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Afgørelse om fristforlængelse for sikring af Kolding Havns deponi for 
havnesediment, samt afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og sik-
kerhedsstillelse 
    
Miljøcenter Odense reviderede i afgørelse af 21. december 20091, Kolding 
Havns miljøgodkendelse til drift af deponi for forurenet havnesediment. I 
afgørelsen blev der stillet vilkår om sikkerhedsstillelse, udarbejdelse af en 
miljøkonsekvensvurdering, samt vilkår om at sikre den ydre indfatning om-
kring deponiet.  
 
Der blev givet en tidsfrist på 12. måneder, til at sikre deponiets ydre indfat-
ning, regnet fra dato for afgørelsen. Kolding Havn har i brev af 24. marts 
2011, søgt Miljøstyrelsen om fristforlængelse til sikring af deponiet, på 
grund af uforudsete forsinkelser i forbindelse med forundersøgelserne til 
arbejdet (bilag 1). Se luftfoto bilag 2. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet havnens begrundelse for udsættelsen, samt 
havnens reviderede tidsplan for udførelse af anlægsarbejdet og finder, at 
der kan gives fristforlængelse til sikring af indfatningen. 
 
Kolding Havn har ved skrivelse af 31. januar 2011, fremsendt en miljøkon-
sekvensvurdering for den fremtidige deponidrift, en beredskabsplan, samt 
forslag til sikring af deponiets ydre indfatning (bilag 3 - 6).  
 
Miljøstyrelsen accepterer Kolding Havns fremsendte miljøkonsekvensvurde-
ring, samt plan for sikring af deponiets indfatning, under forudsætning af, at 
der fremsendes beregninger, der dokumenterer styrkeforhold og holdbarhed 
af den skitserede indfatning.  
 
Kolding Havn har ved skrivelse af 28. februar 2011, fremsendt forslag til 
størrelse af sikkerhedsstillelse for deponiet (bilag 7).  
 

                                                 
1 Revurdering af godkendelse for Kolding Havns deponi for havnesediment af 21. december 
2009. 
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Afgørelse og vilkår 
 
Sikring af ydre indfatning: 
Der træffes afgørelse om, at det fremsendte projekt, samt tidsplan for sik-
ring af deponiets ydre indfatning, kan godkendes jf. Miljøbeskyttelseslovens 
§ 41 stk. 1. 
 
Miljøkonsekvensvurdering: 
Der træffes afgørelse om, at den fremsendte miljøkonsekvensvurdering for 
Kolding Havns deponi for havbundssediment kan godkendes jf. Miljøbeskyt-
telseslovens § 41 stk. 1. 
 
Sikkerhedsstillelse: 
Der træffes afgørelse om godkendelse af Kolding Havns forslag til sikker-
hedsstillelse for det deponerede havbundssediment i henhold til Miljøbe-
skyttelseslovens § 41, jf. § 14 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
 
Vilkår for afgørelsen 
 
Generelle vilkår 

1. Der gives fristforlængelse til sikring af deponiets ydre indfatning til 1. 
august 2012 i henhold til tidsplan i bilag 1. 

 
2. Deponiets ydre indfatning skal sikres i henhold til projektforslaget i 

bilag 3. 
 

3. Arbejdet med sikring af deponiets ydre indfatning i det naturbeskyt-
tede område mod sydvest, må ikke påbegyndes før Kolding Kom-
mune har givet tilladelse/dispensation. 

 
4. Såfremt Kolding Havn ikke får dispensation til at indspule materiale i 

det naturbeskyttede området i deponiets sydvestlige område, skal 
Kolding Havn supplere det fremsendte forslag til sikring af deponiets 
indfatning, med et forslag til sikring af det naturbeskyttede område. 

 
Forslaget indsendes til Miljøstyrelsens accept før første indspuling af 
havbundssediment.  

 
 

Sikkerhedsstillelse 
5. Grundbeløbet pr. ton affald i prisniveau 2011 sættes til 46 kr. pr. ton. 
 
6. Den samlede sikkerhedsstillelse sættes til 3.413.900 kr. i prisniveau 

2011. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal opbygges i takt med indfyldning i deponiet. 
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7. Kolding Havn skal dokumentere, at den stillede sikkerhed er beskyt-
tet i forhold til andre eventuelle kreditorer. 

