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Afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og sikkerhedsstillelse for 
Vejle Havns deponi for havnesediment 
    
Miljøcenter Odense reviderede i afgørelse af 21. december 20091, Vejle 
Havns miljøgodkendelse til drift af deponi for forurenet havnesediment. 
 
Deponiet er omfattet af deponeringsbekendtgørelsen2, som stille krav til 
deponiets sikring mod udsivning af forurening. Deponeringsbekendtgørel-
sen stiller blandt andet krav om en bundmembran, med mindre det kan på-
vises ved en miljøkonsekvensvurdering, at dette kan undlades. 
 
Deponiet er delt op i et nordligt afsnit, som næsten er fyldt op og et sydligt 
afsnit, som vil kunne rumme 50.000 m3 sediment fra fremtidige oprensnin-
ger af havnebassinerne. Oversigtstegning, bilag 1. 
 
Vejle Havn har påklaget dele af afgørelsen af 21. december 2009, men 
valgt at udarbejde miljøkonsekvensvurderingen, som ikke indgår i klagen, 
inden Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vejle Havn har ved skrivelse 
af 27. juni 2011, fremsendt en miljøkonsekvensvurdering for den fremtidige 
deponidrift (bilag 2).  
 
Inden deponering kan påbegyndes skal der stilles sikkerhed for, at der er 
midler til nedlukning af deponiet efter driftsophør. 
 
Vejle Havn har ved skrivelse af 7. juli 2011, fremsendt forslag til størrelse af 
sikkerhedsstillelse for deponiet (bilag 3).  
 
Miljøstyrelsen accepterer ved denne afgørelse Vejle Havns fremsendte be-
regning af sikkerhedsstillelse, samt miljøkonsekvensvurdering for deponiet. 
 

                                                 
1 Revurdering af godkendelse for Vejle Havns deponi for havnesediment af 21. december 
2009. 
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 719, af 24. juni 2011 
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Afgørelse og vilkår 
 
Miljøkonsekvensvurdering: 
Der træffes afgørelse om, at den fremsendte miljøkonsekvensvurdering for 
Vejle Havns deponi for havbundssediment godkendes jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 41 stk. 1. 
 
Sikkerhedsstillelse: 
Der træffes afgørelse om godkendelse af Vejle Havns forslag til sikkerheds-
stillelse for det deponerede havbundssediment i henhold til Miljøbeskyttel-
seslovens § 41, jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009. 
 
 
Vilkår for afgørelsen 
 

Sikkerhedsstillelse 
1. Grundbeløbet pr. ton affald i prisniveau 2011 sættes til 19 kr. pr. ton. 
 
2. Den samlede sikkerhedsstillelse sættes til: 

 
• 1.158.333 kr. for etape nord i prisniveau 2011 
• 741.667 kr. for etape syd i prisniveau 2011 

 
Sikkerhedsstillelsen skal opbygges i takt med indfyldning i deponiet. 
 

3. Vejle Havn skal dokumentere, at den stillede sikkerhed er beskyttet i 
forhold til andre eventuelle kreditorer. 

 
4. 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. 

 
5. Dokument for sikkerhedsstillelse skal fremsendes til Miljøstyrelsen 

inden der må foretages deponering. 
 

   
Baggrund 
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Der er i afgørelse af 21. december 20091 stillet vilkår om fortsat drift af de-
poniet. Det fremgår af vilkår A2, at Vejle 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. 
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Begrundelsen for kravet er, at deponiet er indrettet uden bundmembran og 
perkolatopsamlingssystem. Miljøkonsekvensvurderingen skal dokumentere, 
at udsivning af forurening fra deponiet ikke giver anledning til overskridelser 
af miljøkvalitetskravene for Vejle Fjord. 
 
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.  
 
Rapporten 
Vejle Havn har fremsendt en miljøkonsekvensvurdering af risikoen for foru-
rening af Vejle Fjord ved fortsat drift af deponiet (bilag 3).  
 
Miljøkonsekvensvurderingen viser, at deponiet kan leve op til betingelserne 
for yderligere reducerede krav for deponier, jf. deponeringsbekendtgørel-
sens bilag 2 punkt 3.4.2, såfremt der regnes med en initialfortynding på en 
faktor 10 ved udsivning til Vejle Fjord. 
 
Kildestyrken 
Der er udtaget prøver af det deponerede sediment til forureningsanalyser, 
for at vurdere kildestyrken i deponiet. Der er yderligere analyseret vand fra 
3 filtersatte boringer i sanddæmningen, som omkranser det deponerede 
havnesediment, for at få en direkte måling af forureningen i det perkolat, 
som vil kunne forurene fjorden, hvis det siver gennem dæmningerne.  
 
Sedimentanalyserne fra 2011 viser, at det allerede deponerede sediment 
kun er sammenligneligt med analyser af forurenet sediment udtaget i hav-
nebassinet i 2006. Der er fundet 9-25 mg Arsen pr. kg tørstof, samt flere 
andre tungmetaller. Der er desuden analyseret for aromatiske olieforbindel-
ser. Der blev også fundet PAH (2,7-7,4 µg PAH pr. kg tørstof), samt antibe-
groningsmidlet TBT (14-48 µg pr. kg tørstof) i det deponerede materiale.  
 
Mængden af TBT i det deponerede materiale adskiller sig væsentligt, idet 
koncentrationen i det deponerede sediment kun udgør 10% af niveauet målt 
i havnebassinet i 2006. Dette tyder på, at TBT er blevet nedbrudt efter at 
det er blevet anbragt i deponiet. Da TBT er et organisk stof nedbrydes det 
bakterielt og kemisk med årene, især under iltede forhold. 
 
