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Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 vedrørende over-
gangsplan for Ærø Losseplads 
 
 
Hvad er en overgangsplan? 
 
EU vedtog den 26. april 1999 et direktiv – 1999/31/EF – om deponering af affald. 
 
Direktivet stiller krav om , at alle bestående an læg for deponering af affald skal udarbejde en 
såkaldt overgangsplan, som skal fremsendes til den myndighed, der fører tilsyn m ed et givent 
affaldsdepot. 
 
På baggrund af overgangsplanerne skal tilsynsmyndigheden foretage en revurdering af depone-
ringsanlæggenes indretning og drift. 
 
Revurderingen skal være med til at sikre at deponeringsanlæggene ikke udgør en m iljømæssig 
trussel for kommende generationer. 
 
 
Nedlukningsplan/Fortsættelsesplan 
 
Nedlukningsplan 
 
For de dele af et deponeringsanlæg der nedlukkes skal der laves en såkaldt nedlukningsplan. 
 
Fortsættelsesplan 
 
For dele af et deponeringsanlæg der fortsætter skal der laves en såkaldt fortsættelsesplan. 
 
Bekendtgørelser/vejledninger 
 
I relation til ovennævnte kan refereres til følgende: 
 
• Bekendtgørelse af lov om  miljøbeskyttelse – lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. decem ber 

2006. 
 

Plan- og virksomhedsområdet
 
Ref. Jens Møller Madsen/Eva 
Lund 
J.nr. ODE – 431 - 00031 
 
 

 

 



 

• Bekendtgørelse om  godkendelse af listevirk somhed – lovbekendtgørelse nr. 1640 af 13. 
december 2006. 

 
• Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – nr. 650 af 29. juni 2001. 
 
• Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – nr. 252 af 31. marts 2009. 
 
• Bekendtgørelse om affald – nr. 1634 af 13. december 2006. 
 
• Vejledning om overgangsplaner – Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 2002. 
 
• Ekstern støj fra virksomheder – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 – 1984. 
 
 
 
Afgørelse vedrørende Ærø Losseplads 
 
Afgørelsen vedrørende Ærø Losseplads er tr uffet på baggrund af Ærø Kom munes fremsendte 
overgangsplan, samt fremsendte oplysninger fra Ærø Kommune. 
 
Afgørelsen omfatter ikke komposteringsanlægget på Ærø Losseplads. 
 
 
 
16. december 2009 
 
 
 
 

 
Jens Møller Madsen 
     Civilingeniør 

 
      
Annonceres i Ugeavisen Ærø den 21. december 2009 
 
Klagefristen udløber den 18. januar 2010 
 
Søgsmålsfristen udløber den 21. juni 2010 
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Kort resumé 
  
Ærø Kommune fremsendte i 2002 en overgangsplan for Ærø Losseplads. 
 
Af kortbilag 1 fremgår lokaliseringen af Ærø Losseplads. 
 
Af kortbilag 2 fremgår lokaliseringen af de etaper, der er omtalt i det nedenstående.  
 
Ærø Kommune har ved e – m ail af 1. december 2009 oplyst, at kommunen har valgt at ned-
lægge Ærø Losseplads – foreliggende afgørelse vedrører således nedlukning af lossepladsen.  
 
 
Ærø Losseplads 
 
Etape A 
 
Etape A er den ældste etape – den er slutafdækket. 
 
Etape B 
 
Etapen er færdigopfyldt, men ikke slutafdækket. 
 
Deponering på etapen ophørte i 1997. 
 
Der er ved godkendelse af 2. m aj 2000 meddelt tilladelse til etablering af et anlæg for rens-
ning af lettere forurenet jord på toppen af etape B. 
 
Der er ved godkendelse af 1. decem ber 2005 meddelt tilladelse til etablering af en om laste-
station på en del af etape B. 
 
Ovennævnte godkendelser er ikke revurderet ve d behandling af overgangsplanen for Ærø 
Losseplads.  
 
Etape C  
 
Etapen er opdelt i 2. afsnit: 1C1 og 1C2. 
 
Etape 1C1 blev taget i brug i 1996 og blev i 2007 delvis slutafdækket på toppen. 
 
Etape 1C2 blev taget i brug i foråret 2003. 
 
På etape 1C2 er der indrettet et areal til neddeling af stort brændbart affald. Affaldet fraføres 
deponiet og sendes til forbrænding efter neddeling med kompaktor. 
 
Perkolasystem 
 
For etaperne 1A, 1B og 1 C er der etableret system for opsamling af perkolat med afledning 
heraf til Ærøskøbing Renseanlæg 
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Kontrolprogrammer 
  
I foreliggende afgørelse er der fastlagt kontrolprogrammer for perkolat, grundvand og gas. 
 
Overfladevand 
 
Overfladevandet fra slutafdækkede etaper skal afledes til Ærøskøbing Renseanlæg. 
 
Såfremt Ærø Kom mune ønsker at ansøge om  tilladelse til direkte udledning af  overf lade-
vandet, skal der i periode på m inimum 2 år , før frem sendelse af ansøgningen, udtages og 
gennemføres analyse af prøver af overfladevandet. 
 
Sikkerhedsstillelse 
 
Da deponering af affald på Ærø Losseplads sk al ophøre ved m eddelelse af foreliggende af-
gørelse, skal der ikke stilles krav om sikkerhedsstillelse. 
 
Slutafdækning og efterbehandling 
 
Der er fastlagt vilkår vedrørende slutafdækning og efterbehandling. 
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Miljøcenter Odenses afgørelse 
 

Deponeringsanlæggets lovmæssige relationer 

Godkendelsesbekendtgørelsen1 
 
Ærø Losseplads hører under punkt K 105 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Indtil 1. januar 2007 var Fyns Am t godkendende og tilsynsførende m yndighed for an-
lægget. 
 
Med strukturreformen blev Fyns Am t nedlagt og pr. 1. januar 2007, er tilsynsforpligti-
gelsen overgået til Miljøcenter Odense. 
 
Godkendelseskompetencen vedrørende Ærø Losseplads er overgået til Svendborg Kom-
mune. 

IPPC-forhold 
 
Listepunktet for hovedaktiviteten er (i) – m ærket og derfor omfattet af IPPC-reglerne. I 
henhold disse regler kræves der en forudgående offentlighed. 
 
Den forestående behandling af overgangplan en blev annonceret i dagspressen den 13. 
juni 2007. 
 
Miljøcenter Odense har ikke m odtaget anmodninger om, at få tilsendt overgangsplanen 
eller udkast til afgørelse. 
 

VVM 2 
Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Ærø Losseplads er ikke en afgørelse om  et 
nyanlæg eller en udvidelse. Der skal derfor  ikke foretages vurdering efter planlovens 
bestemmelser om VVM. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen3,4 

 
Ærø Losseplads er om fattet af reglerne fo r deponeringsanlæg, herunder kravet om  ind-
sendelse af overgangsplan. Ærø Kom mune fremsendte en overgangsplan i juli 2002 – 
vedlagt som bilag 8. 
 
Ærø Kommune har ved e-mail af 1. december 2009 oplyst, at det er besluttet, at nedluk-
ke Ærø Losseplads, så der ikke længere skal ske deponering af affald. 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør lov om plan-
lægning. 
 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg. 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg. 
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Afgørelse 

 
Jævnfør § 75 i m iljøbeskyttelsesloven har følgende påbud været varslet overfor Ærø 
Kommune ved e – mail af 1. december 2009 fra Miljøcenter Odense. 
 
Der meddeles hermed påbud vedrørende nedlukning af Ærø Losseplads, Husm arken 2 
A, 5970 Ærøskøbing, m atr. nr. 9 e Tranderup By, Tranderup. Påbudet m eddeles efter § 
41 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Påbuddet meddeles til Ærø Kom mune, der er an svarlig for, at nedlukning og efterbe-
handling af etaperne på Ærø Losseplads sker i overensstemmelse med dette påbud. 
  
Miljøcenter Odense vil føre tilsyn m ed dr iften af deponeringsanlægget, nedlukningen 
og efterbehandlingen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 66. 
 
Afgørelsen m eddeles på baggrund af de opl ysninger, som  Ærø Kom mune har frem -
sendt, dokum enter fra den løbende sagsbehandling vedrørende Ærø Losseplads sam t 
gældende planforhold.  
 
Påbuddet om fatter ikke biaktiviteter – herunder bl.a. kom posteringsanlægget på Ærø 
Losseplads. 
 
Godkendelser 
 
I bilag 4 er der en oversigt over de hid til gældende godkendelser og påbud vedrørende 
drift af Ærø Losseplads. 
 
I bilaget er endvidere angivet de gældende  godkendelser for biaktiviteter på Ærø Losse-
plads. 
 
Nedlukning 
 
I henhold til foreliggende påbud skal etape 1B  og etaperne 1C1 og 1C2 – undtaget de 
områder af etaperne, hvor der i dag er biaktiv iteter – være slutafdækket senest den 1. ja-
nuar 2011. 
 

 
Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 

Indretning  
 

1. Godkendelses og tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 

• Ejerskifte af Ærø Losseplads. 
 

 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræffer. 
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Grundvand 
 

2. Ærø Kommune skal senest den 1. april 2010 fremsende forslag til placering af bo-
ringer og forslag til program  for kontrol af grundvandskvaliteten ved Ærø Losse-
plads. 
 
Der skal etableres m inimum 3 m oniteringsboringer, heraf én opstrøm s og 2 ned-
strøms for lossepladsen. 

 
Miljøcenter Odense vil efter modtagelse af ovennævnte fastlægge kontrollen vedrø-
rende grundvandet. 

 
 

Perkolat 
 

3. Perkolat fra etaperne 1A, 1B, 1C1, og 1C 2, skal afledes til Ærøskøbing Renseanlæg 
i Ærø Kommune 

 
Perkolatregnskab 

 
4. Der skal årligt foretages en opgørelse af den mængde perkolat, der er afledt til Ærø-

skøbing Renseanlæg. 
 
5. Den samlede perkolatmængde fra anlægge ts deponeringsenheder 1C1 og 1C2 skal 

registreres ugentligt. 
 

6. Der skal indsamles følgende meteorologiske data: 
 
 

Parameter Drift Efterbehandling 

Nedbørsmængde Daglig  Dagligt og måneds-
værdier  

Temperatur (døgn-
min./- max. Kl. 14.00 Dagligt Månedligt gennem-

snit 
 
 

 
Prøveudtagning og analyseparametre  

 
7. Perkolat fra etaperne 1C1 og 1 C2 skal m oniteres efter to analyseprogram mer – et 

rutineprogram og et udvidet program. 
 

I bilag 5 er angivet analysefrekvensen og de måneder af året hvor, der skal ske ud-
tagning af prøver. 
 