 
8. Hvis forudsætningerne for beregningen af sikkerhedsstillelsen ænd-

res væsentligt, skal der fremsendes en ny beregning af sikkerheds-
stillelsen til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter at ændrin-
gen er trådt i kraft. 

 
9. Dokument for sikkerhedsstillelse skal fremsendes til Miljøstyrelsen 

inden der må foretages deponering. 
 

   
 
Vurdering og bemærkninger 
 
Fristforlængelse 
Miljøcenter Odense gav i afgørelse af 21. december 20091, Kolding Havn 
tilladelse til fortsat drift af deponiet, såfremt en miljøkonsekvensvurdering 
kunne eftervise, at deponiets fortsatte drift ikke gav anledning til forurening 
af Kolding Fjord. 
 
På grund af spunsvægskonstruktionens begyndende forfald, blev der sam-
tidigt stillet vilkår om sikring af deponiets ydre indfatning indenfor en tidsfrist 
på 12 måneder, regnet fra 21. december 2009.  
 
Afgørelsen af 21. december 20091 blev påklaget af Kolding Havn og da kla-
ge over påbud efter § 41 har opsættende virkning efter miljøbeskyttelseslo-
ven, har dette medført at vilkår for påbuddet har været sat i bero indtil 31. 
maj 2010, hvor Miljøklagenævnet stadfæstede afgørelsen og fremrykkede 
alle frister med dato fra klagenævnets afgørelse. 
 
Fristen for udførelse af projektet er nu overskredet, da der har været meto-
demæssige problemer med at vurdere forureningspotentialet fra deponiet. 
Ustabile bundforhold har tillige krævet et antal pilotforsøg i forbindelse med 
forarbejdet til sikring af den ydre indfatning og de geotekniske undersøgel-
ser ved deponiet har været forsinket pga. is i fjorden. 
 
Miljøkonsekvensvurderingen og projektforslag til sikring af deponiet er ved 
brev af 31. januar sendt til accept hos Miljøstyrelsen.  
 
Kolding Havn har fremsendt en tidsplan hvoraf det fremgår at arbejdet med 
indfatningen kan være fuldført 1. juli 2012. (bilag 1) 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering - Fristforlængelse 
Miljøstyrelsen accepterer, at de metodemæssige problemer har medført 
overskridelser af frister og giver med dette påbud fristforlængelse til 1. au-
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gust 2012 til sikring af indfatningen. Fristen forlænges med 1 måned i for-
hold til det ansøgte, da der er pågået tid med sagsbehandling. 
 
 
Sikring af deponiets ydre indfatning 
Der er i afgørelse af 21. december 20091, fra Miljøcenter Odense, stillet  
følgende krav til konstruktionen, jf. vilkår A3: 
 
Kolding Havn skal fremsende et projekt for sikring af deponiets ydre indfat-
ning, som sikrer: 
 

 At der etableres en varig sikring af deponiets ydre indfatning, som 
sikrer mod brud og utætheder. 

 At indfatningen som minimum vil forblive intakt i deponiets driftspe-
riode, samt efterbehandlingsperiode (30 år). 

 At indfatningen kan overholde deponeringsbekendtgørelsens krav til 
tæthed. 

 At indfatningen mod syd ikke hæmmer Kolding Å´s frie løb. 
 At det beskyttede naturområde mod sydvest sikres mod indstrøm-

mende forurenet havnesediment. 
 

 
Kolding Havns deponi for havnesediment er opbygget med en ydre indfat-
ning bestående af en træspunsvæg af hårdt træ. Spunsvæggen er forankret 
i pælebukke, som bærer trykket fra det deponerede sediment. 
 
Havnen har undersøgt flere metoder til sikring af deponiet, herunder repara-
tion og forstærkning af den eksisterende spunsvæg, udlægning af stenkast-
ninger, eller stabilisering af deponiet ved at nedfræse cement i det depone-
rede sediment langs spunsvæggen. 
 
