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Revas  
 
Påbud om ændring af egenkontrol for grundvand 
 
Miljøstyrelsen påbyder hermed Revas ændring af vilkår 1.6 i afgørelse af 20. 
december 2006, Revision af miljøgodkendelser for I/S Revas’ deponerings-
anlæg, stadfæstet i Miljøklagenævnets afgørelse af 2. juli 2008. Vilkåret 
omhandler egenkontrol i moniteringsboringer tilknyttet virksomheden. Vil-
kår 1.6 ændres til: 

 
Der skal foretages en monitering af grundvandet i de nedstrøms be-
liggende boringer A3, C1, C2, B15, B16, M1, M3. Parameteromfang og 
hyppighed er angivet i nedenstående tabel 1.  
  
Endvidere skal der moniteres i opstrøms boringer M5, M10 og M11. 
Parameteromfang og hyppighed er ligeledes angivet i nedenstående 
tabel 1: 
 

Tabel 1: Der er ved kryds i tabelfelterne angivet, hvorvidt vandprøver fra den pågældende 
boring, skal analyseres for den pågældende parameter. Det fremgår af de gråt skraverede 
rækker, hvor hyppigt og i hvilke tilfælde parameteren skal måles i den enkelte boring. Bo-
ringsplacering fremgår af bilag 1 til nærværende afgørelse. 

Analyseprogram  

Antal moniteringer pr. 
år 
(forår og efterår) 

2 2 2 2 2 2 1 
Efter
-år 

2 2 1 efter-
år 

Boring (lokalt boringsnr.) A3 C1 C2 B15 B16 M1 M3 M5 M10 M11 

DGU nr. 66.xxxx 

17
14

 

17
11

 

17
12

 

17
10

 

17
13

 

20
4

1 

20
43

 

20
45

 

20
50

 

20
51

 

Oplysninger fra prøvetager  
Prøvedato x X X X x x X x x X 
Vandtemperatur x X X X x x X x x X 
pH-værdi x X X X x x X x x X 
Ledningsevne x X X X x x X x x X 
Redoxpotentiale x X X X x x X X x X 
Pejling  x X X X x x X X x X 

Analyseparametre (rutinekontrol ved alle prøver, hvor der er sat kryds i tabelfeltet) 
pH-værdi x X X X x x  X x  

Tørstof x X X X x x  X x  

COD x X X X x x  X x  

AOX x X X X x x  X x X 

GC/FID-screening x X X X x x  X x X 

NVOC x X X X x x  X x  

Total-P x X X X x x  X x  

Ammonium x X X X x x  X x  

Nitrat x X X X x x  X x  
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Nitrit x X X X x x  X x  

Klorid x X X X x x  X x  

Flourid x X X X x x  X x  

Sulfat x X X X x x  X x  

Hydrogencarbonat x X X X x x  X x  

Calcium x X X X x x  X x  

Magnesium x X X X x x  X x  

Kalium x X X X x x  X x  

Natrium x X X X x x  X x  

Jern x X X X x x  X X  

Mangan x X X X x x x X X  

Analyseparametre (analyseres kun hvor perkolatmålinger overskrider grundvandskval-
tetskriterierne/tabel 2.3 i deponeringsbekendtgørelsen med en faktor 10 for perkolat, og 

hvor der er kryds i tabel-feltet) 
Arsen x X X X x x  x x  
Bly x X X X x x  x x  
Bor x X X X x x  x x  
Cadmium x X X X x x X x x  
Krom (total) x X x X x x  x x  
Kobber x X x X x x X x x  
Kviksølv x X x X x x X x x  
Molybdæn x X x X x x  x x  
Nikkel x X x X x x X x x  
Selen x X x X x x  x x  
Vanadium x X x X x x  x x  
Zink x X x X x x X x x  
DEHP x X x X x x  x x  

Analyseparametre hvis der findes AOX, og hvor der er kryds i tabelfeltet 
Chloroform x X x X x x  x x X 
1,1,1-trichlorethylen x X x X x x  x x X 
Tetrachlormethan x X x X x x  x x X 
Trichlorethylen x X x X x x  x x X 
Tetrachlorethylen x X x X x x  x x X 
1,2-dichlorethan x X x X x x  x x X 
Vinylchlorid x X x X x x  x x X 

Analyseparametre hvis GC/FID indikerer forurening, og hvor der er kryds i tabelfeltet 
Benzen x X x X x x  x x  
Toluen x X x X x x  x x  
Ethylbenzen x X x X x x  x x  
O-xylen x X x X x x  x x  
M+P-xylen x X x X x x  x x  
Naphthalen x X x X x x  x x  
Benzen-C10 x X x X x x  x x  
C10-C25 x X x X x x  x x  
C25-C35 x X x X x x  x x  
Sum (Benzen-C35) x X x X x x  x x  
Phenol x X x X x x  x x  
Methylphenoler x X x X x x  x x  
Dimethylphenoler x X x X x x  X x  
           
Supplerende stoffer i relation til miljøfremmede stoffer. Der analyseres for disse i 2 år efter 

nærværende påbud, og hvor der er kryds i tabelfeltet 
1,2 dibromethan x x x X X   x X  
PAH x x x X X   X X  
MTBE x x x X X   X X  
Pentachlorphenol x x x X X   X X  
Pesticider* x x x X X   X X  
Phtalater (ekskl. DEHP) x x x X x   X X  

* den til enhver tid gældende liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, jf. p.t. 
bekendtgørelse 1024 af 31. november 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsy-
ningsanlæg  
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Prøveudtagning skal foregå efter en procedure og med et udstyr, der 
kan godkendes af tilsynsmyndigheden. For alle målinger skal de til 
enhver tid gældende regler for kvalitetskrav til miljømålinger over-
holdes, p.t. Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitets-
krav til miljømålinger. 
 
I forbindelse med prøvetagningen skal boringerne forpumpes, idet 
der skal anvendes et online prøvetagningsinstrument. Prøvetag-
ningsinstrument skal kunne måle pH, ledningsevne, temperatur 
samt redoxpotentiale, og inden en grundvandsprøve kan udtages, 
skal pH, ledningsevne, temperatur og redoxpotentiale være stabilise-
ret. Der skal mindst være oppumpet et vandvolumen svarende til 5 
gange den vandmængder der står i forerøret. Proceduren ved prøve-
tagningen skal tilstræbes at være ens fra gang til gang.  
 
Før prøveudtagning skal der foretages en pejling af vandstanden i de 
nævnte moniteringsboringer med reference til DNN. 
 
Analyseblanketten skal indeholde analysemetoder, analyseresultater 
og alle relevante prøvetagningsinformationer inkl. resultat og tids-
punkt for prøveudtagningen. Analyseblanketten skal overføres elek-
tronisk til tilsynsmyndigheden i form af pdf-format. Analyseresulta-
terne skal – i det omfang det er muligt – overføres i STANDAT-
format til direkte indlæsning i den fælles offentlige database (Jupi-
ter) senest 2 måneder efter prøverne er udtaget.  
 