Vandprøverne i deponiet er udtaget fra boringer i sanddæmningerne, 2,1-
2,7 meter under terræn. Forureningskoncentrationerne er forholdsvis lave 
og kræver kun 10 gange fortynding for at kunne leve op til miljøstyrelsens 
miljøkvalitetskrav for Vejle Fjord. Der er ikke indregnet nedbrydning af orga-
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nisk forurening, eller tilbageholdelse i deponiets dæmninger, ved vurderin-
gen af udsivningspotentialet. 
 
Udsivningspotentiale 
Deponiet er beskyttet mod udsivning ved anlæg af dæmninger med 60 cm 
tykke bentonitvægge3 som sikrer mod gennemstrømning. Bunden af depo-
niet er sikret ved en naturlig aflejring af marint gytje4, som har en meget lav 
gennemtrængelighed for vand. Mod nord er deponiet sikret med en spuns-
væg med tætte låse. 
 
Udsivningspotentialet er i miljøkonsekvensvurderingen vurderet ved at be-
nytte en beregningsmetode, som beregner den potentielle udsivning gen-
nem en lermembran (DS-INF466). Det vurderes at de tætte lervægge redu-
cerer gennemtrængningen af vand til rundt regnet 100 m3 om året.  
 
Tidevandsforskellen i fjorden er lav og vandstandsmålinger i en periode på 
1½ måned viste kun mindre daglige udsving på 1-2 cm i deponiets grund-
vandsspejl. Vandstanden i deponiet kan imidlertid varierer, som følge af 
nedbør og fortrængning af vand ved indfyldning med materiale.  
 
Der er søgt udledningstilladelse til det overskydende regnvand som måtte 
ophobes i deponiet, samt overskudsvand fra indspuling af sediment. 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering - miljøkonsekvensvurdering 
 
De analyserede parametre i sediment- og vandprøver fra deponiet viser, at 
der er tale om relativt lave koncentrationer af forurenende stoffer.  
 
Der er fastsat miljøkvalitetskrav for de forurenende stoffer der er fundet i 
porevandet i deponiet. De fundne koncentrationer i deponiets porevand 
viser, at alle kan overholde miljøkvalitetskravene i havvand, hvis der indreg-
nes en fortyndingsfaktor på 10.  
 
Miljøstyrelsen accepterer en fortynding på en faktor 10, som angivet i miljø-
styrelsens vejledende udtalelse om miljøkonsekvensvurderinger af 13. sep-
tember 2009. Det er miljøstyrelsens vurdering, at der med den indregnede 
fortynding er tilstrækkelig god margin op til miljøkvalitetskravene for de ana-
lyserede stoffer.  
 
Tributyltin koncentrationen i det deponerede havbundsmateriale er højest 
48 µg pr. kg tørstof, mens den totale koncentration af aromatiske kulbrinter 
(PAH) ikke overstiger 7,4 µg pr. kg tørstof. I vandprøverne fra de 3 boringer 
i deponiet ligger TBT under detektionsgrænsen på 0,02 µg pr. liter og PA-
Hérne ligger alle under detektionsgrænsen på 0,01 µg/liter.  

                                                 
3 Bentonit: Lertype som svulmer op og har en meget lav gennemtrængelighed. 
4 Gytje: Naturlig leraflejring med islæt af tørv 
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Det har ikke været muligt at vurderer dibenz(a,h)anthracen, da miljøkvali-
tetskriteriet ligger under detektionsgrænsen, men da alle øvrige PAHér 
overholder miljøkvalitetskriteriet vurderer miljøstyrelsen, at PAHérne samlet 
set overholder kravene. 
 
Der er i 2006 fundet op til 260 µg TBT pr kg tørstof i sediment fra havne-
bassinet, men der forventes lavere koncentrationer i havbundssedimentet 
fremover, da stoffet har været forbudt som antibegroningsmiddel på skibe 
siden 2003. Miljøstyrelsen vurderer, at havnesedimentet kan anbringes i 
deponiet uden fare for overskridelse af miljøkvalitetskriterierne i fjorden.  
 
En eventuel udsivning af forurening vil blive reduceret, da de fleste metaller, 
samt PAH og TBT binder stærkt til partikler, især sediment med små partik-
ler, som i dæmningernes lermembran. Det må derfor forventes, at stofferne 
i væsentlig omfang vil tilbageholdes i dæmningerne og at organiske forure-
ning vil gennemgå en nedbrydning inden det når fjorden.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at tidevandspåvirkningen af deponiet er minimal, da 
der kun har været minimale udsving på 1-2 cm i deponiets grundvands-
stand, som kan relateres til tidevand. 
 
Miljøstyrelsen accepterer den fremsendte miljøkonsekvensvurdering og 
vurderer, at Vejle Havn kan fortsætte drift af havnens deponi for opgravet 
havnesediment uden fare for miljøet i Vejle Fjord. Anbringelsen af havnens 
forurenede havbundsmateriale i deponiet vil bidrage til en forbedring af 
vandmiljøet i den indre 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. 
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Deponeringen kan ikke påbegyndes, før størrelsen af sikkerhedsstillelsen er 
godkendt. 
 
Vejle Havn har fremsendt et forslag til sikkerhedsstillelse d. 7. juli 2011 (bi-
lag 3). 
 
