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1 INDLEDNING 
Kalvebod Miljøcenter driver et deponeringsanlæg til særligt forurenet jord 
(op til grænse for farligt affald). Københavns Kommune har meddelt miljø-
godkendelse af depotet den 3. marts 1999. I miljøgodkendelsen er depone-
ringsanlægget klassificeret til at kunne deponere i alt 120.000 m3 forurenet 
jord inden for affaldsklassen mineralsk affald. 

Kalvebod Miljøcenter har i 2002 udarbejdet en overgangsplan efter be-
stemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen nr. 650 af 29. juni 2001, hvor 
udgangspunktet var, at depotet ville være opfyldt inden udgangen af 2008. I 
december 2006 sender Kalvebod Miljøcenter en ny overgangsplan for jord-
depotet, da depotet grundet stor restkapacitet ønskes videreført efter 15. juli 
2009. Miljøministeriets lokale miljøcentre har 1. januar 2007 overtaget tilsy-
net med offentligt ejede deponeringsanlæg. Det er derfor Miljøcenter Ros-
kilde, der som tilsynsmyndighed skal træffe afgørelse om revision af Kalve-
bod Miljøcenters miljøgodkendelse for deponeringsanlægget. Københavns 
Kommune er godkendelsesmyndighed og træffer afgørelse om eventuelle 
nye aktiviteter, der ikke er omfattet af denne godkendelse.   

Miljøcenter Roskilde har på grundlag af overgangsplan og supplerende op-
lysninger beskrevet i denne miljøgodkendelse foretaget en revurdering af 
den oprindelige miljøgodkendelse, udstedt af Københavns Kommune den 3. 
marts 1999. Miljøcenter Roskilde har ventet med at træffe afgørelse om 
deponeringsanlæggets mulighed for fortsat drift efter 15. juli 2009. Med Mil-
jøministerens udstedelse af ny deponeringsbekendtgørelse den 31. marts 
2009 er der nu mulighed for at inddrage den kystnære placering i miljøkon-
sekvensvurderingen af deponeringsanlæg i forhold vurdering af behovet for 
dobbelt membransystem under deponeringen. 

Jorddepotet er placeret efter kystnærhedsprincippet, det har indadrettet 
grundvandstryk og risikoen for udstrømning af perkolat til omgivelserne er 
ringe. Miljøcenter Roskilde vurderer derfor, at depotet kan videreføres efter 
15. juli 2009 uden etablering af en kunstig bundmembran (primær mem-
bran). Fortsat drift af depotet vil ske med sikkerhed i kontrol ved modtagelse 
af forurenet jord samt kontrol af depotets indadrettede grundvandstryk. 

Revurderingen giver anledning til, at der stilles en række supplerende vilkår 
om egenkontrol, afrapportering, nedlukning samt sikkerhedsstillelse. Blan-
dingsvand af perkolat og grundvand fra jorddepotet udledes fremover direk-
te til Kalveboderne og der er kommet nye miljøkvalitetskrav, hvorfor det og-
så har været relevant at revurdere udledningstilladelsen. 

Miljøgodkendelsen er omfattet af IPPC-reglerne og skal tages op til revurde-
ring jævnligt. Efter denne første revurdering skal godkendelsen som mini-
mum tages op til revurdering hvert 10. år. 

2 AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne i overgangsplan (se bilag A og B) og supple-
rende oplysninger i afsnit 3 og 4 samt bilag har Miljøcenter Roskilde foreta-
get en revurdering af følgende miljøgodkendelse: 
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 Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg til forurenet jord på den 

nordlige del af Kalvebod Miljøcenter, Selinevej 2, 2300 København 
S, 3. marts 1999. 

 
Retsbeskyttelsesperioden for alle vilkår i den tidligere godkendelse er udlø-
bet. Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af de fleste 
vilkår i godkendelsen af 3. marts 1999. Nærværende afgørelse erstatter den 
tidligere meddelte godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og 
vilkårene fremgår af afsnit 2.2 til og med afsnit 2.10 nedenfor. 

Denne afgørelse om jorddepotets fortsatte drift og vilkår herfor, meddeles i 
henhold til § 41 stk. 1, jf. § 41 b, i miljøbeskyttelsesloven, jf. i øvrigt § 8 i 
deponeringsbekendtgørelsen nr. 650 af 29. juni 2001 i forhold til afgørelse 
om fortsat drift, mens vilkår er meddelt i forhold til deponeringsbekendtgø-
relse nr. 252 af 31. marts 2009. 

2.1 Klassificering af deponeringsenhed 
For optagelse af affaldstyper på anlægsspecifik positivliste skal affaldet 
grundlæggende overholde kriterierne for anlægsklasse MA1. 

2.2 Vilkår om generelle forhold 
1. Overdragelse af deponeringsanlæg eller dele heraf må kun ske til en 

offentlig myndighed, indtil tilsynsmyndigheden har godkendt, at efterbe-
handlingen er afsluttet og depotet er overgået til passiv drift. 
 
Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes til tilsynsmyndigheden, 
før ændringen indtræder. 
 

2. Ved overdragelse af deponeringsanlæg før efterbehandlingen er afslut-
tet, skal erhververen stille samme sikkerhed, som Kalvebod Miljøcenter 
er forpligtet til at stille. 
 

3. Driftsledere og personale, der varetager den daglige drift af jorddepotet, 
skal have erhvervet hhv. A-beviser og B-beviser i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 612 af 22. juni 2004 med senere ændringer om 
uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsan-
læg. 

2.3 Vilkår om indretning og drift 
 
INDRETNING 
 

4. Lermembran, dræn, målebrønd, udlagt drængrus og geotekstil under 
deponeringsanlægget skal bibeholdes intakt. Det skal sikres, at der ikke 
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inden depotet overgår til passiv drift sker skadelige sætninger, som kan 
medføre skade på membranbunden. 
 

5. Der skal være et hegn omkring hele deponeringsanlægget for at hindre 
uvedkommende adgang til depotet. Indhegningen skal holdes ved lige 
og inspiceres minimum én gang hvert halve år. Indhegningen skal op-
retholdes, indtil depotet er fuldt slutafdækket. 
 

6. På deponeringsanlægget skal der være hjælpemidler til at rengøre last-
biler, dumpere og andet materiel for forurenet jord. 
 

7. Brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter herfra må ikke op-
lagres inde på depotet.  
 
VANDSTAND 
 

8. Der skal etableres 2 tryktransducere til dokumentation af perkolatop-
samlingssystemets effektivitet. Tryktransducerne etableres inden i depo-
tet i drænsystemet så tæt på bunden som muligt: 
  1 tryktransducer længst mod nord samt  
  1 tryktransducer længst mod syd.  
 
De to tryktransducere skal være etableret og i drift inden 1. oktober 
2009. 
 

9. Der skal etableres 1 pejleboring med tryktransducer umiddelbart uden 
for depotet. Boringen skal filtersættes i det primære grundvandsmaga-
sin. Boringen skal etableres i overensstemmelse med bekendtgørelse 
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bekendtgørel-
se nr. 1000 af 26. juli 2007. 
 
Boringen skal være etableret og tryktransduceren i drift inden 1. oktober 
2009. Før boringen etableres, skal der sendes kopi af boretilladelse til 
tilsynsmyndigheden. 
 
MODTAGEKONTROL 
 

10. Når anlægget er uaflåst, skal der altid være mindst en person til stede til 
at foretage modtagekontrol. Personen skal have A-bevis eller umiddel-
bart kunne komme i kontakt med en kollega med A-bevis. 
 

11. Ved modtagelse af et læs forurenet jord skal Kalvebod Miljøcenter kon-
trollere, at der fra affaldsproducenten/leverandørens side foreligger den 
nødvendige dokumentation til karakterisering af det forurenede jord. 
 
Kalvebod Miljøcenter skal føre driftsjournal for hvert læs/parti forurenet 
jord. Driftsjournalen skal indeholde følgende oplysninger: 

a) Anvisningsmyndighed. 
b) Mængde af jord. 
c) Faststof analyser for jord, jf. vilkår 18. 
d) Oprindelse af jord (opgravningslokalitet og grundejer). 
e) Leveringsdato. 
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f) Leverandør. 
g) Resultat af kontrolprøve, jf. vilkår 12. 
h) Resultat af stikprøvekontrol, jf. vilkår13. 
i) Oplysning om skriftlig kvittering, jf. vilkår 16. 
 
Journalen skal være tilgængelig for og på forlangende indberettes 
til tilsynsmyndigheden. 
 

12. Ved modtagelse af et læs forurenet jord skal der foretages visuel kontrol 
af læsset for indhold af fremmedlegemer, misfarvning o.l., både før og 
efter aflæsning. 
 
Ved begrundet mistanke fra den visuelle kontrol eller anden årsag om 
uoverensstemmelse mellem et læs forurenet jord og dokumentation skal 
der ske en yderligere kontrol af, om den forurenede jord er i overens-
stemmelse med dokumentationen. Kontrolprøven skal udtages af den 
misfarvede jord. 
 

13. Kalvebod Miljøcenter skal udtage mindst én stikprøve for ca. hver 100 
læs til kontrol af, om der er overensstemmelse mellem læssets reelle 
forureningsgrad og dokumentationen for læsset.  
 
En stikprøve skal altid foretages på det første modtagne læs, hvis der er 
tale om et større jordparti, og jorden fra hele jordpartiet skal aflæsses et 
sted inden for depotet, hvor jorden kan holdes adskilt fra det deponere-
de jord, indtil resultatet af stikprøven foreligger.  
 

14. Hvis resultatet af stikprøven, jf. vilkår 13, eller af den ekstraordinære 
kontrolprøve, jf. vilkår 12, viser, at den forurenede jord ikke er i overens-
stemmelse med dokumentationen, skal anvisningsmyndigheden under-
rettes og der skal tages stilling til, om læsset skal afvises.  
 
Hvis stikprøven eller kontrolprøven er en del af et større parti jord, skal 
der tages prøver af evt. allerede modtagne læs, hvorefter der skal tages 
stilling til evt. bortgravning. 
 

15. Kalvebod Miljøcenter underretter senest den følgende hverdag efter en 
afvisning af et læs forurenet jord anlæggets tilsynsmyndighed, affalds-
producenten og affaldsproducentens eller affaldstransportørens hjem-
kommune om afvisningen og årsagen hertil. 
 

16. Der skal af anlægget udstedes en skriftlig kvittering for modtagelse af 
hvert læs forurenet jord. 
 
POSITIVLISTE  
 

17. Der må deponeres ikke-farligt jord, herunder opgravet jord fra forurene-
de grunde, hørende til EAK-kode 17 05 04. 
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18. Ud over kravene i vilkår 17, må der kun deponeres jord med et faststof-
indhold, som ligger under grænseværdier for følgende organiske stoffer: 

 

1)  
Højere værdi kan tillades – forudsat at udvaskningen af DOC overholder en græn-
seværdi på 800 mg/kg ved L/S= 10 l/kg – enten ved jordens egen pH eller ved en 
fastholdt pH-værdi på mellem 7,5 og 8. Hvis det kan påvises, at en del af det mål-
te TOC-indhold udgøres af elementært kulstof, vil denne kunne fratrækkes fra. 

2)  
For så vidt angår håndtering af PCB-holdigt affald henvises i øvrigt til Europa-
Parlamentets og Rådets Forordning nr. 850/2004 af 29. juni 2004 om persistente 
organiske miljøgifte og om ændring af EU´s  PCB-direktiv (79/117/EØF). 

 
3) Sum af følgende 7 kongenere: PCB nr. 28, PCB nr. 52, PCB nr. 101, PCB nr. 118, 

PCB nr. 153 og PCB nr. 180. 

4) Sum af indhold af følgende enkeltstoffer: Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, 
benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-c,d)pyren. 
 

19. Jorden skal være fri for slagger, bygningsaffald, brokker, grene og andre 
fremmedlegemer. 
 
INSTRUKSER FOR DRIFT AF DEPONERINGSANLÆGGET 
 

20. Der udarbejdes en driftsinstruks, som angiver, hvorledes deponerings-
anlægget skal drives. Driftsinstruksen skal være kendt af driftspersona-
let, som ved hjælp af instruksen skal kunne drive pladsen på en måde, 
så godkendelsen overholdes. 
 
Driftsinstruksen skal som minimum indeholde: 

a) Information om indretning af depotet og depotets miljøbeskyt-
tende foranstaltninger. 

b) Procedure for modtagekontrol, jf. vilkår 11 og 12. 
c) Procedure for kontrolprøver ved konkret mistanke, jf. vilkår 12. 
d) Procedure for stikprøvekontrol, jf. vilkår 13. 
e) Procedure for afvisning af jordlæs, jf. vilkår 12. 
f) Procedure for opfyldning af jorddepot. 
g) Procedure for dokumentation af slutafdækning, jf. vilkår 32. 
h) Procedure for afhjælpning af støvflugt og lugtgener. 
i) Procedure for kontrol og vedligeholdelse af dræn, perkolat-

brønde, pumper, dataloggere og meteorologisk måleudstyr. 
 

Parameter  Grænseværdi (i mg/kg TS) 

TOC (Total organisk kulstof)  5 %
1)

 

BTEX (Benzen, toluen, ethylbenzen og xylener)  15 

PCB (Polyklorerede bifenyler)
3)

 10
2)

 

Sum af Kulbrinter (C6 – C40)  450 

PAH (Polycykliske aromatiske kulbrinter)
4)

 75 

Naphthalen 5 
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21. Driftsinstruksen skal sendes til accept af tilsynsmyndigheden inden ud-
gangen af 2009. 
 