Der skal samtidig ske elektronisk overførsel af pejledata, der inde-
holder oplysning om: DGU nr. beskrivelse af målepunkt, måle-
punktskote, referencekote (terræn) pejletidspunkt, pejling og bereg-
net grundvandskote. 
 

 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 31. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 27. marts 2012 påbud om ændret egenkontrol 
for grundvandsmoniteringen.  
 
Vi har bl.a. modtaget følgende bemærkninger fremsendt af COWI på vegne 
af Revas (citat): (hele notatet fra COWI er vedlagt nærværende brev som bilag 2) 
 

”2.3 Bemærkninger til analyseprogrammet 
I forbindelse med gennemførelse af monitering af grundvandet i foråret 2012 
har Revas og COWI tolket Miljøstyrelsens oplæg til moniteringsprogram af 27. 
marts 2012, og derved ændring af vilkår 1.6 således, at forårsprogrammet skal 
bestå af analyseparametrene i rutinekontrolpakken og at efterårsprogrammet 
skal bestå af analyseparametrene i rutinekontrolprogrammet og supplerende 
analyser. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Ved efterfølgende telefoniske drøftelser af Miljøstyrelsens notat af 27. marts 
2012 mellem Miljøstyrelsen og COWI har det vist sig, at Revas og COWI´s 
tolkning af moniteringsprogrammet ikke var i overensstemmelse med Miljø-
styrelsens hensigt og at Miljøstyrelsen erkendte, at beskrivelsen af monite-
ringsprogrammet ikke var entydig og klar. 
 
På baggrund heraf besluttede Revas i samråd med COWI at gennemføre mo-
niteringen af grundvandet i de angivne boringer i foråret 2012 ved analysepa-
rametre i overensstemmelse med rutinekontrolpakken suppleret med metal-
lerne, idet denne analyse skal gennemføres som følge af sammensætningen af 
perkolatet. 
 
2.3.1 Ansvarsområde for Revas (område 2) 
Med henvisning til de gennemførte udbedringer af perkolatsystemet og kra-
vene til moniteringskontrollen i efterbehandlingsperioden i overensstemmel-
se med deponeringsbekendtgørelsen vurderer Revas, at det vil være tilstræk-
keligt at gennemføre et moniteringsprogram bestående af rutinekontrolpak-
ken og metalpakken for at kunne verificere påvirkningen af det sekundære 
grundvand fra det membran-belagte depot. 
  
Ved de gennemførte analyser til dokumentation af forureningsforholdene i 
området omkring Revas Affaldscentret beskrevet i statusnotat I-III har de 
konstaterede forureningsforhold i området omkring den utætte pumpestation 
primært været de ”almindelige” perkolatkomponenter og metaller. 
 
Moniteringsprogrammet gennemføres for moniteringsboringerne C1, C2, B15, 
M1, M3 og M5, der vurderes at være dækkende for kravene til dokumentation 
af påvirkning af grundvandet fra deponeringsaktiviteterne i relation til Revas 
Affaldscentret og derved Revas´s ansvarsområde. 
 
Revas er indstillet på at supplere moniteringsprogrammet for efteråret med 
analyseparametrene for klorerede opløsningsmidler og oliekomponenter 
(GC/FID) i nødvendigt omfang. 
 
Med hensyn til de foreslåede supplerende stoffer i relation til miljøfremmede 
stoffer vurderes det ikke at være relevant at analysere for disse parametre, 
idet deponeringsaktiviteterne i det menbran-belagte depot er foregået fra 
1990 og fremefter, hvor der har været stor fokus og opmærksomhed på ikke at 
deponere farligt affald. 
 
Endvidere vurderes det at være verificeret, at det samlede perkolatsystem un-
der deponeringsområdet er funktionelt og effektivt, og at den gennemførte 
tætning af pumpebrønden og det tilhørende afløbssystem vil medføre, at på-
virkningen af det sekundære grundvand løbende vil blive reduceret og sand-
synligvis ophøre. 
 
Det vurderes overordnet set ikke at stå mål med analyseomkostningerne at 
udvide analyseprogrammet med yderligere parametre, specielt set i lyset af, at 
der gennem hele kontrolperioden har været god overensstemmelse mellem 
sammensætningen i perkolatet og de konstaterede påvirkninger af grundvan-
det. 
 
2.3.2 Ansvarsområde for Region Midtjylland (område 1 og 3) 
Som angivet tidligere i dette notat vurderes det, at ansvaret for de konstatere-
de påvirkninger i området opstrøms affaldscentret i M10 og M11 (område 1) 
og de konstaterede påvirkninger med primært klorerede opløsningsmidler 
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nedstrøms det ikke membran-belagte depot i A3, B16, M6 og M7 (område 3) 
hører under Region Midtjylland. 
 
På baggrund heraf bør moniteringsomfanget til dokumentation og vurdering 
af udviklingen i indholdet af forureningskomponenter i det sekundære grund-
vand i tilknytning til disse områder afklares med og betales af Region Midtjyl-
land. 
 
2.3.3 Analyseomkostninger for Revas for 2009-2011 
I forbindelse med de gennemførte redegørelser for perkolatpåvirkningen i det 
sekundære grundvand ved Revas Affaldscentret beskrevet i statusnotat I-III 
har Revas haft analyseomkostninger som angivet i tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Analyseomkostninger for 2009-2011 
DRIFTSÅR 2009 2010 2011 
Analyseomkostninger 
(kr. ekskl. Moms) 

242.200 356.000 566.600 

 
 
Viborg Kommune har i 2012 indgået en ny kontrakt med AL-Control om gen-
nemførelse af grundvandsanalyser, og på baggrund af de oplyste enhedspriser 
kan det oplyses, at Revas vil have årlige analyseomkostninger på ca. 175.000 . 
kr. ekskl. moms ved gennemførelse af det angivne analyseprogram i Miljøsty-
relsens notat af 27. marts 2012. 
 
Ved gennemførelse af det nødvendige analyseprogram i forhold til overholdel-
se af kravene til efterbehandlingsperioden i deponeringsbekendtgørelsen for 
de ansvarspådragende deponeringsaktiviteter for Revas vil de årlige analyse-
omkostninger være på ca. 55-60.000 kr. eksklusiv moms ved analyse af 
grundvand fra moniteringsboringerne i område 2 (C1, C2, B15, M1, M3 og 
M5). 
 
3 Opsamling 
Revas foreslår som angivet i nærværende notat at der fremadrettet opstilles et 
moniteringsprogram baseret på boringerne C1, C2, B15, M1, M3 og M5 og at 
det i foråret omfatter parametrene i rutinekontrolprogrammet suppleret med 
tungmetalprogrammet. I efteråret vil analysen omfatte parametrene i rutine-
kontrolprogrammet suppleret med tungmetalprogrammet samt omfattende 
supplerende analyser for AOX og GC/FID hvor disse er konstateret. 
 