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. Da kravet siden er 
ændret til 0,5 meter i bekendtgørelse nr. 719, af 24. juni 2011, accepteres 
det at der kun stilles sikkerhed for dette. 
 
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 
Vejle Havn har ikke etableret sikkerhedsstillelse for det havbundssediment, 
der hidtil har været deponeret i deponiet, hvorfor grundbeløbet beregnes 
som sikkerhedsstillelse fordelt over restkapaciteten for anlægget. På den 
baggrund har Vejle Havn beregnet grundbeløbet primo 2011 til at udgøre: 
 

• 25 kr/m3 og dermed 18 kr/ton 
 

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

• 19 kr/ton i 2011 niveau 
 
 
Vejle Havn har fremsendt en beregning der viser, at de samlede udgifter til 
nedlukning og efterbehandling udgør 1.158.333 kr. for etape nord og 
741.667 kroner for etape syd i 2011 prisniveau. Sikkerhedsstillelsen opbyg-
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ges i takt med indfyldning på deponiet, idet sikkerhedsstillelsen øges med 
ovennævnte grundbeløb pr. modtaget tons sediment 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 Vejle Fjord. Miljøstyrelsen vurderer 
derfor, at deponiet kan overgå til passiv drift efter endt slutafdækning. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at sikkerhedsstillelsens størrelse er beregnet ud fra 
realistiske forudsætninger jf. beregning af sikkerhedsstillelse fra Rambøll af 
7. juli 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.  
 
Vejle Havn har tilkendegivet, at havnen ønsker at stille sikkerhed i form af 
en bankgaranti, eller kautionsforsikringspolice.  
 
 
Vejle Havns bemærkninger til varsel om påbud  
Vejle Havn skriver i e-post af 22. august 2011, at Vejle Havn ikke har be-
mærkninger til udkastet til påbud. 
 
 
Vejle Kommunes bemærkninger til varsel om påbud 
Vejle Kommune skriver i e-post af 23. august 2011, at Vejle Kommune ikke 
har bemærkninger til udkastet til påbud. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Vejleposten 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
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 28. september 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense vi-
deresender 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.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
 
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 
Vejle Kommune, raadhus@kolding.dk 
Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening,  lokalafdeling, vejle@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
 
Lovgivning 
 
Deponeringsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 
 
Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2011 (Historisk), § 14 fortsat gælden-
de. 
 
Miljøbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
 
 
Baggrundsmateriale 
 
1. Påbud af 21. december 2009, om revurdering af miljøgodkendelse for 
Vejle Havns deponi for havnesediment. 
 
2. Rapport: Rambøll – dateret juni 2011. Miljøkonsekvensvurdering. Vejle 
Havns sedimentdepot. 
 
3. Notat: Rambøll – dateret 7. juli 2011. Vejle Havn. Beregning af sikker-
hedsstillelse. 
 
4. Vejledende udtalelse til brug for gennemførelse af en miljøkonsekvens-
vurdering for bestående deponeringsanlæg for havbundssedimenter. Miljø-
styrelsen, 13. september 2010. 
 
5. DS-INF466. Membraner til deponeringsanlæg. Dansk Standard, 1999. 
 
 
Bilag 
 
Bilag 1. Oversigtstegning, Vejle Havns deponi for havnesediment. 
 
Bilag 2. Miljøkonsekvensvurdering – Rambøll, juni 2011.  
(Bilag til rapporten kan eftersendes ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense) 
 
Bilag 3. Beregning af sikkerhedsstillelse. Rambøll, 7. juli 2011. 
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1. INDLEDNING 

Der er i revurderingen af miljøgodkendelsen til Vejle Havns deponi for havnesedimenter (det tid-

ligere Vejle Spulefelt, her kaldet Vejle Havns sedimentdepot) stillet krav til gennemførelse af en 

miljøkonsekvensvurdering (påbud af 21. december 2009, meddelt af Miljøstyrelsen Odense - da-

værende Miljøcenter Odense).  

 

Kravet er stillet som vilkår A2 i påbudet: 

 

”Vejle Havn skal forinden deponering fremsende en miljøkonsekvensvurdering som dokumente-

rer, at deponiet lever op til kravene for yderligere reducerede krav til membran og perkolatop-

samling, jf. deponeringsbekendtgørelsen. 

 

Miljøkonsekvensvurderingen skal som minimum forholde sig til: 

 

 Estimering af kildestyrken fra det deponerede sediment, herunder målte porevandskoncen-

trationer af relevante forureningsparametre. 

 En vurdering af udsivningspotentialet fra deponiet. 

 For PAH’er og TBT kan inddrages reduktion af kildestyrken, som følge af nedbrydning i sedi-

mentet og det fritstående vand i deponiet, samt tilbageholdelse og nedbrydning i randdæm-

ningerne. 

 Oplysninger om indholdet af relevante forurenende stoffer i det havbundssediment, der de-

poneres. 

Deponering af havbundssediment må ikke påbegyndes før Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrel-

sen Odense) har vurderet og accepteret den af havnen udførte miljøkonsekvensvurdering. 

Fristen for indsendelse af miljøkonsekvensvurderingen sættes til 3 måneder, fra havnen har 

fået udmeldt miljøkvalitetskrav for Vejle Fjord fra den tidligere By- og Landsskabsstyrelse (nu 

Naturstyrelsen Ribe). 

Intern omplacering af sediment i deponiet er tilladt og kræver ikke forudgående miljøkonse-

kvensvurdering.” 
 