22. Driftsinstruksen skal ved revision af forhold, der kan have betydning for 
overholdelse af miljøgodkendelsen, sendes til godkendelses- og til-
synsmyndigheden med angivelse af ændrede afsnit og årsag til revision. 

2.4 Vilkår om forurening og gener 
STØJ 
 

23. Støjbelastningen fra anlægget må ikke overstige følgende grænsevær-
dier angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A): 
 

      Tidsrum 
 
 
 
 
Områdetype 

Mandag – fredag 
kl. 07.00-18.00 

Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

Mandag – fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdag 
kl. 07.00-22.00 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

 Blandet erhverv 55 45 40 
 Boliger 45 40 35 
 Fritidsformål 40 35 35 

 
24. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid forlange, at Kalvebod Miljøcenter 

gennem en støjmåling/beregning dokumenterer, at vilkårene er over-
holdt. Dog højst én gang årligt, med mindre der sker væsentlige æn-
dringer i driften, f.eks. ændrede åbningstider, eller der klages over støj. 
 
Målinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrel-
sens vejledninger og skal udføres af en enhed, som er optaget på Miljø-
styrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømå-
ling – ekstern støj”. 
 
Grænseværdien for støj anses overholdt, hvis målte eller beregnede 
værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænse-
værdien. Ubestemtheden må ikke være større end 3 dB(A). 
 
Plan for måle- og beregningsprocedure skal før udførelsen accepteres 
af tilsynsmyndigheden. Dokumentation inkl. oplysninger om driftsforhold 
under målingerne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder 
efter, at kravet er fremsat. 
 
LUGT OG STØV 
 

25. Lastbiler, dumpere og andet materiel skal rengøres for forurenet jord 
inden de forlader jorddepotet. 
 

26. Kalvebod Miljøcenters interne køreveje på deponeringsanlægget ren-
holdes og vandes i fornødent omfang, således at disse ikke giver anled-
ning til støvgener. 
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27. For at undgå støvgener skal der efter endt slutafdækning tilsås med 
græs eller lignende.  
 

28. Driften af jorddepotet må ikke give anledning til nogen form for støvflugt 
eller lugtgener uden for Kalvebod Miljøcenters område. Hvis tilsyns-
myndigheden vurderer, at den diffuse emission er væsentlig og giver 
anledning til gener udenfor området, kan tilsynsmyndigheden forlange 
betydningen af den diffuse emission undersøgt og begrænset. 
 
Plan for undersøgelsen skal før udførelsen accepteres af tilsynsmyndig-
heden. Rapportering af resultaterne af den undersøgte diffuse emission 
skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at krav 
herom er fremsat. 
 
UDLEDNING AF SPILDEVAND 
 

29. Deponeringsanlægget må ikke give anledning til, at recipientkvalitets-
kravene for Kalvebodløbet overskrides. Udledningen må ikke være mis-
farvet eller lugte. 
 

30. Der skal foretages kvartalsvise analyser for kvælstof, zink, kobber, bly, 
nikkel og totalkulbrinter. Halvårligt analyseres for BTEX’er og årligt ana-
lyseres for klorerede forbindelser, PAH’er, cadmium, chrom, arsen og 
kviksølv.  
 
Analyseresultatet og beskrivelsen indsendes til tilsynsmyndigheden se-
nest 14 dage efter analyseresultaterne er fremkommet. Prøvetagning og 
analysering foretages af et akkrediteret laboratorium. Tilsynsmyndighe-
den kan efter et år nedsætte analysefrekvensen.  

2.5 Vilkår om nedlukning og efterbehandling 
31. Jorddepotet må først påbegyndes nedlukket, når tilsynsmyndigheden på 

grundlag af en fremsendt nedlukningsplan har meddelt skriftlig accept 
hertil. 
 

32. Der skal udlægges tydelig markering af overgang mellem forurenet jord 
og slutafdækning. Udlægningen skal dokumenteres med fotos. 
 
Slutafdækningen skal bestå af et dyrkningslag på 1 meter ren jord over 
20 cm rodspærre. De øverste 20 cm af dyrkningslaget skal bestå af et 
vækstlag og de nederste 80 cm af kategori 1 jord. Tilsynsmyndigheden 
skal orienteres inden slutafdækning påbegyndes og slutafdækning skal 
dokumenteres med fotos af opbygningen vist sammen med meterstok. 
 

33. Depotet er først endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt 
skriftlig accept af nedlukningen, som dokumentation for, at vilkårene for 
nedlukningen er overholdt. 
 

34. Perkolatopsamlingssystem, herunder pumpebrønd og drænledninger, 
skal bevares og vedligeholdes indtil depotet kan overgå til passiv drift. 
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2.6 Vilkår om overgang til passiv drift 
35. Monitering af metrologiske data, pejledata, perkolatkvalitet og perkolat-

mængde skal fortsætte, indtil jorddepotet overgår til passiv drift. 
 

36. Tilsynsmyndigheden afgør, hvornår jorddepotet kan overgå til passiv-
drift. 

2.7 Vilkår om egenkontrol og dokumentation 
 
METEOROLOGISKE DATA 
 

37. Kalvebod Miljøcenter skal indsamle følgende data, enten via meteorolo-
gisk måleudstyr placeret på deponeringsanlægget eller via en anden 
form for dataindsamling som er godkendt af tilsynsmyndigheden, der 
sikrer en tilsvarende kvalitet i de indsamlede data: 
 

Parameter Drift Efterbehandling 
Nedbørsmængde Dagligt Dagligt og månedsværdier 
Temperatur (døgnmin./-max. kl. 14.00) Dagligt Månedligt gennemsnit 
Fremherskende vindretning og -styrke Dagligt Ikke relevant 
Fordampning (lysimeter etc.) Dagligt Dagligt 
Luftfugtighed (kl. 14.00) Dagligt Månedligt gennemsnit 

 
Såfremt egen vejrstation benyttes, skal udstyret dokumenteres korrekt 
opstillet og løbende vedligeholdes efter leverandørens anvisning. 
 
PERKOLATMÆNGDE 
 

38. Den samlede mængde blandingsvand af perkolat og grundvand måles 
en gang om ugen ved afgangsledningen fra pumpen i pumpebrønden. 
Data skal indføres i et regneark, der muliggør en grafisk fremstilling af 
data. 
 
Kalvebod Miljøcenter skal inden en uge efter første måling sende en 
beskrivelse af den valgte målemetode og metodens måleusikkerhed til 
tilsynsmyndigheden. 
 

39. Kalvebod Miljøcenter skal på baggrund af de indsamlede meteorologi-
ske data beregne den årlige perkolatdannelse.  
 

40. Den i vilkår 39 beregnede perkolatdannelse skal sammenholdes med 
den faktisk bortpumpede mængde af blandingsvand målt jf. vilkår 38 og 
indsivningen af grundvand i depotet beregnes. Der skal indgå en vurde-
ring af akkumuleret vand i jorddepotet. Redegørelsen for blandingsfor-
hold mellem perkolat og grundvand skal indgå i årsrapporten. 
 
INDADRETTET GRUNDVANDSTRYK  
 

41. Perkolatbrønde og –pumper skal efterses mindst én gang i kvartalet for 
at sikre god vedligeholdelsesstand og at perkolatet har frit tilløb og fra-
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løb fra samlebrønd. Hvis der har været behov for at foretage afhjælpen-
de foranstaltninger, registreres det i årsrapporten. 
 

42. Trykniveauet inde i jorddepotet registreres hver 24. time med tryktrans-
ducere installeret i drænsystemet. Trykniveauet registreres samtidig  
uden for depotet med tryktransducer installeret i pejleboringen op ad 
depotet (vilkår 9). DNN er reference. Resultatet skal fremgå af årsrap-
porten. 
 

43. Trykniveauet inde i depotet skal til ethvert tidspunkt være mindre end 
trykniveauet uden for depotet. Tilsynsmyndigheden underrettes straks, 
hvis dette forhold ikke er gældende. 
 
PERKOLATKVALITET 
 

44. Fire gange årligt i driftsperioden, og to gange om året i efterbehand-
lingsperioden, skal der udtages prøver af blandingsvandet (perkolat og 
grundvand) af akkrediteret laboratorium. Vandet udtages i pumpebrøn-
den for perkolatopsamlingssystemet. Prøverne analyseres på et akkre-
diteret laboratorium eller på et laboratorium, der er godkendt af tilsyns-
myndigheden. 
 
Moniteringsprogram i driftsperioden: 
 

 Kvælstof-
analyser1) 

Zn, Cu, 
Pb, Ni 

Total 
kulbrinte 

BTEX PAH´er Cd, Cr, 
As, Hg 

Chlorerede 
forbindelser 

Marts X X X     
Juni X X X X    
September X X X     
December X X X X X X X 

1) Total kvælstof, nitrit+nitrat kvælstof og ammonium kvælstof. 
 
Alle vandprøver skal som udgangspunkt være ufiltrerede. For metallerne 
gælder miljøkvalitetskravene for opløst koncentration. Derfor skal der for 
metallerne i forbindelse med udvidet kontrol i december analyseres på 
såvel filtrede som ufiltrerede vandprøver.  
 
OVERFLADEAFSTRØMMENDE VAND 
 

45. Inden opfyldingen i depotet når op over de omgivende jordvoldes ni-
veau, skal der etableres omfangsdræn til opsamling af overfla-
deafstrømmende vand. Overfladevandets mængde og sammensætning 
registres hvert kvartal. Der anvendes moniteringsprogram beskrevet i 
vilkår 44. 
 
Kalvebod Miljøcenter skal sammen med første årsrapport sende en plan 
for etablering af omfangsdræn til accept af tilsynsmyndigheden. 
 
 
 



 

 12 

SÆTNINGER I DEPOTET 

 
46. Kalvebod Miljøcenter skal minimum én gang årligt foretage en vurdering 

af sætninger i det deponerede jord, herunder opgørelse over det samle-
de deponeringsareal, mængde og sammensætning af det deponerede 
affald, deponeringsmetoder, tidspunkt for og varighed af deponeringen 
samt beregning af deponeringsanlæggets samlede restkapacitet. 

2.8 Vilkår om årlig afrapportering 
47. Kalvebod Miljøcenter skal hvert år senest den 1. april indsende en af-

rapportering for perioden 1. januar til 31. december af det foregående 
års egenkontrol til tilsynsmyndigheden. 
 
I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og 
vurderet i forhold til deponeringsanlæggets miljøgodkendelse og belast-
ningen af miljøet fra driften af anlægget. Årsrapporten skal udføres som 
en standardrapport, der hvert år følger samme procedure. 
 
Afrapporteringen skal indeholde følgende: 
 

a) Indvejede affaldsmængder. 
b) Oversigt over alle kontrolprøver og stikprøver. 
c) Oversigt over afviste jordlæs og årsag, inkl, oplysning om an-

vist alternativ behandlingsanlæg. 
d) Opfyldningstakt og forventet restvolumen. 
e) Kvalitet og mængde for såvel blandingsvandet (perkolat og 

grundvand) som perkolat samt mængde af indstrømmende 
grundvand. Opgørelsen skal uarbejdes på kvartalsniveau. 

f) Meteorologiske data, herunder nedbørsdata indarbejdet i reg-
neark og illustreret grafisk. Der foretages kontrolberegning af 
anlæggets kvartalsvise perkolatproduktion. Der skal udføres 
en vandbalance, der viser indsivningen af grundvand som 
konsekvens af det indadrettede grundvandstryk. 

g) Resultater af pejling af trykniveau i jorddepot som dokumenta-
tion for effektiv perkolatafledning. Trykniveau i depot sammen-
holdes med trykniveau uden for depotet. 

h) Afhjælpning af støvflugt og lugtgener. 
i) Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sæt-

ninger i det deponerede jord. 
j) Eventuelle indkomne klager vedr. anlæggets drift. 
k) Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan 

har været bragt i anvendelse. 
l) Eventuelle foretagne afhjælpende foranstaltninger der er fore-

taget eller forventes foretaget, herunder eventuel reparation af 
brønde, pumper m.v. 

m) Evt. afvigelser fra moniteringsplanen, driften af pladsen samt 
andre relevante oplysninger. 

n) Opgørelse over anlæggets samlede sikkerhedsstillelse og en 
vurdering af sikkerhedsstillelsen i forhold til de oprindelige for-
udsætninger. 
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o) Status for uddannelse af deponeringsanlæggets medarbejde-
re, herunder en beskrivelse af planlagte uddannelsesaktiviteter 
i det kommende kalenderår. 

p) Oplysninger om resultater af kontrollen med overfla-
deafstrømmende vand. 

2.9 Vilkår om sikkerhedsstillelse 
48. Kalvebod Miljøcenter skal stille sikkerhed for i alt 5.705.000 kr,, svaren-

de til 26.41 kr. pr. ton forurenet jord. Sikkerhedsstillelse kan ske på an-
fordringsvilkår. Kalvebod Miljøcenter skal inden 1. oktober 2009 etablere 
sikkerhedsstillelsen samt indsende dokumentation herfor til tilsynsmyn-
digheden. 
 
Dokumentationen for sikkerhedsstillelsen skal fremgå af årsrapporten 
for jorddepotet, som det fremgår af vilkår 47 punkt m. 

2.10 Vilkår om driftsforstyrrelser og uheld 
49. Der skal til en hver tid på anlægget forefindes en beredskabsplan. Be-

redskabsplanen skal forevises, hvis tilsynsmyndigheden beder om det. 
 