Kolding Havn har valgt cementstabiliseringsmetoden, som den bedst egne-
de til at udføre en langtidsholdbar sikring af deponiet. Ved denne metode 
stabiliseres en randzone på 18 meter langs spunsvæggen, ved at nedfræse 
cement i det allerede deponerede havbundssediment (bilag 3). Den ce-
mentstabiliserede zone vil få en struktur som minder om en dæmning udført 
af lerholdigt jord. 
 
Indfatningen kommer da til at fremstå som en 18 meter bred nedsænket 
dæmning, som når ned til den oprindelige havbund, som ligger 4.5 meter 
under det nuværende terræn i deponiet. Dæmningen forhøjes efterfølgende 
med råjord, 1,3 meter over det nuværende terræn, så dæmningskronen 
kommer til at flugte med toppen af spunsvæggen.  
 
Dæmningen er dimensioneret til at kunne holde det deponerede hav-
bundsmateriale inde i deponiet, uden at spunsvæggen bidrager som bæ-
rende konstruktion. Spunsvæggen bliver stående indtil havnen på et senere 
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tidspunkt eventuelt vælger at erstatte spunsvæggen med en stensætning. 
Konstruktionen dimensioneres, så den får en levetid på minimum 50 år. 
 
Cementstabiliseringen etableres uden yderligere tætning, da perkolatet (po-
revandet) fra deponiet er relativt let forurenet og ikke vil give anledning til 
overskridelser af miljøkvalitetskriterierne i Kolding Fjord efter en initial for-
tynding i fjorden. 
 
 Af projektbeskrivelsen fremgår det, at styrken af den cementstabiliserede 
zone er beregnet med en sikkerhed på 1,11 - 1,24 mere end påkrævet efter 
byggestandarden (bilag 4).  
 
Det er beregnet, at der under konstruktionen (år 0) vil kunne komme en 
vandret forskydning af den cementstabiliserede zone på maksimalt 20 cen-
timeter inden dæmningen aktiveres til optagelse af den fulde vandrette be-
lastning. Den vandrette forskydning vil maksimalt nå 38-45 centimeter når 
deponiet er fyldt efter anslået 15-20 år. Det vurderes i projektbeskrivelsen 
ikke at spunsvæggen vil flytte sig tilsvarende, da sedimentet langs spuns-
væggen forventes at blive komprimeret. 
 
Det forudsættes i projektforslaget, at den øverste del af spunsvæggen vil 
kunne fjernes og erstattes med en stensætning, såfremt spunsvæggen om 
15-20 år flytter sig væsentligt. 
 
Beredskabsplan 
Kolding Havn har ved brev af 31. januar 2011, fremsendt en beredskabs-
plan, som beskriver hvordan deponiet og spunsvæggen skal overvåges 
(bilag 5). Beredskabsplanen beskriver ligeledes, hvordan deponiet skal væ-
re under skærpet overvågning under konstruktionsarbejdet.  
  
Af beredskabsplanen fremgår det, at deponiet vil blive inspiceret visuelt u-
gentligt, samt at prognoser for vandspejlet i fjorden vil indgå i overvågnin-
gen. Under anlægsfasen vil der foregå skærpet overvågning. Der vil i denne 
periode blive foretaget daglig visuel inspektion af konstruktionen, samt dag-
lig overvågning af vandspejlet i Kolding Fjord. 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering – Sikring af deponiets ydre indfatning 
Miljøstyrelsen har gennemset det fremsendte forslag til sikring af deponiets 
ydre spunsvægge mod sammenbrud og vurderer, at havnen kan benytte 
den valgte løsning. 
 
Det accepteres, at der ikke anvendes en tæt konstruktion, da modelbereg-
ninger har vist, at miljøkvalitetskravene for Kolding Fjord kan overholdes 
ved anvendelse af den beregnede initialfortynding. Der må dog, i henhold til 
vilkår A3 i afgørelse  af 21. december 20091, ikke forekomme brud på 
spunsvæggen da det deponerede materiale da vil kunne erodere ud i hav-
nebassinet. 
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Da der er indregnet en potentiel vandret vandring af den cementstabilisere-
de zone på op til 20 centimeter under udførelse af konstruktionen og i alt 
38-45 centimeters vandring indenfor de første 15-20 år, vurderer Miljøsty-
relsen, at der kan være fare for brud, eller sprækkedannelse på spunsvæg-
gen og efterfølgende skred af forurenet materiale ud i havnebassinet.  
 