Begrundelsen for kravet er, at sedimentdepotet er indrettet uden bundmembran og perkolatop-
samlingssystem. Derfor skal der udføres en miljøkonsekvensvurdering, der dokumenterer, at ud-
sivning af forurening fra sedimentdepotet ikke giver anledning til overskridelse af miljøkvalitets-
kravene for Vejle Fjord, jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3.4.2. 
 
Der er således i påbudet vurderet, at den i overgangsplanen (Overgangsplan for Vejle Havns se-
dimentdepot, udarbejdet af Orbicon i marts 2008) udførte miljøkonsekvensvurdering skal revide-
res - bl.a. på grund af, at vurderingsgrundlaget først ligger endeligt på plads, når Naturstyrelsen 
har udmeldt miljøkvalitetskrav for Vejle Fjord. 
 
Miljøkvalitetskravene til de relevante stoffer er imidlertid udmeldt i bekendtgørelse nr. 1022 af 
25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stof-
fer til vandløb, søer eller havet.  
 
Endvidere fremgår det ikke af udkastet til vandplan nr. 1.11 - vandopland Lillebælt/Jylland, at 
der er behov at skærpe de generelle miljøkvalitetskrav, som der er udmeldt i bkg. nr. 
1022/2010. 
 

Miljøstyrelsen Odense har på møde den 8. februar 2010 oplyst hvilke stoffer, der skal indgå i mil-

jøkonsekvensvurdering, jf. bilag 1 (mødereferat og liste). De relevante parametre er således 

tungmetallerne kobber, kviksølv, nikkel, zink, cadmium, bly, krom og arsen samt parametre TBT, 

PCB, PAH’er og dimethylphenoler (xylenoler). 

 

Parameteren PCB er imidlertid ikke medtaget i vurderingen, da stoffet ikke er påvist ved tidligere 

undersøgelser af havnesedimentet fra Vejle Havn (undersøgelser foretaget i forbindelse med at 

ansøgning om klaptilladelse af havnesediment fra havnen). Miljøstyrelsen Odense har accepteret 

dette, jf. bilag 2 (fremsendt undersøgelsesprogram og accept heraf). 
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Begrundelsen for den sidste gruppe, at denne skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen, er, at der 

ved en undersøgelse af havnesedimenter fra en række danske havne er fundet et indhold af di-

methylphenoler i en høj koncentration i sedimentet fra Vejle, jf. Miljøstyrelsens rapport Miljøpro-

jekt nr. 627/2005 om havnesedimenters indhold af miljøfremmede organiske forbindelser. 

 

2. BESTEMMELSE AF KILDESTYKEN 

Til bestemmelse af kildestyrken er gennemført følgende undersøgelse (foretaget den 22. marts 

2011). Der er udtaget følgende prøver til analysering for de nævnte parametre: 

 

- tre prøver af sedimentet til analyse for indholdet af tungmetaller (Cu, Hg, Ni, Zn, Cd, Pb, Cr og 

As), TBT, PAH’er (EPA) og dimethylphenoler (xylenoler). Prøverne er sammenstukket af tre del-

prøver hvert sted.  

 

- tre vandprøver fra boringer, der er placeret langs med siderne inden for lermembran/spunsvæg 

til analyse for indholdet af tungmetaller (Cu, Hg, Ni, Zn, Cd, Pb, Cr og As), TBT, PAH’er (EPA) og 

dimethylphenoler (xylenoler). Boringerne er filtersat i 2 m, hvor toppen er mellem 0,1 m og 0,7 

m under terræn, og bunden er mellem 2,1 m og 2,7 m under terræn. Inden udtagningen af prø-

ven er boringen blevet forpumpet (renpumpet). Bestemmelsen af indholdet af tungmetaller er fo-

retaget på filtreret prøve. 

 

Prøvestederne fremgår af tegning i bilag 3.  

 

Analyserne fremgår af bilag 4. I tabel 1 er stofindholdet af sedimentprøver vist sammen med 

indholdet af sedimentprøver fra 2006. Det målte stofindhold af vandprøverne fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 1: Det målte stofindhold i sedimentprøver, udtaget den 22. marts 2011 
Stofparameter Målt indhold i 

2006 i mg/kg 

TS  

Analyse af 
prøve SP1 i 

mg/kg TS 

Analyse af prø-
ve SP2 i mg/kg 

TS 

Analyse af 
prøve SP3 i 

mg/kg TS 

Arsen 8,7-20 9 25 21 

Bly 12-35 18 38 40 

Cadmium 0,68-1,7 0,44 1,6 0,57 

Chrom 19-45 14 38 38 

Kobber 23-82 18 51 47 

Kviksølv 0,077-0,22 0,09 0,23 0,3 

Nikkel 13-33 12 34 25 

Tin 13-33       

Zink 100-247 72 190 110 

TBT 0,26 0,014 0,048 0,018 

Cresoler   <10 <10 <10 

PAH-total:         

naphtalen   0,042 0,083 0,054 

acenaphthylen   0,026 0,036 0,03 

acenaphthen   0,0058 0,0072 0,011 

fluoren   0,022 <0,0020 <0,0020 

phenanthren   0,22 0,25 0,19 

anthracen   0,053 0,062 0,045 

fluoranthen   0,43 0,48 0,47 

pyren   0,37 0,45 0,37 

benz(a)anthracen   0,17 0,26 0,087 

crysen/triphenylen   0,087 0,56 0,15 

benz(b+j+k)fluoranthen   0,54 1,5 0,65 

benz(a)pyren   0,31 0,78 0,36 

indeno(1,2,3-cd)pyren   0,15 0,72 0,21 

dibenz(a,h)anthracen   0,042 0,57 0,12 

benz(g,h,i)perylen   0,25 1,6 0,41 

∑ PAH'er 0,68-12 2,7 7,4 3,2 
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Tabel 2: Det målte stofindhold i vandprøver, udtaget den 22. marts 2011. 
Stofparameter Analyse af 