50. Væsentlig forurening eller fare for forurening som følge af driften af jord-
depotet, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssi-
tuationer eller uheld, skal indberettes til tilsynsmyndigheden. Indberet-
ningen skal foretages samme dag, som forureningen er observeret. 
 

51. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i 
hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal fremgå af 
redegørelsen, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre 
lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 

 

3 VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER 
 
Opsummering af revurdering af vilkår i miljøgodkendelse af 3. marts 1999 
fremgår af bilag F, hvor det ses, hvilke vilkår, der er ændret, hvilke vilkår der 
er videreført uændret og hvilke vilkår der er slettet. 

Videreførte, ændrede og helt nye vilkår som følge af revurdering begrundes 
i de følgende afsnit. 

3.1 Klassificering af deponeringsenhed 
Jf. deponeringsbekendtgørelsen § 4 stk. 6 skal tilsynsmyndigheden foretage 
klassificering af et deponeringsanlæg i henhold til anlægsklasserne i § 3, nr. 
6. Med henvisning til deponeringsbekendtgørelsen bilag 3 punkt 3.4 træffer 
Miljøcenter Roskilde afgørelse om, at deponeringsanlægget klassificeres 
som tilhørende anlægsklasse MA1, da depotet er anlagt med indadrettet 
grundvandstryk. 
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3.2 Generelle forhold 
Vilkår 1 (ejerskifte): Så længe deponeringen og efterbehandlingen ikke er 
afsluttet, må dette deponeringsanlæg kun overdrages til anden offentlig 
myndighed, jf. § 8 stk. 6 i deponeringsbekendtgørelsen.  

I forbindelse med ejerskifte til anden offentlig myndighed vil det være rele-
vant at tinglyse adgangsforhold for egenkontrollen. Efter miljøbeskyttelses-
loven § 41 f kan godkendelsesmyndigheden via tinglysningen sikre, at den 
der har rådighed over en ejendom, hvor der er anlæg for deponering af af-
fald, skal tåle, at foranstaltninger gennemføres til efterkommelse af påbud 
eller vilkår om nedlukning og efterbehandling. 

 

Vilkår 2 (sikkerhedsstillelse ved ejerskifte): Efter § 17 stk. 1 i deponerings-
bekendtgørelsen skal den nye erhverver stille samme sikkerhed, som over-
drageren var forpligtet til at stille. 

 

Vilkår 3 (uddannelseskrav): Efter bekendtgørelse om uddannelse af driftsle-
dere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg, bekendtgørelse nr. 
612 af 22. juni 2004, § 15, skal tilsynsmyndigheden påse, at såvel driftsle-
deren som personalet har opnået bevis for at kunne varetage hhv. driftsle-
derfunktionen og deponeringsaktiviteter. For at Miljøcenter Roskilde kan 
kontrollere uddannelseskrav, skal status for uddannelse af medarbejderne 
indgå i den årlige afrapportering. 

3.3 Indretning og drift 
Vilkår 4 (eksisterende indretning skal holdes intakt): Det er en forudsætning 
i miljøkonsekvensvurderingen, at indretning af jorddepotet fortsat er intakt 
og i overensstemmelse de krav, der blev stillet til indretning i forbindelse 
med etableringen af depotet i miljøgodkendelsen fra 3. marts 1999. Dræn- 
og perkolatopsamlingssystemet må ikke påvirkes eller ændres uden forud-
gående ansøgning. Vurdering af sætninger indgår desuden i vilkår 46. 

  

Vilkår 5 (indhegning): Vilkåret stilles for at sikre, at der ikke kan ske ulovlig 
aflæsning af forurenet jord og andet affald uden for depotets åbningstid. Jf. 
deponeringsbekendtgørelsen § 26 stk. 1 må der ikke være fri adgang til 
deponeringsanlægget. Indhegningen sikrer også, at dyr og mennesker ikke 
kan komme i berøring med den forurenede jord, hvorfor hegnet skal være 
intakt, indtil arealet er fuldt slutafdækket. 

 

Vilkår 6 (spild af forurenet jord): Der skal være mulighed for at vaske forure-
net jord af maskiner og andet materiel, så det ikke spildes uden for jordde-
potet. Vilkåret er stillet i stedet for vilkår om indretning af en egentlig vaske-
plads. Der må kun foretages afvaskning af forurenet jord – ikke motorvask 
o.l. 
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Vilkår 7 (oplag af brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter her-
fra): Oplag af brændstof, olie og kemikalier må ikke ske inde i depotet, da 
oplag kan være kilde til forurening af jord, grundvand eller overfladevand.  

 

Vilkår 8 (2 tryktransducere inde i depotet): Miljøcenter Roskilde vurderer, at 
der er behov for mindst 2 målesteder for måling af vandtryk inde i depotet.  

Kalvebod Miljøcenter har foreslået, at der i stedet for pejleboringer etableres 
to tryktransducere i drænsystemets spuleledninger, hhv. én i den nordlige 
ende af depotet og én i den sydlige ende af depotet. Kalvebod Miljøcenter 
har rådført sig med COWI, som har foreslået denne tekniske løsning frem 
for etablering af pejleboringer. Kalvebod Miljøcenter har argumenteret med, 
at det med etablering af to tryktransducere vil kunne dokumenteres, at per-
kolatopsamlingssystemet fungerer effektivt, og at der ikke periodevis sker 
uhensigtsmæssig opstuvning af perkolat inde i jorddepotet i forbindelse med 
kraftige regnfald. Da denne løsning ifølge COWI er lige så sikker og billigere 
end at etablere pejleboringer, har Miljøcenter Roskilde godtaget den alter-
native løsning. 

 

Vilkår 9 (1 pejleboring udenfor depotet): Ifølge deponeringsbekendtgørelsen 
bilag 2 punkt 6 skal der etableres minimum 3 moniteringsboringer, heraf én 
opstrøms og 2 nedstrøms for deponeringsanlægget. Miljøcenter Roskilde 
har vurderet, at det ikke er relevant at stille vilkår om monitering af grund-
vandskvaliteten omkring depotet, da depotets tæthed ikke er afhængigt af 
en intakt primærmembran, men afhænger af et til enhver tid tilstedeværen-
de indadrettet grundvandstryk. 

Miljøcenter Roskilde stiller derfor i stedet vilkår om etablering af 1 pejlebo-
ring uden for depotet. Pejleboringen skal bruges til måling af grundvands-
tryk uden for jorddepotet. Så længe trykniveauet uden for depotet altid er 
højere end trykniveauet inde i depotet, vil der være et indadrettet grund-
vandstryk i depotet.  

Det er en forudsætning for godkendelse af indretning af depotet og fastsæt-
telse af anlægsklasse, at der er indadrettet grundvandstryk. Hvis det mod 
Miljøcenter Roskildes forventning viser sig, at der periodevis er udadrettet 
grundvandstryk under depotet, vil vilkårene blive taget op til revision. 

 

Vilkår 10 (bemanding) er stillet med baggrund i deponeringsbekendtgørel-
sen § 26 stk. 2. I bekendtgørelsen står nævnt driftslederen, som svarer til 
en person med A-bevis.  

 

Vilkår 11 (driftsjournal og dokumentation): Vilkåret om driftsjournal er stillet 
med baggrund i deponeringsbekendtgørelsen § 25 stk. 3, hvor en række 
oplysninger om jordlæs skal registreres. Samtidig har Miljøcenter Roskilde 
tilføjet registrering af kontroller, som skal udføres i forlængelse af miljøgod-
kendelsens vilkår.  
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Vilkår 12 (visuel kontrol): Krav om visuel kontrol er stillet med udgangspunkt 
i deponeringsbekendtgørelsen § 25 stk.4. Den visuelle kontrol skal bl.a. 
sikre at kravene i vilkår 19 er overholdt.  Miljøcenter Roskilde har i vilkår 12 
præciseret, at Kalvebod Miljøcenter som reaktion på en begrundet mistanke 
skal udtaget en kontrolprøve af jordlæsset. Hvis mistanken skyldes, at jor-
den er misfarvet (f.eks. pga. slagger), skal det sikres, at kontrolprøven ud-
tages af den misfarvede jord. 

 

Vilkår 13 (stikprøvekontrol): Da deponeringsanlægget ikke er etableret med 
dobbelt membransystem, stiller Miljøcenter Roskilde vilkår om skærpet 
modtagekontrol i form af stikprøvekontrol, jf. deponeringsbekendtgørelsen 
bilag 2 punkt 3.6. Kalvebod Miljøcenter har hidtil efter eget initiativ udtaget 
én stikprøvekontrol for hvert 100 læs. Miljøcenter Roskilde vurderer, at én 
stikprøve per 100 læs vil give et tilstrækkeligt indtryk af kvaliteten af affalds-
producenternes testning af jorden, samtidig med at Kalvebod Miljøcenter 
ikke pålægges en stor administrationsbyrde.  

 

Vilkår 14 (afvisning af jordlæs): Miljøcenter Roskilde har med vilkår 14 præ-
ciseret, at der ved afvigelser mellem kontrolprøver/stikprøver af modtaget 
jordlæs og dokumentation dels skal ske en videre formidling af resultatet til 
anvisningsmyndigheden og dels skal jordlæsset afvises, hvis jorden ikke 
opfylder kravene i forlængelse af deponeringsanlæggets positivliste. Hvis 
der er tale om et større parti jord, skal hele jordpartiet afvises. 

 

Vilkår 15 (underretning om afvisnings af læs): Pligten til underretning frem-
går af deponeringsbekendtgørelsen § 25 stk. 5.  

 

Vilkår 16 (kvittering for modtagelse): Der er i deponeringsbekendtgørelsen § 
25 stk. 6 fastsat krav om udstedelse af skriftlig kvittering.  

 

Vilkår 17 (ikke farligt affald): Deponeringsanlægget må kun modtage forure-
net jord, der kan betragtes som ikke-farligt affald. Der kan derfor ikke anvi-
ses jord til deponering i depotet, hvis indholdet (eller blandinger heraf) af 
kemiske stoffer i jorden overstiger grænserne for farligt affald.   

Ved vurdering af om jorden kan anses for at være farligt affald, skal der ta-
ges udgangspunkt i bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 1634 af 
13. december 2006, bilag 3 og 4. Af bilag 3 fremgår, hvilke egenskaber, der 
kan gøre affald farligt. Af bilag 4 fremgår procentgrænser for sum af farlige 
stoffer, der gør affald farligt.   

Vurderingen af om den forurenede jord skal betragtes som farligt affald skal 
foretages på grundlag af indholdet af en eller flere kemiske stoffer, og deres 
egenskaber. R-sætninger for de enkelte stoffers farlighed er fastsat i be-
kendtgørelse om listen over farlige stoffer, bekendtgørelse nr. 923 af 28. 
september 2005, med senere ændringer. 
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Hvis der indgår flere kemiske stoffer, er det summen af de indgåede kemi-
ske stoffer med samme egenskaber, der skal ligge under procentgrænserne 
i bilag 4, for at den forurenede jord kan betragtes som ikke-farligt affald. 

Optræder der kun ét enkelt farligt stof i jorden, er grænseniveau for, hvornår 
tørstofindholdet i jorden resulterer i at jorden vil blive klassificeret som farligt 
affald: 

Stof Grænseværdi mg/kg TS 

Bly 
Chrom (VI) 
Chrom 
Nikkel 
Kobber 
Zink 
Arsen 
Cadmium 
Kviksølv 
Cyanid (organiske) 
Fenol 

2.500 2) 

1.000 
10.000 
1.000 
50.000 
50.000 
1.000 
1.000 
500 
1.000 
10.000 

1) For blyalkyler dog < 500 mg/kg TS 

Hvis jorden indeholder flere farlige stoffer, kan der ikke på forhånd entydigt 
fastsættes grænseværdier for enkeltstoffer for overgang til farligt affald, men 
der skal foretages en konkret vurdering for hvert enkelt parti jord. Det er 
anvisningskommunens ansvar at foretage denne vurdering. 

Kalvebod Miljøcenter har i overgangsplanen givet udtryk for, at jorddepotet 
udelukkende skal bruges til deponering af klasse 4 jord i henhold til indde-
lingen i ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland”, juli 2001, 
inkl. senere rettelsesbilag. Miljøcenter Roskilde har ikke stillet vilkår om, at 
der kun må deponeres klasse 4 jord, svarende til kraftigt forurenet jord, da 
jordkategoriseringen er et kommunalt kompetenceområde, hvor Sjællands-
vejledningen blot er et forslag til en inddeling. Al flytning at jord er i dag re-
guleret via jordflytningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1497 af 12. 
december 2007. 

 

Vilkår 18 (grænser for anlægsklasse MA1): Jorden skal overfylde krav til 
faststofindhold for en række organiske stoffer, jf. tabel 3.5 i deponeringsbe-
kendtgørelsen bilag 3. 

 

Vilkår 19 (sortering før deponering): Miljøcenter Roskilde har stillet vilkår 
om, at det skal undgås, at der er fremmedlegemer i den forurenede jord. 
Dette omfatter også slagger. Da jorddepoter efter deponeringsbekendtgø-
relsen er underlagt lempeligere regler (ingen krav om udvaskningstest) end 
depoter til slagger, vurderer Miljøcenter Roskilde, at jorddepotet kun kan 
modtage jord uden slagger. 

