
 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Udgravning af kulflyveaske fra Kollund Deponi, Dubjergvej 5A, 6340 Kruså   

MST-journalnummer: 2021 - 13968 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, 

resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)  
  

 
Ørsted A/S har anmodet Miljøstyrelsen om godkendelse til at 
opgrave kulflyveaske fra askedeponiet Kollund Deponi, 
beliggende på Dubjergvej 5A, Kruså. 

Kulflyveasken skal anvendes som tilslag ved betonfremstilling 
og cementproduktion samt som additiv ved fyring med 
træpiller. Depotet i Kollund er nedlukket, slutafdækket og 
området reetableret jf. Revurdering af miljøgodkendelse for 
Kollund deponi, dateret 7. juli 2010. Hele depotet er i 
efterbehandling og er således endnu ikke overgået til passiv 
tilstand.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Der ansøges om udgravning af op til 1,5 mio. ton aske over en 
tiårig periode. Asken tænkes udgraves fra depotet i etaper, 
således at et areal af depotet blotlægges og udgraves før 
næste etape påbegyndes. Asken skal behandles på stedet i 
sorterer- / knuseranlæg og lastes derefter i lastbiler, der kører 
asken direkte til modtageren eller til skib. 

Der vil være behov for at opbevare en mindre mængde 
neddelt aske på materialepladsen, hvorfor der ansøges om 
etablering af lagertelt, således at asken kan opbevares tørt før 
videre transport. 

Deponiet er slutafdækket med topmembran, topdræn og 
afdækningsjord. Der er bundmembran under en del af det 
område, der forventes udgravet. Overfladevand/drænvand fra 
over topmembranen afledes pt. via omfangsgrøft og 
forsinkelsesbassin til en nedsivningssø. Projektet vil ikke 
medføre ændringer af dette.  

Drænvand fra udgravningen og oplagspladser skal ledes til 
kommunal rensning via sedimentationsbassin. Muligvis bliver 
der behov for rensning af overfladevandet før det kan ledes til 
kommunal rensning. Den kommende miljøgodkendelse tager 
højde for dette. 

Afgravningen vil blive udført i etaper, således at et areal på 
0,25 – 0,4 hektar vil blive blotlagt og afgravet ad gangen. 
Først afrømmes muld og sand, der har ligget som 
slutafdækning over plastmembranen og således ikke har 
været i kontakt med aske. Slutafdækningen lægges i 
mellemdepot i området. Sandet forventes indbygget igen ved 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

projektets afslutning langs randen af den tilbageværende ikke-
udgravede del af depotet. 

Når muld og sand/slutafdækningen er fjernet fra området, 
fjernes plastmembranen fra det areal, der skal udgraves. 

Derefter udgraves flyveasken ved hjælp af en gravemaskine, 
der læsser flyveaske på dumpere, der kører flyveasken til en 
befæstet plads placeret nord for depotet. 

Der vil fortsat ligge deponeret materiale tilbage i depotet efter 
projektets afslutning, idet det kun er kulflyveaske, som 
stammer fra fyring med sydafrikanske kul, der kan anvendes 
til de ønskede formål.  

Der foregår pt. grusgravning i den vestlige del af området ved 
Kollund Deponi på nabo matr. nr. 983 Kollund, Bov. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherre 

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S  

Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 

 
Intet at bemærke. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherres kontaktperson 

Lotte Bjerrum Køie 

Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 

 
Telefon 99557822 

E-mail: lotko@orsted.dk 

 
Intet at bemærke. 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske 

placering angivet ved koordinater for 

Dubjergvej 5a, 6340 Kollund,  
matr.nr. 414b Kollund, Bov i Aabenraa Kommune. 

 

 
Der er desuden ansøgt om asfaltering af skovvej med bom på 
matr. nr. 91 Kollund, Bov hos MST. Midlertidig dispensation er 
givet den 22. juni 2021. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

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) 

Aabenraa Kommune 
 

Intet at bemærke. 
 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 
skal angives). For havbrug angives anlæggets 

placering på et søkort. 

Se miljøteknisk redegørelse, figur 4a for placering af 
depot og materialeplads 

 
Se vedlagte kortbilag samt Kollund – visualiseringer 
powerpoint. 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 

(målestok skal angives) 

1:2000 kort er vedlagt (Kollund – visualiseringer 
powerpoint). 