Pekolatprøverne skal udtages i tank 1 – se kortbilag 2. 
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8. Perkolatprøverne skal analyseres for de parametre der fremgår af bilag 6. 
 

Prøverne skal udtages af en certificeret prøve udtager eller af et laboratorium , der er 
akkrediteret til udtagning af prøver. 
  
Prøverne skal analyseres af et akkrediteret laboratorium. 

 
9. Ærø Kommune skal senest den 1. april 2010 fremsende et forslag til hvorledes det 

kan sikres, at der kan udtages repræsentativ e prøver af perkolatet fra etape B – her-
under registrering af perkolatmængden. 
 
 
Miljøcenter Odense vil efterfølgende fas tlægge kontrolprogram  for perkolatet fra 
etape B. 
 

 
Deponigas 
 

10. Dannet deponigas skal bortskaffes på en m iljømæssig forsvarlig m åde, enten ved 
affakling, ved anvendelse til produktion af el/varme eller hvis der kun dannes sm å 
mængder deponigas, ved behandling i kompostbede eller lignende. 

 
11. Ærø Kommune skal senest den 1. juli 2010 fr emsende projekt for håndtering af den 

gas, der dannes på etaperne 1 A, 1B. 1C1 og 1C. Som  en del af projektet skal der 
udarbejdes forslag til monitering af den dannede gas. Der skal i denne sammenhæng 
henvises til deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 8. 

 
 

Nedlukning og efterbehandling 
 

Nedlukning 
 

12. Etaperne 1 B, 1 C 1 og 1 C 2 – undtaget de  områder hvor der er biaktiviteter – skal 
være slutafdækkede senest den 1. januar 2011. 

 
Terrænudformningen skal udføres efter re tningslinjerne i lokalplan nr. 12, Ærøskø-
bing Kommune 12. april 1994. 

 
13. Slutafdækning skal udføres med en lagtykkelse på minimum 1 meter hvoraf de 
       øverste 20 – 30 cm af afdækningen skal være muld og /eller muld sammenblandet 
      med kompost. 

    
  På toppen af en etape der nedlukkes, må der maksimalt lægges 1,2 meter jord oven 
  på det deponerede affald.   
 
Umiddelbart efter ophør af biaktiviteter ovenpå  slutafdækkede etaper skal der fore-
tages slutafdækning af det område hvor, biaktiviteten har været. 
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14. Ved nedlukning af deponeringsenhederne kan der som  nederste halvdel af afdæk-
ningslaget – de nederste 40 cm af lagtykkelsen på minimum 1 meter – anvendes let-
tere forurenet jord.  

 
Ved lettere forurenet jord skal forstås jord, der overholder de fastsatte krav i be-
kendtgørelse nr. 1519 af 14. december 2006 om definition af lettere forurenet jord. 
 
Til dyrkningslaget og den øverste halvdel af afdækningslaget skal den anvendte jord 
overholde de fastsatte grænseværdier for indhold af forureningselementer for Kate-
gori 1 i bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007. 

 
15. Jord fra landbrugsarealer og andre potentie lt uforurenede arealer kan direkte an-

vendes som slutafdækning uden forudgående analyse. 
 

16. Hvis der opstår støvgener i forbindelse m ed slutafdækning, skal der foretages van-
ding for at hindre gener for omkringboende. 

 
17. Slutafdækning må kun ske i tidsrummet fra mandag – fredag kl.  7.00 – 18.00. 

 
Ærø Kommune skal skrif tlig orientere M iljøcenter Odense, når slutaf dækningen er 
gennemført, så Miljøcenter Odense kan godkende nedlukningen. 

 

Overfladeafvandingssystem 
 

18. Når etaperne 1 B, 1 C1 og 1 C2 slutaf dækkes, skal der etableres et system  til hånd-
tering af overfladevand. System et skal bibeholdes i funktionsdygtig stand, indtil til-
synsmyndigheden Miljøcenter Odense vurderer, at etapens efterbehandlingsperiode 
er overstået.  

 
Overfladeafvandingssystemet skal dim ensioneres med en bortledningskapacitet, der 
sikrer, at der ikke i længere perioder findes stående vand i afvandingssystemet. 

 
19. Såfremt overfladevandet ikke nedsives indenfor m embranbelagt område med afled-

ning af overfladevandet til perkolatsystemet, skal overfladevandet ledes til en prøve-
tagningsbrønd med henblik udtagning af prøver til analyse, (jf. nedenstående). Alt 
opsamlet overf ladevand skal tilsluttes et system  f or af ledning af  perkolat til Ærø-
skøbing Renseanlæg. 

 
Inden der kan søges om  tilladelse til nedsivning udenf or membranbelagt område el-
ler direkte udledning af overfladevand, skal der over en to-årig periode gennem føres 
et prøvetagnings- og analyseprogram  til af dækning af stofindholdet i overfladevan-
det. 
 
Der skal 4 gange årligt i den to-årige periode gennem føres analyse for de param etre 
der fremgår af bilag 4. 

 
Prøverne skal udtages jævnt fordelt over år et og i videst m ulig udstrækning i forbin-
delse med nedbørshændelser på mere en 4 mm. 
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Prøverne kan udtages som stikprøver, og de skal analyseres af et akkrediteret labora-
torium. 
 
 
Eventuel nedsivning eller direkte udledning af overfladevand 
 
Efter afslutning af ovennævnte to-årige pr øveudtagningsperiode kan spørgsmålet om 
eventuelt ændret afledning af overfladevandet tages op til vurdering herunder m ulig-
hederne f or tilladelse til direkte udledning til recipient eller nedsivning udenf or 
membranbelagt område. 
 
En eventuel ansøgning om udledningstilladelse eller tilladelse til nedsivning kan ba-
seres på afrapportering af analyseresultate rne fra den to – årige undersøgelsesperio-
de. 

 
En ansøgning om  tilladelse til nedsivning eller tilladelse til direkte udledning af 
overfladevandet til recipient skal sendes til Svendborg Kommune. 

 
Såfremt der planlægges etableret anlæg fo r direkte udledning eller nedsivning af 
overfladevand udenfor membranbelagt område, skal der i god tid forinden etablering 
af anlægget f remsendes oplysninger herom  til Miljøcenter Odense. Der skal bl.a. 
fremsendes kortmateriale, der viser placeri ngen af nedsivningsanlægget eller lokali-
teten for direkte udledning. 

 
20. Såfremt der ikke ønskes/planlægges ansøgt om  tilladelse nedsivning eller tilladelse 

til direkte udledning af overfladevandet, kan det undlades at gennem føre analysepro-
gram i henhold til vilkår 19. 

 
 

Fremsendelse af projekt 
 
21. Ærø Kommune skal senest den 1. juli 2010 fr emsende et projekt for system et for 

afledning af overfladevand – herunder even tuelt nedsivning af overfladevandet in-
denfor membranbelagt område med af ledning af  overf ladevandet til perkolatsyste-
met – fra etaperne 1B. 1C1 og 1C2 til Miljøcenter Odense.  

 
Af projektet skal fremgå den konkrete udformning af systemet, herunder evt. sekti-
onsopdeling, dimensionering, placering og udf ormning af hoved- og om fangsgrøf-
ter/dræn, kontrolbrønde m.v. 

 
 Endelig skal projektet indeholde en tid splan, der redegør for hvornår overfladeaf-

vandingssystemet etableres.  
 

Anlægsarbejderne må ikke påbegyndes, før Miljøcenter Odense har accepteret pro-
jektet. 
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Efterbehandling 
 

22. I efterbehandlingsperioden skal ege nkontrol af perkolat, grundvand, deponigas og 
meteorologi udføres uændret indtil de fastlagte kontrolprogram mer eventuelt juste-
res ved et påbud. 

 
23. Vedligeholdelse, overvågning og kontrol m ed deponeringsanlæggets m iljøbeskyt-

tende systemer skal fortsætte så længe deponeringsanlægget efter tilsynsm yndighe-
dens vurdering udgør en miljøfare for omgivelserne. 

 
24. I efterbehandlingsperioden skal der m inimum en gang årlig udføres m ålinger af 

sætninger i affaldet. 
 
 

        Støj 
 

25. I sammenhæng med aktiviteter ved nedlukning af slutafdækning må deponeringsan-
læggets samlede bidrag til det ækvivalente,  korrigerede lydniveau målt i dB(A) ved 
udendørs opholdsarealer ikke overstige følgende værdier: 

 
  Ved boliger i det åbne land 
 

Ugedag Tidsrum Støjgrænse 

Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00  55 dB (A) 

 Kl. 18.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl.  22.00 – 07.00  40 dB (A) 

Lørdag Kl. 07.00 – 14.00  55 dB (A) 

 Kl. 14.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl.  22.00 – 07.00  40 dB (A) 

Søn – og helligdage Kl. 07.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl. 22.00 – 07.00  40 dB (A) 

 
 
Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22.00 – 07.00) ikke overstige 55 
dB(A) 

 
På erhvervs – deponeringsarealerne i området: 
 
Alle ugens dage: 70 dB (A) hele døgnet. 
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Skadedyr 

 
26. Konstateres der skadedyr på deponeringsanlægget, skal disse straks bekæmpes. 
 

 
Årsrapport 

 
27. Ærø Kommune skal hvert år frem sende en årsrapport for perioden 1. januar – 31. 

december. 
 
Årsrapporten skal sendes til tilsynsm yndigheden, Miljøcenter Odense, inden den 1. 
marts det følgende kalenderår. 

 
 

Årsrapporten skal indeholde følgende data: 
 

• Perkolatkvalitet og – kvantitet for deponeringsan lægget. Endvidere skal der være en 
opgørelse over m ængden af evt. recirkuleret perkolat, samt hvortil perkolatet er en-
deligt bortskaffet. 

 
• Meteorologiske data. 

 
• Resultater af grundvandskontrolprogram – når dette er fastlagt. 

 
• Resultater for prøver udtaget af overfladevand (hvis der er udtaget prøver). 

 
• Resultater af gasmonitering, el/varmeproduktion etc.. 

 
• Afhjælpning af gener i form af skadedyr.  

 
• Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sætninger affaldet.  

 
• Resultater af målinger af sætninger i affaldet fra slutafdækkede etaper. 

 
• I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og vurderet i for-

hold til foreliggende meddelte påbud vedrørende overgangsplan for Ærø Losseplads. 
 
Endvidere skal det frem gå af årsrapporten, hvilke eventuelle afhjælpende foranstalt-
ninger, der er foretaget eller forventes foretaget. 
 
Årsrapporteringen skal udføres som  en st andardrapportering, der hvert år følger 
samme procedure. 

 
Resultaterne af analyser af grundvand og perkol at skal præsenteres i grafiske afbild-
ninger, der viser ændring af parameterens værdi over tid. 