Københavns Kommune har oplyst, at man i forbindelse med gravearbejde 
ofte støder på et sort formuldet lag slagger, som kan være vanskeligt at 
sortere fra jorden. Miljøcenter Roskilde hæfter sig ved, at slaggen visuelt 
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klart adskiller sig fra jorden, og at det derfor er muligt at undgå at blande 
slaggen med jorden. Hvis meget små mængder af slagger ikke kan udsorte-
res, skal det sikres, at slaggeresterne indgår den jordprøve, som udtages til 
analyse. Slagger kan være farligt affald, da slagger kan indeholde væsentli-
ge mængder af miljøfremmede stoffer afhængigt af slaggens alder og op-
rindelse. Derfor skal det ved fund af spor af knust slagger kunne dokumen-
teres, at krav i forhold til positivliste er overholdt (vilkår 17  om ikke-farligt og 
vilkår 18 med anlægsklassens grænser for faststofindhold). 

 

Vilkår 20, 21 og 22 (driftsinstruks): Driftsinstruksen udgør et kvalitetssik-
ringssystem, der omfatter en beskrivelse af en række væsentlige standard-
procedurer for driften oplistet i vilkår 20. Vilkår 21 svarer delvis til vilkår 7 i 
den tidligere miljøgodkendelse. Miljøcenter Roskilde har tilføjet vilkår 22 for 
at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid har den nyeste version af drifts-
instruksen. 

3.4 Forurening og gener 
Vilkår 23 og 24 (støj): Der her i forbindelse med den hidtidige drift af depotet 
ikke været klager over støj, og derfor fortsættes støjvilkåret stort set uænd-
ret. 

Støjvilkår er i den tidligere miljøgodkendelse formuleret som, at anlægget 
ikke må give anledning til overskridelse af de støjvilkår, der er fastlagt efter 
bestemmelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 om ”Ekstern støj fra virk-
somheder” fra 1984 med henvisning til 6 fastsatte referencepunkter. 

Miljøcenter Roskilde har med vilkår 23 omformuleret støjvilkåret til at gælde 
generelt uden den tidligere fastlæggelse af 6 referencepunkter, da støjvilkå-
ret skal være overholdt overalt ved ejendomsskel. Vilkårets øvrige indhold 
er omformuleret til nyt vilkår 24. 

 

Vilkår 25 (spredning af jord): Vilkåret er stillet for at hindre, at forurenet jord 
bliver spredt ud på køreveje. Jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 
1 må driften af deponeringsanlægget ikke give anledning til, at jord og støv 
spredes til offentlige veje. 

 

Vilkår 26, 27 og 28 (lugt og støv): Der har ikke været klager over støv eller 
lugt fra jorddepotet, og derfor opretholdes et generet formuleret vilkår om, at 
jorddepotet ikke må give anledning til støvflugt eller støvgener. Vilkår 26 
svarer til det tidligere vilkår 12. Vilkår 27 er en videreførelse af vilkår 13 i 
den tidligere miljøgodkendelse. Vilkår 28 er en del af det tidligere vilkår 10 
og 11, hvor Miljøcenter Roskilde yderligere har fastsat en tidsfrist på 3 må-
neder. 

 

Vilkår 29 og 30 (udledning af spildevand): Vilkårene er en fortsættelse af 
vilkår til udledning fastsat af Københavns Kommune i miljøgodkendelsen fra 
3. marts 1999. Revurderingen af miljøgodkendelsen har givet anledning til, 
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at udledningen fremover skal ske til et andet vandområde end hidtil. Der 
skal derfor udarbejdes en helt ny udledningstilladelse, hvorfor tilladelsen 
skal gives af Københavns Kommune, som er godkendelsesmyndighed. 

3.5 Nedlukning og efterbehandling 
Vilkår 31 er stillet med henvisning til deponeringsbekendtgørelsen § 30 stk. 
stk. 2. 

 

Vilkår 32 er justeret i forhold til, hvad Kalvebod Miljøcenter har oplyst i over-
gangsplanen, da Kalvebod Miljøcenter efterfølgende har ønsket at slutaf-
dække med 20 cm rodspærre, 80 cm kategori 1 jord og 20 cm vækstlag. 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at en slutafdækning på 1,0 m eksklusiv 
rodspærre vil give tilstrækkelig sikkerhed for, at mennesker eller dyr ikke 
efterfølgende kan komme i kontakt med det deponerede jord.  

I forhold til vilkår 5 i den tidligere miljøgodkendelse er der tilføjet et krav om 
synlig markering af overgang mellem forurenet jord og slutafdækning med 
rent jord. Kravet er tilføjet, da det gør det muligt senere at genfinde over-
gangen fra ren til forurenet jord. 

 

Vilkår 33 er formuleret i forlængelse af § 30 stk. 3 i deponeringsbekendtgø-
relsen. 

 

Vilkår 34 er stillet i forlængelse af deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 
punkt 14 om efterbehandling, hvoraf det fremgår, at miljøgodkendelsen skal 
indeholde vilkår om, at vedligeholdelse og kontrol med deponeringsanlæg-
gets miljøbeskyttende systemer fortsætter, indtil til depotet kan overgå til 
passiv drift. 

3.6 Overgang til passiv drift 
Mens der fyldes forurenet jord i depotet betegnes, det som aktiv drift. Når 
deponeringen ophører, nedlukkes depotet. Efter nedlukningen kommer de-
potet over i en efterbehandlingsfase, hvor der fortsat sker en monitering og 
vedligeholdelse af de miljøbeskyttende foranstaltninger. I deponeringsbe-
kendtgørelsen er passiv drift defineret ved det tidspunkt, hvor ubehandlet 
perkolat fra et deponeringsanlæg anses for at være acceptabelt i grundvand 
eller i vandområde omkring depotet. 

Vilkår 35 omhandler selve egenkontrolprogrammet, som skal fortsætte, så 
længe depotet er i efterbehandlingsfasen. Vilkår 36 er stillet i forlængelse af 
§ 31 i deponeringsbekendtgørelsen. 

Ved passiv drift vil perkolatet fra jorddepotet nedsive til det primære maga-
sin, hvorfra det forventes at blive transporteret via grundvandsstrømmen til 
motorvejens samlebassin. Motorvejens drænsystem afvander via et vand-
løb til Sluseløbet. Perkolatet (eksklusiv grundvandsbidraget) skal derfor i 
forbindelse med overgang til passiv drift overholde miljøkvalitetskrav for det 
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marine vandområde. Inden jorddepotet kan overgå til passiv drift, skal kon-
centrationen i perkolatet være stabilt eller jævnt faldende.  

3.7 Egenkontrol og dokumentation 
Vilkår 37 (meteorologiske data): Miljøcenter Roskilde vurderer, at monite-
ringsprogrammet skal suppleres med monitering af meteorologiske data 
fastsat i vilkår 37, jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 5. Det er en 
væsentlig forudsætning for at kunne fastlægge vandbalancen og kvantifice-
re blandingsforholdet mellem perkolat (nedsivende regn) og grundvand i 
blandingsvandet, at der indsamles data til kontrolberegning af deponerings-
anlæggets årlige perkolatproduktion.  

 

Vilkår 38, 39 og 40 (måling af perkolatmængde): Der stilles vilkår om måling 
af blandingsvandets mængde (perkolat og grundvand) i selve afvandings-
systemet, da mængden er væsentlig i forhold til vurdering af perkolatets 
påvirkning på vandområdet. 

Blandingsvandet består af perkolat og indsivende grundvand, som bortledes 
via drænsystemet. Det eksakte blandingsforhold mellem grundvand og per-
kolat kendes ikke. Der er stillet vilkår om at opstille en vandbalance. Jf. de-
poneringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 3.4.2.3 må indsivning af grundvand 
til deponeringsanlæggets perkolatopsamlingssystem ikke indebære en væ-
sentlig fortynding af perkolatet. Det skal med egenkontrollen godtgøres, at 
perkolatet, svarende til blandingsvandet fratrukket det indsivende grund-
vand, kan ledes til den marine vandområde uden forudgående rensning. 

 

Vilkår 41, 42 og 43 (kontrol af indadrettet grundvandstryk): Miljøcenter Ros-
kilde stiller vilkår om eftersyn af perkolatopsamlingssystemet for at sikre god 
vedligeholdelsesstand og at perkolatet har frit tilløb og kan afledes effektivt 
(vilkår 41). 

Jorddepotet er anlagt med en bundkote, der sikrer, at der er et indadrettet 
grundvandstryk. For at sikre, at der ikke af mekaniske årsager sker opstuv-
ning af perkolat i drænsystemet, vurderer Miljøcenter Roskilde, at der skal 
føres kontrol med, at perkolatet afledes effektivt. Der skal i fornødent om-
fang ske en oprensning af drænsystemet, såfremt der aflejres materialer i 
ledningerne eller at drænsystemet af andre årsager mister dets virknings-
grad. 

Miljøcenter Roskilde har i første omgang undladt at stille vilkår om monite-
ring af grundvandskvaliteten i området. Normalt vil en monitering af grund-
vandskvaliteten kunne indgå som en dokumentation for, at et deponerings-
anlægs miljøbeskyttende foranstaltninger virker. Grundet deponeringsan-
lægget kystnære lokalisering og indadrettet grundvandstryk, er vandet i det 
primære grundvandsmagasin under Kalvebod Miljøcenter salt, og der er 
ikke drikkevandsinteresser i området. Det vil være vanskeligt at fastsætte 
grundvandets baggrundsværdier, pga. den ovenfor nævnte marine påvirk-
ning, men også fordi depotet allerede har været i drift siden 2000, og teore-
tisk set allerede kan have påvirket grundvandskvaliteten. 
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Miljøcenter Roskilde har derfor vurderet, at monitering af grundvandskvalite-
ten kan erstattes af skærpet kontrol med, at der til enhver tid er et opadret-
tet grundvandstryk i jorddepotet, jf. vilkår 42 og vilkår 43. Da grundvandets 
trykforhold er den afgørende miljøbeskyttende foranstaltning, har Miljøcen-
ter Roskilde stillet krav om trykmålinger én gang i døgnet, og at trykforskel-
len i og uden for depotet sammenholdes og følges tæt.  

 

Vilkår 44 (kontrol af perkolatkvaliteten): Efter deponeringsbekendtgørelsen 
bilag 2 punkt 4 skal der fastsættes vilkår om, at perkolatprøver udtages fra 
deponeringsanlæggets samlebrønd. Miljøcenter Roskilde har stillet vilkår 
om et rutineprogram i marts, juni og september samt et udvidet program i 
december. Resultaterne præsenteres i årsrapporten, hhv. som kvaliteten af 
blandingsvandet men også vurderet i forhold perkolatet (blandingsvandet 
fratrukket fortynding via indtrængende grundvand). 

Valget af parametre er uændret i forhold vil det hidtidige analyseprogram, 
hvorfor BTEX måles halvårligt. Analyseprogrammet omfatter kvælstofanaly-
ser, 8 tungmetaller, totalkulbrinter og 6 enkeltkulbrinter, 16 pah-er og 5 chlo-
rerede opløsningsmidler. Analyseparametrene er sammenfaldende med 
valget af parametre for faststofindhold ved inddeling af forurenet jord i foru-
reningskategorier efter bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

Miljøcenter Roskilde har stillet krav om at prøveudtagning og analyse udfø-
res af akkrediteret laboratorium og henviser til bekendtgørelse om kvalitets-
krav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede per-
soner m.v., bekendtgørelse nr. 1353 af 11. december 2006. Miljøcenter 
Roskilde kan jf. godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1640 af 
13. december 2006) § 14 stk. 1 punkt 4 stille dette krav til virksomhedens 
egenkontrol. Kravet er begrundet med, prøveudtagning og håndtering af 
prøverne er af afgørende betydning for usikkerheden på resultatet af analy-
serne. Kravet sikrer, at der foreligger et kvalitetsstyringssystem for prøveud-
tagningen og at prøveudtagningen foretages af en uvildig 3. part.  

 

Vilkår 45 (monitering af overfladeafstrømmende vand): Miljøcenter Roskilde 
har vurderet, at der grundet deponeringsanlæggets indretning ikke vil fore-
komme overfladestrømmende vand i målbare mængder i den indledende 
driftsfase. Når opfyldingen når op i nærheden af terrænniveau, skal der 
etableres et omfangsdræn, der sikrer opsamling af det overfladeafstrøm-
mende vand. 

 

Vilkår 46 (sætninger i depotet): Jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 
punkt 9 skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at anlægget i driftspe-
rioden og efterbehandlingsperioden minimum én gang årligt skal vurdere 
sætninger i affaldet, og dermed det deponerede forurenede jord. 
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3.8 Årlig afrapportering 
Vilkår 47: Deponeringsanlæggene skal efter deponeringsbekendtgørelsen § 
27 en gang årligt aflægge en rapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten har 
til formål at samle resultaterne af relevante kontroller udført på depone-
ringsanlæggene i det forløbne år. Tidsfristen 1. april fremgår af depone-
ringsbekendtgørelsen § 27 stk. 2. Omfanget af den årlige afrapportering er 
fastsat i deponeringsbekendtgørelsen bilag 2, punkt 15. 

3.9 Sikkerhedsstillelse 
Vilkår 48 om sikkerhedsstillelse er fastsat i forlængelse af oplysninger om 
udgifter til nedlukning og efterbehandling oplyst af Kalvebod Miljøcenter, se 
bilag B. Af § 13 i deponeringsbekendtgørelsen fremgår det, at sikkerheds-
stillelsen skal dokumenteres én gang årligt, hvilket derfor skal indgå i års-
rapporten. Kalvebod Miljøcenter har ønsket, at sikkerhedsstillelsen sker på 
anfordringsvilkår, hvilket er i overensstemmelse med § 12 stk. 3. Grundbe-
løbet skal pristalsreguleres, jf. deponeringsbekendtgørelsen § 11 stk. 2. 