Revas forventer at Miljøstyrelsen finder en afklaring med Region Midtjylland 
vedrørende en eventuel fortsat monitering af de ikke membranbelagte områ-
der, herunder omfang og betaling da dette ikke henhører under Revas. 
 
Revas vil gerne anmode Miljøstyrelsen om en tilbagemelding på nærværende 
notat senest den 1. august 2012, således at det er muligt at tilrettelægge de 
fremtidige måleprogrammer i samarbejde med Al-Control inden næste måle 
runde i oktober 2012. 
 
Revas ønsker endvidere at drøfte sagen politisk i Viborg Kommune, set i lyset 
af de store udgifter der har været og fortsat er, knyttet til moniteringen, og 
den forventede størrelsesorden af disse fremover. ” 
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Baggrund for påbuddet 
 
I COWIs statusnotat III af 9. december 2011 lægger Revas op til følgende 
fremtidige monitering, jf. side 27: 
 

”Med henblik på at følge og dokumentere udviklingen i indholdet af de konstaterede 
komponenter i det sekundære grund nedstrøms Revas affaldscentret foreslås føl-
gende moniteringsprogram: 
 

• Der udtages grundvandsprøver fra moniteringsboringerne A3, B15, B16, C1, 
C2 og M6-M9 2 gange pr. år (forår og efterår) til analyse i overensstemmel-
se med analyseprogrammet i det opstillede vilkår 1.7 i overgangsplanen. 

 
• Der udtages grundvandsprøver fra samtlige moniteringsboringer A3, B15, 

B16, C1, C2 og M1-M11 efter 3 år i efteråret 2014 til analyse i overensstem-
melse med analyseprogrammet i vilkår 1.7 med henblik på at undersøge og 
vurdere udviklingen i det samlede forureningsbillede. 

 
• Der udarbejdes i efteråret 2014 et kort statusnotat med en gennemgang af 

resultaterne af moniteringsrunderne indtil efteråret 2014. Såfremt der ikke 
konstateres væsentligt ændringer i det samlede forureningsbillede fortsæt-
tes med samme moniteringsprincip.”  

 
I forlængelse af drøftelse på møde den 31. januar 2012 blev det aftalt, at Mil-
jøstyrelsen Aarhus skulle komme med oplæg til moniteringsprogram, ift. 
parameteromfang, omfang af boringer inddraget i moniteringen og hyppig-
hed for monitering.  
 
Som det fremgår af referat fra samme møde dateret 10. februar 2012 (punk-
terne 2, 3 og 4), kan påvirkningen af grundvandet inddeles i tre delområder:  
 

Område 1: boring M5 og M11 – mindre påvirkning med klorerede op-
løsningsmidler – kilde uafklaret. 
 
Område 2: boring C2, C1, M2, M3 – påvirkning med perkolat fra utæt-
hed i pumpestationen. 
 
Område 3: boring A3, B15, B16, C1, M6, M9 – påvirkning med flere 
perkolatkomponenter heriblandt, nikkel, arsen, NVOC foruden klorede 
opløsningsmidler (trichlorethylen og vinylklorid) og desuden totalkul-
brinter (benzen – C35). Påvirkningen i dette område vurderes ikke på 
det foreliggende grundlag at kunne tilskrives Revas’ aktiviteter, jf. mail 
af 12. marts 2012 fra MST til Revas. 

 
Fremtidig monitering 
 
Den fremtidige monitering skal sikre overvågning dels i relation til den al-
mindelige overvågning af deponeringsanlægget, jf. deponeringsbekendtgø-
relse og afgørelse af 20. december 2006 Revision af miljøgodkendelser for 
I/S Revas’ deponeringsanlæg, dels i forhold til at følge udviklingen af de 
konkrete påvirkninger i de tre delområder. 
 
I forhold til den generelle overvågning af deponeringsanlægget, kan Miljø-
styrelsen Aarhus tilslutte sig, at det ordinære moniteringsprogram for bo-
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ringerne B15, B16, C1 og C2 følges iht. vilkår 1.6. I den årlige monitering er 
der imidlertid også behov for opstrøms boringer (jf. bilag 2 punkt 6 i be-
kendtgørelse nr. 719 af den 24. juni 2011 om deponeringsanlæg), hvorfor M5 
ligeledes skal være omfattet af moniteringen iht. vilkår 1.6. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, ligeledes at det vil være hensigtsmæssigt at 
inddrage den nye opstrøms boring M10 forsøgsmæssigt i den ordinære mo-
nitering. Formålet hermed er at undersøge, om der strømmer forurening til 
Revas fra arealet opstrøms det ikke-membranbelagte depot. M10 inddrages 
indtil videre forsøgsmæssigt, da der tidligere har været problemer med prø-
veudtagning fra den ringe ydende boring. 
 
Der har ikke tidligere været analyseret for stofferne: 1,2 dibromethan, PAH, 
MTBE, pentachlorphenol, pesticider og phtalater. Den hidtidige formulering 
af vilkår 1.6 er for disse parametre tvetydig. Fremad rettet tydeliggøres, at 
disse parametre indgår i grundvandsmoniteringen i henhold til tabel 1. Det-
te begrundes i lossepladsens driftsperiode og anvendelse samt tidligere på-
viste miljøfremmede stoffer i perkolatpåvirket grundvand. 
 
Der screenes for 1,2 dibromethan, PAH, MTBE, pentachlorphenol, pestici-
der og phtalater i 2 år. Derefter medtages fremover de parametre, hvor der 
er målt koncentrationer, som ikke forekommer i lignende koncentrationer i 
baggrundsboringerne. Afgørelse foretages af tilsynsmyndigheden efter op-
læg fra virksomheden i forlængelse af de to års screening. 
 
Her udover vurderer Miljøstyrelsen Aarhus, at det vil være hensigtsmæssigt 
med supplerende monitering særskilt i relation til de tre områder, hvor der 
er konstateret påvirkning af grundvandet: 
 
Område 1:  
Der er en påvirkning i boring M5 og M11 med klorerede opløsningsmidler. 
Det vurderes hensigtsmæssigt, at M11 moniteres for klorerede opløsnings-
midler en gang pr. år (efterår), så udvikling og sammenhæng i påvirkning i 
boring M5 og M11 kan følges. 
 
Område 2: 
Ud over at følge påvirkningen i boringerne C1 og C2 samt B15 ønskes der 
også en overvågning af som minimum følgende parametre i boring M3: 
mangan, cadmium, kobber, kviksølv, nikkel og zink, idet miljøkvalitetskra-
vene for overfladevand, jf. bekendtgørelse 1022 umiddelbart er lavere end 
de værdier, som er påvist for disse parametre i disse nærliggende monite-
ringsboringer. Moniteringen kan foretages en gang om året – første gang i 
efteråret 2012, hvor det må forventes, at udbedringen af pumpestationen 
begynder at afspejles i forureningspåvirkningen i de nærliggende monite-
ringsboringer. 
 