vand, B1, 
µg/l 

Analyse af 

vand, B2, 
µg/l 

Analyse af 

vand, B3, 
µg/l 

Gennem-

snittet, 
µg/l 

Arsen 5 5 1,7 3,9 

Bly 3,2 2,9 1,1 2,4 

Cadmium 0,28 <0,20 <0,20 0,16 

Chrom 1,9 1,1 <1,0 1,2 

Kobber 9,9 7,2 5,1 7,4 

Kviksølv <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Nikkel 22 9,6 7,4 13 

Zink 13 9,8 4,9 9,2 

TBT <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Cresoler <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

PAH-total:         

naphtalen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

acenaphthylen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

acenaphthen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

fluoren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

phenanthren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

fluoranthen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

pyren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

benz(a)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

crysen/triphenylen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

benz(b+j+k)fluoranthen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

benz(a)pyren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

benz(g,h,i)perylen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

 

 

Det bemærkes, at sedimentprøverne har et tilsvarende indhold af tungmetallerne og PAH’erne 

som sedimentprøverne, der er analyseret i 2006. Derimod er der tilsyneladende sket et fald i 

indholdet af TBT, hvilket kan forklares ved nedbrydning af stoffet under påvirkning af lys. 

 

3. VURDERING AF MULIG VANDTRANSPORT FRA SEDI-

MENTDEPOTET OG UD TIL VEJLE FJORD 

Vandtransport fra sedimentdepotet til det omgivende vandområde kan ske som oplyst i over-

gangsplanen fra marts 2008: tilførsel af vand til sedimentdepotet via nedbør, grundvand samt ti-

devandsvariationer og fraførelse af vand ved udsivning gennem sedimentdepotets sider og bund, 

overfladeafstrømning af vand samt ved tidevandsvariationer. 

 

I det følgende er hele arealet af sedimentdepotet taget med i betragtningerne. Det skyldes, at 

det hidtil tilførte havnesediment er deponeret i den nordlige del af sedimentdepotet, som fyldes 

op med havnesediment fra de planlagte oprensninger og udgravninger. Derudover indrettes der i 

den sydlige del af sedimentdepotet til fremtidige deponeringer af havnesediment fra Vejle Havn. 

Dette bassin overdækkes ligeledes med sand, når det er fyldt op. 

 

Så længe det sydlige bassin ikke er opfyldt, vil regnvandet opsamles her. Overskydende vand ud-

ledes til Vejle Fjord nord for det sydøstlige hjørne. Inden da er bundfældigt materiale tilbage-

holdt. Der indhentes udledningstilladelse hos Vejle Kommune. Der sker således ingen overfladisk 

afstrømning fra sedimentdepotet og ud i fjorden. De hidtidige erfaringer med det tætte sedi-

mentdepot viser, at der ikke sker en opstuvning af regnvandet med overfladisk afstrømning til 

følge. Desuden må en vis fordampning af regnvandet påregnes (den årlige fordampning fra et frit 
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vandspejl udgør således ca. 600 mm). Fordampningen fra sedimentdepotet vil være mindre, men 

en del af regnvandet fordamper.  

 

Det er endvidere oplyst i overgangsplanen fra marts 2008, at grundvandet i det primære maga-

sin vil strømme under morænelerlag, der er under sedimentdepotet. Dermed kommer grundvan-

det ikke i kontakt med det deponerede materiale. 

 

I forbindelse med vurdering af mulig udsivning af sedimentdepotet er det foretaget følgende be-

regning ud fra indretningen af sedimentdepotet og i situation med mest mulig fritstående vand i 

depotet (”worst case”-situation): 

 

Sedimentdepotets sider ud mod fjorden er tætte, idet der på nordsiden er etableret en spuns-

væg, der er tætnet med Roxan. Mod øst og syd er der etableret sanddæmninger med en 0,6 m 

bred bentonitmembran indbygget. Den vestlige side af sedimentdepotet grænser op til eksiste-

rende havneareal (anvendes til havnerelaterede erhvervsformål) med en almindelig spunset væg. 

Sedimentdepotet er placeret på søterritorium på et lag af maringytje af mindst 6 m tykkelse, jf. 

geoteknisk undersøgelse. 

 

Længden af sedimentdepotets østside og sydside er på arealinfo.dk opmålt til hhv. 295 m og 260 

m. Arealet af sedimentdepotet (det umatrikulære areal) er ligeledes opmålt til ca. 66.000 m2. 

 

Størrelsen af udsivningen fra sedimentdepotet (vandtransporten) beregnes ud fra DS/INF 466 

(ud fra Darcy’s lov), idet der tages udgangspunkt i, at siderne er tætte, således at vandudveks-

lingen kun sker ved gravitation, jf. Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 13. september 2010 

om gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering for et bestående deponeringsanlæg for hav-

bundssedimenter). 

 

Til beregningen anvendes lermembranens hydrauliske ledningsevne på 3,7 x 10-11 m/s. Gytje har 

erfaringsvist en hydraulisk ledningsevne på 1 x 10-11 m/s, jf. Jordforurening.info nr. 2/2009. 

Mulig vandtransport q = hydraulisk ledningsevne gange ((trykpotentialet + tykkelse af det tætte 

lag)/tykkelse af det tætte lag). 