Kolding Havn har indberetningspligt ved opståede uheld og driftsforstyrrel-
ser der kan medføre forurening, eller risiko herfor, jf. vilkår C1 i afgørelse af 
21. december 20091. Eventuelle brud og revner i spunsvæggen skal straks 
indberettes til tilsynsmyndigheden og udbedres. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den fremsendte beredskabsplan og vil-
kår C1, om indberetningspligt ved uheld og driftsforstyrrelser, i afgørelse af 
21. december 20091 sikrer, at der træffes de nødvendige tiltag ved eventu-
elle skader og uheld af nævnte typer. 
 
Ved større brud, eller deformationer på spunsvæggen kan Miljøstyrelsen 
give påbud om udfærdigelse af en miljøkonsekvensvurdering og iværksæt-
telse af en gennemgående udbedring af spunsvæggen for at hindre skred af 
forurenet materiale ud i Kolding Fjord. 
 
Beredskabsplan 
Miljøstyrelsen har gennemset den fremsendte beredskabsplan for deponiet 
jf. vilkår C2 i afgørelse af 21. december 20091. Heraf fremgår det at: ” Der 
skal foreligge en opdateret beredskabsplan, som tager højde for driftsfor-
styrrelser og uheld, som kan medføre forurening af det omgivende miljø”. 
Miljøstyrelsen vurderer, at beredskabsplanen lever op til vilkår C2 og kan 
dermed acceptere beredskabsplanen. 
 
Det §3 beskyttede område 
Det fremgår af vilkår A3, i afgørelse om revurdering af Kolding Havns depo-
ni for havnesediment af 21. december 20091, at ”det naturbeskyttede områ-
de mod sydvest, skal sikres mod indstrømmende forurenet havnesediment” 
(bilag 2). Der indgår ikke nogen sikring af det naturbeskyttede område i det 
fremsendte projekt for sikring af deponiets ydre indfatning. 
 
Kolding Havn har ansøgt Kolding Kommune om dispensation til at foretage 
forstærkninger i af deponiets spunsvæg i det naturbeskyttede område, ved 
brev af 25. marts 2011. 
 
Kolding Havn har yderligere indsendt indsigelse mod områdets status som 
§3 område til Naturklagenævnet, ved brev af 17. september 2010. 
 
Såfremt Kolding Havn ikke får dispensation til at indspule materiale i det 
naturbeskyttede området, skal Kolding Havn supplere det fremsendte for-
slag, med et forslag til sikring af det naturbeskyttede område i deponiets 
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sydvestlige område, mod indstrømmende forurenet havbundssediment fra 
resten af deponiet. 
 
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Der er i afgørelse af 21. december 20091 stillet vilkår for fortsat drift af de-
poniet. Det fremgår af vilkår A2, at Kolding Havn forinden første deponering, 
skal fremsende en miljøkonsekvensvurdering som dokumenterer, at depo-
niet lever op til betingelserne for yderligere reducerede krav til membran og 
perkolatopsamling jf. deponeringsbekendtgørelsen2. 
 
Miljøkonsekvensvurderingen skal som minimum forholde sig til:   
 

 Estimering af kildestyrken fra det deponerede sediment, herunder 
målte porevandskoncentrationer af relevante forureningsparametre. 

 
 En vurdering af udsivningspotentialet fra deponiet.  

 
 Oplysninger om indholdet af relevante forurenende stoffer i det hav-

bundssediment der deponeres.  
 
Kolding Havn har fremsendt en miljøkonsekvensvurdering vedrørende risi-
koen for forurening af Kolding Fjord ved fortsat drift af deponiet (bilag 6). 
Vurderingen er opdelt i 2 faser. Den første fase havde til formål at afprøve 
metoder til miljøkonsekvensvurderingen, mens fase 2 har bygget videre på 
erfaringerne fra fase 1.  
 