Område 3: 
Miljøstyrelsen Aarhus kan bifalde, at der foretages monitering i boring A3 i 
henhold til vilkår 1.6, således den konstaterede påvirkning i denne boring 
følges og kan sammenlignes med B16 og B15. Endelig vurderer Miljøstyrel-
sen Aarhus, at boring M1 skal inddrages i moniteringen, for at følge den 
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generelle udvikling i påvirkningen dels fra område 2 men også fra område 3. 
Parametervalg og hyppighed fremgår af tabel 1. 
 
Boringerne M6-M9 vurderes ikke relevante at inddrage på nuværende tids-
punkt i moniteringen, men dækkes af M1 – men Revas anbefales at bibehol-
de og vedligeholde boringerne i henhold til brøndborerbekendtgørelsen (be-
kendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007), så de om nødvendigt kan inddrages 
på et senere tidspunkt i en enkelt monitering eller på mere permanent basis. 
 
For alle målinger forudsættes, at den til enhver tid gældende bekendtgørelse 
om kvalitetskrav til miljømålinger overholdes, p.t. Bekendtgørelse nr. 900 af 
17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger. 
 
Miljøstyrelsens vurdering af Revas bemærkninger til påbudsvar-
sel 
 
Frekvens for grundvandsmonitering 
Indledningsvis skal det bemærkes, at i bekendtgørelse 719 af 24. juni 2011 
om deponeringsanlæg, bilag 2, pkt. 6 er der opstillet regler for nye anlæg. 
For monitering af grundvand, anføres det, at der som minimum skal stilles 
vilkår om, at grundvandskontrollen foretages 4 gange årligt i deponerings-
anlæggets drifts- og efterbehandlingsperiode. Revas er som et nedlukket 
deponeringsanlæg omfattet af kravene i § 8, stk. 4 i bekendtgørelse 650 af 
29. juni 2001 om deponeringsanlæg2. Efter denne bestemmelse skal der 
minimum stilles vilkår om grundvandskontrol 2 gange årligt i efterbehand-
lingsperioden. Dette følger af bilag 3, pkt. 5 i bekendtgørelsen fra 2001.  
 
Vilkår om analyseparametre til grundvandskontrol ved et deponeringsanlæg 
fastsættes med udgangspunkt i såvel perkolatets forventede sammensæt-
ning og forureningsgrad som i grundvandskvaliteten i området. Ved valg af 
analyseparametre skal indgå en vurdering af stoffernes baggrundskoncen-
tration samt mobilitet i grundvandszonen.  
 
Det grundlæggende udgangspunkt for fastsættelse af analysefrekvensen, er 
at en forurening fra udsivende perkolat ikke må kunne bevæge sig længere i 
tidsrummet mellem 2 prøvetagninger, end det er muligt at gribe ind over for 
forureningen.  
 
Viborg Amt har i revurderingsafgørelse af 20. december 2006 vurderet, at 
en monitering 2 gange pr. år var tilstrækkeligt for overvågning af grund-
vandskvaliteten, om end Revas tidligere har oplyst, at der er en høj strøm-
ningshastighed i det øvre sekundære grundvand (530 m/år ved boring M4, 
jf COWI-rapport , august 2005, modtaget af Viborg Amt 12. september 
2005). Afstanden til nærmeste overfladerecipient, som er et § 3 vandløb 
beliggende syd for deponeringsanlægget, er ca. 80 meter. Afstanden til 
Jegstrup Bæk (målsat) beliggende vest for deponeringsanlægget er ca. 275 
m. Det kan ikke afvises, at der er hydraulisk sammenhæng imellem det øvre 
sekundære grundvandsmagasin og de to vandløb. 

                                                 
2 Jf. § 32, stk. 2 i Bekendtgørelse 719 af 24. juni 2011, henholdsvis § 36, stk. 2 i bekendtgø-
relse af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg, 
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Hvis frekvensen stringent skulle fastlægges herfra, burde der udtages prøver 
mere end 6 gange pr år, hvilket vurderes urealistisk. Frekvensen med 2 prø-
veudtagninger pr. år fortsættes, som der har været anvendt siden 1997 på 
anlægget.  
 
Antallet af moniteringsboringer 
I deponeringsbekendtgørelsen er udgangspunktet, at der ved godkendelse af 
nye deponeringsanlæg skal etableres minimum 3 moniteringsboringer, her-
af en opstrøms og 2 nedstrøms for deponeringsanlægget. Moniteringsborin-
gerne skal etableres så tæt ved deponeringsarealets afgrænsning som mu-
ligt. Godkendelsesmyndigheden skal forøge antallet af boringer, såfremt 
dette er begrundet i deponeringsanlæggets arealmæssige udstrækning 
og/eller som følge af resultaterne af de gennemførte hydrogeologiske under-
søgelser. Det samme gør sig gældende for bestående anlæg, som blev påbudt 
nedlukket pr. 16. juli 2009, jf. § 32, stk. 2 i gældende deponeringsbekendt-
gørelse. 
 
Revas er beliggende indenfor hovedvandopland 1.2 og er således omfattet af 
vandplan 2010-2015 for Limfjorden. Af vandplanen fremgår det, at Revas er 
beliggende i område med drikkevandsinteresser umiddelbart syd for Områ-
de med særlige drikkevandsinteresser. Jegstrup Bæk er i vandplanen angi-
vet til at være under observation i forhold til indsatskategorier for miljøfar-
lige forurenende stoffer. Miljømålet for Jegstrup Bæk er god økologisk til-
stand. § 3-vandløbet beliggende i en afstand af 80 m fra deponeringsanlæg-
get har udløb i Jegstrup Bæk og er omfattet af bekendtgørelse 1022 af 25. 
august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Potentialekortet for det øvre sekundære grundvand ved Revas indikerer en 
syd-sydvestlig strømningsretning opstrøms anlægget og under deponerings-
anlægget mere direkte sydvestlig retning.  
 
Samtidig har deponeringsanlægget en udstrækning på ca. 330 x 700 m.  
 
Boringerne M5, M11 og M10 må på det foreliggende grundlag betragtes som 
opstrøms boringer for deponeringsanlægget. Sammenlignes analyseresulta-
terne fra boring M5 og M11 med boring M10, ses der at være forskel på bag-
grundsniveauer henholdsvis øst og  nord for deponeringsanlægget. Det gør 
sig særligt gældende mht. de klorerede forbindelser, zink, nikkel foruden 
enkelte øvrige parametre herunder ledningsevne, redox og karbonat. 
 