 
Anlægsarbejder udført på deponeringsanlæ gget rapporteres særskilt i forbindelse 
med afslutning af anlægsarbejderne. 
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Placeres årsrapporteringen i en database  (eksem pelvis ERISDA) , hvortil tilsyns-
myndigheden (Miljøcenter Odense) har adgang evt. efter tildeling af en adgangsko-
de, skal årsrapporterne ikke sendes til myndigheden. 
 
Overgang til passiv drift 

 
28. Ærø Losseplads og etaper på lossepladsen kan først overgå til passiv drif t når, til-

synsmyndigheden har truffet afgørelse herom. 
 

Når Ærø Kom mune ønsker at lade en etape overgå til passiv drif t, skal kom munen 
fremsende en begrundet ansøgning herom til tilsynsmyndigheden. 
 

 
 
Generelle forhold 

Underretningspligt 
 
Ærø Kommune har pligt til at underrette Miljøcenter Odense 4, hvis der opstår fare for foru-
rening. 
 
 
Retsbeskyttelse 
 
Vilkårene i foreliggende afgørelse er meddelt ved et påbud, og der er derfor ikke retsbeskyt-
telse  
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret Ugeavis en Svendborg og kan ses på Miljøm inisteriet 
hjemmeside Ode.mim.dk. 
 
 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 
• Ærø Kommune 
• Svendborg Kommune. 
• Embedslægeinstitutionen. 
• Landsdækkende foreninger og organisationer i det om fang, de har klageret over den 

konkrete afgørelse, jf. m iljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det om fang, de har klage-
ret over den konkrete afgørelse. 

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen. 

 
                                                 
4Se Miljøbeskyttelseslovens § 71. 
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Eventuel klage skal være skrif tlig og sende s til Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller Post.ode.m im.dk. Klagen skal senest være m odtaget den 18. 
januar 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøkl agenævnet sammen med afgørelsen og det mate-
riale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Ærø Kommune vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Ærø Kommune vil kunne udnytte afgørelsen i den tid Miljøklagenævnet behandler en even-
tuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. forudsætningen for det, er at Ærø Kom mu-
ne opfylder de vilkår, der er stillet i afgørel sen. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog in-
gen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal an lægges ved domstolene inden 6 m åneder fra of-
fentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Svendborg Kommune, Miljø- og teknik, Svendborgvej 135, 5762 Svendborg, 
mt@svendborg.dk 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, syd@sst.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, at@at.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
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Vurdering af overgangsplan 
 
Indledning 
 
Ærø Kommune indsendte i 2002 en overgangsplan for Ærø Losseplads. 
 
Ved fremsendelse af overgangsplanen var det plan en, at driften af lossepladsen skulle fort-
sætte. 
 
Ærø Kommune har imidlertid besluttet af nedlukke deponeringsaktiviteterne på Ærø Losse-
plads– hvilket kommunen har meddelt Miljøcenter Odense ved mail af 1. december 2009. 
 
I følgende vurdering af overgangplanen er de r således kommenteret på de punkter, der vur-
deres at være relevante set i forhold til, at  deponeringsaktiviteterne på lossepladsen nedluk-
kes. 
 
 
Lovmæssige relationer  
 

Godkendelsesbekendtgørelsen 5 
 
Ærø Losseplads hører under punkt K 105 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Indtil 1. januar 2007 var Fyns Amt godkendende og tilsynsførende myndighed for anlægget. 
 
Med strukturreformen blev Fyns Am t nedlagt og pr. 1. januar 2007 er tilsynsforpligtigelsen 
overgået til Miljøcenter Odense. 
 
Godkendelseskompetencen vedrørende Ærø Losseplads er overgået til Svendborg Kom mu-
ne. 
 

IPPC-forhold 
 
Listepunktet for hovedaktiviteten er (i) – mærket og derfor omfattet af IPPC-reglerne. I hen-
hold til disse regler kræves der en forudgående offentlighed. 
 
Den forestående behandling af overgangplanen blev annonceret i dagspressen den 13. juni 
2007. 
                                                 
5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
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Miljøcenter Odense har m odtaget en anm odning fra en borger om , at få tilsendt udkast til 
afgørelse. 
 

VVM 6 
Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Ærø Lo sseplads er ikke en afgørelse om  et nyan-
læg eller en udvidelse.  Der skal derfor ikke  foretages vurdering efter planlovens bestem -
melser om VVM. 
 
 
Deponeringsbekendtgørelsen7,8 

 
Ærø Losseplads er om fattet af reglerne for deponeringsanlæg, herunder kravet om  indsen-
delse af overgangsplan. Ærø Kommune fremsendte en overgangsplan den 14. august 2002. 
 
 
Planforhold og lokalisering ( afsnit 2.2 i overgangsplanen) 
 
Deponiet er placeret ca. 750 m eter syd for Tr anderup By og ca. 800 m eter fra kysten m od 
sydvest. 
 
Nærmeste beboelsesejendom er placeret ca. 175 meter syd for deponiet. 
 
Lossepladsen er placeret i er område med begrænsede drikkevandinteresser. 
 
Deponiet grænser op til et område udpeget som bestående af særlige biologiske interesseom-
råder og som samtidig er udpeget som habitatområde. 
 
Tranderupdal er beliggende 300 m eter sydvest for deponiet, er udpeget som  naturområde af 
såvel regional som international betydning. 
 
Nærmeste recipient er Langem ade – afløbet, der er m ålsat som gyde og opvækstom råde for 
laksefisk. 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
 
Teknisk beskrivelse (afsnit 4 i overgangsplanen) 
 
Overfladevand 
 
Miljøcenter Odense finder overfladevandet fr a deponeringsetaperne i udgangspunkt bør af-
ledes til Ærø Renseanlæg – eventuelt ved nedsivning indenf or membranbelagt område med 
afledning af overfladevandet til perkolatsystemet. Det bør ved vilkår f astlægges, at der skal 
                                                 
6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør lov om plan-
lægning. 
 
7 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1.april 2009 om deponeringsanlæg. 
8 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg 
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føres kontrol m ed overfladevandet, såfrem t dette ønskes udledt til recipient eller eventuelt 
nedsivet udenfor membranbelagt område. 
 
Det foreslås, at der over en to-årig periode  – skal udtages 4 årlige overfladevandprøver til 
afdækning af stofindholdet i overfladevandet fra de enkelte etaper. 
 
Prøverne foreslås analyseret for bl.a. følgende parametre. 
 
COD 
BI5 (modificeret) 
Suspenderet stof 
Total kvælstof 
NH3 – NH4 – N  
Total fosfor 
Olie** 
pH 
Ledningsevne 
 
**Analysen kræves gennemført minimum 2 gange I hver af de to-årige perioder. 
 
I bilag 4 i foreliggende påbud vedrørende overgangsplanen er angivet de parametre, overfla-
devandet fra de enkelte etaper foreslås analyseret for. 
 
På baggrund af analyseresultaterne for stofindholdet i overfladevandet, kan der tages stilling 
til den endelige m etode til af ledning/udledning af overfladevand fra de enkelte etaper. Her-
under om der fortsat skal ske afledning til Ærø Renseanlæg eller om der evt. kan tillades ud-
ledning til en recipient. 
 
Såfremt der ikke ønskes/planlægges ansøgt om  tilladelse til direkte udledning af  overflade-
vandet eller nedsivning udenfor m embranbelagt om råde, kan det undlades at gennem føre 
ovennævnte analyseprogram. 
 
En løsning m ed afledning af overfladeva ndet til Ærøskøbing Renseanlæg udelukker ikke 
muligheden for, at Ærø Kom mune på et sene re tidspunkt kan undersøge m uligheden for en 
direkte udledning. 
 
I givet fald vil ovennævnte analyseprogram  s kulle gennemføres efter nærm ere aftale m ed 
Miljøcenter Odense og Svendborg Kommune. 
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I relation til m eddelelse af en eventuel tilladelse til direkte udledning af  overfladevandet til 
recipient kan nævnes, at følgende stofkoncentr ationer og pH- værdier (interval) vurderes at 
være repræsentative for stofindholdet/surhedsgr aden i alm indelig (”uforurenet”) overflade-
vand: 
 
COD 
BI5 (modificeret) 
Suspenderet stof 
Total kvælstof 
NH3 – NH4 – N  
Total fosfor 
Olie 
klorid 
pH 

  60 mg/l 
    6 mg/l  
100 mg/l 
    2 mg/l 
 1,5 mg/l 
 0,5 mg/l 
    2 mg/l 
  50 mg/l 
   6-9 

 

De angivne koncentrationer for COD, BI5, suspenderet stof og total fosfor er de koncentrati-
oner, der anvendes ved opgørelse af punktkild ebelastninger fra separate regnvandsudløb. 
Værdierne er angivet i spildevandsforskning for Miljøstyrelsen nr. 4/90, ”Bestem melse af 
belastningen fra regvandsbetingede udløb”. 
 
De angivne stofkoncentrationer for de øvrige parametre bygger bl.a. på erfaringstal fra af-
faldsdepoter. 
 
Såfremt der ansøges om en tilladelse til, at udlede overfladevandet til Langemade – afløbet 
kan det bemærkes, at der typisk er fastlagt følgende udlederkrav ved udledninger til vandløb 
på Fyn: 
 
COD 
BI5 (modificeret) 
Suspenderet stof 
Total kvælstof 
NH3 – NH4 – N  
Total fosfor 
pH 

  75 mg/l 
    8 mg/l  
  15 mg/l 
    8 mg/l 
    3 mg/l 
  0,5 - 1 mg/l 
      6-9 

 
Svendborg Kommune har kompetencen til at meddele tilladelse til direkte udledning af 
overfladevand. 
 
En ansøgning om udledningstilladelse skal således sendes til Svendborg Kommune. 
 
Såfremt Ærø Kom mune ikke planlægger at ans øge om en tilladelse til direkte udledning af  
overfladevandet vurderer Miljøcenter Odense, at det kan undlades at gennem føre analyse-
program for overfladevandet. 
 
 



- 18- 

Deponigas ( afsnit 4.1 i overgangsplanen) 
 
I foreliggende påbud vedrørende overgangsplanen er der stillet vilkår om, at Ærø Kommune 
senest den 1. juli 2010 skal frem sende projekt for håndtering af den gas, der dannes på eta-
perne 1A, 1B, 1C1, og 1C2 
 
I overgangsplanen er det angivet, at der etab leres horisontale faskiner på de deponeringsen-
heder for deponering er ophørt. Faskiner til håndtering af dannet gas. 
 
Kirsten Johansen, Ærø Kommune, har den 29. september 2009 oplyst, at nævnte faskiner ik-
ke er etableret, og at der ikke er etableret andre foranstaltninger til håndtering af gassen. 
 