3.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 1 skal der i godkendelsen 
stilles vilkår om, at der udarbejdes en beredskabsplan, hvilket svarer til vil-
kår 49 i denne miljøgodkendelse.  

Vilkår 50 er stille med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven § 71 stk. 1. Under-
retningspligten fritager ikke Kalvebod Miljøcenter for hurtigst muligt at af-
hjælpe følgerne af et uheld. Det gælder jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 stk. 
2, at pligten til underretning ikke indskrænker den ansvarliges pligt til at sø-
ge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheldet effektivt afværget eller fore-
bygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til at genoprette den hidti-
dige tilstand.  

Vilkår 51 stilles som supplement til vilkår 50 for at sikre dokumentation for 
hændelsesforløbet og forbyggende indsats, så risiko for lignende tilfælde 
minimeres. 

4 VURDERING AF OVERGANGSPLAN 
Miljøcenter Roskilde har ikke gentaget alle oplysninger fra overgangspla-
nen, men de væsentligste basisoplysninger er beskrevet i afsnit 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4. og 4.5. Derudover har Miljøcenter Roskilde refereret og kommente-
ret på indhold i overgangsplanen, som er af betydningen for miljøkonse-
kvensvurderingen af jorddepotet. 

4.1 Indledning 
I indledningen i overgangsplanen oplyser Kalvebod Miljøcenter, at tilgangen 
af jord til depotet har været mindre end oprindeligt budgetteret, og at an-
lægget forventes at skulle fortsættes efter 16. juli 2009. Der påtænkes ikke 
gennemført aktiviteter til ændring af depotet eller fremtidige udvidelser eller 
ændringer af deponeringsanlægget. 

Kalvebod Miljøcenter oplyser i december 2008, at der er en restkapacitet på 
ca. 150.000 ton forurenet jord i depotet. Jordmængder til deponering de 
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forskellige år svinger fra et par hundrede ton til op omkring 9.000 ton. I for-
hold til den nuværende tilstrømning af forurenet jord (klasse 4 jord) på ca. 
20.000 ton jord pr. år vil restlevetiden på jorddepotet være omkring 8 år. 

Det oplyses i overgangsplanen, at depotet er udført som én celle. Inde i 
selve depotet er der anlagt et fytoremedieringsforsøg samt et lysimeterfor-
søg, som Københavns Kommune i sin tid har vurderet, kunne etableres 
inden for rammerne af den gældende godkendelse. 

4.2 Handlings- og aktivitetsplan 
Driftsleder og personale gennemgik i 2007 uddannelse til opnåelse af A og 
B beviser, i henhold til krav i bekendtgørelse nr. 612 af 22. juni 2004 

Der er udarbejdet beredskabsplan for området. 

4.3 Lovgrundlag og planforhold 
VVM 
Der blev ikke udført VVM undersøgelse for området inden etableringen af 
jorddepotet. Københavns Kommune vurderede, at depotet ikke var VVM-
pligtigt og Naturklagenævnet gav i afgørelse af 18. januar 2000 kommunen 
medhold i vurderingen om ikke-VVM-pligt. Københavns Kommune havde i 
godkendelsen fastsat øvre grænseværdier for koncentration af forurenende 
stoffer i jorden med udgangspunkt i EF-direktivet om farligt affald 
(91/689/EØF), således at jorddepotet ikke modtog farligt affald, og derfor 
ikke var omfattet af VVM-reglerne. 

Kommune- og lokalplan 
Lokalplan nr. 238 dækker det aktuelle område. Lokalplanen giver mulighed 
for, at der kan tillades deponering og opfyldning forud for områdets endelige 
anvendelse til rekreative formål. Men etablering af et deponeringsanlæg til 
deponering af særligt forurenet jord var ikke i overensstemmelse med lokal-
planen, hvorfor der blev meddelt dispensation til etablering af et sådan an-
læg. 

Depotet er desuden omfattet af kommuneplan 1997, som i overensstem-
melse med ovennævnte lokalplan fastlægger området til fritidsformål m.m. 
og at området kan anvendes til affaldsdeponering med henblik på endelig 
anvendelse til rekreative formål. 

Drikkevandsinteresser 
Der findes ingen vandvindings- og vandforsyningsanlæg i nærheden, og 
depotet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser, da van-
det i det primære grundvandsmagasin under Kalvebod Miljøcenter er salt. 

Andre planforhold 
Hele Kalvebod Miljøcenter ligger i et område, der blev fredet i 1990 i ”Kal-
vebodkilefredningen”. 

Området hørte indtil 1994 ind under EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 111. 
Deponeringsområdet er i forbindelse med bekendtgørelse 408 fra 1994 ud-
taget af fuglebeskyttelsesområdet. 
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4.4 Beliggenhed og lokalisering 
Depotet drives som en integreret del af det samlede Kalvebod Miljøcenter 
med indkørsel fra Selinevej. Kalvebod Miljøcenters lokalisering fremgår af 
bilag C. Affaldet indvejes på brovægt beliggende Selinevej 4 hos RGS 90, 
hvorfra det dirigeres til deponeringsanlægget. 

Jorddepotet ligger i det nordlige område af Kalvebod Miljøcenters areal. 
Deponeringsarealet udgør ca. 21.000 m2 og har et forventet deponeringsvo-
lumen på ca. 120.000 m3. 

Depotet afgrænses af jernbanedæmningen mod nordøst, Amagermotorve-
jen mod sydøst og Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning/Selinevej 
mod sydvest. Nærmeste naboer er jernbane- og motorvejsanlæg, Kalve-
bodløbet, depoter for forurenet jord, skydebaner samt RGS 90´s lejede om-
råde, hvor der behandles bygge- og anlægsaffald samt komposterbart ma-
teriale og forurenet jord. Desuden ligger der på Kalvebod Miljøcenters om-
råde, sydvest for depotet, et botanisk interesseområde. 

Diget langs Kalvebodløbet og Kalveboderne er forstærket langs hele Kalve-
bod Miljøcenter bortset fra en strækning langs det biologiske interesseom-
råde. Her er udført en digebrudssikring til kote +1,00. Digebrudssikringen er 
tinglyst på området. 

Området umiddelbart nordøst for jernbanen, som også tilhører Kalvebod 
Miljøcenter, er efter anvendelse som jorddepot nu overgået til rekreativt 
område. Nord for depotet ligger Slusehavnen og Sluseløbet og endnu læn-
gere nordpå ligger Sydhavnen. Depotet er således placeret i overensstem-
melse med kystnærhedsprincippet. 

4.5 Ejerforhold og sikkerhedsstillelse  
Depotet ejes og drives af Københavns Kommune under navnet ”Kalvebod 
Miljøcenter”. Depotets daglige leder er Jens Nejrup. Den daglige driftsleder 
er Knud Due Andersen. 

Kalvebod Miljøcenter har i juni 2009 sendt en ny beregning af sikkerheds-
stillelsen, se bilag B. 

Eftersom deponeringsanlægget kun modtager én affaldskategori, er hele 
efterbehandlingsomkostningen relateret til denne kategori. 

Medio juni 2009 er der modtaget i alt 100.000 tons jord i klasse 4 depotet. 
Med en deponeringsvolumen på 120.000 m3 jord, er restkapaciteten 
116.000 tons jord. Den forventede sikkerhedsstillelse på i alt kr. 5.705.000 
(kr. 2.015.000,00 til nedlukning + kr. 3.690.000 til efterbehandling) fordelt på 
restkapaciteten er 49,18 kr. pr ton. 

Af omkostningerne er allerede opkrævet den andel, der vedrører det allere-
de deponerede jord, hvoraf efterbehandlingsomkostningerne bør fordeles 
på hele deponeringskapaciteten på 216.000 ton, hvilket giver 26,41 kr. pr. 
ton. 

Københavns Kommune stiller som ejer af Kalvebod Miljøcenter selv garanti 
overfor godkendelsesmyndigheden på anfordringsvilkår. Sikkerhedsstillel-
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sen på i alt kr. 5.705.000 er hensat på Københavns Kommunes mellemreg-
ningskonto. 

4.6 Miljøbeskyttende foranstaltninger 
Adgangsforhold 
Jorddepotet er indhegnet og forsynet med en låge, som er aflåst udenfor 
anlæggets åbningstid. Hele Kalvebod Miljøcenter har én fælles tilkørselsvej, 
som er spærret med en aflåst bom udenfor Kalvebod Miljøcenters åbnings-
tid. 

Membransystem 
Undersøgelserne før etablering af depotet viste, at der ingen bæreevne- og 
sætningsmæssige problemer ville være i området. 

Depotet er anlagt på en udlagt 0,5 meter tyk lermembran med en oplyst 
permeabilitetskoefficient på 10-10 m/s, underlejret af en geologisk barriere 
med en permeabilitetskoefficient på 10-9 m/s. Hvor lerindholdet i membra-
nen har været for lavt, er denne yderligere forstærket med en bentonit-
membran. 

Kalvebod Miljøcenter har ingen dokumentation af, hvor der er sket en for-
stærkning med bentonit. Derfor er det vanskeligt i forbindelse med vurdering 
af depotets tæthed at tillægge denne forstærkning nogen væsentlig værdi. 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at den oplyste permeabilitetskoefficient for 
den udlagte lermembran er meget teoretisk, da der ikke er gennemført tæt-
hedstests efter udlægning af membranen. 

Kalvebod Miljøcenter omtaler i overgangsplanen den udlagte lermembran 
som en primær membran. Miljøcenter Roskilde anerkender ikke den anlagte 
bundmembran som en primær membran, da ler ikke opfylder bekendtgørel-
sens materialekrav til en primær membran. 

Perkolatopsamling 
Depotets perkolatopsamlingssystem er etableret umiddelbart over bund-
membranen og består af 0,3 m drængrus, geotekstil og drænrør. Drænsy-
stemet er opbygget med et hoveddræn, omfangsdræn og et antal sidedræn. 
Ud for hvert enkelt sidedræn er der udført en spuleledning under skrå-
ningsmembranen, som udmunder i en spulebrønd i skråningstoppen. Det er 
derfor muligt at rense sidedrænene. Perkolatet ledes via et indløbsbygværk 
til en perkolatpumpebrønd, hvor der udtages prøver til analyse. Drænsy-
stemets opbygning fremgår af bilag A, figur 2 i overgangsplanen. 

Indadrettet grundvandstryk 
Det beskrives i overgangsplanen, at grundvandsspejlet for det primære ma-
gasin (kalkmagasinet) ligger omkring kote -0,5 m til -1 m. Da det sekundære 
vandspejl via dræningen holdes under terræn (ca. kote -1,85 m), er gradien-
ten opadrettet i drift og efterbehandlingsperioden. 

For deponeringsanlæg med et varigt, indrettet grundevandtryk skal der ikke 
stilles krav om etablering af primær membran, jf. deponeringsbekendtgørel-
sen bilag 2, punkt 3.4.1.3. 
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Indsivning af grundvand- mængdeberegning 
Der er gennem den geologiske barriere en opadrettet grundvandsgradient 
med et trykniveau til kote +0,00. For at kvantificere omfanget af indtræn-
gende grundvand har Kalvebod Miljøcenter i overgangsplanen taget ud-
gangspunkt i de undersøgelser og vurderinger, som Rambøll har foretaget i 
forbindelse med projekteringen af depotet. Her blev permabiliteten af den 
geologiske barriere vurderet ud fra laboratorieforsøg med i alt 6 udtagne 
prøver. 4 prøver havde en lerprocent på mellem 21,6 og 25,4 og en per-
meabilitetskoefficient på 10-9 m/s og én prøve havde med et lerindhold på 
19,3 % og en permeabilitetskoefficient på 5 x 10-8 m/s. Den sidste prøve var 
karakteriseret som morænesand med en permeabilitetskoefficient på 10-7 
m/s. Rambøll konkluderede dengang, at den sidstnævnte prøve med mo-
rænesand ikke var fundet i større tykkelser i området, og derfor ikke blev 
vurderet som repræsentativ for det underlejrede ler. Kalvebod Miljøcenter 
har beregnet, at opsivningen gennem den geologiske barriere med en 0,5 m 
tyk membran over intakt jord er 0,01 – 0,02 m³/t , hvilket svarer til mellem 90 
og 175 m³ grundvand/år, svarende til 2% af den samlede udledning fra de-
potet. 

Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at selv et mindre område med høj 
permabilitet vil have en afgørende betydning for grundvandets strømning og 
tætheden af den geologiske barriere. Ligeledes er der mange faktorer, der 
kan reducere den faktiske tæthed af en udlagte lermembran i forhold til den 
teoretiske tæthed.   

Pga. denne generelle usikkerhed ved fastsættelse af den reelle tæthed af 
geologisk barriere og udlagt lermembran har Miljøcenter Roskilde foretaget 
en vurdering af mængde af indtrængende grundvand på grundlag af vand-
balancen for depotet. Kalvebod Miljøcenter oplyser i overgangsplanen, at 
der bortpumpes ca. 11.000 m³ vand fra depotet pr. år. Depotarealet udgør 
21.000 m2. Sættes nettonedbøren til 0,35 m/år, er den nedsbørsbetingede 
udledning fra depotet i størrelsesorden 7.500 m3/år. Det giver et gab på 
3.500 m3/år, som må komme fra indsivningen af grundvand. Miljøcenter 
Roskilde vurderer derfor, at indsivningen af grundvand meget vel kan være i 
størrelsesorden 30 % af den samlede udledning fra depotet, og dermed 
noget højere end de 2 %, som Kalvebod Miljøcenter har omtalt i over-
gangsplanen.  