På baggrund af ovennævnte forhold (bekendtgørelsens ordlyd, beliggenhed 
af overfladerecipienter, deponeringsanlæggets udstrækning, potentialekor-
tets udseende og de eksisterende moniteringsdata for de opstrøms boringer) 
vurderer MST, at antallet af opstrøms boringer må udvides fra kun at omfat-
te boring M5 til ligeledes at omfatte M10 i det omfang det er muligt at udta-
ge prøver fra denne. Placeringen af opstrøms boringer vil blive genovervejet 
ved næste revurdering, jf. MST tidligere udmeldinger ift. placering af moni-
teringsboringer i mellem det ikke membranbelagte areal og det membran-
belagte areal.  
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Set i forhold til nedstrøms boringer er der enighed imellem MST og Revas 
om, at boringerne B15, C1, C2, M1 og M3 skal indgå i moniteringsprogram-
met. MST fastholder endvidere, at boringerne B16 og A3 skal indgå i moni-
teringsprogrammet. B16 er stadig relevant for den nordvestlige del af det 
membranbelagte areal (hvor der er accepteret forhøjelse af deponihøjden), 
mens A3 kan give en indikation for påvirkningen fra den vestlige del af det 
ikke membranbelagte deponi – og dermed medvirke til afklaring af hvilke 
bidrag det ikke–membranbelagte areal giver til forurening i området – og 
som dermed ikke kan tilskrives Revas. Boring A3 er i øjeblikket det nærme-
ste, man kommer en opstrøms boring for det membranbelagte deponi, så 
længe der ikke er boringer placeret imellem det ikke-membranbelagte og 
det membranbelagte depot. Boringerne A3 og B16 har da også indgået i mo-
niteringen siden 1997, hvorfor der findes en lang tidsserie, for grundlæg-
gende parametre, mens der for miljøfremmede stoffer kun er målt i en kort 
årrække.  
 
Med udgangspunkt i Revas’ eget forslag til monitering i statusnotat III, hvor 
boringerne M6-M9 var inddraget, var flere af boringerne medtaget i på-
budsvarslet af 27. marts 2012, da informationerne i disse boringer kan være 
nyttige. Med Revas’ bemærkninger til påbudsvarslet må MST erklære sig 
enig i, at de på det foreliggende grundlag reelt ikke er med til at beskrive 
virksomhedens forureningsbidrag. 
 
I forhold til påvirkningen ved område 1 ved modtagestation for farligt affald, 
findes der ikke belæg for at tilskrive den de militære aktiviteter i området ud 
fra den eksisterende viden. Der er kun få målinger i M11, potentialekortet er 
ikke veldefineret i området, og koncentrationen af TeCE er eksempelvis ge-
nerelt højere i M5 sammenholdt med M11. Derfor ønskes udviklingen for 
klorerede forbindelser fulgt med en årlig analyse i M11.  
  
Parameteromfang 
Det fastholdes, at oplysninger fra prøvetagningen og rutinekontrol skal fast-
holdes ved alle prøvetagninger. Ligeledes for tungmetaller og DEHP. Det 
vurderes ligeledes nødvendigt, at samme prøve analyseres for klorerede for-
bindelser, såfremt AOX påvises over detektionsgrænsen. Det samme gør sig 
gældende, hvis GC-FID indikerer forurening, så skal samme prøve analyse-
res for enkeltparametrene BTEXN, kulbrinte-fraktioner og phenolforbindel-
ser. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at afvente et halvt år på næste prø-
vetagning for at få en afklaring af, hvori en påvirkning består, herunder 
hvilke aktionsmuligheder der er, og ikke mindst hvor problematisk påvirk-
ningen er. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at frekvensen for prøvetagning 
er sat lavt ift. porevandshastigheden og nærliggende recipienter i området. 
 
Det er i revurderingsafgørelse af 20. december 2006 oplyst, at der siden 
1992 og frem til revurderingsafgørelsen har været tilladt deponering af dag-
renovation på anlægget foruden forbrændingsegnet affald. Ligeledes er det 
nævnt i revurderingsafgørelsen, at der frem til nedlukning må deponeres 
handels- kontoraffald samt industriaffald (ikke genanvendeligt affald eller 
forbrændingsegnet affald), storskrald, bygge- og anlægsaffald, have- og 
parkaffald, vejaffald (gadefejning), spildevandsslam, ristestof og sand, olie-
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forurenet jord op til 5%, asbestholdigt materiale, forbrændingsrester fra 
energifremstiling, rester for affaldsbehandlingsanlæg og endelig tungmetal-
forurenet jord.  
 
Analyseprogrammet suppleres derfor med følgende stoffer: 1,2 dibro-
methan, PAH, MTBE, pentachlorphenol, pesticider og phtalater, hvilket 
hænger sammen med kravene til miljøkonsekvensvurderinger for opnåelse 
af reducerede krav til membranbeskyttelse i bekendtgørelse 650 af 29. juni 
2001, deponeringen af blandet affald på Revas, og er endelig i tråd med vil-
kår 1.6 i revurderingsafgørelsen af 20. december 2006. 

 
Analyseprogrammet fremsendt i påbudsvarsel af 27. marts 2012 er i hen-
hold til ovenstående revideret og fremgår af nærværende afgørelse. 
 
For de supplerende miljøfremmede stoffer vil moniteringen for disse stoffer 
blive taget op på oplæg fra Revas efter 2 års screening, når der foreligger 
minimum 4 repræsentative måleresultater fra de pågældende boringer. MST 
vil herefter træffe afgørelse om omfanget af monitering af disse supplerende 
miljøfremmede stoffer.  
 
I forhold til antallet af nedstrøms boringer, hvori der skal moniteres vil dette 
ligeledes kunne tages op, når udbedringen af pumpestationen af MST vur-
deres at have medført et tilstrækkeligt stort fald i koncentrationerne sam-
menholdt med miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022. Her tænkes 
specielt på boringerne M1 og M3. Analyserne for juni 2012 viser ikke nogen 
ændringer af betydning ift., at der er foretaget udbedring af pumpestationen 
i foråret 2012.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg  eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 28. November 2012 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. Klagegeby-
ret 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 op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets hjemmeside.  
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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 klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøsty-
relsen Aarhus. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 449 eller 
aar@mst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Inge Lise Therkildsen 
Civilingeniør 
 
Kopi sendt til:  
Viborg Kommune, viborg@viborg.dk, Mette Esman Dolberg 
mdo@viborg.dk og Torben Bundgaard tbu@viborg.dk; 
COWI, Anita Dahl Hansen, aha@cowi.dk 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt, midt@sst.dk 
Naturstyrelsen, Vestjylland, ves@nst.dk  
Region Midtjylland, Regional Udvikling, Jord og Råstoffer, jord-
raastoffer@ru.rm.dk 



Bilag 1: Placering af boringer og potentialekort fra 2010, kilde COWI, statusnotat III, af 9. 
december 2011 
 





Bilag 2: Virksomhedens bemærkninger til oplæg til moniteringsprogram for 
grundvand i forlængelse af statusnotat III 
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1 Indledning 

I forlængelse af udarbejdelsen af statusnotat III af 9. december 2011 og efter-

følgende drøftelser af notatet mellem Revas, Miljøstyrelsen og COWI den 31. 

januar 2012, har Miljøstyrelsen Aarhus fremsendt notatet ”Oplæg til monite-

ringsprogram for grundvand i forlængelse af statusnotet III” af 27. marts 2012. 