 
Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger ( afsnit 5 i overgangsplanen) 
 
I overgangsplanen er nævnt forhold vedr ørende miljørisikovurdering. Det har sammenhæng 
med, at etape 1C2 er etableret med dobbelt plastmembran. Der er ikke etableret en sekundær 
membran (lermembran) under plastmembranen. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestem melser skal der således laves m iljøkonse-
kvensvurdering. Den skal danne grundlag for Miljøcenter Odenses vurdering af om depone-
ringen på etape 1C2 kan fortsætte. 
 
Da etapen nedlukkes skal der ikke gennemføres en miljørisikovurdering. 
 
Den fremtidige grundvandskontrol skal afdække om det deponerede affald udgør en risiko 
for miljøet. 
 
 
Renere teknologi (afsnit 5.1 i overgangsplanen) 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der ikke er BREF – noter der vedrører deponeringsan-
læg. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at opbygningen af Ærø Losseplads er drevet i fuld overens-
stemmelse med de anvisninger, der er angivet i deponeringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 
af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1757 af 22. december 2006, Vejledning nr. 9 af 1997 om  af-
faldsdeponering og Vejledning nr. 5 af 2002 om overgangsplaner. 
 
 
Moniterings- og kontrolprogram (afsnit 6 i overgangsplanen) 
 
Overfladevand og Langemade – afløbet 
 
I henhold til den gældende miljøgodkendelse af 18. januar 1985 af Ærø Losseplads, skal der 
to gange årligt udtages 2 årlige prøver brønde  på Langem ade – afløbet (1 brønd opstrøm s 
lossepladsen og 1 brønd nedstrøm s lossepladsen) . Endvidere skal der udtages prøver af 
overfladevand – uforurenet overfladevand fra omkringliggende arealer – i to brønde placeret 
på lossepladsens areal. Se vedlage bilag 7. 
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Kirsten Johansen, Ærø Kommune har telefonisk den 29. september 2009 oplyst, at brønd 3 – 
se bilag 7 – m odtager overfladevand fra en grøf t, der er etableret til at m odtage overflade-
vand fra omkringliggende areal nord for lossepladsen. 
 
Brønd 2 – se bilag 7 – m odtager overfladevand fra omkringliggende arealer syd for losse-
pladsen. 
 
I henhold til ovennævnte godkendelse skal de prøve r, der udtages fra Langem ade – afløbet 
anvendes til kontrol af om  der sker udsivning af  perkolat fra lossepladsen til Langem ade – 
afløbet. 
 
Kontrollen af ovennævnte overfladevand sker i henhold til godkendelsen prim ært af hensyn 
til belastningen af Langemade – afløbet og Lillebælt. 
 
De udtagne prøver i ovennævnte br ønde er blevet analyseret for følgende param etre: Bund-
fald efter 2 timer, BI5, og COD. 
 
Miljøcenter Odense finder på grundlag af analyseresultater for prøver udtaget fra ovennævn-
te brønde i de seneste år ikke, at der på nuvæ rende tidspunkt er behov for at fortsætte prøve-
udtagningen. 
 
Kontrol med om der sker udsivning af perkolat  vil fremover ske ved udtagning af prøver af 
grundvandet op og nedstrøms lossepladsen. 
 
 
Grundvandskontrol 
 
Der er ikke etableret boringer til gennemførelse af grundvandskontrol på Ærø Losseplads. 
 
Der foreligger således ikke resultater for grundvandsprøver. 
 
I foreliggende afgørelse har Miljøcenter Odense  stillet vilkår om , at Ærø Kom mune senest 
den 1. april 2010 skal frem sende forslag til pl acering af boringer og forslag til program  for 
kontrol af grundvandskvaliteten ved Ærø Losseplads. 
 
Grundvandskontrolprogrammet vil blive fastlagt efter modtagelse af ovennævnte. 
 
 
Perkolat 
 
Der udtages perkolatprøver to steder på losse pladsen – tank 1 og tank A – se vedlagte kort-
bilag 2. 
 
Tank 1 har tidligere fungeret som  opsamlingstank for perkolat. Efter etablering af kloakled-
ning for direkte afledning af perkolat til Ærøskøbing Renseanlæg funger tanken som  gen-
nemløbsbrønd. 
 
Kirsten Johansen, Ærø Kommune, har den 29. se ptember 2009 oplyst, at der til tank 1 ledes 
perkolat fra etape 1C1 og 1C2 og fra en mindre del af etape B. 
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Til Tank A ledes der perkolat fra om lastestation på etape 1B, sanitært spildevand fra m and-
skabsbygning på lossepladsen og sanitært sp ildevand fra bygning på genbrugsstationen, der 
er etableret nord for lossepladsen. 
 
Endvidere ledes der overfladevand fra en del af genbrugsstationen, pekolat fra etape 1A og 
1B, samt alt perkolatet fra tank 1 til tank A. 
 
Miljøcenter Odense finder ikke, at der ved udtagning af prøver fra tank A kan vurderes hvil-
ken stofsammensætning perkolatet fra etape B har. 
 
Miljøcenter Odense har derfor stillet vilkår om, at Ærø Kom mune senest den 1. april 2010 
skal fremsende et forslag til hvorledes, det kan sikres, at der kan udtages repræsentative prø-
ver af perkolatet fra etape B – herunder registrering af perkolatmængden. 
 
Miljøcenter Odense har udarbejdet et program  for monitering af perkolat – vilkår 7 – 8 i f o-
religgende afgørelse. 
 
Analyseparametrene er fastlagt på grundlag af det hidtil gennem førte analyseprogram, samt 
på grundlag af oplysninger om de affaldstyper, der er deponeret på de enkelte etaper. 
 
Analysefrekvensen for perkolatprøverne er fastlagt i henhold til m inimumskravet om prøve-
udtagning i henhold til deponeringsbekendtgørelsen. 
 
 
Jordbehandlingsanlæg på toppen af etape B 
 
Fyns Amt har ved godkendelse af 2. maj 2000 givet tilladelse til etablering af et jordbehand-
lingsanlæg på toppen af etape B. 
 
På det sted hvor anlægget er etableret, er der lagt et 15 cm  lag af stabil grus og herunder er 
der udlagt en vandgennemtrængelig fiberdug. 
 
Under fiberdugen er råjordslaget, der dækker affa ldet på etape B, planeret og der er udlagt ø 
75 mm dræn i 20 cm dybe render. 
 
Drænene er tilsluttet en opsamlingsbrønd hvorfra der er afledning til perkolatsystemet. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen – bilag 2, afsnit 16. punkt 13.2 – kan godkendel-
sespligtige aktiviteter, på deponeringsenheder de r skal nedlukkes, videreføres i en tidsbe-
grænset periode. 
 
En forudsætning for ovennævnte er, at den nedlukkede deponeringsenheds perkolatopsam -
lingssystem vurderes, at fungere tilstrækkeligt effektivt. 
 
Miljøcenter Odense vil i forbindelse med revurdering af godkendelsen af jordbehandlingsan-
lægget fastlægge tidsfrist for hvor længe, anlægget kan drives videre på toppen af etape B 
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Omlastestation på en del af etape B 
 
Fyns Amt har ved godkendelse af 1. december 2005 givet tilladelse til etablering af en omla-
stestation – til forbrændingsegnet affald – på en del af etape B. 
 
Denne godkendelse er ikke revurderet i foreli ggende afgørelse vedrørende nedlukning af 
Ærø Losseplads. 
 
 
Neddeling af stort brændbart affald på toppen af etape 1 C 2 
 
På en del af etape 1 C 2 foretager Ærø Kommune neddeling af stort brændbart affald. 
 
Miljøcenter Odense har i tilsynsbrev af 28. september 2007, til Ærø Kommune, bemærket at 
der kræves en godkendelse til ovennævnte aktivitet. 
 
Ærø Kommune har ved brev af 14. juli 2008 oplyst, at Ærø Kommune har ansøgt Svendborg 
Kommune om miljøgodkendelse af aktiviteten, 
 
Ærø Kommune har telefonisk den 30. septem ber 2009 oplyst, at Svendborg Kom mune end-
nu ikke har behandlet nævnte ansøgning. 
 
 
Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Svendborg Kommune har ved e – mail af 14. december 2009 knyttet følgende kommentar til 
udkast til afgørelse for Ærø Losseplads: 
 
”Ærø Losseplads ligger i et om råde med begrænset drikkevandsinteresse. Der er således in-
gen almene interesser i om rådet. Der er en række ejendom me syd for lossepladsen, hvoraf 
én, Husmarken 1, har egen vandforsyning. De øvrige blev tilsluttet den alm ene vandforsy-
ning i forbindelse med etableringen af lossepladsen (oplyst af Ærø Kommune).  
 
Placeringen af vandindvindingen er ikke oplyst,  men der omkring 160 m fra lossepladsen til 
skellet til Husmarken 1. Som det kan ses af  kort-udsnittet strækker Tranderup Dalen sig op 
mellem lossepladsen og ejendommen. Terrænet rejser sig syd f or ejendommen til 28 m over 
hav overfalden, og bunden af Tranderup Dal ligger 19 m  over havet mellem lossepladsen og 
ejendommen. Det sekundære grundvand form odes derfor om kring ejendommen at bevæger 
sig fra syd til nord. Det vurderes derfor, at ej endommen får sit vand fra syd under forudsæt-
ning af, at der er tale om en brønd.  
 
Det overordnede potentiale er sydvest. Jor dbundsforholdene er m oræneler med ferskvands-
gytje i lavningen i Tranderup Dalen. Lertykkelsen er vurderet til m ellem 15 og 30 m  under 
losseplads-området.  
 
Der forventes derm ed ikke at være noge n vandindvindingsmæssige problemstillinger, men 
Husmarken 1’s vandindvinding bør besigtiges m ed henblik på, om  der er tale om  en brønd 
eller boring og dybden af denne.” 
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Det er telefonisk den 14. decem ber 2009 aftalt med Svendborg Kommune, at kommunen ta-
ger kontakt til Ærø Kom mune for afklaring af  ovennævnte forhold vedrørende vandindvin-
dingsforhold på ovennævnte ejendom. 
 
 
Bemærkninger til afgørelsen 
 
Ærø Kommune har telefonisk den 11. decem ber 2009 knyttet kom mentarer af redaktionel 
karakter til fremsendt udkast til afgørelse. 
 