I forbindelser med revurderingen af miljøgodkendelse er egenkontrolpro-
grammet udvidet, og Kalvebod Miljøcenter skal fremover én gang årligt re-
degøre for vandbalancen på grundlag af mere lokale oplysninger om ned-
børsforhold og bortledt drænvandsmængde.  

Af deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 3.4.2.3 fremgår, at indsivnin-
gen af grundvand til deponeringsanlæggets perkolatopsamlingssystem ikke 
må indebære en væsentlig fortynding af perkolatet. Da omkring 30 % af 
vandet, der bortledes fra perkolatopsamlingssystemet ved jorddepotet, er 
grundvand, skal det kunne godtgøres, at det ufortyndede perkolat, dvs. per-
kolatet uden fortynding med indsivende grundvand, kan ledes til vandområ-
det uden forudgående rensning. 

I nedenstående tabel er minimumskrav til fortyndingsforhold i det modta-
gende vandområde oplistet for tungmetaller. Koncentration ved brønd er 
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gennemsnitsværdier for perioden 2001-2008. Hvor analyseværdien har væ-
ret under detektionsgrænsen, er detektionsgrænsen anvendt ved gennem-
snitsberegningen. 

Parameter 
(µg/l) 

Koncentration 
i drænvand 

Koncentration 
i perkolat 

Potentielle miljø-
kvalitetskrav 

Minimumsfor-
tynding 

Bly 14 20 0,34 59 

Cadmium 3,4 4,9 2,5 2 

Zink  57 81 7,8 10 

Nikkel 15 21 0,23 91 

Kobber 10 14 1,0 14 

Chrom 8 11 3,4 3 

Kviksølv 0,2 0,3 0,3 1 

Arsen 16 23 4 6 

 

Af bilag E fremgår fortyndingsberegninger, som DHI har udarbejdet for Kø-
benhavns Kommune. Det fremgår af teksten, at fortyndingsforholdet ved 
den fremtidige udledningslokalitet er over en faktor 50, og af figur 3-2 i bila-
get fremgår det, at fortyndingsforholdet er oppe omkring en faktor 100 (Ud-
ledningspunktet svarer til figurens punkt 2 og nærområdet er dækket af gul 
farve svarende til fortyndingsfaktor 50-100). 

Det ufortyndede perkolatet fra jorddepotet kan derfor overholde de potenti-
elle miljøkvalitetskrav, hvorfor det kan Miljøcenter Roskilde acceptere, at 
depotet kan have en indsivning af grundvand på op mod 30 %.  

4.7 Spredning af perkolat ved passiv drift 
Miljøcenter Roskilde har i forbindelse med tilsyn visuelt kontrolleret, at per-
kolatopsamlingssystemet i depotet i dag fungerer. Der ses ingen længere-
varende opstuvning af vand i depotets sydlige ende, hvor depotet endnu 
ikke er opfyldt. Hvis drænsystemet med tiden bliver mindre effektivt, vil der i 
perioder med opstuvning af regnvand i det opfyldte depot kunne opstå en 
situation, hvor trykket af vandet i depotet kan resultere i en udsivning af 
perkolat. 

Miljøcenter Roskilde kan ikke på grundlag af potentialekort udarbejdet af 
hhv. Københavns Amt og Københavns Kommune vurdere de lokale strøm-
ningsforhold i området, da ingen af kortene har pejlepunkter i nærheden af 
Kalvebod Miljøcenter. Miljøcenter Roskilde har på baggrund af oplysninger 
om motorvejsdrænene vurderet, at drænkoterne for motorvejsdrænene er 
styrende for trykforholdet og strømningsretning for grundvandet, da motor-
vejen på en lang strækning ligger under havniveau. Det laveste punkt for 
drænsystemet er samlebrønd syd for depotet, hvor Selinevej krydser under 
motorvejen. Hvis motorvejens drænsystem ikke skulle fungere i en periode, 
vil der straks kunne ses en opstuvning af vand i tunnelen under motorvejen. 
Koter af motorvejsdræn fremgår af bilag D. 
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Ved passiv drift kan der forekomme nedsivning af perkolat til det primære 
magasin, hvorfra det via grundvandsstrømmen vil blive transporteret til mo-
torvejens samlebassin. Motorvejens afvandingssystem afvander via et 
vandløb til Sluseløbet. 

Perkolatet fra jorddepotet skal derfor både i forbindelse med drift og ved 
vurdering af overgang til passiv drift sammenholdes med miljøkvalitetskrav 
for det marine vandområde. 

4.8 Direkte udledning til vandområde 
Blandingsvandet (perkolat og grundvand) fra depotet ledes i dag via rørlagt 
hovedkanal, sammen med afvanding fra Kalvebod Miljøcenters øvrige om-
råder, til Ndr. Pumpestation. Herfra udledes det via et vandløb til Sluseløbet 
ved Sydhavnen/Kalvebodløbet. Kalvebod Miljøcenter renser ikke vandet 
inden udledning. Kalvebod Miljøcenter skriver i overgangsplanen, at hvis 
det på et tidspunkt skulle vise sig, at blandingsvandet ikke kan overholde 
kvalitetskravene for vandområdet, skal vandet renses, så det overholder 
miljøkvalitetskravene. 

Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at det til enhver tid skal vurderes 
hvorvidt der anvendes bedst tilgængelige teknik, selvom grænseværdier 
overholdes Miljøcenter Roskilde har derfor bedt Kalvebod Miljøcenter om at 
redegøre for teknikker og muligheder for at rense blandingsvandet for 
tungmetaller og pah-er inden udledning til vandområdet. Se uddybende 
beskrivelse i afsnit 0 om BAT. 

I miljøgodkendelsen fra 1999 er udledningen formuleret som en tilladelse til 
direkte udledning i marint vandområde. På Kalvebod Miljøcenters drænkort 
for området ses, at alle dræn er tilsluttet en lukket drænledning, der leder 
vandet til Ndr. Pumpestation. Miljøcenter Roskilde har derfor fundet det re-
levant at vurdere, om der egentlig er tale om udledning via spildevandssy-
stem - og at der derfor i stedet skal gives en tilslutningstilladelse. Nordere 
pumpestation drivs af et pumpedigelaug. Da et pumpedigelaug finansieres 
af interessenterne, mens et spildevandssystem finansieres af kloakforsy-
ningen har Miljøcenter Roskilde konkluderet, at det er korrekt at betragte 
udledningen, som en direkte udledning. 

Kalvebod Miljøcenter har i overgangsplanen taget udgangspunkt i fortyn-
dingsforholdene i Sluseløbet. Miljøcenter Roskilde har, på grundlag af Kø-
benhavns Kommunes oplysninger i basisanalyserne til vandplanarbejdet og 
oplysning i Regionplan 2005, konkluderet, at udledningen sker til et vand-
område med status som vandløb. Først efter en vandløbsstrækning på godt 
200 m strømmer vandet ud i selve Sluseløbet. 

Fortyndingsevnen i vandløbet er af Miljøcenter Roskilde skønnet til en faktor 
72, hvilket ikke er tilstrækkelig fortynding til, at udledningen vil kunne over-
holde miljøkvalitetskravene efter opblanding. 

                                                 
2 Københavns Kommune har ingen oplysninger om vandløbets dimensioner, vand-
føring i vandløbet eller størrelse på afstrømningsoplandet til vandløbet. Miljøcenter 
Roskilde har taget udgangspunkt i det topografiske opland fra vandplanen. Det 
topografiske opland er på 11,73 km2 og nettonedbøren er ifølge Danmarksmodellen 
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Kalvebod Miljøcenter har hidtil moniteret på grundvandsfortyndet perkolat 
og beregnet påvirkning af vandområdet med udgangspunkt i den kritiske 
spredningsfaktor i forhold til vandføringen i Sluseløbet. Miljøcenter Roskilde 
vurderer, at kritisk spredningsfaktor ikke giver tilstrækkelig sikkerhed i for-
bindelse med udledning af miljøfremmede stoffer. I bekendtgørelse 1669 af 
14. december 2006 er beskrevet, at man må indregne fortynding inden for 
en afgrænset blandingszone. 

Kalvebod Miljøcenter har som følge af Miljøcenter Roskildes vurdering af 
udledningen valgt at ændre placeringen af udledningspunktet. Udledningen 
er planlagt flyttet fra Ndr. Pumpestation til ca. 800 m syd på i Kalvebodløbet. 
Kalvebod Miljøcenter har oplyst, at herefter vil Ndr. Pumpestations vestlige 
kammer kun blive oprethold som sikkerhed ved nedbrud af søndre pumpe-
kammer, samt ved evt. nedbrud på den nye pumpestation. 

Da udledningen sker til et nyt vandområde, skal Kalvebod Miljøcenter have 
en helt ny udledningstilladelse, hvorfor det er Københavns Kommune som 
godkendelsesmyndighed, der træffer afgørelsen. 

4.9 Renere teknologi (BAT) 
For IPPC-virksomheder er der ved at blive udarbejdet reviderede BAT-noter 
(Best Available Technology), som fastlægger, hvad der må betragtes som 
den bedste tilgængelige teknik inden for den pågældende branche. Der er 
pt. ikke udarbejdet en note for deponeringsanlæg. 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006, om referencer til BATvurdering 
ved miljøgodkendelser angiver, at der findes retningslinjer i bekendtgørelse 
om deponering af affald. Deponeringsbekendtgørelsen fastsætter ret præci-
se krav til indretning og drift af deponeringsanlæg. Disse krav må betragtes 
som den bedst tilgængelige teknik, for så vidt angår indretning af depone-
ringsanlæg. 

Kalvebod Miljøcenter beskriver i overgangsplanen, at der ved driften af de-
potet anvendes miljødiesel i gravemaskiner mv. På maskinerne er der des-
uden monteret partikelfilter. Gravemaskinførerne har gennemgået kursus 
om økonomisk brug af maskinerne (diesel-reducerende kørsel). Ressource-
forbruget er begrænset til anvendelsen af brændstof i form af olie, smøre-
midler til maskinerne samt vand. 

Den væsentligste miljøpåvirkning fra jorddepotet er udledning af blandings-
vand bestående af indsivende grundvand og perkolat med indhold af miljø-
fremmede stoffer. Der er etableret et overvågningsprogram for blandings-
vandet, men vandet ledes i dag urenset ud til et vandområde. Ifølge be-
kendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer og havet, bekendtgørelse nr. 1669 § 

                                                                                                                           
på 200 mm. På grundlag af disse data beregnes den årlige nettoafstrømning til 
vandløbet at være 2.346.000 m3.  

Kalvebod Miljøcenter oplyser, at nettoafstrømningen fra hele deres drænede areal 
er i størrelsesorden 350.000 m3om året. Under antagelse om fuld opblanding over 
vandløbstværsnittet beregnes et fortyndingsforhold i størrelsesorden på en faktor 7. 

 



 

 30 

13, skal udledning af forurenende stoffer begrænses ved hjælp af den bedst 
tilgængelige teknik. Miljøcenter Roskilde har derfor efterfølgende bedt Kal-
vebod Miljøcenter om at forholde sig til mulighed for at behandle blandings-
vandet inden udledning. 

Med hensyn til bedst anvendelige teknik, så har Kalvebod Miljøcenter un-
dersøgt flere alternativer til direkte udledning. Tilledning til Lynetten vil med-
fører en yderligere hydraulisk belastning på 350.000 m3 pr. år af Lynetten, 
svarende til et ekstra bidrag på 0,6 % af tørvejr mængden. Dette er en lille 
ekstra belastning, men da Lynetten er et biologisk renseanlæg, vil metaller 
ikke blive særskilt renset, og bidraget af metaller fra Kalvebod Miljøcenters 
anlæg vil delvist blive udledt til Øresund via Lynettens udløbsledning eller 
via slammet blive deponeret andet sted. Udledningskravene for Lynetten for 
kvælstof (8,0 mg/l), fosfor (1,5mg/l), BOD (15 mg/l) og COD (75 mg/l) er 
højere end de forventede gennemsnitlige koncentrationer i blandingsvandet 
fra jorddepotet. Kalvebod Miljøcenter konkluderer, at bortledning til rensean-
lægget på Lynetten således ikke vil give nogen miljøgevinst og kun sprede 
de miljøfremmede stoffer til andre vandområder. 