1.1 Miljøstyrelsens notat af 27. marts 2012 

Miljøstyrelsens notat af 27. marts 2012 er et varsel om påbud om ændring af 

vilkår 1.6 i afgørelse af 20. december 2006 omhandlende egenkontrol i monite-

ringsboringerne tilknyttet virksomheden. 

Den fremtidige ordlyd af vilkår 1.6 er: 

 Der skal foretages en monitering af grundvandet i de nedstrøms belig-

gende boringer A3, C1, C2, B15, B16, M1, M3, M6 og M7. Parameter-

omfang og hyppighed er angivet i nedenstående tabel 1, idet der moni-

teres rutinekontrol i foråret og rutinekontrol plus supplerende analyser 

i efteråret.  

Endvidere skal der moniteres i opstrøms boringer M5, M10 og M11. 

Parameteromfang og hyppighed er ligeledes angivet i nedenstående ta-

bel 1, ligeledes med rutinekontrol i foråret og rutinekontrol plus sup-

Revas 
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plerende analyser i efteråret. 

Miljøstyrelsen angiver i notatet, at den konstaterede påvirkning af grundvandet 

i området omkring Revas Affaldscentret kan inddeles i følgende tre delområder 

med følgende karakteristika: 

 Område 1 – boringerne M5 og M11 med en mindre påvirkning med 

klorerede opløsningsmidler. 

 Område 2 – boringerne C2, C1, M2 og M3 med påvirkning med perko-

lat fra utætheden i pumpestationen. 

 Område 3 – boringerne A3, B15, B16, C1, M6 og M9 med påvirkning 

med flere perkolatkomponenter, heriblandt nikkel, arsen, NVOC for-

uden klorerede opløsningsmidler (trichlorethylen og vinylchlorid) og 

desuden totalkulbrinter (benzen – C35). 

Den fremtidige monitering skal sikre overvågning dels i relation til den almin-

delige overvågning af deponeringsanlægget, jf. deponeringsbekendtgørelsen og 

afgørelse af 20. december 2006, og dels i forhold til at følge udviklingen af de 

konkrete påvirkninger i de tre områder. 

Som begrundelse for den angivne ændring af vilkår 1.6 og derved moniterings-

programmet angiver Miljøstyrelsen i notatet af 27. marts 2012 følgende hoved-

elementer med henvisning til de konstaterede påvirkninger i grundvandet: 

 I henhold til den generelle overvågning af deponeringsanlægget kan 

Miljøstyrelsen tilslutte sig, at det ordinære moniteringsprogram for bo-

ringerne B15, B16, C1 og C2 samt opstrøms boring M5 følges iht. vil-

kår 1.6. 

 I forhold til at se, hvad der kommer opstrøms det ikke-membranbelagte 

depot vurderer Miljøstyrelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at ind-

drage den nye boring M10 forsøgsmæssigt i den ordinære monitering. 

 Der har ikke tidligere været analyseret for stofferne 1,2 dibromethan, 

PAH, MTBE, pentachlorphenol, pesticider og phatalater. Den hidtige 

formulering af vilkår 1.6 er for disse parametre tvetydig. Fremad rettet 

inddrages disse parametre i grundvandsmoniteringen med begrundelse i 

lossepladsens driftsperiode og anvendelse, samt tidligere påviste miljø-

fremmede stoffer i perkolatpåvirket grundvand. 

 I forhold til område 1 vurderer Miljøstyrelsen, at det vil være hensigts-

mæssigt at M11 moniteres for klorerede opløsningsmidler en gang pr. 

år (efterår) så udvikling og sammenhæng i påvirkning i M5 og M11 kan 

følges. 

 I forhold til område 2 ønsker Miljøstyrelsen, at der udover at følge på-

virkningen i boringerne C1, C2 og B15 som minimum analyseres for 
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parametrene mangan, cadmium, kobber, kviksølv, nikkel og zink i bo-

ring M3 en gang årligt med henblik på at følge disse parametre i forhold 

til miljøkvalitetskravene i overfladerecipienten. 

 I forhold til område 3 kan Miljøstyrelsen bifalde, at der foretages mo-

nitering i boring A3 i forhold til vilkår 1.6 således, at den konstaterede 

påvirkning i denne boring følges og kan sammenlignes med B16 og 

B15. Herudover vurderer Miljøstyrelsen, at boring M6 og M7 skal være 

omfattet af moniteringen, idet nikkel i M6 og kviksølv i M7 er forhøjet 

og samtidig kan boringerne bruges til en generel vurdering af påvirk-

ningernes udbredelse, idet vinylchlorid er konstateret i M6. Endelig 

vurderer Miljøstyrelsen, at boring M1 skal inddrages i moniteringen for 

at følge den generelle udvikling af påvirkningen fra område 2 og 3. 

2 Bemærkninger fra Revas 

I forlængelse af mødet om statusnotat III den 31. januar 2012 og det efterføl-

gende mødereferat fra Miljøstyrelsen af 10. februar 2012 har COWI på vegne 

af Revas ved mail af 9. marts 2012 bl.a. forespurgt Miljøstyrelsen til status på 

udkastet til moniteringsprogrammet, og til status omkring en supplerende gen-

nemgang af analyseresultaterne og vurderingerne i statusnotat III. 

I forhold til den supplerende gennemgang af analyseresultaterne og vurderin-

gerne i statusnotat III har Miljøstyrelsen i svar på mailen den 12. marts 2012 

oplyst, at det er sandsynliggjort, at kildeområdet til forureningen med klorerede 

opløsningsmidler ikke er det sydlige deponeringsområde (B15 er påvirket af 

utæthederne ved pumpestationen), og at denne påvirkning kun skal moniteres. 

Endvidere angiver Miljøstyrelsen, at der i forhold til fremtidig adskillelse af 

forureninger hørende til det ikke membranbelagte depot hørende under Region 

Midtjylland og det membran-belagte depot hørende til Revas, og i forhold til 

fastsættelse af alarmgrænser i efterbehandlingsperioden, som nævnt i referatet 

af 10. februar 2012, vil blive overvejet at kræve grundvandsmonitering imellem 

de to arealer. 

Med henvisning til Miljøstyrelsens mødereferat af 10. februar 2012 og mailen 

af 12. marts 2012 havde Revas forventet, at problemstillingen i forhold til an-

svarsfordelingen for de konstaterede påvirkninger af grundvandet omkring Re-

vas Affaldscentret var afklaret i forhold til deponeringsbekendtgørelsen og ef-

terbehandlingsperioden. 

