fra et driftsforetagende, som kommer ind under 
ulykkesforordningen, og om projektets gennemførelse betyder, at indtræffer en hændelse i 
ulykkesforordningens forstand, øges sandsynligheden for, at hændelsen eller følgerne kan 
forværres (jf. KAMP/ NOLTE 2018).  
Ifølge oplysninger fra LLUR den 26.3.2020 er der intet driftsforetagende i umiddelbar nærhed 
af projekt- og planområdet i Harrislee kommune, som kommer ind under ulykkesforordningen. 
Det eneste opførte driftsforetagende i området er et biogasanlæg i Handewitt kommune. Dette 
befinder sig 7 km fra Harrislee-Mühlenweg-deponiet, og vurderes dermed stadig som en 
ulykkesrisiko.  
 
 
4.1.2 Risiko for alvorlige ulykker  

 
VVM-redegørelsen skal give oplysninger om risici for større uheld eller katastrofer. 
Bearbejdningsdybden afhænger af projektets modtagelighed og af undersøgelsesområdets 
følsomhed og anvendelserne der. I den forbindelse anbefales det at drøfte anlægsspecifikke 
risici med projektudviklere, f.eks. at nævne ulykker forårsaget af lækager fra olie- eller 
benzintanke og at afstemme sårbarheden eller omfanget.  
Hvor det er relevant, bør planlagte sikkerheds- eller nødforanstaltninger medtages i VVM-
redegørelsen. Ud over risikoen for alvorlige ulykker eller katastrofer, skal de mulige virkninger 
på de beskyttede værdier af menneskers sundhed, natur og landskab samt kulturarv også 
drøftes. Hvis der ikke er væsentlig risiko for skade forbundet med en ulykke, er der ikke behov 
for at undersøge og vurdere hændelsessandsynligheden (jf. KAMP/ NOLTE 2018). 
 
Ved opførelse og drift af Harrislee DK I deponiet (polder 1-9) er der risiko for uheld eller 
utætheder gennem byggekøretøjer. Der er så lokale farer fra benzin/diesel eller olielækager, 
der kan føre til lokal jordforurening. Disse risici findes på mange større anlægsarbejder og bør 
undgås eller elimineres med kort varsel i forbindelse med fareforebyggelse. 
En anden risiko er levering og dumpning af forurenede fremmedstoffer, der ikke må opbevares 
på en DK I. Her sikrer deponioperatøren en vedvarende kontrol med lastopgørelserne for alle 
lastbiler, der kører på deponiet. Til dette formål udføres omfattende adgangs- og læssekontrol 
i området ved adgangsvejen til deponiet. 
Følgende forholdsregler eller nødforanstaltninger, hvoraf nogle allerede eksisterer, kan også 
nævnes for udvidelsen af deponiet. 
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4.2 Beskyttelsesværdi dyr  

Der foreligger en aktuel artsbeskyttelsesrapport for et undersøgelsesområde på 150 ha fra 
BIOPLAN-kontoret (2020). Med 39 (+8) påviste ynglefuglearter kan ynglefuglesamfundet i 
undersøgelsesområdet beskrives som minimum et gennemsnitligt antal arter og individer. Ud 
over den truede sanglærke, bør her den rødryggede tornskade fremhæves som en særligt 
udsat art. I princippet repræsenterer området dog et mere eller mindre typisk udsnit af det 
slesvig-holstenske opbrudte landskab suppleret med en række typiske fuglearter fra 
udvindingsgravene. Særligt sjældne eller udsatte fuglearter er fraværende i repertoiret, bortset 
fra forekomster af ringhøne, lærke, agerhøne, vibe, rødrygget tornskade og digesvale. 
Betydningen af naturbeskyttelse som levested for ynglende fugle er klassificeret som middel 
overordnet (niveau: III i et 5-niveau klassificeringssystem).  
 
Derudover forekommer (potentielt) mindst 8 flagermusarter. Brunflagermus (Nyctalus 
noctula, RL SH „3“), sydflagermus (Eptesicus serotinus, RL SH „3“) og pipistrelflagermus, som 
er i familien barnæser Pipistrellus er blevet påvist.  
Vandsalamander (påvist) og potentielt den spidssnudede frø er paddearter, der er relevante 
for artsbeskyttelsen. De øvrige fire påviste paddearter er udbredte i Slesvig-Holsten og anses 
i øjeblikket for ikke at være truet (Klinge 2019). Kun den butsnudede frø er på den aktuelle 
varslingsliste "V". Paddebestanden skal af hensyn til de små forekomster klassificeres i et 5-
trins evalueringssystem i kategorien: værdiniveau III (middel betydning). 
 