 
Intet at bemærke. 
 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

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

 X Hvis ja, er der obligatorisk krav om 

miljøvurdering. 
Angiv punktet på bilag 1: 

 

 
Intet at bemærke. 

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: 

13.a) Ændringer eller udvidelser af projekter i 

bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede 
er godkendt, er udført eller er ved at blive 

udført, når de kan have væsentlige skadelige 
indvirkninger på miljøet (ændring eller 

udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). 

 

 

 
Miljøstyrelsen vurderer at projektet hører ind under Bilag 2, 
punkt 11 b), Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1) i bekendtgørelse 973 af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) af den 25. juni 2020. Konklusionen bliver dog 
den samme. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
 

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 

 
- 

 
Ørsted A/S er ejer af matr. nr. 414b og 136 begge Kollund, 
Bov.  
 
Matr. nr. 983 Kollund, Bov hvorpå kørselsvej fra deponiet skal 
etableres, bom opsættes og vejen asfalteres, ejes af Servata 
ApS, Herningvej 23, 7300 Jelling. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering   Ørsted oplyser i miljøteknisk beskrivelse, at 

det vurderes mest hensigtsmæssigt at aftale 

den endelige reetablering af området, 
herunder modellering af området samt 

toplag senere i projektfasen, dvs. når det 
samlede projekt nærmer sig sin afslutning. 

Baggrunden herfor er at viden om konkrete 

arter og naturforhold ændres over tid 
ligesom naturen i området, kan ændre sig 

over en 10-årig periode. Denne 
fremgangsmåde er i overensstemmelse med 

Aabenraa kommunes ønsker jf. samtale med 
kommunens Erhvervskonsulent. Ørsted og 

dennes rådgiver er i dialog med Aabenraa 

kommune om reetableringsplan. 
 

  

 
Deponiet vil efter projektets afslutning blive retableret i 
overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens 
forskrifter. 
 
Efter projektets afslutning, vil området omkring deponiet blive 
retableret i henhold til gældende lokalplan og Aabenraa 
Kommunes ønsker. 
 
 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 Der vil ikke være nogen fremtidig bebyggelse 
i området. Teltlager fjernes ved projektets 

afslutning. 
 

 
Intet at bemærke, telte og skure fjernes senest om 10 år ved 
projektets afslutning. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
Der vil være et fremtidigt befæstet areal på 
12.500 m2. Det befæstede areal fjernes 

ligeledes ved projektets afslutning.  

 
Arealet er inklusiv asfaltering af grusvej, lager, bassin og 
plads. Ellers intet at bemærke. 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 

 Projektet omfatter en del af depotet samt 
materialepladsen i bunden af den tidligere 

grusgrav. 
 

 
Der forventes afgravet ca. 1,5 mio tons aske svarende til et 
areal på ca. 5 Ha (ca. 50.000 m2). 
 
 
Der er i forvejen etableret afværge oppumpning af grundvand 
nedstrøms Kollund Deponi, på grund af nedsivning af især 
molybdæn, chrom, selen og arsen fra askedeponiet. Ellers 
intet at bemærke. 

Er der behov for grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet og i givet fald hvor 
meget i m 

 
 

Der er ikke behov for grundvandssænkning. 

  

 

Projektets samlede grundareal angivet i ha 

eller m2 

 

 - 

 

 
De 3 matrikler 136, dele af 983 og 414b Kollund, Bov udgør 
tilsammen 200.160 m2. 

Projektets bebyggede areal i m2 

 

Midlertidigt telt/lagerhal udgør max 3500 m2. 
 

 Intet at bemærke. 

Projektets nye befæstede areal i m2 

 

 

Projektets samlede befæstede areal udgør 

16000 m2.   

 
Intet at bemærke.  

Projektets samlede bygningsmasse i m3 

 

 

Projektets samlede bygningsmasse udgør 

28.000 m3. 

 
Inkl. telte og containere til mandskab, olie og evt. 
spildevandsrensning. 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

 

 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 

projektet 

Projektets maksimale bygningshøjde er 8 

meter (midlertidigt telt/lagerhal på 28.000 
m3). 

 

Nedrivningsarbejder er ikke relevant. 

 
Intet at bemærke. 
 
 
 
Slutafdækning skal fjernes fra det eksisterende deponi. Først 
afrømmes muld og sand beliggende over top 
plastmembranen. Det sand og muld, der har ikke været i 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

kontakt med aske og lægges derfor i mellemdepot i området. 
Sandet forventes ved projektets afslutning indbygget som 
slutafdække langs randen af den tilbageværende ikke-
udgravede del af depotet. Når muld og sand er fjernet fra 
området, fjernes plastmembranen også fra det areal, der skal 
udgraves. 