Der er foretaget rettelser i overensstemmelse med kommunens kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
Godkendelser og påbud vedrørende Ærø Losseplads   BILAG 3 

Dato 
Godkendelser/påbud 

 
Deponering 

Status 

18. januar 1985 Miljøgodkendelse af Ærø Losseplads 

Vilkår i godkendelsen erstattes 
af vilkår i påbud vedrørende 
overgangsplan for Ærø 
Losseplads – foreliggende 
afgørelse 

Dato 
Godkendelser 

 
Biaktiviteter 

Status 

2. maj 2000 
Miljøgodkendelse af 
jordbehandlingsanlæg – på toppen af 
etape 1B 

 
 
Godkendelse fortsat gældende

15, dec. 2000/arealudvidelse 
3. april 2006 Komposteringsanlæg   Godkendelse fortsat gældende 

1. dec. 2005 Miljøgodkendelse af omlastestation til 
forbrændingsegnet affald 

Ærø Kommune har ansøgt om 
ændring af vilkår i 
godkendelsen. Der er meddelt 
påbud vedrørende 
vilkårsændringen den 16. 
december  2010 



Analyseparametre samt analysefrekvens for overfladevand                     Bilag 4 

Parameter Etape 1B. 1C1 og 1C2 
 
Antal prøver pr. år 

BI5 4 

COD 4 

Total – N 4 

(NH4+ - NH3) – N  4 

Tot – P  4 

Olie 4 

pH 4 



 1
Analysefrekvens for perkolatprøver   BILAG 5            
  Efterbehandling 

    Rutine       Udvidet        
Januar   

Februar   

Marts   

April X  

Maj   

Juni   

Juli   

August   

September   

Oktober X  

November   

December   

År 2   

Januar   

Februar   

Marts   

April X  

Maj   

Juni   

Juli   

August   

September   

Oktober  x 
November   

December   



 
 
Analyseprogram for perkolatprøver                                         BILAG 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parametre Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

BI5  X 

COD X X 
Olie GC – FID – 
screening  X 

Total – N  X X 

Ammonium – ammoniak  X X 

Total – P  X X 

Cadmium  X 

Kobber  X 

Chrom   X 

Kviksølv  X 

Bly  X 

Zink  X 

Nikkel  X 

Phenoler (GC/MS)  X 
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1. INDLEDNING 
 
1.1 Baggrund  
 
Overgangsplanen gælder etape 1C på ”De ærøske kommuners Losseplads” beliggende Husmarken 
2A, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 9g Tranderup By, Tranderup. 
 
”De ærøske kommuners Losseplads” er et bestående deponeringsanlæg, som i henhold til bekendt-
gørelse om deponeringsanlæg, modtog eller havde tilladelse til at modtage affald til deponering før 
1. juli 2001 og efterfølgende fortsat skal modtage affald til deponering. 
 
Deponeringsanlægget består af 3 deponeringsenheder som benævnes etape 1A, 1B og 1C. Se over-
sigtstegning på bilag 2.  
 
Da deponering på etaperne 1A og 1B er ophørt, hører denne del af deponiet ikke under bekendtgø-
relsens område og vil kun undtagelsesvis blive omtalt i overgangsplanen. Samtlige etaper er i aktiv 
drift, forstået på den måde, at der opsamles perkolat fra etaperne og perkolatsystemet vedligeholdes 
og overvåges. 
 
Etape 1A er slutafdækket. Etape 2A slutafdækkes løbende. Da der på toppen af etape 2A er indrettet 
et jordrenseanlæg, foretages slutafdækning under hensyntagen til jordrenseanlæggets drift. 
 
Etape 1C som denne plan omhandler, er opdelt i to celler. 1. celle benævnes 1C1 og 2. celle benæv-
nes 1C2. 1C1 blev taget i brug i 1996 og ventes opfyldt i 2003. 1C2 tages i brug medio 2002 og mod-
tager i det første års tid primært dagrenovation.    
 
1.2 Formål   
 
Formålet med overgangsplanen er at danne grundlag for tilsynsmyndighedens revurdering af an-
lægget. Revurderingen skal sikre, at miljøbelastningen fra deponiet reduceres mest muligt og at 
deponiet ikke udgør en fremtidig miljømæssig trussel.   
 
Det ønskes samtidig sikret, at deponiet kan bestå efter 16. juli 2009, såfremt der på dette tidspunkt 
stadig er behov for at foretage deponering af affald på Ærø. 
 
2. LOVGRUNDLAG OG PLANFORHOLD 
 
2.1 Lovgrundlag 
 
Overgangsplanen udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 650 af 29. juni 
2001 (deponeringsbekendtgørelsen), som fastsætter regler om listevirksomheder, der foretager de-
ponering af affald. Bekendtgørelsen er udarbejdet som følge af EU direktiv 1999/31/EF om depone-
ring af affald, der stiller krav om at alle bestående deponeringsanlæg skal udarbejde en overgangs-
plan, som skal forelægges tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndighed for ”De ærøske kommuners Los-
seplads” er Fyns Amt. 
 
Direktivet er udover i deponeringsbekendtgørelsen implementeret i dansk lovgivning gennem: 
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- Lov nr. 479 af 7. juni 2001 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord. 
- Bekendtgørelse nr. 648 af 29. juni 2001 om ændring af bekendtgørelse om affald. 
- Bekendtgørelse nr. 647 af 29. juni 2001 om uddannelse af driftsledere og personale beskæf-

tiget på deponeringsanlæg.  
 
”De ærøske kommuners Losseplads” er i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirk-
somhed nr. 646 af 29. juni 2001 kategoriseret som en K3 a. og K3 c. virksomhed.  
 
K3 a.: Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag eller som 
har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert 
affald. 
 
K3 c.: Deponeringsanlæg for inert affald.  
 
2.2 Planforhold og lokalisering 
 
”De ærøske kommuners Losseplads” er beliggende i landzone og omfattet af Ærøskøbing Kommu-
nes lokalplan 12-1. Se bilag 5. 
 
Anlægget er omfattet af samlebekendtgørelsen, for så vidt angår forholdet til VVM. 
 
Deponiet er placeret ca. 750 meter syd for Tranderup By og ca. 800 meter fra kysten mod sydvest. 
Nærmeste beboelsesejendom er placeret ca. 175 meter syd for deponiet. 
 
I henhold til regionplan 2001-2013, hovedkort 6, er lossepladsen placeret i et område med begræn-
sede drikkevandsinteresser. 
 
Nærmeste almene indvindingsboring (DGU-nr. 172.257 tilhørende Ærøskøbing Vandværk) er be-
liggende ca. 1,8 km. nord-nordøst for deponiet. Nærmeste ikke-almene drikkevandsforsyning er 
placeret ca. 0,9 km. nordvest for deponiet. 
 
Deponiet grænser op til et område udpeget som bestående af særlige biologiske interesseområder og 
som samtidig er udpeget som habitatområde. 
 
Tranderupdal beliggende 300 meter sydvest for deponiet, er udpeget som naturområde af såvel re-
gional som international betydning.  
 
I henhold til hovedkort 7, er nærmeste recipient Langemade-afløbet, der er målsat som gyde- 
og/eller opvækstområde for laksefisk. 
 
3. EJERFORHOLD OG SIKKERHEDSSTILLELSE 
 
Deponiet ejes af ”De ærøske kommuners Losseplads I/S” som er et interessentskab mellem Ærø-
skøbing Kommune og Marstal Kommune. Den daglige administration af lossepladsen varetages af 
Ærøskøbing Kommune. 
 
Den daglige drift af deponiet er udliciteret til en privat entreprenør for en 5-årig periode. Nuværen-
de licitation gælder perioden 01.07.2001 – 30.06.2006.  
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Der er indgået kontrakt med Rambøll om udarbejdelse af et forslag til sikkerhedsstillelse. Beregnin-
gerne eftersendes i september 2002. Miljøstyrelsens beregningsmodel er først blevet offentliggjort i 
slutningen af juli måned d.å., hvorfor beregningerne ikke er klar på nuværende tidspunkt. 
 
4. TEKNISK BESKRIVELSE 
 
Deponiet er åbent alle hverdage fra kl. 7.30 – 15.00 og lørdage i perioden 1. april – 1. oktober fra kl. 
9.00 – 12.00. 
 
Deponiet er indrettet så brugerne via interrimveje kan transportere affaldet til korrekt aftipning. Der 
er ikke etableret celler til specialaffald, så alt deponeringsegnet affald sammenblandes enten under 
aflæsningen eller under kompakteringen. Der foretages ikke midlertidig oplagring af forbrændings-
egnet affald. 
 
Øvrige forhold omkring deponiets indretning er beskrevet i vedlagte notat udarbejdet af Rambøll 
under pkt. 1. Se bilag  1. 
 
Perkolatopsamling sker via perkolatdræn. Perkolat ledes til en samlebrønd, der også modtager per-
kolat fra 1A og 1B og pumpes via de offentlige kloakledninger til behandling på Ærøskøbing Ren-
seanlæg. Overfladevand på deponiet opsamles i det eksisterende perkolatsystem. Grundvandspum-
perne på 1C1 er koblet fra, da der ikke længere er behov for pumpning.  
 
Perkolatdrænene udføres med UPONOR 113/128 mm. drænslange, nedlagt i 30 – 50 cm. usorterede 
søsten. 
 
Der etableres løbende omfangsdræn udformet som perkolatdræn rundt om deponiet. Se bilag 4. 
 
Grundvandspumperne på 1C2 pumper efter behov og vandet ledes til en særskilt grøft med afløb til 
Langemade. 
 
Retningslinierne for den daglige drift er beskrevet i driftsinstruksen for lossepladsen, senest revide-
ret 2001. Se bilag 8.    
 
4.1 Deponigas 
 
Der er i samarbejde med energikonsulent Ole Elmose udarbejdet et forslag til håndtering af los-
sepladsgas på etape 1A, 1B og 1C. Grundprojektet består af en horisontal faskineløsning med mu-
lighed for produktion af el. Omkostningerne ved projektet er på nuværende tidspunkt så store, at der 
indtil videre ikke er basis for el-produktion. Faskineløsningen kan, såfremt gassen ikke opsamles, 
anvendes som udluftning af deponiet. 
 
Der etableres en faskine på 1C1 i nord-syd-gående retning 2002/2003. Etablering sker i forbindelse 
med deponeringsophør på cellearealet. 
 
Faskinen består af ca. 75 meter Ø 100 drænledning, der nedgraves i affaldet i ca. 1 meters dybde. 
Faskinebredde ca. 0,5 meter. Renden fyldes med sigterest fra komposteringsanlægget, knust byg-
ningsaffald eller lignende, for at hindre at affaldet pakker sammen om ledningen. Det opgravede 
affald lægges tilbage i renden til samme niveau som hidtil. Affaldet sammenpresses mest muligt, 
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uden anvendelse af kompaktor,  og evt. afgravningsjorden lægges på . Affald som ikke kan genan-
vendes føres til øvrigt areal på deponiet. I faskinens sydlige ende graves skråt af i et par meter så 
evt. kondens kan løbe tilbage i faskinen.  
 
Gasledningerne (Ø 40 PE) føres nogle meter inde i drænledningen og placeres i den skrå afgravning 
og efterfølgende i 30-40 cm. dyb udgravning i afdækningsjorden ud til sydenden af etapen. Gasled-
ningen lægges i flis/sigterest. 
 