Den sagkyndige antager endvidere, at hasselmusen, markfirbenet, odderen og 
natlyssværmeren ikke forefindes i undersøgelsesområdet for deponiudvidelsen. 
 
Dermed med henblik på beskyttelsesværdien dyr går man ikke ud fra, at der vil opstå 
væsentlige forringelser ved kubaturtilpasningen og udvidelsen af deponiet (med en maks. 
deponi-højde på 17 m over arealets højde, op til 55 m NN) og ved udvidelsen af deponiarealet 
med ca. 118.700 m², hvorved der ellers skulle iværksættes yderligere undersøgelser, da 
udvidelsesarealet er en grusgrav og en genbrugsplads. 
 

4.3 Beskyttelsesværdi planter og biotoptyper  

Den vestlige del af landsbyen Harrislee med det så i alt 22 hektar store deponiområde grænser 
i vest, nord og øst op mod landbrugsarealer, der lige nu også bruges til udgravning af sand og 
grus. I syd og øst indgår en genbrugsplads og et driftsareal i det planlagte deponi (polder 7-
9). 
 
I den gældende Landskabsrammeplan (2020) for planlægningsområde I er 
undersøgelsesområdet udpeget som et drikkevandsindvindingsområde (sml. fig. 3) og som et 
område med forekomster af overfladenære råstoffer (silt og ler) (sml. fig. 5). Den tekstmæssige 
hoveddel af LRP beskriver deponeringsanlægget i Harrislee som et særligt vigtigt sted for 
offentlig eller national affaldshåndtering i planlægningsområde I. 
Endvidere er der vest for deponiområderne et prioriteret vandløb (Meyner Mühlenstrom), som 
også fungerer som forbindelsesakse. Syd for deponiet og Ellunder Weg (L 192) ligger desuden 
Schäferhaus-skovområdet, et nøgleområde i biotopnetværkssystemet (se fig. 3). 
På andre kort over LRP er der skov i det sydlige område af undersøgelsesområdet, hvilket 
også er vist som relevant for klimabeskyttelsen (skov > 5 ha) på hovedkort 3. Klimafølsom jord 
blev påvist af LRP langs Meyner Mühlenstrom. I området omkring Meyner Mühlenstrom 
præsenteres også et område med særlig rekreativ egnethed. 
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Figur 6: Uddrag af landskabsrammeplan LRP (2020), Uddrag fra hovedkort 1, placering af 

lossepladsudvidelsen, blå cirkel  

Kort 3 af LRP viser råstofbeskyttelsesområder i nærheden af Deponi Harrislee. 
 
Landskabet og omgivelsernes biotoptyper ses delvist i landskabsplanen for Harrislee 
kommune(fig. 7): 
Landskabsplanen for Harrislee Kommune angiver polder 1 som deponiareal og det 
tilgrænsende driftsareal mod syd er formålsbestemt til affald fra firma Balzersen. 
Den planlagte polder 2 i deponiet vises som udgravningsareal eller til udvinding af 
naturressourcer. Mens arealet for de planlagte polder 3 og 6 er formålsbestemt som driftsareal 
til deponering af affald, er de planlagte polder 4 og 5 udpeget som skov- eller 
beplantningsareal. 
De nu udvidede polderarealer 7, 8 og 9 er også dér afmærket som planlagte driftsarealer, som 
er beregnet til affald.   
Med den aktuelle planlægning af deponiet ændres og reduceres de planlagte skov- og 
beplantningsarealer i landskabsplanen (LP) for Harrislee kommune, der skal tilpasses ved en 
opdatering af landskabsplanen. 
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Figur 7: Udsnit af landskabsplanen Harrislee Kommune (PRO REGIONE 1995) 

Endvidere er bestanden af biotoptyper allerede undersøgt (se fig. 7). Ved de berørte arealer 
for udvidelsen af deponiet drejer det sig dels om tømte grusgravningsarealer i forskellig kvalitet 
dels om arealer, hvor udgravning fortsætter eller bruges som jordlager. Også omkring arealer 
på en genbrugspladsr og en drifts- og administrationsbygning. På en lille del af disse arealer 
har man standset forskellige successionsstadier (græsdyrkning) efter at disse arealer ikke 
længere udnyttes i landbruget.  
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Figur 8: Biotoptyper i undersøgelsesområdet (2020) 