 

Trykforskellen på øst- og sydsiden kan sættes til 1 m som en yderst konservativt sat værdi. Tryk-

forskellen er valgt ud fra, at vandstanden i Vejle Fjord i ekstreme tilfælde kan være 80 cm under 

normal vandstand (normalt varierer vandstanden +/- ca. 25 cm i forhold til normal nulkote). For 

lermembranen kan q således beregnes til 3,7 x 10-11 x ((1 + 0,6 )/0,6) = 1,4 x 10-10 m/s. Det 

medfører med arealerne af øst- og sydsiden (hhv. 1.033 og 910 m2, idet der er regnet med en 

sidehøjde på max. 3,5 m) en mulig vandtransport på 0,0003 l/s (svarende til 8,6 m3/år). 

 

Idet det absolutte maksimale vandtryk på bunden ud fra indretningen kan være 3,5 m, kan vand-

transporten gennem bunden beregnes til 1,0 x 10-11x((3,5 + 6)/6) = 1,58 x 10-11 m/s. Med bun-

dens areal kan den mulige vandtransport gennem bunden beregnes til 0,001 l/s (svarende til 33 

m3/år). 

 

Overslag på mulig vandtransport gennem den nordlige spunsvæg er bestemt ud fra en tilsvaren-

de spunsvæg, der ligeledes er tætnet med Roxan. Roxan har en hydraulisk ledningsevne af 

samme størrelsesorden som lermembranen (3 x 10-11 m/s). I det andet projekt er der ved et 

trykpotentiale på 1 m VS, kajlængde på 260 m og en bundskiftekote på – 20 m udsivningen be-

stemt til 10 l/time. Den nordlige spunsvæg har en længde på 220 m og en bundskiftekote på – 

15 m. Ud fra forholdet mellem arealerne kan udsivning fra sedimentdepotets nordside bestem-

mes til 6 l/time, svarende til 0,002 l/s (svarende til 63 m3/år). 

 

Et overslag på mulig vandtransport/udsivning gennem de tætte sider vil således være ca. 100 m3 

om året. 

 

Med en årlig nettonedbør på 789 mm og et areal på ca. 66.000 m2 vil regnvandsmængden på 

området, idet der indregnes 600 mm fordampning fra bassin i etape syd (ca. 14.020 m2), udgør 

ca. 43.660 m3 om. Dermed er vandtransporten via dæmningerne og spunsvæggen minimal i for-

hold hertil. 
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I overgangsplanen er en ind- og udstrømning som følge af tidevandet oplyst til at være af lille 

størrelse, under 10 m3/år. Sedimentdepotets vandstand er logget i perioden fra den 6. maj 2011 

til den 24. juni 2011 og er sammenholdt med målinger af vandstanden i Vejle Fjord fra DMI’s 

hjemmeside, jf. bilag 5. Målingerne viser, at vandstanden inde i depotet er i perioden steget med  

ca. 30 cm.  Stigningen i starten af juni skyldes sandsynligvis en kraftig nedbørshændelse (32 mm 

den 8. juni) samt udlægning af sand i forbindelse med etablering en tværgående dæmning mel-

lem etape nord og etape syd. Samtidig har vandstanden over et døgn varieret med +/- 1-2 cm. 

Umiddelbart ser der ikke ud til at være en tydelig sammenhæng mellem vandstanden inde i de-

potet og vandstanden i havnen (DMI’s måling), således at vandstanden inde i depotet klart følger 

vandstanden i ude havnebassinet, og at der dermed er en vandtransport ind og ud af sediment-

depotet på grund af tidevandet. Det bemærkes, at vandstanden inde i depotet i hovedparten af 

tiden er under vandstanden ude i fjorden. 

 

 

4. OPLYSNINGER OM INDHOLDET AF RELEVANTE FORU-

RENDE STOFFER I HAVBUNDSSEDIMENT, DER DEPONE-

RES 

Sedimentdepotet indrettes som nævnt med et bassin mod syd til fremtidige deponeringer af op-
renset materiale fra Vejle havn i det omfang, at materialet ikke kan klappes. Bassinets kapacitet 
er på ca. 50.000 m3.  
 
Indholdet af havnesedimentet med hensyn til tungmetallerne, TBT, PCB og PAH’er samt di-
methylphenoler forventes at være sammenligneligt med det niveau, der hidtil er set eller mindre 
(specielt for TBT på grund af forbudet mod anvendelse af denne type bundmalinger). 

 

5. MILJØKONSEKVENSVURDERING  

Der er foretaget en vurdering af det udsivende vands påvirkning af det omkringliggende vandom-

råde, idet der er benyttet den angivne fortynding for beskyttede fjorde og lignende på 10-20 

gange. Hvor miljøkvalitetskravet er anført som en tilføjet værdi, er der fundet baggrundsværdier 

i litteraturen. Den beregnede koncentration efter fortyndingen er derefter sammenholdt med det 

tilsvarende miljøkvalitetskrav. 

 

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse angiver at nedbrydningen eller tilbageholdelse af TBT og 

PAH’erne i dæmningsmaterialet kan inddrages i miljøkonsekvensvurderingen. Derimod sker der 

ingen nedbrydning af tungmetallerne, men der kan alt efter hvilket metal, der drejer sig om, ske 

en tilbageholdelse i dæmningsmaterialet – dog må metallerne påregnes med tiden sive gennem 

dæmningsmaterialet.  