Indtil opsamling af gassen er økonomisk fordelagtigt, vil faskinerne blive anvendt som udluftnings-
system. 
 
Der vil i løbet af 2003/2004 blive etableret udluftningsfaskine på etape 1A efter samme princip. 
 
5.  FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER. 
 
Rambøll har udarbejdet et notat for ”De ærøske kommuners Losseplads” omkring miljørisikovurde-
ring. Se bilag 1 afsnit 2. 
 
Håndtering af papir- og plastflugt, støv og støj er beskrevet i driftsinstruksen, se bilag 8. 
 
Skadedyrsbekæmpelse har hidtil udelukkende drejet sig om bekæmpelse af rotter og der er indgået 
kontrakt med Mortalin om jævnligt eftersyn af giftkasser. 
 
5.1 Renere teknologi 
 
Deponiet er et lavteknologisk anlæg, hvor brugen af entreprenørmaskiner er hovedkilden til støj, 
vibrationer og støv.  
 
Perkolathåndteringen foregår i lukkede systemer og er automatiseret i videst mulige omfang, så 
lugtgener mindskes mest muligt. 
 
Etablering af gasfaskiner er en lavteknologisk løsning som medvirker til at mindske gasophobnin-
gen i deponiet og udluftningen i flisfaskiner vurderes at kunne nedbringe metanemissionen til om-
givelserne.  
 
Lossepladsen modtager meget store mængder spildevandsslam set i forhold til den samlede mængde 
affald tilført deponiet. Der arbejdes på forskellige slamløsninger, som vil mindske mængden af slam 
til deponering væsentligt. Såfremt det kan lade sig gøre at mindske mængde af slam til deponering, 
vil lugtbidraget reduceres ligesom mængden af ammoniak-N i perkolaten sandsynligvis mindskes. 
 
I henhold til Rambølls risikovurdering, er det ammoniak-N, som kan udgøre den største risiko ved 
en evt. nedsivning til grundvandet. 
 
6. MONITERINGS- OG KONTROLPROGRAM 
 
Ærøskøbing Kommune har 1. september 1999 udstedt udledningstilladelse til lossepladsen vedr. 
udledning af perkolat til Ærøskøbing renseanlæg. Se bilag 6.  
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I henhold til gældende miljøgodkendelse af 18. januar 1985 udtages 2 årlige prøver fra 4 brønde, 
som leder overfladevand. Heraf er brønd 1 placeret i Langemade-afløbet nord for deponiet og brønd 
4 placeret i Langemade-afløbet syd for deponiet. Der analyseres efter et lille og et stort program. 
 
Lille program: 
COD, BOD-5, suspenderet tørstof, ledningsevne, sensorisk 
 
Stort program: 
COD, BOD-5, suspenderet tørstof, ledningsevne, sensorisk, pH, total-P, total-N, ammonium-N, 
chlorid, phenol, bly, cadmium, jern, zink, bor, sulfat, olie og fedt. 
 
Perkolat fra tank 1 og tank A analyseres 4 gange årligt efter der store program. 
 
Der er ikke etableret decideret grundvandsmonitering, idet oppumpet grundvand under membranen 
blandes med regn- og overfladevand, og en eventuel forurening antages at kunne spores i overfla-
devandet. 
 
Såfremt monitering er en betingelse for den videre drift, foreslås en prøveudtagningsbrønd placeret 
nedstrøms for deponiet. Prøvetagningsprogrammet foreslås at ligne programmet for overfladevand. 
 
Alternativt kan der udtages analyser fra grundvandspumpe nr. 3 på 1C2, som er den højst ydende af 
grundvandspumperne på deponiet. 
 
6. AFFALD 
 
Der modtages affald i blandede fraktioner fra p.t. ca. 60 faste kunder, hvoraf ca. 25-30 er regelmæs-
sige brugere af pladsen. Derudover indvejes affald fra gennemsnitligt 10-15 løse kunder pr. måned. 
De løse kunder er primært landmænd og andre erhvervsdrivende med en mindre affaldsproduktion. 
Det forekommer, at private anvender lossepladsen, når der er behov for bortskaffelse af en større 
mængde affald, eller man finder dette mere belejligt. 
 
Det ønskes fortsat muligt at indveje deponeringsegnet affald i blandede fraktioner, uden at der skal 
ske opdeling i mineralsk og inert affald. Der er tale om et forholdsvis lille deponi og det vil være 
særdeles vanskeligt af opdele 1C2, som bliver den fremtidige eneste celle, i mindre celler. For at 
opnå en ordentlig, kompakteret sammenblanding af dagrenovation og andet blødt affald, herunder 
spildevandsslam, er det en fordel med iblanding af en vis mængde inert affald, så affaldet bliver 
kørefast i våde perioder.    
 
Rambøl har i bilag 1 afsnit 3 udarbejdet forslag til en positivliste. Se endvidere bilag 7 vedr. de år-
ligt indvejede mænger af hver affaldsart. For 1C drejer det sig om mængdeangivelserne for 1996-
2001. 
 
6.1 Kontrol med modtagelse af affald 
 
Der anvendes i forbindelse med registrering af de enkelte indvejninger, vejesystemet ”ScanX” fra 
Scanvægt. Systemet anvendes endvidere til opkrævning af gebyrer og ISAG-indberetning.  
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Driftslederen er tilstede på lossepladsen i hele åbningstiden. Når han kører på deponiet sker kontrol 
med affaldet ved aflæsningen, ellers foretages kontrollen ved indvejningen. 
 
Det er umiddelbart vognmandens ansvar, at affaldet fra den givne virksomhed er deponeringsegnet. 
Oftest er affaldet fra samme virksomhed ens kategoriseret fra gang til gang. Hovedparten af det 
indvejede affald er sammenblandet industriaffald og storskrald, med en vis del inert affald iblandet. 
 
Såfremt sorteringen er kritisabel tager Ærøskøbing kommune som affaldsmyndighed kontakt til 
virksomhederne på vegne af de to kommuner. 
 
Der etableres p.t. et nyt samtalesystem ved siden af indvejningsterminalen, så affaldstransportørerne 
kan kommunikere med driftslederen, når denne ikke er i nærheden af brovægten. På den vis, bliver 
det lettere for driftslederen og brugerne af pladsen at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål omkring 
affaldstype, registrering o.l. , inden aflæsning af affaldet. 
 
Det eksisterende kaldesystem, har ikke fungeret tilfredsstillende over længere afstande, ligesom der 
ikke har været mulighed for samtale.   
 
Der foretages i gennemsnit ca. 20 indvejninger dagligt. Flest i sommermånederne og færrest i vin-
termånederne. Det er administrationens vurdering, at overvågningen i dag fungerer tilfredsstillende, 
hvorfor en videoovervågning er en unødig dyr løsning uden nogen større kontrolmæssig værdi. 
 
Stikprøvekontrol ved indvejningen/aflæsningen kan evt. suppleres med fotografering, for at afvis-
ning af affaldet dokumenteres bedst muligt. I dag sker afvisning verbalt efterfulgt af en administra-
tiv skrivelse. 
   
7. UDDANNELSE  
  
I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af  29. juni 2001 om uddannelse af driftsledere og personale 
beskæftiget på deponeringsanlæg, skal den nuværende daglige leder være i besiddelse af et A-bevis 
senest 1. juli 2004. Det skønnes at yderligere en medarbejder skal være i besiddelse af B-beviset 
senest 1. juli 2005. 
 
Kursustilbud desangående afventes. 
 
En del af undervisningsdelen i A-beviset ligger uden for driftslederens område, og varetages af dels 
personalet fra Ærøskøbing Renseanlæg ( perkolatbortskaffelse, kontrol, drift og vedligeholdelse af 
pumper, brønde m.v.) og dels undertegnede m.fl. som administrator (årsrapportering, regnskab, 
budgetter, opkrævning af gebyrer, myndighedskontakt, anden planlægning og indberetning til 
ISAG). 
 
Kursusindholdet i B-beviset er umiddelbart mere dækkende også for driftslederen, men dette må 
bero på tilsynsmyndighedens holdning til emnet. 
 
 
 
 
 

 7



Ærøskøbing Kommune har som angivet anmodet Rambøll om at bistå den del af overgangsplan-
lægningen som vedr. risikovurdering, sikkerhedsstillelse og udarbejdelse af positivliste. 
 
Spørgsmål desangående kan rettes til Eva Lund, på tlf. 6542 5800. Såfremt der er spørgsmål til det 
øvrige materiale eller Fyns Amt ønsker supplerende oplysninger, kan henvendelse rettes til under-
tegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Johansen 
Miljømedarbejder 
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Bidrag til fase 2 af overgangsplanen for Tranderup Losseplads  

  
Dato  20 02-07-09 Dette notat vil indeholde følgende punkter, som skal indgå i overgangsplanen. 
Revideret    
Initialer  ELV/elv 1. Beregning af om den eksisterende membran lever op til kravene i 

”Bekendtgørelse om deponering” Sag  27 2727 
J.nr.  D0008-1-ELV 2. Miljørisikovurdering 

3. Forslag til positivliste   

 
Tilbudet omfattede også beregning af sikkerhedsstillelse, men dette vil først blive 
udført i august 2002, da modellen som Miljøstyrelsen ville stille til rådighed på 
sin hjemmeside, endnu ikke er blevet offentliggjort. 
 
Det fremgår af amtets svarskrivelse af 26. marts 2002, om klassificering af 
deponeringsanlæg, at det alene er etape 1C der er omfattet af ”Bekendtgørelse 
om deponering”, da etaperne 1A og 1B er lukket ned. Dermed skal 
overgangsplanen alene omfatte denne enhed. 
 
1 Beregning  omkring den eksisterende membran  
 
1.1 Deponeringsanlæggets indretning 
Deponeringsanlægget modtager blandet affald. Da der ikke er noget 
forbrændingsanlæg på øen, og da der ikke er landfast forbindelse til et sådant, 
deponeres dagrenovation på deponeringsanlægget på Ærø 



  

   

 

 

J.nr.  Side 2 
 

 
Deponerings-

enhed 
Deponering 
påbegyndt  

Deponering
afsluttes 

Affaldskategori

1C.1 1996 2003 Blandet 
1C.2 2003 2009 Blandet 

Tabel 1. Oversigt over deponeringsenheden 1C 
 
Under anlægget til behandling af olieforurenet jord er der ikke etableret 
membran eller perkolatopsamlingssystem, men perkolat fra pladsen siver til 
deponeringsanlæggets opsamlingssystem. Behandlingsanlægget har særskilt 
tilkørselsforhold, og er indhegnet efter aftale med Told og Skat. 
 