Opsamling og rensning lokalt på et anlæg ved Kalvebod Miljøcenter er en 
anden mulighed. Rensning for organisk stof og næringssalte (f.eks. kvæl-
stof) skønnes af Kalvebod Miljøcenter at være irrelevant, idet disse para-
metre sandsynligvis på forhånd ligger under udlederkravet. For metallerne 
vil det ufortyndede perkolat for visse typer (f.eks. arsen, krom, kobber, nik-
kel og bly) ligge lidt højere end kvalitetskravet for spormetaller for marine 
vandområde. Rensning af blandingsvandet med så små koncentrationer af 
metaller er vanskeligt og dyrt. En mulig rensemetode vil være ved selektiv 
ionbytning, evt. i 2 faser for henholdsvis positive (Cu, Cd, Pb m.fl.) og nega-
tive (As, Cr VI m.fl.) tungmetalioner. Sådanne typer anlæg koster i størrel-
sesordenen kr. 2-3 mio. at anlægge og kr. 300.000-400.000 om året at dri-
ve. Hertil skal lægges nødvendige lednings- og pumpesystemer mv. Andre 
typer rensning, f.eks. forskellige fældningsprocesser eller anlæg suppleret 
med opkoncentrering, inden rensning er også muligheder. Etablering af et 
lokalt renseanlæg for blandingsvandet vil under alle omstændigheder ikke 
være et standard anlæg og vil kræve indledende og omfattende forsøg mv. 
for at finde den optimale rensningsmetode. Med udgangspunkt i de forven-
tede lave koncentrationer af metaller mv. i blandingsvandet skønner Kalve-
bod Miljøcenter, at det ikke er formålstjenstligt at foretage rensning af van-
det, hverken på Lynetten eller lokalt etableret anlæg. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på grundlag af Kalvebod Miljøcenters redegø-
relse, at det vil være vanskeligt at gennemføre rensning af blandingsvandet. 
Jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 3.4.2.3 kan det accepteres at 
lede perkolatet ubehandlet til marint vandområde, så længe det ufortyndede 
perkolat uden forudgående behandling ikke påvirker vandområdets vand-
kvalitet.  

4.10 Bemærkninger til afgørelsen 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor Kalvebod Miljøcenter i 
form af udkast til afgørelse. Virksomheden har haft følgende bemærkninger 
til revurderingen: 
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Ad. Vilkår 10 
KMC oplyser at det ikke er driftslederen som foretager modtagekontrol, hvil-
ket der heller ikke er krav om i deponeringsbekendtgørelsen. Dette foreta-
ges af en medarbejder med minimum et B-bevis. 
 
Det er i deponeringsbekendtgørelsen præciseret, at en del af modtagekon-
trollen, svarende til kontrol af dokumentationen beskrevet i § 25 stk. 1 nr. 1–
4, skal foretages af en person med A-bevis, jf. bekendtgørelsens § 25 stk. 
2. Krav, om at deponeringsanlæggets driftsleder som hovedregel skal være 
fysisk til stede i anlægget åbningstid, fremgår af deponeringsbekendtgørel-
sen § 26 stk. 2, at. Kravet er fastsat i bekendtgørelsesteksten og reglen 
gælder uanset, om det er formuleret i et vilkår i nærværende miljøgodken-
delsen. Miljøcenter Roskilde har med vilkår 10 begrænset reglen til når de-
poneringsanlægget er uaflåst. Der er tale om, at det som hovedregel skal 
være driftslederen, men at det i stor udstrækning vil være tilstrækkeligt, at 
der er en anden til stede, som vil kunne kontakte driftslederen telefonisk.  
 
Miljøcenter Roskilde fastholder derfor formuleringen af vilkår 10. 
 
Ad. Vilkår 11 
KMC ønsker a) fjernet fra krav til driftsjournalen samt under d) kravet om 
registrering af grundejer fjernet. Vi registrerer ingen af delene da vi følger de 
fastsatte regler om anmeldelse af jordflytning og dokumentation heraf i be-
kendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning 
af jord, Bek. Nr. 1479 af 12.12.2007. 
 
Al flytning af forurenet jord følger jordflytningsbekendtgørelsen, og for at 
kunne føre tilsyn med at al jord er anvist efter disse regler, har Miljøcenter 
Roskilde formuleret et krav om registrering af anvisningsmyndighed. Regi-
strering af anvisningsmyndighed er normal praksis ved andre jorddepoter 
og det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at en registrering af denne oplys-
ning ikke giver en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde for Kalvebod Miljø-
center. 
 
Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsen § 25 stk. 3, at der ved enhver 
modtagelse af affald skal foretages en registrering af bl.a. oprindelse. Kal-
vebod Miljøcenter har i den tidligere miljøgodkendelse haft et vilkår om, at 
driftsjournalen skal indeholde oplysninger om opgravningslokalitet og 
grundejer (vilkår 7 i den tidligere godkendelse). 
 
Miljøcenter Roskilde fastholder derfor formuleringen af vilkår 11. 
 
Ad. Vilkår 14 
KMC oplyser, at det ikke er praktisk muligt at fjerne allerede modtagne læs 
fra et jordparti, hvis der ved stikprøvekontrol er et læs, som er overskredet. 
Den allerede modtagne jord vil være blandet med andre partier og depone-
ret. Vi ønsker derfor dette krav fjernet. KMC stopper naturligvis med at mod-
tage jord fra en lokalitet med det samme i tilfælde af, at der ved stikprøve-
kontrol er konstateret overskridelser af vores modtagekriterier i miljøgod-
kendelsen.  
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Kalvebod Miljøcenter beskriver, at den allerede modtagne jord vil være 
blandet med andre partier og deponeret, og at det derfor ikke vil være mu-
ligt at fjerne jorden.  
 
Miljøcenter Roskilde ser ikke nogen mening i en stikprøvekontrol, hvis det 
ikke er muligt at genfinde og vurdere om hele jordpartiet skal fjernes. Miljø-
center Roskilde har i forlængelse af dette i vilkåret præciseret, at en stik-
prøve altid skal foretages på det første modtagne læs, hvis der er tale om et 
større jordparti, og at jorden fra hele jordpartiet aflæsses et sted inden for 
depotet, hvor jorden kan holdes adskilt fra det deponerede jord, indtil resul-
tatet af stikprøven foreligger. Det fremgår af Kalvebod Miljøcenters Kvali-
tetshåndbog for procedure ved udtagning af egenkontroller (procedure for 
jordhåndtering nr. 22 af 13. november 2006) at Kalvebod Miljøcenter for 
depotet hidtil i januar og juni har foretaget stikprøvekontrol efter følgende 
procedure: ”Chaufføren skal aflæsse jorden et sted, hvor den kan ligge af-
sondret fra resten af depotet, indtil resultatet af stikprøven foreligger. Jorden 
skal markeres med aftalenummer, aflæsningstidspunkt og lastbilens regi-
streringsnummer”. 
 
Miljøcenter Roskilde præciserer vilkår 13, så det sikres, at hele jordpartiet 
for en stikprøve kan genfindes og fjernes, hvis stikprøvekontrollen viser, at 
modtagekriterierne i miljøgodkendelsen er overskredet.  
 
Ad. Vilkår 17 
KMC ønsker vilkåret omformuleret til at der kun må deponeres mineralsk 
affald. KMC mener, at både EAK-kode 17 05 04 og 17 05 03 (jord og sten 
indeholdende farlige stoffer) skal anvendes. Vi modtager jord fra andet end 
forurenede grunde. 
 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at betegnelsen ”mineralsk affald” 
ikke vil være i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen. Depo-
tet er godkendt til at modtage forurenet jord, og er undtaget fra reglerne om 
udvaskningstest.  
 
Miljøcenter Roskilde har på positivlisten kun anført EAK-kode 17 05 04, da 
depotet ikke må modtage farligt affald. Hvorvidt jorden har et indhold af far-
lige stoffer vil afhænge af stoffernes egenskaber og koncentration, og EAK-
kode 17 05 03 gælder for jord og sten, som kan betragtes som farligt affald. 
 
Miljøcenter Roskilde fastholder derfor formuleringen af vilkår 17. 
  
Ad. Vilkår 18 
KMC ønsker af grænseværdien for på 5 % TOC ikke er i parentes. 
 
Miljøcenter Roskilde har fjernet parentesen. 
 
Ad. Vilkår 30 
KMC mener ikke, der er hjemmel i deponeringsbekendtgørelsen til at for-
lange, at udtagning af drænvandsprøver, perkolatprøver og jordprøver skal 
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ske af akkrediteret prøveudtager. I bekendtgørelse nr. 1353, § 10 stk. 3 
hedder det: ”Hvis egenkontrol, der udføres af en virksomhed i medfør af 
miljøbeskyttelsesloven, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, kan 
tilsynsmyndigheden i medfør af denne lovs § 72, stk. 2, påbyde virksomhe-
den, at egenkontrol skal udføres i overensstemmelse med denne bekendt-
gørelses bilag 1-4.” 

Under henvisning til ovenstående mener KMC ikke, at MCR kan forlange 
prøveudtagningen udført af akkrediteret prøveudtager, men alene bør fast-
sætte som et vilkår, at prøveudtagning skal udføres i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 1353.  

Det modsatte ville vel også være i strid med hele konceptet, man tænker 
egenkontrol på, og vi læser da også § 10 stk. 3 derhen, at der skal foreligge 
beviser på overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen, eller i det 
mindste en begrundet mistanke om, at virksomheden forsøger at omgå reg-
lerne. 

KMC har gennem mange år opnået ekspertise i prøveudtagning af dræn-
vandsprøver og perkolatprøver. Vi vurderer derfor, at der ikke er behov at 
udtagningen af drænvandsprøver og perkolatprøver foretages af akkredite-
ret prøvetager. 

Der er desuden en betragtelig merudgift forbundet med dette vilkår. Da 
KMC som skrevet gennem mange år har opnået ekspertise på dette områ-
de, er det vores vurdering, at der ikke opnås en større sikkerhed med denne 
merudgift ved krav om, at alle prøver skal foretages af akkrediteret prøveud-
tagning.  
 
En fastholdelse af krav om akkrediteret prøveudtagning af drænvands-
prøver, perkolatprøver og jordprøver3 vil vi derfor overveje at påklage. 

KMC mener ikke, at deponeringsbekendtgørelsen stiller krav om et DANAK 
akkrediteret laboratorium, men blot et akkrediteret laboratorium! 

Vilkår 30 er identisk med formulering af vilkår 18 i miljøgodkendelsen af 3. 
marts 1999. Miljøcenter Roskilde har ikke revurderet vilkåret men henviser 
til at Københavns Kommune er i gang med at revurdere vilkår til udledning. 

Miljøcenter Roskilde er i forlængelse af Kalvebod Miljøcenter bemærkning 
til vilkår 30 blevet opmærksom på, at Miljøcenter Roskilde i vilkår 44 har 
stillet krav om certificeret prøveudtagning. Dette er en fejl. Der findes ikke 
noget certificeringssystem for udtagning af dræn- og perkolatprøver. Miljø-
center Roskilde har derfor i vilkår 44 omformuleret krav om certificering til 
krav om akkrediteret prøveudtagning, i overensstemmelse med kravet i vil-
kår 30. Miljøcenter Roskilde kan i en miljøgodkendelse stille krav om akkre-
diteret prøveudtagning jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 14 stk. 1 punkt 4 
(bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006).  

 
 
                                                 
3 Miljøcenter Roskilde gør opmærksom på, at jordprøver ikke er omfattet af vilkåret. 
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Ad. Vilkår 32 
KMC mener, at kravet om signalnet er overflødigt, da der udlægges 20 cm 
rodspærre, formentlig i form af grus. Rodspærre vil være en tilstrækkelig 
tydelig markering af overgangen mellem den deponerede forurenede jord 
og dækningslaget. 
KMC ønsker, at vilkåret omformuleres så vi har metodevalg til at vælge det 
øverste vækstlag på 20 cm. Vi foreslår, at der blot står 20 cm vækstlag. 
 
Miljøcenter Roskilde har stillet krav om signalnet, da dette sikrer en optimal 
markering af top af deponeringen. Miljøcenter Roskilde har været af den 
opfattelse, at Kalvebod Miljøcenter var indforstået med denne løsning. I 
forlængelse af Kalvebod Miljøcenters fremsatte ønske om en afslutning 
udelukkende markeret med grus, der samtidig fungerer som rodspærre, har 
Miljøcenter Roskilde tilrettet vilkåret, så der står, at overgangen skal være 
tydeligt markeret. 
 
Beskrivelsen af de øverste 20 cm ”kompostberiget jord” var taget fra Kalve-
bod Miljøcenters egen formulering i overgangsplanen. Miljøcenter Roskilde 
ser ingen hindring for, at vilkåret blot er formuleret som 20 cm ”vækstlag”.  
 
Ad. Vilkår 41 
KMC mener ikke, at der er behov for at efterse perkolatbrønde og – pumper 
hver 14. dag. Hvis der opstår problemer vil vi registrere dette vha. tryktrans-
ducerne. KMC ønsker at kravet nedsættes til kvartalsvise eftersyn af perko-
latbrønde og – pumper. 
 
Miljøcenter Roskilde har betragtet det som en overkommelig opgave at ef-
terse perkolatbrønde og -pumper hver 14. dag, men er enig med Kalvebod 
Miljøcenter i, at det med tryktransducerne i perkolatopsamlingssystemet vil 
være tilstrækkeligt med kvartalsvise eftersyn. Miljøcenter Roskilde har der-
for omformuleret vilkåret, så krav om hyppighed af eftersyn nedsættes til en 
gang per kvartal. 
 
Ad. Vilkår 45 
KMC vurderer, at anlæggets topografi ikke gør det relevant at tale om over-
fladeafstrømmende vand, der skal afskæres fra at strømme ind på anlæg-
get fra omgivelser opstrøms for anlægget, hvorfor der ikke bør stilles vilkår 
om monitering og kontrol af dette. 
 
Der vil ikke kunne forekomme overfladeafstrømmende vand nedstrøms for 
anlægget, før dette er afsluttet og slutretableret, eventuelt etapevis, og ef-
tersom hældningen på det slutretablerede anlægs overflade er ca. 1:60 vur-
derer vi, at hovedparten af den nedbør, der falder på det slutretablerede 
areal enten nedsiver eller fordamper, således at der ikke vil være tale om 
målbare mængder af overfladeafstrømmende vand nedstrøms for det slut-
retablerede anlæg.  
 
