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Plan- og virksomhedsområdet 
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Ref. Idhan/evalu 
Den 14. juli 2010 
 

Fredericia Kommunes Deponi 
 
Sendt pr. mail til: 
kommunen@fredericiakom.dk og 
anne.l.christensen@fredericia.dk 
  
 
 
 
 
Påbud om vilkårsændringer samt ophør af ikke relevante vilkår 
 
Fredericia Kommunes Deponi meddeles hermed påbud om ændring af vil-
kår 2, 53 og 54 samt ophør af vilkår 20, 21, 22, 23 og 24 i ”Afgørelse om 
overgangsplan”, af 11. december 2009. 
 
Vilkår 2  
ændres fra: 

” Fredericia Kommunes Deponi skal stille sikkerhed for de samlede 
udgifter til opfyldelse af vilkår om nedlukning og efterbehandling af 
etape 4 og område A. 
Sikkerhedsstillelsens grundbeløb fastsættes foreløbigt til 75 kr. pr. 
tons affald for den resterende kapacitet. Grundbeløbet pristalsregule-
res i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jord-
arbejder m.v. 
Dokumentation for sikkerhedsstillelsesordning skal fremsendes til til-
synsmyndigheden senest 3 måneder efter ikrafttræden af denne af-
gørelse.” 

 

til: 
” Fredericia Kommunes Deponi skal stille sikkerhed for de samlede 
udgifter til opfyldelse af vilkår om nedlukning og efterbehandling af 
etape 4 og område A. 
Sikkerhedsstillelsens grundbeløb for område A fastsættes til 87 kr. 
pr. tons affald for den resterende kapacitet. Sikkerhedsstillelsens 
grundbeløb for etape 4 fastsættes ved afgørelse inden deponeringen 
på etapen genoptages. Grundbeløbene pristalsreguleres i overens-
stemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v. 
Dokumentation for sikkerhedsstillelsesordning skal fremsendes til til-
synsmyndigheden senest 3 måneder efter meddelelsen af dette på-
bud”. 

 
I vilkår 53 ændres tidsfristen for fremsendelse af undersøgelsesresultater 
fra 1. juli 2010 til 15. november 2010. 
 
I vilkår 54 ændres tidsfristen for fremsendelse af undersøgelsesresultater 
og forslag til boringsudformning og –placering fra 1. april 2010 til 16. august 
2010. 
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Vilkår 20, 21, 22, 23 og 24 vedrørende midlertidigt oplag af forbrændings-
egnet affald ophører. 
 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 17. juni 2010 påbud om vilkårsændringer samt 
ophør af ikke relevante vilkår. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget bemærkninger til påbudsvarslet fra 
Fredericia Kommunes Deponi. 
 
 
 
Baggrund for påbuddet 
Vilkår 2:  
På grund af usikkerhed om forudsætningerne (restkapaciteten) der har lig-
get til grund for beregning af sikkerhedsstillelsen forud for meddelelsen af 
”Afgørelse om overgangsplan”, blev der i afgørelsen stillet vilkår om, at der 
skulle foretages en ny beregning. 
 
Fredericia Kommune har den 31. maj 2010 fremsendt en ny beregning af 
sikkerhedsstillelsen for de 2 aktuelle deponeringsenheder, område A og 
etape 4. Miljøcenter Odense har accepteret beregningsgrundlaget, herun-
der fastsættelse af restkapaciteten for område A, mens beregning for Etape 
4 skal gentages inden deponering på denne enhed genoptages. 
 
Vilkåret ændres således, at sikkerhedsstillelsens grundbeløb for område A 
fastsættes til 87 kr/ton mens grundbeløbet for etape 4 fastsættes senere. 
 
Vilkår 53 og 54: 
I vilkår 53 og 54 er der stillet vilkår om, at grundvandsforholdene i det se-
kundære magasin skal fastlægges, og at det skal klarlægges, om forurenin-
gen i den eksisterende moniteringsboring B-01, der ligger på motorbane-
arealet, kan stamme fra deponiet. 
 
Den 23. april 2010 modtog Miljøcenter Odense forslag til handlingsplan for 
gennemførelse af undersøgelser til opfyldelse af grundvandsvilkårene. Mil-
jøcenter Odense accepterede den fremsendte handlingsplan og meddelte 
samtidig, at miljøcentret var indstillet på at meddele tidsfristforlængelse for 
vilkår 53 og 54, således at handlingsplanen kunne gennemføres som fore-
slået.  
 
Begrundelsen for at meddele tidsfristforlængelse er, at Miljøcenter Odense 
finder det af stor vigtighed, at grundlaget for at finde de bedst mulige place-
ringer til de fremtidige grundvandsmoniteringsboringer og etablering af 
                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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eventuelle afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningen skal væ-
re i orden. De forslåede undersøgelser formodes at kunne danne et godt 
beslutningsgrundlag herfor. 
 
På baggrund heraf udsættes de oprindelige tidsfrister i vilkår 53 og 52 og 
nye tidsfrister fastsættes således, at undersøgelserne kan gennemføres i 
henhold til den fremsendte tidsplan.  
 
Vilkår 20, 21, 22, 23 og 24: 
Vilkår 20-23 vedrører midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald, og vil-
kår 24 fastsætter krav om, at deponiet skal fremsende oplysninger om opla-
gets placering, kapacitet og indretning mv. 
 
Fredericia Kommune har den 9. april 2010 (via deres rådgiver) meddelt, at 
det midlertidige oplag er tømt, at der for tiden ikke oplagres forbrændings-
egnet affald, og at der, når behovet genopstår, vil blive indrettet et areal 
hertil. 
 
Vilkår for midlertidige oplag skal blandt andet gives ud fra den fysiske place-
ring og indretning. Miljøcenter Odense mener derfor generelt, at en ny pla-
cering af et midlertidigt oplag kræver en ny miljøgodkendelse.  
 
Miljøcenter Odense er derfor af den opfattelse, at der, inden der igen etab-
leres et midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald, skal foreligge en mil-
jøgodkendelse fra Fredericia Kommune, hvori vilkårene for indretning og 
drift af det nye oplag fastsættes. Derfor ophæves de 5 vilkår om midlertidigt 
oplag. 
 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 11. august 2010 inden kl. 16.00. Vi videre-
sender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
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Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbuddet vil blive annonceret den 14. juli 2010 i Ugeavisen Elbobladet og 
vil endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ida Hansen 
Ingeniør 
 
72548474 
idhan@ode.mim.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Kopi til: 
• Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
• NOAH, noah@noah.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• DOF, natur@dof.dk og fredericia@dof.dk 
 
 
 