Ansvaret for den konstaterede påvirkning med bl.a. klorerede opløsningsmidler 

(PCE) opstrøms affaldscentret i M10 og M11 (område 1) og den konstaterede 

påvirkning med primært klorerede opløsningsmidler (TCE og VC) nedstrøms 

det ikke membran-belagte depot i A3, B16, M6 og M7 (område 3) vurderes af 

Miljøstyrelsen at være hørende under Region Midtjylland, og derved ikke at 

være relateret til Revas. 
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De konstaterede påvirkninger af grundvandet i området nedstrøms det sydlige 

membran-belagte depot i C1, C2, B15, M1, M2 og M3 (område 2) som følge af 

de konstaterede utætheder i pumpestationen og det tilhørende afløbssystem, er i 

overensstemmelse med overgangsplanen og kravene til efterbehandlingsperio-

den i deponeringsbekendtgørelsen entydigt relateret til Revas som ansvarlig. 

2.1 Statusnotat III af 9. december 2011 

I redegørelsen af påvirkningen af grundvandet i statusnotat III foreslog Revas 

følgende moniteringsprogram med henblik på at dokumentere udviklingen af 

indholdet af de konstaterede komponenter i det sekundære grundvand ned-

strøms Revas Affaldscentret: 

 Der udtages grundvandsprøver fra moniteringsboringerne A3, B15, 

B16, C1, C2 og M6-M9 2 gange pr. år (forår og efterår) til analyse i 

overensstemmelse med analyseprogrammet i det opstillede vilkår 1.6 i 

overgangsplanen. 

 Der udtages grundvandsprøver fra samtlige moniteringsboringer A3, 

B15, B16, C1, C2 og M1-M11 efter 3 år i efteråret 2014 til analyse i 

overensstemmelse med analyseprogrammet i vilkår 1.6 med henblik på 

at undersøge og vurdere udviklingen i det samlede forureningsbillede. 

Det foreslåede moniteringsprogram er baseret på de oprindelige principper i 

vilkår 1.6 med udtagning af grundvandsprøver til analyse for parametrene i ru-

tinekontrolprogrammet (COD, AOX, GC/FID, NVOC m.v.) suppleret med 

tungmetalprogrammet (arsen, bly, bor m.v.) som følge af perkolatsammensæt-

ningen, jf. deponeringsbekendtgørelsen. 

Moniteringsprogrammet er endvidere baseret på, at kun moniteringsboringer 

med konstateret indhold af klorerede opløsninger (overskridelse af alarmværdi-

en for AOX) og oliekomponenter (overskridelse af alarmværdien for GC/FID) 

vil blive analyseret for disse komponenter. 

Det foreslåede moniteringsprogram i statusnotat III var alene relateret til at op-

nå et fyldestgørende forureningsbillede, og dokumentere udviklingen af indhol-

det af de konstaterede påvirkninger i det sekundære grundvand med en klar for-

ventning om, at den tidligere drøftede ansvarsfordeling for forureningsforhol-

dene ville blive afklaret. 

2.2 Udførte renovering af pumpebrønd og perkolatsystem 

Som angivet i COWI´s notat af 4. april 2012 til Miljøstyrelsen har Revas gen-

nemført den aftalte undersøgelser af eventuelle utætheder i pumpebrønden og 

perkolatsystemet og efterfølgende udbedret de konstaterede skader og utæthe-

der. 

Pumpebrønden er blevet tætnet med beton og de 3 stk. ø 200 indløbsledninger 

med konstaterede utætheder er blevet strømpeforet, og tilsvarende er de tilhø-
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rende 4 stk. samlebrønde blevet tætnet med specialbeton således, at perkolat-

systemet ved den efterfølgende trykprøvning med 3-4 meter vand overholder de 

skærpede krav i DS 455 (Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssy-

stemer i jord).  

De gennemførte renoveringer af pumpebrønden og det tilhørende perkolatsys-

tem forventes at medføre, at indholdet af perkolatkomponenter i det sekundære 

grundvand løbende vil blive reduceret og at det dermed er verificeret, at perko-

latsystemet er tæt og funktionelt. 

2.2.1 Sammenligninger af beregnet og målt perkolatmængde 

Med henblik på at verificere de tidligere udførte sammenligninger af den bereg-

nede og målte perkolatmængde fra det membranbelagte deponeringsområde i 

notat af 6. maj 2009 og herunder dokumentere, at perkolatsystemet overordnet 

set er funktionelt og effektivt, har Revas gennemført toplagsmodelberegninger 

for perioden 2007-2011. 

I tabel 2.1 er de beregnede perkolatmængder baseret på indtastning af data som 

nedbør, afdækning m.v. i toplags-modellen og sammenlignet med de målte per-

kolatmængder. Resultaterne af beregningerne ligger i et regneark og kan frem-

sendes efterfølgende hvis Miljøstyrelsen ønsker dette. 

Tabel 2.1 Angivelse af beregnede og målte perkolatmængder 

Driftsår Nedbør Beregnet perkolatmængde  Målt perkolatmængde 

2007 765,1 mm 26.177 m3 36.584 m3 

2008 794,8 mm 36.605 m3 28.776 m3 

2009 717 mm 23.573 m3 21.856 m3 

2010 867 mm 30.180 m3 28.169 m3 

2011 707 mm 19.887 m3 23.079 m3 

Gennemsnit 2007-2011 27.284 m3 27.693 m3 

 

Som det fremgår af tabel 2.1 viser en sammenstilling af de beregnede og målte 

perkolatmængder relativt store variationer i de enkelte driftsår, mens de gen-

nemsnitlige perkolatmængder viser en begrænset variation på mindre end 2 %. 

Variationer over de enkelte driftsår skyldes primært, at toplagsmodellen regner 

med momentan perkolatdannelse ved nedbør, og derved ikke indregner den na-

turlige forsinkelse ved transport gennem affaldet. Samtidig har tidspunktet for 

nedbøren væsentlig betydning for perkolatdannelsen, idet store nedbørsmæng-

der i sommerperioden ikke nødvendigvis medfører stor perkolatdannelse som 

følge af afdampning og optagelse i planter m.v. 

Variationerne for de enkelte driftsår udjævnes ved en sammenligning over flere 

driftsår, og derved viser den begrænsede forskel mellem den beregnede og mål-
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te perkolatmængde, at perkolatsystemet med membran og opsamlingssystem er 

funktionelt og effektivt. 

Sammenstillingen mellem den beregnede og målte perkolatmængde for perio-

den 2007-2011, med en meget begrænset forskel mellem gennemsnittet af den 

beregnede og målte perkolatmængde, sammenholdt med den relativt begrænse-

de udbredelse af den konstaterede perkolatpåvirkning omkring C2, vurderes at 

verificere, at udsivningen fra de konstaterede utætheder ved pumpebrønden har 

været af begrænset omfang. 