 
Miljøkonsekvensvurdering, fase 1: 

 Teknisk notat - COWI A/S - dateret 26. januar 2010 
"Estimering af udsivningskoncentrationer" 

 Memo: COWI A/S – dateret 3. februar 2010 
“Miljøkonsekvensvurdering - Fase 1” 

 Modelleringsrapport - COWI A/S - dateret 2. februar 2010 
"Hydraulisk modellering af recipientpåvirkning" 
 
 

Miljøkonsekvensvurdering, fase 2: 
 Teknisk notat af COWI A/S dateret 1. november 2010 

"Estimering af udsivningskoncentrationer" 
 Rapport af COWI A/S dateret 23. november 2010 

"Estimering af fortyndingsgrad ved deponi i Kolding Havn" 
 
 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 252, af 31. marts 2009 
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Miljøstyrelsens vurdering - Miljøkonsekvensvurdering 
Kolding Havns miljøkonsekvensvurdering viser, at deponiet kan leve op til 
betingelserne for yderligere reducerede krav for deponier, jf. deponerings-
bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3.4.2, såfremt en modelberegning af fortyn-
dingen i fjorden inddrages i vurderingen. 
 
Der er udtaget prøver af det deponerede sediment til forureningsanalyser, 
for at vurdere kildestyrken i deponiet. Der er samtidigt udført udvasknings-
forsøg med det deponerede havbundsmateriale, for at vurdere koncentrati-
onen af forurening i sedimentets porevand. Der er yderligere analyseret 
vand fra 2 filtersatte boringer i deponiet, for at få en direkte måling af kon-
centrationen i det udsivende perkolat fra deponiet. 
 
Som i de fleste havne er det især tributyltin (TBT) fra bundmaling til skibe, 
som udgør et forureningspotentiale. Målingerne viser, at der er 230-730 µg 
tributyltin pr. kg tørstof i sedimentet. Der er desuden fundet 11-13 mg Arsen 
pr. kg tørstof, samt flere andre tungmetaller. Der er desuden analyseret for 
aromatiske olieforbindelser. Der blev fundet 1,0-7,2 µg PAH pr. kg tørstof.  
 
De fleste metaller binder stærkt til partiklerne i sedimentet, især sediment 
med små partikler og højt organisk indhold. Undtagelsen er arsen som let 
udvaskes. Resultaterne viser, at perkolatet er relativt let forurenet i både 
boringsanalyser og i udvaskningsforsøgene med det deponerede sediment. 
 
Der er fundet 20-24 nanogram/liter tributyltin i boringsvand fra deponiet. Der 
er desuden fundet 10-37 µg/liter arsen, samt flere andre tungmetaller. Der 
blev fundet 1,28-2,1 µg/l PAH. 
 
Der er fastsat miljøkvalitetskrav for en række af de forurenende stoffer der 
er fundet i Kolding Fjord. De fundne koncentrationer i deponiets porevand 
viser, at visse parametre overstiger miljøkvalitetskravene, hvis der ikke ind-
regnes en fortyndingsfaktor. 
 
COWI har udført en modelberegning (Mike 21) der viser, at der i Kolding 
Fjord kan regnes med en initialfortynding på 2500 gange i et nærfelt på 50 
meter fra deponiet, hvis der regnes med en udsivning fra deponiet, svaren-
de til den årlige nettonedbør.  
 
Det udsivende vand skal fortyndes 40-50 gange før tributyltin3 kan overhol-
de miljøkvalitetskravene i Kolding Fjord, mens de øvrige analyserede tung-
metaller kræver 12-340 gange fortynding for at overholde miljøkvalitetskra-
vene.  
 
Arsen er med et krav om 340 gange fortynding, det mest kritiske stof, som 
er analyseret i deponiet. Da der er en potentiel initialfortynding på 2500 
gange ifølge modelberegningen, kan deponiet leve op til miljøkvalitetskra-

                                                 
3 Antibegroningsmiddel som tidligere har været benyttet til bundmaling til skibe. 
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vene i havet jf. bekendtgørelse nr. 1022, om miljøkvalitetskrav for vandom-
råder4.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der med den indregnede fortynding er 
tilstrækkelig god margin op til miljøkvalitetskravene for de analyserede stof-
fer.  
 