Når asken er udgravet, fjernes evt. bundmembran, og der 
renses så vidt muligt af til ren jord. Da asken til dels har 
været deponeret uden bundmembran og der er observeret 
forurening af grundvandet nedstrøms deponiet, må magasinet 
under deponiet forventes at være forurenet med stoffer som 
f.eks. Mo, Cr, Se og As mange år fremover. 

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

 

   

 

 
 
 
 
Projektet udgør mining af deponeret flyveaske. Råstofforbrug i 
den forbindelse vil være brændstof til diverse gravemaskiner, 
dumpere etc. Et skøn på et årligt olieforbrug er 200.000 l. 
Desuden er der behov for drikkevand i grusgraven til sanitære 
formål.  
 
Forurenet overfladevand må ikke anvendes til 
støvbekæmpelse uden for de områder hvorfra 
overfladevandet er indsamlet. Der skal under projektet være 
opmærksomhed omkring, at indvinding af grundvand fra lokal 
boring ikke må medføre opstrøms spredning af forurening fra 
eksisterende askedeponi. Aabenraa Kommune er myndighed 
for udarbejdelse af evt. indvindingstilladelse og kontrol af 
drikkevands kvalitet. 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde: 
 

Råstofforbrug: 

 

 

 

 

 

Vandmængde i anlægsperioden Vandmængde: 

Ikke relevant, da der kun vil være brug for 

vand til sanitære formål. Vand til evt. 

støvbekæmpelse forventes taget fra 

sedimentationsbassinet eller fra lokal 

boring. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Affaldstyper: 

Affald i form af husholdningsaffald samt fra 

vedligehold/reparation af sorteranlæg m.m. 

kildesorteres. Affald afhentes af autoriserede 

firmaer. Der forventes ikke at være 

affaldsfraktioner i asken. 

 

 

 
 
Ansøger har oplyst aftager for alle fraktioner af udgravet aske. 
Generelt er det kommunen, som er myndighed for anvisning 
af de enkelte læs udgravet affald/aske til rette aftager. 
Herunder også askelæs, som ikke umiddelbart kan 
genanvendes. Udgravet aske kan ikke gendeponeres i Kollund 
Deponi. 
 
 
Afledningstilladelse for spildevand er under udarbejdelse i 
Aabenraa Kommune. I den forbindelse etableres 
sedimentationsbassin, bassin til fældning og pga høje værdier 
af tungmetaller muligvis et forrenseanlæg som en del af 
nærværende miljøgodkendelse. 
 
Der forventes ikke at være behov for håndtering af 
overfladevand i anlægsperioden. Dog afledes overfladevand 
fra selve deponiet som nævnt ovenfor fortsat til recipient. 
 
 
Regnvand, som falder på telte eller kørevej uden for 
afgravning, nedsives på stedet. Regnvand, som falder i 
deponiet eller på vejen mellem oplag og deponi samt på 
befæstede arealer i grusgraven, afledes som spildevand. 
 
 
Intet at bemærke.  

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden  Spildevand til renseanlæg: 

 
 

 

 
 

 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

søer, hav i anlægsperioden 

 

 Spildevand udledes ikke til recipient. 
 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

 

 

 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

Håndtering af regnvand: 
 

 
 

 
 

Anlægsperioden er angivet fra sensommeren 

2021 til ultimo 2021. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

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

opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet 
i driftsfasen: 

 Der forventes opgravet og bortkørt op til 
1.500.000 tons kulflyveaske fra området over 

en 10 årig periode. 
 

 

 
Intet at bemærke.  

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
 

 

 
 

  
 

Ud over den udgravede flyveaske er der behov for etablering 
af en diesel tank på 3.000 l. Der forventes et årligt forbrug af 
diesel på 2000.000 l. 

Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

Produktet findeles på pladsen 
(mellemprodukt?) og efter prøvetagning 

bortkøres produktet til ekstern aftager.  

 

 
Det forventes, at op til 10.000 ton af den bortgravede aske vil 
have en kvalitet som hindrer, at den benyttes til projektet. 
Denne aske skal efter udgravning bortskaffes som affald efter 
anvisning fra kommunen. Ellers intet at bemærke. 
 