 

I nærværende vurdering er der imidlertid ikke inddraget nedbrydning eller tilbageholdelse i 

dæmningsmaterialet af TBT og PAH’erne, hvilket kan inddrages som en ekstra sikkerhedsmargin. 

 

Da miljøkvalitetskravet for visse af tungmetallerne er opgivet som tilføjet værdi, er det nødven-

dig for miljøkonsekvensvurderingen at have et bud på baggrundsværdier for disse. I den anled-

ning er der udtaget en prøve i havnebassinet under rolige vandforhold – som aftalt med Miljøsty-

relsen Odense. Analyseresultatet fremgår af tabel 3, idet der tillige er oplistet analyseresultater 

fra prøver udtaget i to andre danske havne samt litteraturværdier for koncentrationen i ocean-

vand. 
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Tabel 3: Baggrundsværdi for visse tungmetaller i Vejle Havn 

Tungme-

tal 

Baggrundsværdi, 

Vejle Havn 

µg/l 

Baggrundsværdi, 

Fredericia Havn 

µg/l 

Baggrundsværdi, 

Nyborg Havn 

µg/l 

Litteraturværdi 

 

µg/l 

Arsen 1,8 - - 2a) 

Kobber 3,3 1,0/0,42/2,7/1,9 0,59/0,55 0,5b) 

Kviksølv < 0,050 0,0013/0,0018/0,085/0,091 0,083/0,080 0,03c) 

Nikkel 22 2,3/8,2 /15/ 2,0 0,99/4,3 2c) 

Zink < 2,0 4,6/ 9,4  - 10c) 

a) Oplysning om arsen i havvand fra Den store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi. 
b) Miljøprojekt nr. 507/1999 om økotoksikologisk vurdering af begroningshindrende biocider og biocidfrie 

bundmalinger. 

c): Litteraturværdi for indhold i oceanhavvand: Tait, R.V. (1972) Elements of Marine Ecology, An Introductory 

Course (2nd Ed.) Butterworth & Co.Ltd; London 88, Kingsway; WC 2B 6AB, UK.ISBN 0-408-70303-2.  

 

 

Analyseresultatet af den udtagne baggrundsprøve er sammenholdt med andre baggrundsprøver, 

der ligeledes er taget som stikprøver samt litteraturværdier for oceanvand. Niveauet ses at være 

af samme størrelsesorden. Hvis baggrundsværdier skal bestemmes på et sikkert grundlag, kræ-

ver dette imidlertid, at der skal tages en stor prøveserie i vandområdet. Der er dog som aftalt 

med Miljøstyrelsen udtaget en stikprøve i havnebassinet, som vurderes at give et udtryk for bag-

grundsniveauet. Det skønnes derfor, at et bud på baggrundsniveau for de nævnte metaller kan 

være den mindste værdi taget ud fra prøven fra Vejle Havn og ud fra litteraturværdi. 

 

De valgte værdier for baggrundsniveauet fremgår af tabel 4, idet værdien af kviksølv er fastlagt 

til det halve af detektionsgrænseværdien. 

 

En vurdering af bidraget fra det udsivende vand fra sedimentdepotet til Vejle Fjord fremgår af ta-

bel 4. Der er taget udgangspunkt i indholdet i det udsivende vand, bestemt som gennemsnittet af 

de tre vandprøver, der er udtaget i marts 2011. Hvor analyseresultatet af et stof ligger under de-

tektionsgrænseværdien, er det halve af denne grænseværdi benyttet i de videre beregninger. 

 

Bidraget til vandområdet fra de stoffer, hvor miljøkvalitetskravet er opgivet som en absolut vær-

di, er beregnet ud fra kildestyrken med en fortynding på 10 og 20 gange. Bidraget er dernæst 

sammenholdt med det tilhørende miljøkvalitetskrav. 

 

Bidraget til vandområdet fra de stoffer, hvor miljøkvalitetskravet er opgivet som en tilføjet værdi, 

vurderet således: Den maksimale koncentration af det udsivende vand er bestemt ud fra bag-

grundsniveauet og den tilføjet værdi, jf. note 4 til tabel 4. Denne værdi er dernæst sammenholdt 

med værdien for kildestyrken. 

 

Sammenstillingen ses i tabel 4. Heraf fremgår det, at miljøkvalitetskravene ikke overskrides ved 

udsivning af vand fra sedimentdepotet, når der regnes med en fortynding på 10 gange. 
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Tabel 4: Resulterende påvirkning af det omgivende vandområde (Vejle Fjord) fra udsivende vand 
fra sedimentdepotet i forhold til de tilhørende miljøkvalitetskrav for marint vandområde. 
Stofparameter Kildestyrken:  

gennem-
snittet af 

vand- 
prøver, 

 tabel 2, 
µg/l 

Bidraget fra 

udsivningen 
med 10 

gange for-
tynding1 

µg/l 

Bidraget fra 

udsivningen 
med 20 

gange for-
tynding1 

µg/l 

MKK i vand-

område µg/l2 

Baggrunds-

værdi3  
µg/l 

For MKK-værdier 

som tilføjet: 
Maksimal koncen-

tration i det udsi-
vende vand, såle-

des, at MKK kan 
overholdes i fjord-

vandet med 10 
gange fortynding 

med baggrunds-
værdi4 

µg/l 

Arsen 3,9 - - 0,11 tilføjet 1,8 19,1 

Bly 2,4 0,24 0,12 0,34 - - 

Cadmium 0,16 0,016 0,008 0,2 - - 

Chrom 1,2 0,12 0,06 

3,4 både for 

Cr III og Cr 
IV - - 

Kobber 7,4 - - 

1,0 tilføjet, 
2,9 øvre 

værdi 0,5 15 

Kviksølv <0,050 - - 0,05 tilføjet 0,025 0,75 

Nikkel 13 - - 
0,23 tilføjet, 
3 øvre værdi 2 22,3 

Zink 9,2 - - 7,8 tilføjet 1 88 

TBT <0,002 0,0001 0,00005 0,0002 - - 

Cresoler <0,020 0,001 0,0005 ∑ = 10 - - 

PAH-total:             