Miljøstyrelsen accepterer den fremsendte miljøkonsekvensvurdering og 
vurderer, at Kolding Havn kan fortsætte drift af havnens deponi for opgravet 
havnesediment uden fare for miljøet i Kolding Fjord. 
 
 
Sikkerhedsstillelse 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal der fastsættes vilkår om stør-
relsen af sikkerhedsstillelsen i forbindelse med godkendelse af depone-
ringsanlæg. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen skal fastsættes på grundlag 
af et skøn over de samlede udgifter til nedlukning og efterbehandling af de-
poniet når kapaciteten er brugt op. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal fastsættes som et grundbeløb pr. ton affald og den 
skal opbygges kvartalsvis, i takt med at der deponeres affald i deponiet. I 
henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal sikkerhedsstillelsen pristalsre-
guleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordar-
bejder. 
 
Det skal fremgå af årsrapporten fra deponeringsanlægget, at forudsætnin-
gerne, som ligger til grund for beregningen af sikkerhedsstillelsen fortsat er 
gældende. Hvis der sker ændringer i sikkerhedsstillelsen skal det det også 
fremgå. 
 
Deponeringen kan ikke påbegyndes, før størrelsen af sikkerhedsstillelsen er 
godkendt. 
 
Kolding havn har fremsendt et forslag til sikkerhedsstillelse d. 23. marts 
2011 (bilag 7). 
 
Forudsætninger for sikkerhedsstillelse: 
 
Slutafdækning 
Det blev i afgørelse af 21. december 20091 forudsat, at deponiet efter endt 
deponering skulle slutafdækkes med 1. meter ren jord i henhold til Miljøsty-
relsens vejledning om slutafdækning.  
 
Miljøklagenævnet har siden, i afgørelse af 31. maj 2010, afgjort at kravet til 
slutafdækning når deponiet skal nedlukkes, kan reduceres fra 1 meter til ½ 

                                                 
4 Bek. nr. 1022 af 25. august 2010, om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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meters tykkelse. Den ændrede tykkelse på slutafdækningen ændrede for-
udsætningerne for beregningen for sikkerhedsstillelsen for deponiet.  
 
Efterbehandling 
Det forudsættes i deponeringsbekendtgørelsen, at der ved fastsættelse af 
sikkerhedsstillelse for deponier i udgangspunktet skal regnes med en efter-
behandlingsperiode på 30 år, med mindre det vurderes, at en anden efter-
behandlingsperiode er påkrævet. 
 
Da der ikke er stillet krav til monitering af overfladevand, eller grundvand i 
afgørelse af 21. december 20091, kan deponiet overgå til passiv drift umid-
delbart efter slutafdækning. Der vil således ikke være omkostninger til ved-
ligeholdelse af aktive miljøbeskyttende foranstaltninger, til monitering eller 
andre former for efterbehandlingsomkostninger. 
 
Beregning af sikkerhedsstillelsen 
Kolding Havn har ikke etableret sikkerhedsstillelse for det havbundssedi-
ment, der hidtil har været deponeret i deponiet, hvorfor grundbeløbet be-
regnes som sikkerhedsstillelse fordelt over restkapaciteten for anlægget. På 
den baggrund har Kolding Havn beregnet grundbeløbet primo 2011 til at 
udgøre: 
 

 62 kr/m3 og dermed 44 kr/ton 
 

 
Sikkerhedsstillelsesbeløbet skal indeksreguleres, svarenede indexregule-
ringen for anlægsarbejder. Med baggrund i den årlige procentvis udvikling 
fra 1999-2010 benyttes en procentvis stigning i prisen på anlægsarbejder 
på 3.2 % årligt. På det grundlag har Kolding havn beregnet det indexregule-
rede grundbeløb til: 
 

 46 kr/ton i 2011 niveau 
 
 
Kolding Havn har fremsendt en beregning der viser, at de samlede udgifter 
til nedlukning og efterbehandling vil være 3.413.900 kr. i 2011 prisniveau. 
Sikkerhedsstillelsen opbygges i takt med indfyldning på deponiet, idet sik-
kerhedsstillelsen øges med ovennævnte grundbeløb pr. modtaget tons se-
diment i perioden fremover. 
 