Dertil komme to arkæologiske mindesmærker vest for det planlagte deponi og to 
erstatningsområder (blå) vest for deponiarealet samt skovområdet syd for Statsvejen L 192 
(se fig. 8) 
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Figur 9: Uddrag fra landbrugs- og miljøatlasset SH (9-2021) - deponi (rød) 

Allerede på dansk suverænt territorium grænser mosemrådet „Søndermosen“ (Fredet 
naturomrade) i nord op til Meynauer Mühlenstrom Dette har også været udpeget som dansk 
naturreservat siden 1963 med et samlet areal på 40 ha. Det drejer sig, udover mosearealer, 
også om hedearealer og små vandområder, der er offentligt ejede. 
 

Det gælder også for projektet, at der skal tages højde for den særlige direkte placering ved 
grænsen til Kongeriget Danmark, således at mindsteafstanden på 100 meter til grænsen stadig 
overholdes.  

 
Med henblik på beskyttelsesværdien planter/biotoptyper går man ud fra, at der opstår 
væsentlige forringelser ved kubaturtilpasningen og udvidelsen af deponiet (med en maks. 
højde på 17 m over jorden op til 55 mNN) og udvidelsen af deponiarealet med ca. 118.700 m², 
hvorved der opstår behov for særlige undersøgelser.  
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Figur 10: Tab af diger og opbygning af diger ved udkanten af deponeringsområdet (IPP 2020) 

Ved udvidelsen af deponeringsområdet mistes yderligere fredede diger, samt en lund med 
træer og marker (polder 8).  
 
Ved de fredede diger fremkommer følgende ændringer ved deponiudvidelsen:  
Ved at inddrage digeafsnittene K 4 og K 5, der var en del af kvalitetsstyringen 2013, 
fremkommer et ekstra tab på ca. 435 meter dige. Dette ekstra digetab udlignes i forholdet 2: 
1. Dermed opstod de nødvendige kompenserende 870 meter dige. 
Et yderligere digetab skyldes digerne K 6 - 8: 
 

Digenummer  Længde (m)  Kompensation 
(m) 

K 6  105  210 

K 7 250 500 

K 8 230 460 

I alt  585 1.170 

Tabel 4 : Dige-tab på grund af udvidelse af deponiet  
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I alt kræves der yderligere 1.170 m nye diger som kompensation. Således at den nødvendige 
digeudligning stiger til i alt 2.040m. 
 
En del af den nødvendige digeudligning kunne ske i form af en hulvej i form af tiltagene A1 til 
A3 A9, bl.a. i forlængelse af det hidtil planlagte nye digeanlæg A3 (fig. 10) mod syd og parallelt 
med det eksisterende dige ved Ellunder Weg (L 192). Dette ville være omkring 950 m nye 
diger.  
Derudover kræves der ca. 1.090 m dige-økoregnskab i samme naturområde. 
Denne opdatering af digeregnskabet vil blive effektueret i miljøundersøgelsen (UVU) eller i 
ledsageplanen om landskabspleje (LBP). 
 
I det følgende vises det, hvordan de eksisterende randdiger kan suppleres med endnu et 
parallelt ført dige i østkanten af det planlagte deponi, så der opstår en hulvej omgivet af diger:  
 

 

Figur 11: Nye digeanlæg med enkeltstående træer i østkanten af deponiet 

 

4.4 Beskyttelsesværdi biologisk mangfoldighed  

Europæiske naturreservater NATURA 2000: Der ligger to eksisterende FFH-områder i en 
afstand af ca. 2 km (DE 1122-391-Niehuuser Tunneltal og Kruså) og ca. 7 km (DE 1121-391-
Jardelunder Moor) fra projektområdet. Disse to europæiske naturreservater ligger dog uden 

for projektets mulige effektive radius. 
 