2.3 Bemærkninger til analyseprogrammet 

I forbindelse med gennemførelse af monitering af grundvandet i foråret 2012 

har Revas og COWI tolket Miljøstyrelsens oplæg til moniteringsprogram af 27. 

marts 2012, og derved ændring af vilkår 1.6 således, at forårsprogrammet skal 

bestå af analyseparametrene i rutinekontrolpakken og at efterårsprogrammet 

skal bestå af analyseparametrene i rutinekontrolprogrammet og supplerende 

analyser. 

Ved efterfølgende telefoniske drøftelser af Miljøstyrelsens notat af 27. marts 

2012 mellem Miljøstyrelsen og COWI har det vist sig, at Revas og COWI´s 

tolkning af moniteringsprogrammet ikke var i overensstemmelse med Miljøsty-

relsens hensigt og at Miljøstyrelsen erkendte, at beskrivelsen af moniterings-

programmet ikke var entydig og klar. 

På baggrund heraf besluttede Revas i samråd med COWI at gennemføre moni-

teringen af grundvandet i de angivne boringer i foråret 2012 ved analysepara-

metre i overensstemmelse med rutinekontrolpakken suppleret med metallerne, 

idet denne analyse skal gennemføres som følge af sammensætningen af perko-

latet. 

2.3.1 Ansvarsområde for Revas (område 2) 

Med henvisning til de gennemførte udbedringer af perkolatsystemet og kravene 

til moniteringskontrollen i efterbehandlingsperioden i overensstemmelse med 

deponeringsbekendtgørelsen vurderer Revas, at det vil være tilstrækkeligt at 

gennemføre et moniteringsprogram bestående af rutinekontrolpakken og metal-

pakken for at kunne verificere påvirkningen af det sekundære grundvand fra det 

membran-belagte depot. 

Ved de gennemførte analyser til dokumentation af forureningsforholdene i om-

rådet omkring Revas Affaldscentret beskrevet i statusnotat I-III har de konstate-

rede forureningsforhold i området omkring den utætte pumpestation primært 

været de ”almindelige” perkolatkomponenter og metaller. 

Moniteringsprogrammet gennemføres for moniteringsboringerne C1, C2, B15, 

M1, M3 og M5, der vurderes at være dækkende for kravene til dokumentation 

af påvirkning af grundvandet fra deponeringsaktiviteterne i relation til Revas 

Affaldscentret og derved Revas´s ansvarsområde. 
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Revas er indstillet på at supplere moniteringsprogrammet for efteråret med ana-

lyseparametrene for klorerede opløsningsmidler og oliekomponenter (GC/FID) 

i nødvendigt omfang. 

Med hensyn til de foreslåede supplerende stoffer i relation til miljøfremmede 

stoffer vurderes det ikke at være relevant at analysere for disse parametre, idet 

deponeringsaktiviteterne i det menbran-belagte depot er foregået fra 1990 og 

fremefter, hvor der har været stor fokus og opmærksomhed på ikke at deponere 

farligt affald.  

Endvidere vurderes det at være verificeret, at det samlede perkolatsystem under 

deponeringsområdet er funktionelt og effektivt, og at den gennemførte tætning 

af pumpebrønden og det tilhørende afløbssystem vil medføre, at påvirkningen 

af det sekundære grundvand løbende vil blive reduceret og sandsynligvis ophø-

re. 

Det vurderes overordnet set ikke at stå mål med analyseomkostningerne at ud-

vide analyseprogrammet med yderligere parametre, specielt set i lyset af, at der 

gennem hele kontrolperioden har været god overensstemmelse mellem sam-

mensætningen i perkolatet og de konstaterede påvirkninger af grundvandet. 

2.3.2 Ansvarsområde for Region Midtjylland (område 1 og 3) 

Som angivet tidligere i dette notat vurderes det, at ansvaret for de konstaterede 

påvirkninger i området opstrøms affaldscentret i M10 og M11 (område 1) og de 

konstaterede påvirkninger med primært klorerede opløsningsmidler nedstrøms 

det ikke membran-belagte depot i A3, B16, M6 og M7 (område 3) hører under 

Region Midtjylland. 

På baggrund heraf bør moniteringsomfanget til dokumentation og vurdering af 

udviklingen i indholdet af forureningskomponenter i det sekundære grundvand 

i tilknytning til disse områder afklares med og betales af Region Midtjylland. 

2.3.3 Analyseomkostninger for Revas for 2009-2011 

I forbindelse med de gennemførte redegørelser for perkolatpåvirkningen i det 

sekundære grundvand ved Revas Affaldscentret beskrevet i statusnotat I-III har 

Revas haft analyseomkostninger som angivet i tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Analyseomkostninger for 2009-2011 

DRIFTSÅR 2009 2010 2011 

Analyseomkostninger (kr. ekskl. moms) 242.200 356.000 566.600 

 

Viborg Kommune har i 2012 indgået en ny kontrakt med AL-Control om gen-

nemførelse af grundvandsanalyser, og på baggrund af de oplyste enhedspriser 

kan det oplyses, at Revas vil have årlige analyseomkostninger på ca. 175.000 
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kr. ekskl. moms ved gennemførelse af det angivne analyseprogram i Miljøsty-

relsens notat af 27. marts 2012. 

Ved gennemførelse af det nødvendige analyseprogram i forhold til overholdelse 

af kravene til efterbehandlingsperioden i deponeringsbekendtgørelsen for de 

ansvarspådragende deponeringsaktiviteter for Revas vil de årlige analyseom-

kostninger være på ca. 55-60.000 kr. eksklusiv moms ved analyse af grundvand 

fra moniteringsboringerne i område 2 (C1, C2, B15, M1, M3 og M5). 

3 Opsamling 

Revas foreslår som angivet i nærværende notat at der fremadrettet opstilles et 

moniteringsprogram baseret på boringerne C1, C2, B15, M1, M3 og M5 og at 

det i foråret omfatter parametrene i rutinekontrolprogrammet suppleret med 

tungmetalprogrammet. I efteråret vil analysen omfatte parametrene i rutinekon-

trolprogrammet suppleret med tungmetalprogrammet samt omfattende supple-

rende analyser for AOX og GC/FID hvor disse er konstateret.  

Revas forventer at Miljøstyrelsen finder en afklaring med Region Midtjylland 

vedrørende en eventuel fortsat monitering af de ikke membranbelagte områder, 

herunder omfang og betaling da dette ikke henhører under Revas.  

Revas vil gerne anmode Miljøstyrelsen om en tilbagemelding på nærværende 

notat senest den 1. august 2012, således at det er muligt at tilrettelægge de 

fremtidige måleprogrammer i samarbejde med Al-Control inden næste måle-

runde i oktober 2012. 

Revas ønsker endvidere at drøfte sagen politisk i Viborg Kommune, set i lyset 

af de store udgifter der har været og fortsat er, knyttet til moniteringen, og den 

forventede størrelsesorden af disse fremover.   

 