Miljøstyrelsens vurdering - Sikkerhedsstillelse 
Miljøstyrelsen har gennemgået beregninger og forudsætninger for den be-
regnede sikkerhedsstillelse. 
 
Det er med denne afgørelse vurderet at udsivende perkolat fra deponiet 
ikke vil udgøre en forureningsfare for Kolding Fjord. Miljøstyrelsen vurderer 
derfor, at deponiet med stor sandsynlighed kan overgå til passiv drift efter 
endt slutafdækning. 

 10 



 
Miljøstyrelsen vurderer, at sikkerhedsstillelsens størrelse er beregnet ud fra 
realistiske forudsætninger jf. beregning af sikkerhedsstillelse fra COWI af 23 
marts 2011. 
 
Der gives i afgørelsen accept af den beregnede sikkerhedsstillelse for de-
poniet. 
 
Sikkerhedsstillelsens form 
For at overholde kravet om, at sikkerhedsstillelsen som minimum etableres i 
takt med at der modtages sediment i deponiet, skal garantien forhøjes i 
samme takt. Alternativt skal der etableres en garanti på et højere beløb end 
den aktuelle fyldningsgrad påkræver. 
 
Kolding Havn har tilkendegivet, at havnen ønsker at stille sikkerhed i form af 
en bankgaranti på anfordringsvilkår. Miljøstyrelsen har ikke indvendinger 
mod dette. 
 
 
Kolding Havns bemærkninger til varsel om påbud  
Kolding Havn skriver i brev af 10. maj 2011, at havnen ønsker fristen for-
længet en måned yderligere til 1. august 2012, da projektets start har for-
rykket sig en måned.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der bør gives yderligere en måneds fristforlæn-
gelse, da projektstarten har forrykket sig. 
 
 
Kolding Kommunes bemærkninger til varsel om påbud 
Kolding Kommune har ikke indsendt kommentarer til det fremsendte udkast. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Kolding ugeavis og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 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 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Alle vilkår i afgørelsen kan påklages. 
 
 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Bou-
levard 40, 5220 Odense SØ, eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 29. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresen-
der klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
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. 
 
 

 
 Sagsbehandler:   
 Anders Vedel    
 anved@mst.dk    
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Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Kolding Kommune, raadhus@kolding.dk 
Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening,  lokalafdeling, kolding@dof.dk  
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
Greenpeace, info@nordic.greenpeace.org 
Dansk Sejlunion, ds@sejlsport.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 
 
Baggrundsmateriale 
 
1. Påbud af 21. december 2009, om revurdering af miljøgodkendelse for 
Kolding Havns deponi for havnesediment. 
 
2. Memo: COWI A/S – dateret 3. februar 2010. Miljøkonsekvensvurdering - 
Fase 1. 
 
3. Teknisk notat - COWI A/S - dateret 26. januar 2010. Estimering af udsiv-
ningskoncentrationer. 
 
4. Modelleringsrapport - COWI A/S - dateret 2. februar 2010. Hydraulisk 
modellering af recipientpåvirkning. 

 
5. Teknisk notat af COWI A/S dateret 1. november 2010. Estimering af ud-
sivningskoncentrationer. 
 
6. Rapport af COWI A/S dateret 23. november 2010. Estimering af fortyn-
dingsgrad ved deponi i Kolding Havn. 
 
7. Beskyttelsesstatus §3 registreret strandeng i Kolding Havns indspulings-
bassin. Kolding Havn 17. september 2010. 
 
8. Kolding Havns deponi for havnesediment. Ansøgning om dispensation 
ifm. anlægsarbejder i §3 beskyttet område. Kolding Havn, 25. marts 2011. 
 
9. Anmodning om fristforlængelse for sikring af ydre indfatning. Kolding 
Havn, 24. marts 2011. 
 
10. Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om slutafdækning. www.mst.dk 
 
 
11. Vurdering af vingeforsøg på Kolding Havn v2. COWI 10. marts 2011. 
Revideret 19. maj 2011. 
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12. Geoteknisk projekteringsrapport. COWI, 23. marts 2011, revideret 19. 
maj 2011. 
 