Med henblik på beskyttelsesværdien biologisk mangfoldighed går man ikke ud fra, at der vil 
være væsentlige forringelser i forbindelse med kubaturtilpasningen og udvidelsen af deponiet 
(med en maks. højde på op til 55 m NN) og udvidelsen af deponiarealet med ca. 139.500 m² 
(med biområder), eller at der udløses et særligt behov for undersøgelse.  
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4.5 Beskyttelsesværdi areal 

Med henblik på beskyttelsesværdien areal går man ikke ud fra, at der vil være væsentlige 
forringelser i forbindelse med kubaturtilpasningen og arealudvidelser af deponiet (med en 
maks. højde på 17 m over arealets højde, op til 55 m NN) og udvidelsen af deponiarealet med 
ca. 139.500 m², fra de nuværende 11,6 ha, plangodkendt i 2013, til i alt 25,1 ha, og at der 
udløses et særligt behov for undersøgelse, da udvidelsesarealerne er (delvis tidligere) 
grusgravningsarealer og genbrugsplads.  
 

4.6 Beskyttelsesværdi jord  

Sammen med formuleringen af ansøgningsdokumenterne i forbindelse med kvalitetsstyringen 
med henblik på at udvide deponi Harrislee-Mühlenweg med deponipolder 2-6 med 
kvalitetsstyring iht. KrWG 2013 (se nr. 5) er alle påkrævede geologiske undersøgelser afsluttet. 
Hertil vedlagde Brug GmbH en ekspertudtalelse til de datidige ansøgningsdokumenterne til 
kvalitetsstyringen om geologi/hydrogeologi. Da der ved de nuværende planlagte projekter 
foretages udvidelser i oprettelsen af deponibasis, kan ekspertudtalelsen overtages med 
skyldig hensyntagen til kvalitetsstyringsbeslutningen af 23.08.2013 om udvidelse og drift af 
deponi Harrislee.  
 
Med henblik på beskyttelsesværdien jord går man ikke ud fra, at der vil være væsentlige 
forringelser i forbindelse med kubaturtilpasningen af deponiet (med en maks. højde på op til 
55 m NN, i alt 17 m) og udvidelsen af deponiarealet med ca. 139.500 m² (med bianlæg), eller 
at der udløses et særligt behov for undersøgelse. 
 

4.7 Beskyttelsesværdi vand  

Sammen med formuleringen af ansøgningsdokumenterne i forbindelse med kvalitetsstyringen 
med henblik på at udvide deponi Harrislee med deponipolder 2-6 med kvalitetsstyring iht. 
KrWG 2013 (se nr. 5) er påkrævede undersøgelser om vandbeskyttelse udført. Hertil vedlagde 
BRUG GmbH en ekspertudtalelse til de datidige ansøgningsdokumenterne til 
kvalitetsstyringen om geologi/hydrogeologi.  
Da der ved det planlagte udvidelsesprojekt kun foretages uvæsentlige indgreb i oprettelsen af 
deponibasis og kun uvæsentlige ændringer af vandtilløbet (sivevand og overfladevand), kan 
ekspertudtalelsen delvist overtages med skyldig hensyntagen til kvalitetsstyringsbeslutningen 
af 23.08.2013 om udvidelse og drift af deponi Harrislee. Idet der tages højde for 
udvidelsesarealerne på 13,9 ha kræves der en tilpasning / supplement af den eksisterende 
ekspertudtalelse. 
 
Med henblik på beskyttelsesværdien vand (grund- og overfladevand) går man ud fra, at der 
ikke vil være væsentlige forringelser i forbindelse med kubaturtilpasningen af deponiet (med 
en maks. højde på op til 55 m NN) og udvidelsen af deponiarealet med ca. 139.500 m² (med 
bianlæg), eller at der udløses et særligt behov for undersøgelse.  
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4.8 Beskyttelsesværdi luft og klima 

Hvad angår påvirkninger af luften og klimaet er der p.t. kun få belastninger (støv, 
udstødningsgasser, støj) fra lastbilstrafik og driften af deponiet. Når kubaturen, arealet og 
deponeringsvoluminet udvides, øges lastbiltrafikken. 
 
Med henblik på beskyttelsesværdien luft og klima går man ud fra, at der ikke vil være 
væsentlige forringelser i forbindelse med kubaturtilpasningen og udvidelsen af deponiet (med 
en øgning på 9 meter til en maks. højde på op til 55 m NN) og udvidelsen af deponiarealet 
med ca. 139.500 m², eller at der udløses et særligt behov for undersøgelse.  
 
Inden for rammerne af miljøkonsekvensvurderingen/miljørapporten (UB) skal forudseelige 
lokalklimatiske virkninger fra optimeringen af deponiet, der også vedrører den trinvise 
opbygning af deponiet, forklares mundtligt.  
 