naphtalen <0,010 0,0005   1,2 - - 

acenaphthylen <0,010 0,0005   0,13 - - 

acenaphthen <0,010 0,0005   0,38 - - 

fluoren <0,010 0,0005     - - 

phenanthren <0,010 0,0005   1,3 - - 

anthracen <0,010 0,0005   0,1 - - 

fluoranthen <0,010 0,0005   0,1 - - 

pyren <0,010 0,0005     - - 

benz(a)anthracen <0,010 0,0005   0,012 - - 

crysen/triphenylen <0,010 0,0005     - - 

benz(b+j+k)fluoranthen <0,010 0,0005   

∑ = 0,03, 

b+k - - 

benz(a)pyren <0,010 0,0005   0,05 - - 

indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 se *     - - 

dibenz(a,h)anthracen <0,010 0,0005   0,00014 - - 

benz(g,h,i)perylen <0,010 se *     - - 

*indeno(1,2,3-cd)pyren 

og benzo(g,h,i)perylen   0,001   ∑ = 0,002 - - 

1): jf. Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 13. september 2010 om gennemførelse af en miljøkonsekvens-

vurdering for et bestående deponeringsanlæg for havbundssedimenter. 
2): bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 

af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.  
3):jf. tabel 3. 

4): er beregnet således: (baggrundsværdi + MKK, tilføjet) X 10. f.eks. As: (2 + 0,11) X 10 = 21,1 µg/l, de 
21,1 er således max. koncentration i en udledning, der fortyndes 10 gange og hvor MKK ikke overskrides. 

 

 
 
I Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 13. september 2010 om gennemførelse af en miljøkon-
sekvensvurdering for et bestående deponeringsanlæg for havbundssedimenter er bestemmelse af 
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fortyndingsforholdene efter Dashboard nævnt. Der er alene nævnt forholdene gældende for 
frie/åbne kyster.  
 
DHI har imidlertid foretaget tilsvarende beregninger for lukkede fjordsystemer ud fra tilsvarende 
forudsætninger, herunder en udsivning på 0,1 l/ha/s, jf. DHI’s rapport fra juni 2006 om fortyn-
ding langs danske kyster. I rapporten er det oplyst for Vejle Fjord, at der inderste inde i fjorden 
kan forventes en fortynding mellem 200 og 1000 gange. 
 
Størrelsen af udsivningen fra sedimentdepotet er skønnet ud fra deponeringsbekendtgørelsens 
anvisninger (DS/INF 466) og Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 13. september 2010 om 
gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering for et bestående deponeringsanlæg for hav-
bundssedimenter og kan samlet opgøres til størrelsesordenen på 0,0033 l/ for et areal bestående 
af sider og bund, hvor arealet er ca. 6,6 ha (svarende til 0,0005 l/s/ha). Forventeligt vil det svare 
til en fortynding mellem 40.000 og 200.000 gange i henhold til DHI’s modelberegninger. 
 
Ud fra ovennævnte betragtninger må der således forventes en større fortyndingsfaktor end de 
10, der er benyttet i vurderingen af den eventuelle påvirkning fra det udsivende vand fra sedi-
mentdepotet (tabel 4), jf. afsnit 3 og 5. Dermed må udsivningen af de pågældende stoffer give 
anledning til en mindre påvirkning end den, der er beregnet i tabel 4. 
 
Den direkte udledning af overskydende vand bliver reguleret via Vejle Kommunes tilladelse under 
hensyntagen til at der ikke sker en belastning af vandområdet ud over miljøkvalitetskravene til 
de relevante stoffer. 
 
 

6. KONKLUSION PÅ MILJØKONSEKVENSVURDERING  

Det vurderes hermed, at udsivningen fra sedimentdepotet ikke vil give anledning til overskridelse 
af miljøkvalitetskrav, der er relevante: tungmetallerne kobber, kviksølv, nikkel, zink, cadmium, 
bly, krom og arsen samt parametre TBT, PCB, PAH’er og dimethylphenoler (xylenoler). 
 
Til grund for vurderingen ligger, at de relevante miljøkvalitetskrav for vandområdet ikke over-
skrides ved udsivning af vand fra sedimentdepotet, når der regnes med en fortynding på 10 gan-
ge, jf. afsnit 5. 
 
Endvidere forventes der ud fra indretningen af sedimentdepotet en større fortyndingsfaktor end 
de 10, der er benyttet i vurderingen af den eventuelle påvirkning fra det udsivende vand fra se-
dimentdepotet (tabel 4). 
 
Dermed må udsivningen af de pågældende stoffer give anledning til en mindre påvirkning end 
den, der er beregnet i tabel 4. Det vil også være tilfældet fremover, da indholdet af havnesedi-
mentet med hensyn til tungmetallerne, TBT, PCB og PAH’er samt dimethylphenoler forventes at 
være sammenligneligt med det niveau, der hidtil er set eller mindre (specielt for TBT på grund af 
forbudet mod anvendelse af denne type bundmalinger). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