Det forventes, at der i fremtiden skal etableres specialdepoter for hhv. mineralsk 
og inert affald i takt med, at disse fraktioner udsorteres. Dette vil samtidigt 
betyde der blver en mindre mængde blandet affald. Der tilføres omkring 6.000 t 
affald om året i deponeringsanlæggets, når det rene jord ikke medregnes. Om 
denne mængde i praksis bliver større eller mindre afhænger af udviklingen i 
samfundet, herunder om der træffes beslutninger om etablering af 
behandlingsanlæg for dagrenovationen eller dele heraf eller for spildevandsslam. 
 
1.1.1 Membranopbygning 
 
I tabel 2 er anført opbygningen af membransystemet i den nuværende 
deponeringsenhed for blandet affald.  
 
Enhederne 1C.1 og 1C.2 opbygget i henhold DS/R 466  ”Membraner til 
lossepladsen”, som var den gældende standard da membranen blev etableret.  
 

Deponerings-
enhed 

Etableringsår Deponering 
afsluttet 

Primær membran Sekundær 
membran 

1C.1 1995 2003 Polymermembran Udlagt ler 
1C.2 1995 2009 Polymermembran Udlagt ler 

Tabel 2. Oversigt over membransystemer i eksisterende deponeringsenheder 
 
Membranarbejderne på deponeringsenheden for blandet affald 1C.1 og 1C.2  er 
således gennemført og kontrolleret i henhold til DS/R466. Der er ikke udført 
permeabilitetsforsøg på den udlagte lermembran, men membranen overholder de 
vikarierende krav i DSR/466 i afsnit 3.2.2.  
 
Membranen vurderes derfor at overholde kravene i den nye ”bekendtgørelse om 
deponeringsanlæg”. 
 
Der er alene udlagt 0,3 meter drængrus, myndighederne har dog mulighed for at 
reducerer kravet til drængruset ud fra 0,5 meter til 0,3 meter ud fra kendskab til 
affaldet. Amtet har i skrivelsen om klassificering af depotet tilkendegivet at man 
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var af den opfattelse at etapen under alle omstændigheder kan karakteriseres som 
modtagende blandet affald. 
 
Tranderup Losseplads er imidlertid et atypisk deponeringsanlæg, da der fortsat 
modtages  dagrenovation her. På den baggrund har kommunen valgt at lave en 
miljørisikovurdering  som også i fremtiden gør det muligt at etablere etaperne 
med 0,3 meter drængrus i stedet for 0,5 meter drængrus. Se afsnit 2 
 
Membransystemerne i de fremtidige enheder vil blive opbygget i henhold til krav 
og normer gældende på det tidspunkt, hvor enhederne bliver etableret. I 
udbudsmaterialet for fremtidige enheder vil krav og kontrolprocedurer blive 
beskrevet. 
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2 Miljørisikovurdering 
 
Ærøskøbing losseplads ligger syd for Tranderup på Ærø, ca. 800 m fra kysten 
mod sydvest. I det følgende foretages en miljørisikovurdering overfor 
lossepladsens etape 1C i forhold til den aftalte overgangsplan, jf. 
deponeringsbekendtgørelsen, /6/. 
 
2.1 Baggrundsoplysninger 
 
2.1.1 Geologi 
Lossepladsen ligger i et glacialt morænelandskab præget af stærkt forstyrrede 
aflejringer. Aflejringerne består overvejende af moræneler med spredte lag af 
sand- og grusaflejringer. Aflejringerne kan indeholde opskudte partier af 
interglaciale, marine aflejringer og prækvartære dybgrundsaflejringer. 
 
Geotekniske boringer udført i forbindelse med lossepladsens etablering, jf. /1/ og 
/2/, viser, at der øverst er truffet 0,3-0,8 m fyld/overjord og herunder moræneler 
(med et lerindhold på 17,5-19 %) med enkelte lag af smeltevandssilt og -ler. Et 
tyndt sandlag er truffet i en enkelt boring i ca. 4,7 m’s dybde. Jordbundens 
permeabilitetskoefficient er bestemt til ca. 1 * 10-10 m/s, infiltrationen er skønnet 
til 10 mm/år. 
 
2.1.2 Hydrogeologiske forhold  
Pga. den beskrevne geologi er vandindvindingsmulighederne i området 
ugunstige. Evt. indvinding skal foregå fra enkelte spredte boringer og brønde 
med begrænsede ydelser. 
 
Grundvandsspejlet er i forbindelse med lossepladsens etablering målt til 6-8 m 
u.t., jf. /1/, men er ifølge Fyns Amts potentialekort, /5/, beliggende 1-2 m u.t. i 
området. På baggrund af grundvandspotentialer målt omkring lossepladsen, jf. 
/1/, kan en gennemsnitlig hydraulisk gradient på ca. 1,9 % beregnes. 
 
Lossepladsen ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og med 
et lerdække på 15-30 m svarende til moderat beskyttelse, jf. /3/. 
 
2.1.3 Vandindvindingsforhold 
Nærmest almene indvindingsboringer ligger nordøst for Tranderup ved Stokkeby 
Nor. Indvindingsboringerne hører til Ærøskøbing Vandværk. Vandværkets 
kildeplads ligger nord for et grundvandsskel, der går midt igennem Ærø fra 
nordvest til sydøst. 
 
2.1.4 Recipienter 
Nærmeste recipient er Langemade-afløbet, der er målsat som gyde- og/eller 
opvækstområde for laksefisk. Langemade-afløbet er rørlagt langs lossepladsens 
nordlige og østlige grænse. 
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Kysten (Østersøen) ligger 800 m mod sydvest. 
 
2.1.5 Lossepladsen 
Lossepladsen er taget i brug i 1985 og er inddelt i 3 etaper. 
 
Etape 1A og 1B er taget i brug i hhv. 1985 og 1989 og afsluttet i hhv. 1989 og 
1996. 1A er slutafdækkede. 1B er midlertidig slutafdækket, løbende 
slutafdækning Disse to etaper er ikke omfattet af deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Første del af etape 1C er taget i brug i 1996. Anden del af etapen forventes taget i 
brug i sidste halvår af 2002. Det er planlagt, at etapens to dele tilføres affald frem 
til mindst 2012. Hele etape 1C er omfattet af deponeringsbekendtgørelsen og det 
er denne etape, der omfattes af overgangsplanen. 
 
Etape 1C er udover pladsens naturlige lerbund forsynet med en polymermembran 
og et drænsystem. Opsamlet perkolat ledes til Ærøskøbing renseanlæg. 
 
Lossepladsen er i perioden 1985-1989 tilført i alt 144.250 m3 affald. I 1990 
indføres vejning af affaldet, og i perioden 1990-2001 er der deponeret i alt ca. 
153.000 tons affald. Hovedparten af affaldet består af dagrenovation efterfulgt af 
storskrald, haveaffald, industriaffald, bygningsaffald og rent jordfyld. I fase 1 af 
overgangsplanen er angivet en nærmere beskrivelse af det deponerede affald. 
 
2.1.6 Kontrolanalyser 
Udover kontrol af overfladevand foretages en perkolatkontrol, der omfatter 2 
årlige analyser af følgende parametre; pH, ledningsevne, total-N, ammoniak-N, 
total-P, chlorid, sulfat, jern, COD, BOD, suspenderet stof, phenol, bor, cadmium, 
bly og zink. 
 
Resultaterne fra perkolatkontrollen igennem de sidste fem år er anvendt i 
miljørisikovurderingen. Der er taget udgangspunkt i gennemsnitsværdier, jf. 
deponeringsbekendtgørelsen. 
 
2.2 Miljørisikovurdering 
 
I deponeringsbekendtgørelsen er det antaget, at min. 5 % af det dannede perkolat 
i en kontrolleret losseplads slipper igennem opsamlingssystemet og således 
nedsiver til grundvandet. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i denne 
forudsætning, og i det følgende beregnes, hvilken koncentration dette giver 
anledning til i det førstkommende grundvandsmagasin under lossepladsen. 
Beregningen er baseret på en enkel stofspredningsmodel beskrevet i afsnit 2.2. 
 
2.2.1 Hydrogeologiske forudsætninger 
Et egentligt primært grundvandsmagasin i området findes ikke. Der er derfor 
taget udgangspunkt i nedsivning til det førstkommende grundvandsmagasin 
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(smeltevandssand, 3 m tykt, jf. GEUS boring nr. 177.1, /4/). Pejlinger fra 
området viser omkring deponeringsområdet en gennemsnitlig hydraulisk gradient 
på ca. 1,9% med en strømningsretning mod sydvest mod Østersøen, jf. /1/.  
 
Med baggrund i de hydrogeologiske forhold omtalt i afsnit 1.2 er det forudsat, at 
transmissiviteten i området er 0,1 x 10-3 m2/s (jf. /5/).  
 
2.2.2 Modelbeskrivelse 
En beskrivelse af stofspredningen tager udgangspunkt i almindelig 
massebevarelse. Modellen er konservativ, således sker der under transport af det 
forurenende stof ikke en kemisk eller fysisk nedbrydning af stoffet. Der sker 
heller ingen binding af stoffet i forhold til sediment eller andre stoffer i det 
strømmende miljø. 
 
Der antages konservativ strømning, således at gennembrudskurven for stoffet 
følger strømningshastigheden. Stofspredningen sker hovedsageligt ved 
almindelig dispersion. Den molekylære diffusion antages negligeabel. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående opstilles en boksmodel, der i sin opbygning er 
anskueliggjort i figur 1. I modellen regnes med todimensional strømning, således 
at der ikke sker vandudveksling parallelt med kysten.  
 

Figur 1. Stofspredningsmodel 
 
Grundet områdets komplekse geologi er det konservativt forudsat, at den laterale 
spredning er 0 svarende til at flowzonebredden B forbliver konstant fra 
losseplads til recipient. 
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Modellen tager udgangspunkt i spredning af chlorid, bly og ammoniak-N til 
grundvandsmagasinet under lossepladsen. Disse stoffer er valgt, fordi deres 
fysisk-kemiske egenskaber er vidt forskellige, og fordi de i forhold til de øvrigt 
analyserede parametre findes i relativt høje koncentrationer i perkolatet fra 
lossepladsen i forhold til grænseværdierne nævnt i deponeringsbekendtgørelsen, 
/6/ 
 
2.2.3 Typiske parameterværdier 
Værdiansættelse af parametrene i modellen tager dels udgangspunkt i de allerede 
foretagne undersøgelser i området, dels i typiske værdier indhentet i andre 
undersøgelser. Følgende parametre er anvendt:  
 
Bredde af flowzone, etape 1C B = 100 (m) 
Længde af flowzone, etape 1C L = 200 (m) 
 
 
Grundvandsgradient dh/dx = 0.01875 jf. /1/ 
Infiltration igennem deponi I =     10               (mm/år) jf. /1/ 
Transmissivitet T = 0,1 x 10-3    (m2/s) jf. /5/ 
 
Infiltrationen igennem lerlagene under lossepladsen til det førstkommende 
grundvandsmagasin er jf. /1/ forudsat at være 10 mm/år svarende til at alt dannet 
perkolat nedsiver. Der er derfor også foretaget en beregning, hvor 5 % af det 
dannede perkolat nedsiver, og i dette tilfælde er der taget udgangspunkt i en 
situation, hvor infiltrationen i lossepladsen er 50 mm/år.  
  