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Placering af plads for håndtering af aske 

samt efterfølgende opbevaring indtil 
bortkørsel fremgår af 

ansøgningen/miljøtekniske redegørelse. 
 

 

 
Færdigvare placeres i telt på fast belægning.  

Vandmængde i driftsfasen   
 

Interne veje forventes vandet med vand fra overløbsbassin for 
at hindre støv. Der bliver kun behov for vand til projektet til 
sanitært brug.  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge 
af projektet i driftsfasen: 

  
  

  
  
Intet at bemærke. 
 
Affald skal disponeres efter Aabenraa Kommunes anvisning. 
 

Farligt affald: 
 

Intet farligt affald 
 

Andet affald: 

 

Ca. 10.000 tons aske af kvalitet, der 

medfører at asken ikke kan sælges. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
Ca. 20.000 tons sand- og grusblandet aske 

fra den nederste del af området.  
 

Begge fraktioner bortskaffet til modtager. 
Adresser fremgår af ansøgning 

 

 
Affald skal disponeres efter Aabenraa Kommunes anvisning. 
 
  
 
 
 
Intet at bemærke.  
 
 
 
 
Intet at bemærke.  
 
 
Intet at bemærke.  

Spildevand til renseanlæg: Askeopblandet regnvand ledes til 
sedimentationsbassin, herefter evt. intern 

rensning og efterfølgende bortledning til 

offentlig kloak. 
 

 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 
sø, hav: 

 

Ingen direkte udledning af spildevand 
 

Håndtering af regnvand: Rent regnvand afledes lokalt.  
 

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning?  

 
x Nej 

 
Vandindvinding til sanitære formål skal ske fra eksisterende 

boring DGU nr. 174. 137 i grusgraven. Evt. 
indvindingstilladelse udarbejdes af Aabenraa Kommune. 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse? 

  
Nej 

 
Der søges inspiration i standardvilkår for listepunkt K 206 
"Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg 

under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, 
skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og 

forbrænding". 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelse? 

x 
 

 
 

Intet at bemærke.  
 

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

  
Ja, BREF for affaldsbehandlingsanlæg. 

 
Desuden BREF om emissioner fra oplagring fra 2006. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

X 
 

 
 

Intet at bemærke.  
 

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

  
Ja 

 
BAT-konklusioner for 

affaldsbehandlingsanlæg. 

 
Intet at bemærke. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

X 
 

Se evt. bilag, BAT-tjekliste. 
 

 
 Intet at bemærke.  
 

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

bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 

fastsatte støjgrænser? 

  
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for 

boliger i det åbne land jf. Vejledning 5/84. 

 
 Intet at bemærke.   

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

x 
 

 
 

I ansøgningsmaterialet er vedlagt et uddrag fra en 
støjberegning der viser, at de vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer vil være overholdt i området 
omkring anlægget i anlægsperioden. 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 

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

x 
 

 
 

I ansøgningsmaterialet er vedlagt et uddrag fra en 
støjberegning der viser, at de vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer vil være overholdt i området 
omkring anlægget i driftsperioden. 

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

  
Nej 

 
Der skal sættes vilkår om begrænsning af støv. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x 
 

 
 

 Intet at bemærke.  
 

19. Vil det samlede projekt, når 

anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

x 
 

 
 

 Intet at bemærke.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Såfremt der allerede foreligger oplysninger 
om de indvirkninger, projektet kan forventes 

at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

  
 

 
 

 

I anlægsperioden? 
 

X  
 

Der forventes ikke støvproblemer i anlægsperioden. 

I driftsfasen? 
 

X Ved selve udgravningen af kulflyveaske 

forventes ikke støvdannelse af betydning 
pga. kulflyveaskens "naturlige" vandindhold. 

 
En nabo har i høringsfasen udtrykt bekymring om støv fra 
deponiet til marker med økologiske ribs. Evt. støvproblemer i 
driftsfasen skal hindres ved hjælp af vanding med 
overfladevand.  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

 
X Jf. miljøteknisk beskrivelse, er der ikke lugt 

fra flyveaske. 

 
 Intet at bemærke.  
 

I anlægsperioden? 
  

 
 

  
 

I driftsfasen? 
  

 
 

 Intet at bemærke.  

