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Den 27. marts 2014

Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr. 29188505)

Påbud om monitering ved Korsør Fyldplads
Miljøstyrelsen giver hermed Slagelse Kommune påbud om monitering på
overfladevand ved Korsør Fyldplads.
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 11.
Påbuddet gives på følgende vilkår:
Vilkår A:
Prøver af overflade- / drænvand udtages fire steder, nærmere beskrevet
ved tilløb til Tårnborg Landkanal fra motorvejen, ved Korsør Kartklub,
samt i Rødhøjrenden ved Rødhøjvej og Rylevej (se bilag 1).
Ved første prøvetagningsrunde udtages desuden en prøve som reference i
noret udenfor fyldpladsens blandingszone.
Vilkår B:
Overfladevandprøver udtages 4 gange årligt. Så vidt mulig skal der være 3
måneder mellem hver prøvetagning.
Vilkår C:
Der foretages analyse på vandprøverne for parametrene pH, ledningsevne,
NVOC/DOC, GC-FID-screening, klorid, fluorid, sulfat, natrium og calcium.
Der henvises til kolonne for blandet affald i tabel 2.5, bilag 2 i
bekendtgørelse nr. 1049 af den 28. august 2013 om deponeringsanlæg.
Desuden suppleres med analyse for følgende metaller: As, Ba, Cd, Cr, Cu,
Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Zn og Pb.
Vilkår D:
Valg af analysemetode / detektionsgrænse for metaller skal afspejle de
generelle miljøkvalitetskrav i bilag 2 del A i bekg. nr. 1022 af 25. august
20102. Det samme gør sig gældende for eventuelle krav om filtrering.
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Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
Bekendtgørelse nr. 1022 af den 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
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Vilkår E:
Samtidig med hver prøvetagningsrunde foretages pejling af
vandstandskote i alle 4 punkter jf. vilkår A, og koten for vandstand i noret
registreres for reference.
Vilkår F:
Monitering efter dette påbud skal som minimum fortsætte i 2 år.
Tilsynsmyndigheden afgør derefter på baggrund af kommunens
miljørisikovurdering og anbefaling, om moniteringen kan indstilles.
Miljøstyrelsen forventer hvert år senest den 1. marts at modtage årsrapport
med det foregående års moniteringsresultater efter ovenstående vilkår. Der
henvises til gældende vilkår 9 i Vestsjællands Amts påbud af den 8. juni
2006 om lukning af Korsør Fyldplads. I forbindelse med den årlige
afrapportering sammenholdes analyseresultaterne med de i bekg. 1022
fastsatte miljøkvalitetskrav.
I øvrigt henvises til deponeringsbekendtgørelsens § 34 om straks
underretning af tilsynsmyndigheden ved enhver væsentlig negativ virkning
på miljøet, der afsløres gennem kontrol- og overvågningsprocedurer i
efterbehandlingsfasen.
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud
Miljøstyrelsen varslede den 28. februar 2014 påbud om monitering ved
Korsør Fyldplads.
Vi har ikke modtaget kommentarer til påbuddet fra Slagelse Kommune.
Baggrund for varsel om påbud
Korsør Fyldplads er et deponi, som blev etableret i 1985. Der er i tidens løb
deponeret flyveaske, lettere forurenet jord, nedbrydningsmateriale fra
Halskovbroen, bygge og anlægsaffald, klapmateriale, havnesedimenter,
boreslagger, slam fra renseanlæg, slam fra rendesten og gadeopfej,
chromholdigt slam fra vandværk samt ovnsten. Fyldpladsen er anlagt uden
membran og perkolatopsamling, hvorfor der er mistanke om, at
miljøfremmede stoffer kan udvaskes fra det deponerede materiale.
Drænvand fra fyldpladsen ender generelt i et hoveddræn (Tårnborg
Landkanal) med vest, hvorfra drænvandet løber til pumpestationen mod
syd og herfra pumpes ud i Korsør Nor.
Vestsjællands Amt udarbejdede den 8. juni 2006 et påbud om lukning til
Korsør Fyldplads. Med baggrund heri er deponiet endeligt nedlukket og
retableret ved udgangen af 2010. I marts 2011 modtog tilsynsmyndigheden
3 forslag til moniteringsprogram udarbejdet at DMR på vegne af deponiets
ejer, Slagelse Kommune. Som opfølgning herpå foretog Rambøll i 2011 en
generel gennemgang af sagen og en miljømæssig vurdering af Korsør
Fyldplads for Miljøstyrelsen Roskilde.
På møde den 23. januar 2014 mellem Miljøstyrelsen Virksomheder og
Slagelse Kommune blev opnået enighed om et moniteringsprogram for
Korsør Fyldplads på basis af eksisterende viden i sagen.
Moniteringsprogrammet er senere suppleret med forslag til
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analyseparametre fra Slagelse Kommune jf. e-mail fra kommunen til
Miljøstyrelsen Virksomheder af den 21. februar 2014.
Fyldpladsen er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser og
udenfor indvindingsoplande til vandværker. Moniteringsprogrammet har
alene til formål at afdække, om fyldpladsen potentielt kan udgøre en
trussel mod det nærliggende Korsør Nor, eller om deponiet som efter
kommunens ønske kan overgå til passiv tilstand jf.
deponeringsbekendtgørelsens § 31, stk. 2.
Miljøstyrelsens vurdering
Det er Miljøstyrelsen Virksomheders vurdering, at det ikke på det
foreliggende datagrundlag kan udelukkes, at der sker en påvirkning af
Korsør Nor med perkolat fra fyldpladsen. Det er især perkolatets indhold af
metaller og evt. indhold af miljøfremmede stoffer, som kan udgøre en
miljømæssig risiko for noret. Det kritiske punkt er den hurtige transport af
udvasket perkolat via drænsystem og landkanal til noret.
Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af
 virksomheden
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§
99 og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk.
Klagen skal være modtaget senest den 1. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet,
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.”
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
En klage har opsættende virkning,
Miljøklagenævnet bestemmer andet.

med

mindre

Natur-

og

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.
Offentliggørelse og annoncering
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til
Miljøstyrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54
43 60 eller loped@mst.dk.
Med venlig hilsen

Lone Grunnet
72 54 43 60
loped@mst.dk

Kopi til:
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Embedslægeinstitutionen Sjælland (sjl@sst.dk)
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