13. Telefoniske kommentarer til fremsendte geostatiske beregninger. CO-
WI, 17. maj 2011. 
 
 
Bilag 
 
Bilag 1.  Ansøgning om tidsfristforlængelse i forbindelse med etablering af 

deponiets ydre indfatning. Kolding Havn, 24. marts 2011. 
 
Bilag 2. Luftfoto med naturtyper. 
 
 
Bilag 3.  Forstærkning af slamdepot ved cementstabilisering. COWI, januar 

2011.  
 
Bilag 4. Geoteknisk projekteringsrapport. COWI, 23. marts 2011, revideret 

19. maj 2011. 
 
Bilag 5.  Beredskabsplan for slamdepot. COWI, januar 2011. 
 
Bilag 6. Miljøkonsekvensvurdering – Fase 2. COWI, 30. januar 2011. 
 
Bilag 7. Beregning af sikkerhedsstillelse. COWI, 23. marts 2011. 
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Bilag 1. Ansøgning om fristforlængelse med tidsplan 
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Kolding Havn. Ansøgning om tidsfristforlængelse i forbindelse med etab-

lering af deponiets ydre indfatning.  

Med henvisning til Miljøcenter Odenses brev af 17. december 2010, fremsen-

des hermed på vegne af Kolding Havn, ansøgning om tidsfristforlængelse for 

udførelse af arbejdet med deponiets ydre indfatning (vilkår A3).  

Tidsfristforlængelsen gælder indfatningen af både nord-, øst- og vest-væggen, 

set som et samlet projekt. 

Begrundelserne for ønsket om tidsfristforlængelse er, at det har været vigtigt 

at kende de endelige resultater af miljøkonsekvensvurderingen inden selve 

metoden og typen af forstærkning blev valgt. 

Færdiggørelsen af miljøkonsekvensvurderingen har været begrænset af  

• at det var nødvendigt at gennemføre en fase II-undersøgelse af estimerin-

gen af udsivningskoncentrationerne 

• at Miljøcenter Odense stillede yderligere krav til metoden for "hydraulisk 

modellering af recipientpåvirkningen" 

Herudover har valget af metoden for selve etableringen af indfatningen kræ-

vet, at der skulle udføres et antal pilotforsøg on-site samt yderligere geotekni-

ske undersøgelser som yderligere er blevet forsinket af is i fjorden, får at opnå 

den bedste tekniske løsning. 

Tidsfristforlængelsen ønskes derfor udskudt jvf. vedhæftede tidsplan. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tine Hauge Kyed 

FREMSENDES ALENE VED E-POST 

 

Miljøministeriet 

Miljøstyrelsen, Odense 

Att. Biolog Anders Vedel 

COWI A/S 

Havneparken 1 

7100  Vejle 

 

Telefon 76 42 64 00 

Telefax  76 42 64 01 

www.cowi.dk 

 

 FRI 

CVR-nr 44623528 

Dato 

24. marts 2011 

Vor ref. 

TUJ 



Kolding Havn - Slamdepot COWI - Vejle

Havneparken 1 - Vejle

SOH/ALHH - 53581-b-18

Dato: Januar 2011

Kolding Havn - Forstærkning af slamdepot

Bilag D, Tidsplan

Rev. 1: 17.03.2011

2010 2011 2012

Tidsplan dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Skitseprojekt til Miljøcenter Odense:

Forprojekt / Udbudmateriale

Tilbudsgivning

Opstart/mobilisering/laboratorieforsøg

Cementstabilisering: Udførelse Sydvæg

Cementstabilisering: Udførelse østvæg

Cementstabilisering: Udførelse nordvæg

Etablering af jordankre mod sydvest

Etablering af jordvold på cementstabilisering

Afleveringer/delafleveringer

Opfølgning, mangelgennemgang, m.v.

Der stabiliseres 250 m
3
/dag

Total antal m3: 4,5 m x 18 m x 650 m = 52.650 m3

Tid = 52.650 / 250 = 210 dage = 10 mdr.



 Bilag 2. Luftfoto med naturtyper 
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Bilag 3-7 vedlagt som separate bilag. 
 