Endvidere betyder den meget flade slutretablering, at sandsynligheden for, 
at perkolat vil kunne sive ud gennem slutretableringslaget og forurene even-
tuelt afstrømmende overfladevand er forsvindende, hvorfor der heller ikke 
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bør stilles krav om monitering og kontrol af afstrømmende overfladevand 
nedstrøms for anlægget. 
 
Miljøcenter Roskilde har som forklaring af vilkåret beskrevet, at der skal 
etableres omfangsdræn, der sikrer opsamling af det overfladeafstømmende 
vand. Hensigten er at hindre risiko for afstrømning af overflade vand fra 
depotet til omgivelserne. Miljøcenter Roskilde har i forbindelse med formule-
ringen af vilkåret skrevet, at overfladevandets mængde og sammensætning 
skal registreres samlet og har ikke stillet krav om, at monitering opdeles i 
opstrøms og nedstrøms. Hvis det viser sig, at der ikke bliver opsamlet mål-
bare mængder af overfladevand i omfangsdrænet, vil Miljøcenter Roskilde 
til den tid tage stilling til problemet. 
 
Ad. Vilkår 49 
KMC har udarbejdet en beredskabsplan i overensstemmelse med § 23 i 
BEK nr. 559 17/06/2004. KMC sender altid beredskabsplanerne til brand-
myndigheden til orientering, men kan ikke se af lovgivningen, at den skal 
godkendes af brandmyndigheden. 
 
Miljøcenter Roskilde medgiver Kalvebod Miljøcenter, at beredskabsplanen 
ikke skal godkendes af brandmyndigheden og har tilrette vilkåret derefter. 
 
 
Ad. Vilkår 50 
KMC mener, at der i dette vilkår desuden skal stilles krav om afværgeforan-
staltninger i forbindelse med evt. driftsforstyrrelser eller uheld. KMC har en 
plan for dette. 
 
Miljøcenter Roskilde synes, det er en god ide, at Kalvebod Miljøcenter har 
en plan som vedligeholdes, hvis der komme nye aktiviteter. Miljøcenter 
Roskilde finder dog ingen anledning til at ændre i formuleringen af vilkåret, 
da forpligtelsen til at handle fremgår meget klart af miljøbeskyttelsesloven. 
Det gælder jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 stk. 2, at pligten til underretning 
ikke indskrænker den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrel-
sen eller uheldet effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager 
for forpligtelsen til at genoprette den hidtidige tilstand. Miljøcenter Roskilde 
har tilføjet dette i afsnit 3.10 under bemærkninger til vilkåret.  
 
Side 15 – vilkår 10 
§ 27 skal være § 26. 
 
Miljøcenter Roskilde har rettet fejlen. 
 
Ad. Begrundelse for vilkår 17 
Jordflytningsbekendtgørelsen skal rettes til 1479 af 12/12/2007. 
 
Miljøcenter Roskilde har rettet fejlen. 
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Side 26 – Indsivning af grundvand-mængdeberegning 
Som det fremgår af høringssvar af 26.juni 2009 er KMC ikke enig i fastsæt-
telse af nettonedbør til 0,35 m/år, da dele af depotet står åbent uden be-
voksning. Da det ufortyndede perkolat fra jorddepotet kan overholde de 
potentielle Miljøkvalitetskrav, har KMC ingen indsigelse til Miljøcenters fast-
sættelse af nettonedbør til 0,35 m/år. 
 
Miljøcenter Roskilde mener, det er væsentligt i forbindelse med miljøkonse-
kvensvurderingen at foretage en konservativ beregning. Miljøcenter Roskil-
de forventer, at det fremover på grundlag af monitering af meteorologiske 
data, jf. vilkår 37, vil være muligt at fastsætte nedbørsforholdene gældende 
specifik for dette deponeringsanlæg. 
 
Side 28 afs. 4 
KMC er ikke enig i at fortyndingen i vandløbet skønnes til en faktor 7, jf. 
besvarelse af "Udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af 
"Støjvolde, tværvolde og specialdepot for lettere forurenet jord" af 14. au-
gust 2009. 
 
Miljøcenter Roskilde har i afsnit 4.8 foretaget en fortyndingsvurdering af 
udledningen ud fra situationen i dag. Beregningen er foretaget ud fra en 
overordnet skønsmæssig betragtning, hvor den årlige afledning på 350.000 
m3 er oplyst af Kalvebod Miljøcenter og vandføringen i vandløbet er bereg-
net ud fra hele vandløbets topografiske opland. Miljøcenter Roskilde har 
ikke fundet det relevant at bede Kalvebod Miljøcenter om at fastsætte vand-
føringen og fortyndingsforholdet i vandløbet, da ”fortyndingsbehovet” var 
oppe omkring en faktor 90 (se tabel i afsnit 4.6) og udledningspunktet derfor 
bliver ændret.  

4.11 Udtalelser fra andre myndigheder 
Miljøcenter Roskilde har den 23. juli 2009 sendt revurdering af miljøgod-
kendelsen i myndighedshøring hos Københavns Kommune, som har haft 
følgende bemærkninger til revurderingen: 
 
Om positivliste i en driftsinstruks. 
En positivliste for affaldstyper bør fremgå af en driftsinstruks, således at 
positivlisten løbende kan opdateres uden at det medføre en omfattende 
procedure med vilkårsændringer m.v. 
 
Forslag til formulering om mulighed for løbede opdatering i en driftsinstruks: 
”Positivliste for affaldstyper, skal indeholde oplysningerne om hvad der kan 
modtages til deponering samt grænseværdier for faststofindhold. Positivli-
sten og de tilhørende faststoframmer skal løbende opdateres i takt med, at 
nye affaldstyper godkendes optaget.” 
 
Miljøcenter Roskilde medgiver Københavns Kommune, at den foreslåede 
model vil betyde en lettere sagsgang. Det fremgår dog af deponeringsbe-
kendtgørelsen § 18 stk. 5 at positivlisten fastsættes som vilkår i godkendel-
sen.  Miljøcenter Roskilde foretager derfor ingen ændring i revurderingen i 
forlængelse af Københavns Kommunes bemærkning. 



 

 37 

 
Vedrørende vilkår 50 om driftsforstyrrelser og uheld. 
Af vilkår 50 fremgår, at ”Væsentlig forurening eller fare for forurening som 
følge af jorddepotet, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale 
driftssituationer eller uheld, skal indberettes til tilsynsmyndigheden…” 
 
Der bør som opfølgning på vilkår 50 også være vilkår om håndtering af 
eventuelle konsekvenser af de væsentlige forureninger. F.eks. at der skal 
ske bortgravning af spild af olie på jord og at håndteringen af forurenet jord 
skal udføres efter Københavns Kommunes regler herom. 
 
Miljøcenter Roskilde har vurderet, at pligten til at handle er formuleret meget 
klart i miljøbeskyttelsesloven § 71 stk. 2. Miljøcenter Roskilde har, i stedet 
for den foreslåede tilføjelse til vilkåret, refereret til teksten i miljøbeskyttel-
sesloven under begrundelsen for vilkåret i afsnit 3.10.   

4.12 Inddragelse af borgere mv. 
Københavns Kommune har oplyst, at revurderingen blev annonceret i Ama-
ger Bladet den 25. februar 2003 og at der ikke blev modtaget nogen hen-
vendelser vedrørende revurderingens påbegyndelse. 
 

5 FORHOLDET TIL LOVEN 

5.1  Lovgrundlag 
 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag G. 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således senest ske i 
2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af i risikobekendtgørelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Revurderingen fortages for at sikre, at deponeringsanlægget lever op til 
reglerne i den gældende deponeringsbekendtgørelse. Der sker ingen 
driftsmæssige forandringer eller udvidelser, og det er derfor ikke aktuelt at 
foretage en screening i forhold til VVM-proceduren. 

 
Habitatdirektivet 
Kalvebod Miljøcenter har oplyst, at nærmeste habitat kunne blive påvirket af 
den direkte udledning til Kalveboderne, men at udledningen ikke vil give 
anledning til overskridelse af miljøkvalitetskravene for vandområdet. 
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Miljøcenter Roskilde vurderer derfor, at der ikke er behov for at foretage 
yderligere undersøgelser af risiko for påvirkning af habitatet. 

5.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: 

Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg til forurenet jord på den nordlige del 
af Kalvebod Miljøcenter, Selinevej 2, 2300 København S, 3. marts 1999. 

5.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

5.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Amager Bladet og kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 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 ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Bortset fra vilkår 4, 26, 27, 29 og 30 er alle nye eller ændrede og kan påkla-
ge. Vilkår 29 og 30 om udlederkrav er under revidering af Københavns 
Kommune. Vilkår 4, 26 og 27 er kun ændret sprogligt i forholdt til den tidli-
gere miljøgodkendelse, og det er kun beslutningen om, at disse vilkår ikke 
ændres, der kan påklages Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af 
vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag F. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 6. oktober 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 

5.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Postbox 453, 1505 
København V, tmf@tmf.kk.dk  

Embedslægeinstitutionen for region Hovedstaden, Borups Allé 177, blok de, 
4. sal, 2400 København NV, hvs@sst.dk  

Arbejdstilsynet, postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk  

Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K, 
info@nordic.greenpeace.org  

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk  

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, 
mail@dkfisk.dk  

Dansk Amatørfiskerforening, Landsformanden, Kildetoften 1, 5600 Faaborg, 
vgram@stofanet.dk    

Dansk fritidsfiskerforbund, Genner Bygade 74,6230 Rødekro 
formanden@fritidsfiskerforbundet.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen, Kontorhjælpen, N. P. Danmarksvej 79, 8732 
Hovedgård, ffd@post3.tele.dk 
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6  BILAG 
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Bilag A: Overgangsplan december 2006 
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Bilag B: Sikkerhedsstillelse af 19. juni 2009 
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Bilag C: Oversigtsplan 1:25.000 
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Bilag D: Potentialekort med koter for motorvejsdræn 
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Bilag E: Fortyndingsberegning, Københavns Kommune 
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Bilag F: Oversigt over revurdering af vilkår 
  
Miljøgodkendelse af 3. marts 1999: 
 
Vilkår nr. Uændret 

(nyt nr.) 
Ændret 
(nyt nr.) 

Slettet Bemærkninger 

Generelle forhold 

1 
  X 

Åbningstider har ingen direkte miljøpåvirkning men 
har betydning i forhold til overholdelse af støjvilkår. 
Regulering sker via støjvilkår. 

2 4   Vilkår til etablering og sikring mod skadelige sætnin-
ger er blot sprogligt omformuleret. 

3   X Vilkåret er ikke aktuelt, da deponeringsanlægget er 
etableret. 

4 

 17  

Grænseværdier for farligt affald kan ikke entydigt 
fastsættes på forhånd, da der også skal indgå en 
vurdering af summen af forskellige stoffer. Vilkåret er 
formuleret som, at der ikke må deponeres farligt 
affald. 

5  3232  Vilkår omgrænseværdier for jord til slutafdækning er 
blevet ændret.  

6   X Forholdene er i dag reguleret af jordflytningsbe-
kendtgørelsen.  

7  11, 20  Krav til driftsjournal og driftsinstruks er ændret og 
opdelt i to nye vilkår. 

8   X Kalvebod Miljøcenters eget tilsyn i forbindelse med 
revurderingen formuleret til vilkår om egenkontrol. 

9   X Som følge af at vilkår 8 om miljøtilsyn udgår, udgår 
også vilkår 9.  

Luftforurening, lugt eller støv 
10  28  Vilkår er udbygget  

11  28  Suppleret med vilkår om afrapportering med frist på 
3 måneder. 

12 26   Vilkåret er kun sprogligt omformuleret. 

13 27   Vilkåret er kun sprogligt omformuleret. 
Støj 
14 

 23, 24  
Støjvilkår er omformuleret til generelt vilkår uden den 
tidligere fastlæggelse af 6 referencepunkter. Vilkå-
rets indhold er omformuleret til to vilkår. 

Spildevand 
15 

29   
Vilkår om overholdelse af miljøkvalitetskrav er erstat-
tet af nye vilkår, da bekendtgørelse nr. 921 er erstat-
tet med bekendtgørelse nr. 1669. 

16   X Vilkår ikke aktuelt – første udledning af spildevand er 
gennemført. 

17 

  X 

Slettet da spildevand fra depotet skal overholde mil-
jøkvalitetskravene inden sammenblanding med vand 
fra med de øvrige depoter. Udlederkrav til støj- og 
tværvolde stilles i tilhørende miljøgodkendelse 

18 
30   

Vilkåret er ændret, da tilsynsmyndigheden er Miljø-
center Roskilde. Analyseresultater indsendes frem-
over i årsrapport.  
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Bilag G: Lovgrundlag - referenceliste 
 
Love 
 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 

2006. 
 
Bekendtgørelser 
 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. 

december 2006. 
 Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13. december 2006.  
 Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923 af 28. september 

2005. 
 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 650 af 29. juni 2001 og 252 

af 31. marts 2009 
 Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæfti-

get på deponeringsanlæg, nr. 612 af 22. juni 2004. 
 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af  

akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. 
december 2006. 

 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 
flytning af jord, nr. 1479 af 12. december 2007. 

 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til ud-
ledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1669 af 
14. december 2006. 

 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på 
land, nr. 1000 af 26. juli 2007. 
 

 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
 Vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5, 1984 
 Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6, 1984 
 Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder nr. 4, 1985 
 Vejledning om affaldsdeponering, nr. 9, 1997 
 Vejledning om overgangsplaner, nr. 5, 2001 
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