4.9 Beskyttelsesværdi landskab  

Som eksisterende belastninger af landskabsbilledet optræder nu som før den i syd 
tilgrænsende genbrugsplads og driftsbygningerne med et vindkraftanlæg, samt de allerede 
godkendte deponipoldere 1-5 ud den sydligt tilgrænsende landevej.  
 
Med henblik på beskyttelsesværdien landskabsbillede går man ud fra, at der opstår 
forringelser ved kubaturtilpasningen af deponiet (med en maks. højde på 17 m over terrænet, 
op til 55 mNN i stedet for de tidligere 47 m over havets overflade (plangodkendelse 2013 polder 
2-5) og udvidelsen af deponiarealet (med bianlæg) med ca. 139.500 m², hvorved der opstår 
behov for særlige undersøgelser. Der fremkommer hermed en ny maks. højde på 17 meter af 
deponiet over det naturlige terræn, som vil kunne ses på lang afstand.  
 
Indføjelse af deponiet i landskabsbilledet (f.eks. beplantninger i omgivelserne eller en ekstra 
øgning af rekultiveringslaget) skal løses i en ledsagende plan om landskabspleje, der skal 
opdateres i takt med de aktuelle ansøgningsdokumenter i kvalitetsstyringen.  
 
Allerede planlagte og kvalitetsstyrede udligningstiltag af landskabsbilledet, f.eks. nye diger 
(indvendige og udvendige) og begrønning på deponiområdet vil blive opdateret til det nye 
samlede deponiareal. Dog vil omfanget af disse tiltag også øges væsentligt.   
 
En del af de kvalitetsstyrede eksterne udligningstiltag af 2013 som de nye 754 meter lange 
diger på et areal i Harrisleehof er allerede blevet udført af projektstyreren, firma Balzersen. 
Dette tages i betragtning ved udarbejdelse af LBP. 
 
Ekspertudtalelser, der mangler at blive udarbejdet: Ledsagende plan for landskabspleje til 
deponiets byggeudkast.  
 

4.10 Beskyttelsesværdi kulturelle goder  

En forudgående forespørgsel hos den arkæologiske styrelse i Slesvig-Holsten fik som resultat, 
at der p.t. ikke kan konstateres virkninger på arkæologiske kulturmindesmærker iht. § 2 (2) 
DSchG i den nye version af 30.12.2014 ved implementeringen af foreliggende projekt. I sin 
skriftlige udtalelse af 16.06.2015 udtrykte den arkæologiske styrelse i Slesvig-Holsten ingen 
betænkeligheder vedrørende kubaturtilpasningen.  
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De nordvestlige og sydvestlige udvidelsesarealer (P 7-9) var endnu ikke integreret i 
deponiprojektet i juni 2015, hvorfor de planlagte grusgravningsarealer og driftsarealer skal 
evalueres på ny. 

 

4.11 Beskyttelsesværdi materielle goder  

Kontrollen af deponiskrænternes stabilitet ledsages af planer og ekspertudtalelser under 
byggeprocessen og under deponiets driftsfase. Desuden foreligger der en stabilitetsudtalelse 
i ansøgningsdokumenterne til kvalitetsstyringen af 2012 vedrørende udvidelsen af deponi 
Harrislee med polder 2 til 4.  
 
Kubaturtilpasningen samt udvidelsesarealerne findes inden for grænseområderne, der er 
beskrevet der. Som følge heraf er det nødvendigt at udvide ekspertrapporten, og gøre den til 
en stabiliteringsvurdering. 
 

4.12 Beskyttelsesværdi samspil mellem beskyttelsesværdierne  

Vekselvirkningerne i optimeringstiltagene (kubatur, arealstørrelse) mellem de enkelte 
beskyttelsesværdier, opstilles, vises og evalueres i en miljøundersøgelse/-rapport, for så vidt 
som disse er til stede og identificerbare. 
 