22. Vil projektet som følge af projektet have 

behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

  
Nej 

 
Deponiet er beliggende i landzone og nær fredsskov. Det kan 
ikke udelukkes, at der vil blive brug for belysning i vintertiden 
i udgravningen og ved det befæstede areal morgen og aften 
indtil lukketid. Kommunen har den 16. november 2021 
meddelt landzonetilladelse. 

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? 

  
Nej 

 
 Intet at bemærke.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

X 
 

 
 

Området er i lokalplan 4/39 udlagt til fyldplads for 
forbrændingsrester. Aabenraa Kommune har den 16. 
november 2021 meddelt dispensation for lokalplanen. 

25. Forudsætter projektet 

dispensation fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

X 
 

Skovbyggelinjen. Aabenraa kommune er ansøgt om 

tilladelse hertil.  

 
Aabenraa Kommune er ansøgt om dispensation for gældende 
skovlinje. Dispensation er en forudsætning for projektet. 
Kommunen har den 16. november 2021 meddelt 
landzonetilladelse. 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

X 
 

Der etableres midlertidig kloakledning fra 
sedimentationsbassinet/rensningsanlægget til 

pumpestation. Ledningen tinglyses på pågældende 

ejendom. 

 
Aabenraa Kommune varetager tinglysning af kloakledning på 
naboejendomme i forbindelse med spildevandstilladelse. 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
X  

 
Intet at bemærke.  
 

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

 
X  

 
Intet at bemærke.  
 

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  

 
Nej, MST Østjylland er ansøgt om dispensation til etablering 
af bom og asfaltering af eksisterende vej inden for areal 
udpeget til fredskov på matr. nr. 91 Kollund, Bov. Midlertidig 
dispensation er givet den 22. juni 2021. 

30. Vil projektet være i strid med 
eller til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X  

 
Nej, se dog ovenstående om fredskov. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste beskyttede naturtype i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. 

  
Knap 300 meter 

 
Knap 300 m fra projektområdet findes strandtudsen. MST 

Arter og Natur har den 30. juni 2021 taget stilling til evt. 

dispensation for artsfredningsloven. Det er MST Arter og 

Natur's vurdering, at der med de i ansøgningen nævnte 

afværgeforanstaltninger ikke er risiko for at påvirke 

strandtudsens yngle- og rasteområde, og at der dermed ikke 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

sker en forringelse af artens økologiske funktionalitet. 

Såfremt, der findes individer af strandtudse inde i 

projektområdet, skal der dog søges om dispensation fra 

artsfredningsbekendtgørelsen, inden disse må flyttes.  

Nærmeste naturområde, omfattet af NBL §3 er et vandhul 

beliggende ca. 150 meter nordøst for projektområdet. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke 

naturområdet, idet evt. emissioner fra opgravning og 

behandling af flyveaske vil blive bekæmpet med sprinkling af 

vand. Belastet overfladevand fra befæstede pladser, hvorpå 

der håndteres flyveaske, vil blive ledt til rensningsanlæg. 

32. Er der forekomst af beskyttede 
arter og i givet fald hvilke? 

X 
 

Inden for arealet er der ingen registreringer af bilag IV-

arter eller andre sjældne, truede eller fredede arter. 

Indenfor en radius af 1 km fra askedepotet er der 

registreret følgende bilag IV-arter samt sjældne arter: 

Strandtudse (bilag IV), Grubeløber (sjælden), To typer 

rovbiller (sjældne) samt Kæmpe star (sjælden) 

 
MST Arter og Natur har den 30. juni 2021 taget stilling til 
dispensationer for artsfredningsloven. MST Arter og Natur har 
udpeget strandtudsen som den mest kritiske art. Det er MST 
Arter og Natur's vurdering, at der med de i ansøgningen 
nævnte afværgeforanstaltninger ikke er risiko for at påvirke 
strandtudsens yngle- og rasteområde, og at der dermed ikke 
sker en forringelse af artens økologiske funktionalitet. 
Såfremt, der mod forventning findes individer af den fredede 
strandtudse inde i projektområdet, skal der dog søges om 
dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen, inden disse 
må flyttes. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
1.600 meter  

 

 
Nærmeste fredede område er Kohagen, beliggende ca. 1.600 
meter langs kysten mod øst. Miljøstyrelsen vurderer, at det 
ansøgte projekt ikke vil påvirke naturområdet, dels fordi 
belastet overfladevand fra befæstede pladser, hvorpå der 
håndteres flyveaske, vil blive ledt til rensningsanlæg dels pga. 
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). 