Som baggrundskoncentration Ci er for bly anvendt gennemsnitsværdien fra Fyns 
Amts grundvandsovervågningsprogram, jf. /7/. For chlorid er 
baggrundskoncentrationen sat til 30 mg/l og for ammoniak-N til 0,1 mg/l.  
 
Som perkolatkoncentrationer for de tre stoffer er valgt gennemsnitsindholdet i 
perkolat målt i tank 1 og A igennem de sidste fem år. Perkolatet repræsenterer 
således en blanding af gammelt perkolat fra etape 1A og 1B og ungt perkolat fra 
etape 1C. Generelt må perkolatets stofindhold forventes at falde i takt med det 
deponerede affalds alder. 



  

   

 

 

J.nr.  Side 8 
 

 
2.2.4 Resultater og vurdering 
De resulterende koncentrationer i det førstkommende grundvandsmagasin under 
lossepladsen er angivet i tabel 1. 
 
     

    Chlorid Bly Ammoniak-N 
Baggrundskonc Ci mg/l 30 0,0005 0,1 
Perkolatkonc Cn mg/l 600 0,01 210 
Konc under deponi Cu, alt nedsiver mg/l 48,8 0,0008 7 
Konc under deponi Cu, ved 5 % nedsivning mg/l 30 0,0005 1,6 
Grænseværdi mg/l 150 0,01 0,5 
     
Tabel 3.  Koncentration af chlorid, bly og ammoniak-N i grundvandsmagasinet 
under lossepladsen.  
 
I tabel 1 er til sammenligning angivet grænseværdier for de 3 stoffer. 
Grænseværdierne svarer til det maksimale tilladte indhold af stoffer i 
grundvandet, jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, /6/.  
 
Som det ses af tabel 1 er indholdet af chlorid og bly i grundvandet under 
lossepladsen uproblematiske i forhold til grænseværdierne. Nedsivning af disse 
stoffer vurderes derfor ikke at udgøre nogen miljømæssig risiko. 
 
Det beregnede indhold af ammoniak-N i grundvandet overskrider dog 
grænseværdien ca. 3 gange ved nedsivning af 5 % af det dannede perkolat. Set i 
forhold til, at stofspredningsmodellen og de anvendte forudsætninger er 
konservative, og at ammoniak-N vil blive omsat og tilbageholdt til en vis grad, 
samt at indholdet af ammoniak-N i perkolatet vil falde med affaldets alder, 
vurderes udsivningen af stoffet på sigt ikke at udgøre nogen væsentlig 
miljømæssig risiko for grundvandet eller recipienterne.    
 
Det kan beregnes nærmere hvilke konsekvenser det vil få for nedsivningen af 
kvælstof, hvis der etableres behandlingsanlæg for dagrenovation eller slam, så 
der dermed skal deponeres mindre af dette kvælstofholdige materiale, som udgør 
hhv 30% og 14% af den samlede affaldsmængde. Kvælstofbidraget fra dette 
affald udgør en større %-del. 
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3 Positivliste 
 
3.1 Affaldskategorier og affaldsmængder 
Deponeringsanlægget modtager i dag affald som anført i tabel 3.  
Anlægget ønsker også i fremtiden at modtage de nuværende fraktioner samt 
endvidere at have tilladelse til at modtage og deponere inert og mineralsk affald i 
det omfang, dette opstår i affaldsindsamlingen, og det vil være økonomisk og 
teknisk rationelt at deponere det på deponeringsanlægget. Der vil ikke 
umiddelbart blive etableret depot til farligt affald..  
 
Fra 2001 er der indført et nyt EDB-system og affaldsfraktionerne er ændret af 
hensyn til ISAG-indberetningen. Affaldstyper og affaldsmængder modtaget i 
2001 fremgår af tabel 3: 
 
Affaldstype 2001 

Mængde 
t/år 

Dagrenovation 2.530
Storskrald 1.857
Slam 833
Aske 3
Sand- og Ristestof 36
Risikojord 0
Haveaffald til deponering 41
Industriaffald 221
Handel og kontor 19
Landbrugsaffald 28
Bygningsaffald 166
Affald fra gadefejning 191
jordfyld 3.016
I alt 8.941
Tabel 4. Oversigt over affald modtaget til deponering i 2001 
 
3.2 Positivliste 
 
Med udgangspunkt i affaldets oprindelse, sammensætning og egenskaber er der 
udarbejdet følgende positivliste for affald, der modtages til deponering på 
anlægget i dag. De i listen omtalte affaldstyper ønskes også deponeret i 
fremtiden. 
 
EAK-koder er anført i henhold til ”Udkast til liste over affald (de nye EAK-
koder) af 2002-01-08” 
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Blandet affald: 
 
Affaldstype Beskrivelse far EAK-tabel EAK-kode 
Dagrenovation Blandet husholdningesaffald 20 03 01 00
Storskrald Storskrald 

kommunalt indsamlet affald ikke andetsteds specificeret 
20 03 07 00 
20 03 99 00

Slam Slam fra behandling af industrispildevand 
Slam fra behandling af byspildevand 

 

19 08 04 00 
19 08 05 00

Sand- og Ristestof Ristegods 
Affald fra sandfang 

19 08 01 00 
19 08 02 00

Haveaffald til deponering Andet ikke-komposterbart materiale 20 02 03 00
Industriaffald Affald fra træforarbejdning og fremstilling af 

pladematerialer og møbler - Andet affald ikke 
andet steds specificeret 

Affald fra fremstilling, formulering, distribution, 
brug og fjernelse af maling og lak – undtaget 

farligt affald 
 

Sandblæsningssand 
 

Filespåner og drejespåner af ikke metal 
plastpartikler 

Andet affald ikke andet steds specificeret 

03 01 99 00 

08 01 00 00 

12 02 01 00 
 

12 01 03 00 
12 01 05 00 
12 01 99 00

Handel og kontor kommunalt indsamlet affald ikke andetsteds specificeret 20 03 99 00
Landbrugsaffald Plastaffald (undtaget emballager) 

Andet affald ikke andet stedsspecificeret 
02 01 04 00 
02 01 99 00

Affald fra gadefejning Affald fra gadefejning 20 03 03 00
* Amtet har i skrivelse af  26. marts anført at affald fra sandfang ikke  skal have 
indflydelse på indretningen af deponeringsanlægget, på trods af at det er anført 
som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. Dette vil fortsat blive deponeret med 
blandet affald. 
Tabel 5.  Positivliste for blandet affald
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Mineralsk affald 
Aske Bundaske, slagge og kedelstøv

(halm og energiafgrøde)
10 01 01 00 

Risikojord jord og sten som indeholder små 
mængder farlige stoffer, så 

affaldet ikke er farligt affald

 
 

17 05 04 00 
Bygningsaffald Blandet bygnings- og 

nedrivningsaffald undtaget farligt 
affald

17 09 04 00 

Tabel 6. Positivliste for mineralsk affald 
 
Inert affald 
jordfyld Jord og sten 20 02 02 00 
 Blanding af beton, mursten, tegl 

og keramik, bortset fra affald 
henhørende under 17 01 06 00

17 01 07 00 

  
 Glas 17 02 02 00 
  
 Isolationsmateriale bortset fra 

affald henhørende under 170601 
– 170603

17 01 07 00 

 Asbestholdige 
bygningsmaterialer*

17 06 05 00 

 Gipsbaserede byggematerialer 
bortset fra affald henhørende 
under 170801 

17 08 02 00 

* Amtet har i skrivelse af  26. marts anført at deponering af betonbundet asbest 
ikke  skal have indflydelse på indretningen af deponeringsanlægget, på trods af at 
det er anført som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. Dette vil fortsat blive 
deponeret med blandet affald. Når der bliver etableret et depot til inert affald, vil 
affaldsproduktet blive deponeret her i.  
Tabel 7. Positivliste for inert affald 
 
Der er ikke gennemført udvaskningsforsøg på affaldstyper, der modtages til 
deponering bortset fra registrering af perkolatets indhold af forurenende stoffer i 
forbindelse med afledningen til Ærøskøbing Renseanlæg.  
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3.3 Acceptkriterier for modtagelse af affald 
 
Der modtages alene affald, der er optaget på positivlisten for Tranderup 
Losseplads. 
 
Affaldsmodtagelsen sker i henhold til: 
 

• Bekendtgørelse nr. 619 af 22. juni 2000 om affald 
• Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 
• Anvisninger fra amt og kommuner 

 
Herudover gælder følgende generelle regler: 
 

• Affald der modtages til deponering på deponeringsenheder for blandet 
affald skal efterleve definitionerne for blandet affald i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2000. Definitionen indebærer, at der 
må deponeres alle affaldstyper, der ikke er omfattet af definitionen for 
farligt affald. Affaldstyper, der er deponeringsegnet, og som er 
karakteriseret som henholdsvis inert og mineralsk affald, skal udsorteres 
med henblik på deponering på deponeringsenheder for inert eller 
mineralsk affald. Hvis kildesortering ikke har været muligt, og det ud fra 
en ressource- og omkostningsmæssig betragtning ikke vurderes 
hensigtsmæssigt at foretage sortering af et læs med blandet affald 
indeholdende inert og/eller mineralsk affald, kan det pågældende læs 
affald deponeres i en deponeringsenhed for blandet affald 

 
 
3.4 Kontrol ved modtagelse af affald 
 
Følgende forhold til blive kontrolleret ved modtagelse af affald: 
 

• Der skal fra affaldsproducenten/affaldsleverandørens side foreligge den 
nødvendige dokumentation til kategorisering af affaldet 

 
• En visuel kontrol af læssene såvel ved modtagelsen som ved aflæsning på 

tippen for at sikre, at affaldet svarer til det deklarerede. Desuden vil der 
enten ske optagelse af det enkelt læs på video, eller der vil blive taget et 
billede i forbindelse med indvejning, stikprøvevis. 

 
I forbindelse med indvejning af alt affald til deponering sker der en registrering 
af mængde, dato for modtagelse, karakterisering og oprindelse af affaldet samt 
registrering af, til hvilken deponeringsenhed affaldet er anvist til. 
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Når/hvis der i fremtiden kan modtages andre affaldstyper, som stiller andre krav 
til kontrol ved modtagelsen, vil der blive opstillet krav for disse affaldstyper i 
henhold til gældende regler og forordninger. 
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