4.13 Prøvning af alternativer til planlægningen  

På grund af de stedlige forhold er der ikke andre alternativer til optimering af den eksisterende 
deponiplacering Harrislee. En udvidelse af deponiet i retning mod Meynau (Meyner 
Mühlenstrom) og den danske grænse og lavlandet ved grænsen er udelukket af miljømæssige 
grunde. 
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5 Litteratur  

 Ansøgning om oprettelse og drift af et deponi (DK I iht. DepV) i overensstemmelse med 
§ 35 (2) KrWG, Deponi Harrislee af 13.09.2012 
 

 Styrelsen for landbrug, miljø og landområder i delstaten Slesvig-Holsten –LLUR-SH 
Kvalistetsstyringsbeslutning iht.. § 35 (2) genbrugslov (KrWG) til udvidelse af deponi 
Harrislee med polder 2 – 4, AZ: LLUR 735/13 – 580.40-62/59-120 af 26.08.2013 
 

 PRO REGIONE (2013)  
Miljøstudie og ledsagende plan til landskabspleje i forbindelse med udvidelsen af 
deponi Harrislee Dkl. I – Harrislee Kommune 65 + 6 planer  
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Optimering af deponeringsplanlægningen Harrislee ved at tilpasse kubatur og udvidelse– Forslag til den foreløbige 
undersøgelsesramme:  
 

Tabel 5: Oversigtstabel over den foreløbige undersøgelsesramme 

Kap. nr. Beskyttelsesværdier iht. 
§ 2 UVPG 

Projektrelaterede virkninger  
under 

A-byggefasen 

B-driftsfasen, 
nedlukningsfasen 

 
C-

efterbehandlingsfasen 

I 
Indikatorer 

Metode 
Evalueringsm

ålestok 

Ekspertudtalelser 
(mangler, findes) 

  f.eks. arealkrav (forsegling), trafik, 
støv, støj, vibrationer, afgasninger, 
spildevand, affald 

f.eks. drift (udgravning, 
placering) trafik, støv, støj, 
vibrationer, afgasninger, 
spildevand, affald 

f.eks. spildevand    

4.1 Menneske og sundhed findes i plankvalitetsstyring 2013   Støj, vibrationer, 
støvimmissioner, 
rekreation 

 Ikke påkrævet 

4.2 Dyr X 
(Evaluering/tilpasning virkninger ud 

fra plankvalitetsstyring 2013) 

  bestemte organismer  Opdatering af 
artsbeskyttelsesrap

port 
BIOPLAN 2019, 

FortUmweltbericht  

4.3 Planter X 
(Evaluering/tilpasning virkninger ud 

fra plankvalitetsstyring 2013) 

  bestemte organismer  Opdatering af 
miljørapporten 

+ledsagende plan til 
landskabspleje 

4.4 Biologisk 
mangfoldighed 

X 
(Evaluering/tilpasning virkninger ud 

fra plankvalitetsstyring 2013) 

  bestemte organismer  Opdatering af 
miljørapporten 

+ledsagende plan til 
landskabspleje 

4.5 Areal X 
(Evaluering/tilpasning virkninger ud 

fra plankvalitetsstyring 2013) 

    Opdatering af 
miljørapporten 

+ledsagende plan til 
landskabspleje  

4.6 Jord findes i plankvalitetsstyring 2013     Opdatering af 
miljørapporten 

+ledsagende plan til 
landskabspleje,  

4.7 Vand findes i plankvalitetsstyring 2013   best. stoffer i vandet  Ikke påkrævet,  

4.8 Luft findes i plankvalitetsstyring 2013   Støvimmissioner  Ikke påkrævet 

4.9 Klima      Ikke påkrævet 

4.10 Landskabsbillede  X 
(Evaluering/tilpasning virkninger ud 

fra plankvalitetsstyring 2013) 

X X   Opdatering af 
miljørapporten 

+ledsagende plan til 
landskabspleje 

4.11 Kulturelle goder      Ikke påkrævet 
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4.12 Andre materielle goder findes i plankvalitetsstyring 2013, 
udvidelse  

    Stabilitetsrapport 
Polder 5-9  

4.13 Vekselvirkninger X 
(Evaluering/tilpasning virkninger ud 

fra plankvalitetsstyring 2013) 

    Opdatering af 
miljørapporten 

+ledsagende plan til 
landskabspleje 

 Undersøgelsesområde arealer, hvor der tages direkte 
indgreb 

Område for indirekte  
virkninger  

(ca. 285 ha) 

Område for indirekte 
virkninger (ca. 285 m 

radius)  

  Opdatering af 
miljørapporten 

+ledsagende plan til 
landskabspleje 

3 Andet      Behovsdokumentati
on 

 

X = betyder, at der skal tages hensyn til indholdet i ekspertudtalelserne  