  
Mere end 8.000 meter 

 
Nærmeste Natura 2000 område på den danske side er nr. 
197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor, omfattende habitatområde 
nr. 173 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als 
samt fuglebeskyttelsesområde nr. 64 Flensborg Fjord og 
Nybøl Nor. 
 
Tættere på og på den tyske side af grænsen ses 3,5 km mod 
sydvest habitatområde Niehuuser Tunneltal und Krusau mit 
angerenden Flächen samt ca. 4 km mod syd og sydøst ses 
habitatområde Küstenbereiche Flensburger Förde von 
Flensburg bis Geltinger Birk.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke 
naturområderne, dels fordi belastet overfladevand fra 
befæstede pladser, hvorpå der håndteres flyveaske, vil blive 
ledt til rensningsanlæg dels pga. afstanden til 
habitatområderne.  

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 
X  

 
Der foregår pt. afværge af grundvandsforurening nedstrøms 
Kollund askedeponi. Det må forventes, at man vil kunne se 
en midlertidig forøget forurening med tungmetaller som 
molybdæn, krom, selen og arsen i moniteringsboringerne 
nedstrøms de dele af deponiet, som blottes ved 
udgravningen. For at begrænse grundvandsforureningen 
mest mulig vil membranen over flyveasken blive fjernet 
løbende, o,25 – 0,4 ha. af gangen. Når den del af flyveasken 
i deponiet, der kan genanvendes, er bortgravet, forventes 
forureningen i det underliggende grundvandsmagasin at falde 
tilsvarende over en årrække, idet der er mindre affald tilbage 
i depotet der skal udvaskes.  
Den resterende del af deponiet, som ikke graves væk, vil 
fortsat kræve afværge mange år fremover. 
Magasinet under den udgravede del af deponiet forventes 
fortsat at være forurenet i mange år fremover, som følge af 
ud- og nedsivning fra det tidligere deponi. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Tilstanden af grundvandsforekomsten i området, 
DK1.11.2.13.Graasten, er ringe.  

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

 
X  

 
Anlægget er beliggende i område med drikkevandsinteresser 
(OD). Der er ingen vandindvindingsanlæg til drikkevand 
nedstrøms depotet.  Ca. 850 meter sydøst for anlægget 
ligger markvandingsboring med DGU nr. 174.121. 

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 
X 

 
Området er kortlagt på vidensniveau 2 jf. 

jordforureningsloven på grund af depotaktivitet 

 
Deponiet er kortlagt på vidensniveau 2. Denne kortlægning 
forventes at skulle fortsætte. Dette gælder også for de 
arealer, som bliver bortgravet, og det skyldes forurening, som 
allerede er sivet fra deponiet ned i grundvandsmagasinet. 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse.? 

 
X  

 
Intet at bemærke. 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 
X  

 
Intet at bemærke. 

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   I modsat ende af grusgraven mod vest foregår gravning efter 
grus. Et støj-, trafik- og støvbidrag herfra kan ikke udelukkes. 
Aabenraa Kommune har i høringsbrev af den 26. april 2021 
oplyst Miljøstyrelsen om, at på trods af at der i mange år har 
været grus kørsel fra området, har trafikmyndigheden samlet 
set ingen indvendinger imod den planlagte trafik til/fra 
depotet. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at i forhold til det kumulative 
oplevelse af trafik og støj i området, vil der kun i perioder 
være støj og trafik i området fra det ansøgte projekt, idet 
aktiviteter på anlægget vil afhænge af behovet for og 
afsætningen af opgravet flyveaske.  
 
Grusgravning påvirker også strandtudsens yngle- og leve-
forhold. 
 
Miljøstyrelsen Arter og Natur vurderer, at det ansøgte projekt 
ikke vil påvirke strandtudsens yngle- og leveforhold, idet der 
efter anbefaling fra MST Arter og Natur opsættes tudsehegn.  

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 X   Intet at bemærke. Se desuden ovenstående punkt 34. 

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? 

  
Aske der ikke kan nyttiggøres kan ikke lægges tilbage i 

deponiet, hvorfor projektet er tilrettet, så aske køres til 

godkendt modtager. 

 
Aske, som ikke kan nyttiggøres, skal bortskaffes efter 
kommunens anvisninger. 

Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

    x    MST Østjylland har meddelt dispensation til asfaltering af eksisterende vej i fredsskov. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  
anlægsfasen 

driftsfasen 

   X     Aabenraa Kommune er ansøgt om tilladelse om afledning af overfladevand fra udgravning og 

befæstede arealer til kommunal rensning. Tilladelsen er en forudsætning for at miljøgodkendelsen 

kan benyttes. Aabenraa Kommune har den 28. juni 2021 oplyst Miljøstyrelsen om, at kommunen 

har i sinde at give en tilslutningstilladelse til projektet. 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x  Intet at bemærke.  
 

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, 

herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer 

  x  Intet at bemærke.  
 

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x   Intet at bemærke.  
 

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

  x   Intet at bemærke.  
 

Tænkes projektet placeret i 
Vadehavsområdet 

     x    Intet at bemærke.  
 

Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

     x    Intet at bemærke.  
 

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

     x   MST arter og Natur er ansøgt om dispensation for artsbeskyttelsesloven i forbindelse med en lille § 
3 sø med strandtudser. Arter og Natur har den 30 juni 2021 meddelt, at en dispensation ikke er 
nødvendig. 

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

     x   Se punkt 29 – 31 og 33 – 34 ovenfor. 

1.     Nationalt:          

2.     Internationalt (Natura 2000):          

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

   X     Strandtudser – MST arter og Natur er ansøgt om dispensation for artsbeskyttelsesloven. Arter og 
Natur har den 30 juni 2021 meddelt, at en dispensation ikke er nødvendig. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

      
 

Ja, strandtudse (bilag IV), grubeløber (sjælden), 2 typer rovbiller (sjældne) samt kæmpe star 
(sjælden).  

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 

           
 

      Overfladevand:     

 

     X   Intet af bemærke. 

      Grundvand:  
 

 

     X   Med udgravningen af den deponerede flyveaske fjernes en del af en kilde til verserende og 
potentielt kommende udsivning, som følge af udvaskning af deponiet. 

      Naturområder: 

 

     X    Intet af bemærke. 

      Boligområder (støj/lys og Luft):      X   Intet af bemærke. 

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

     X   Bortset fra den lille sø med strandtudser, vandsalamander og butsnudet frø, som MST Arter og 
Natur har taget stilling til, er området ikke sårbart.  

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

     X   Intet at bemærke.  
 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

     X   Mining skal ske i bunden af en gammel grusgrav, hvor der tidligere også er blevet deponeret 
flyveaske. Derfor kan projektet hverken påvirke historiske, kulturelle, æstetiske eller geologiske 
landskabstræk. 
 

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

        Miljøstyrelsen har udpeget 5 naboer vi mener bør partshøres i sagen. Dette er sket som følge af 
lys, støj, trafik, og en spildevandsledning som tinglyses på ejendom. 

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

        Intet at bemærke. Ingen grænseoverskridende karakter. 
 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

        Det ansøgte projekt i form af udgravning af flyveaske vurderes ikke at have nævneværdig 
påvirkning på områdets natur, miljø, landskabelige forhold eller sundhed. Miljøpåvirkningen vil for 
jord- og grundvands vedkommende være af samme karakter, som allerede nu ses fra deponiet. 
Forhold vedrørende trafik, støj, støv, luft og spildevand fra den nye aktivitet vil blive reguleret af 
den nye miljøgodkendelse for Kollund deponi.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Deponiets samlede miljøpåvirkning forventes ikke at ændres væsentligt fra den nuværende 
tilstand, og påvirkningerne reguleres af deponiets kommende miljøgodkendelse.  

Miljøpåvirkningens:          
Miljøpåvirkningen vil være kontinuert så længe projektet med udgravning af aske kører, dvs. i ca. 
10 år. 

Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 

        

         Når mining projektet stopper vil miljøpåvirkningen fra udgravningen også stoppe. Desuden vil 
udgravningen efter nedlukning af mining projektet med tiden medføre en positiv indvirkning på 
forureningsgraden i området og især i grundvandsmagasinet under og nedstrøms deponiet. 
Udgravningen vil dog ikke ændre på, at den eksisterende afværge øst for Kollund Deponi 
sandsynligvis vil skulle fortsætte i mange år fremover. 

          

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: 

 X Miljøstyrelsen konkluderer på baggrund af ovenstående gennemgang, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt 
i en negativ retning. Det er således Miljøstyrelsens vurdering på baggrund af de foreliggende oplysninger, at der ikke er 
krav om miljøvurdering. 

Dato: 27-04-2022  Sagsbehandler: __Lone Grunnet_  

 


