
 

 

Annullering af vilkår A2 i ”Miljøgodkendelse for Kommunkemis specialdepot, etape 
6.2”, dateret 7.10.2008 

NORD (tidligere Kommunekemi) er bekendt med, at Natur- og miljøklagenævnet i afgørel-

se af 18.11.2011, sag NMK-10-00284, har truffet afgørelse om, at Miljølovens § 78 a, der 

siger, at en godkendelse bortfalder, hvis denne ikke har været benyttet i 3 år, er forkert at 

anvende i relation til deponier. Begrundelsen er: ”Efter nævnets opfattelse adskiller depo-
nierne sig på mange måder fra produktionsvirksomheder. Deponierne godkendes netop til 
opfyldning i etaper og ofte med meget lange tidshorisonter. På den måde har godkendel-
serne mere karakter af "rammegodkendelser", hvor detailvilkårene, dvs. de endelige vil-
kår, fastsættes, efterhånden som de planlagte etaper tages i brug. Deponiet i Kollund er 
som helhed omfattet af en miljøgodkendelse. Denne godkendelse regulerer blandt andet 
efterbehandling og monitering i forhold til de etaper, hvor deponering er afsluttet, og den 
vil ifølge sædvanlig praksis for deponeringsanlæg være gældende i en (ofte længere) år-
række efter ophør af deponering”. 
 
Vi vurderer, at Natur- og miljøklagenævnets afgørelse, danner grundlag for, at vilkår A2 i 

miljøgodkendelse af etape 6.2, hvori der står: ”Tilladelsen til at modtage affald til depone-
ring bortfalder, hvis driften indstilles i en periode på 2 år”, bør annulleres, og ansøger som 

følger heraf, om, at Miljøstyrelsen træffer afgørelse om at vilkåret annulleres. 

 

Ændring af vilkår A1 i ”Godkendelse med fastsættelse af sikkerhedsstillelse for 
etape 6.2”, dateret 28.1.2009    
I henhold til vilkår A3 i ”Tillægsgodkendelse med fastsættelse af sikkerhedsstillelse for 
etape 6.2”, dateret 28. januar 2009, skal NORD fremsende en ny beregning af sikker-

hedsstillelsen for virksomhedens deponi på Klintholm, hvis forudsætningerne ved bereg-

ning af sikkerhedsstillelsen ændres væsentligt. 

 

NORD har tidligere informeret Miljøstyrelsen Odense om, at de deponerede restprodukter 

på deponiets etape 6.2 fjernes, blandt andet i brev af 29.8.2011, hvori der er redegjort for 

fremgangsmåden for fjernelsen af restprodukterne.  
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Fjernelse af restprodukterne er nu gennemført, og der er således ikke længere deponeret 

affald på deponiets etape 6.2. 

 

Vi vurdere som følge heraf, at forudsætningerne for beregning af sikkerhedsstillelse er 

ændret væsentligt, og ønsker som følge heraf at sikkerhedsstillelsen ændres. 
 

Det fremgår ikke entydigt af deponeringsbekendtgørelsen, hvorledes en sikkerhedsstillel-

se skal beregnes under de særlige forhold, der gør sig gældende i den aktuelle situation, 

som er: 

 Der er ikke deponeret affald på etapen 

 Etapen har været i brug, men alt affald er fjernet 

 Etapen ønskes ikke taget ud af drift permanent, hvorfor der ikke er tale om at eta-

pen skal nedlægges. 

 

NORD foreslår én af følgende to metoder til fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse: 

 

Alternativ 1 
Med udgangspunkt i §8 i deponeringsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at sikkerheds-

stillelsen fastsættes som et grundbeløb per ton affald, der deponeres, og således, at sik-

kerhedsstillelsen kvartalsvis opbygges i takt med at der deponeres affald på deponerings-

anlægget, samt det forhold, at der ikke er deponeret affald på etapen, foreslås følgende:  

 

Vilkår A1 ændres til: 

A1: Grundbeløb pr. ton affald i prisniveau 2009 

Filterkage Kr. 247,- 

Aske  Kr. 354,- 

Andet affald Kr. 673,- 

Slagge  Kr. 148,- 

 

Den samlede sikkerhedsstillelse skal være 41.965.040 kr. (prisniveau 2009). Sik-

kerhedsstillelsen skal opbygges kvartalsvis bagudrettet. 

 

I perioder, hvor der ikke er deponeret affald på etapen, vil den samlede sikker-

hedsstillelse dog være 0 kr., jf. ovennævnte grundbeløb pr. tons. 

 
Bemærkning 
Ved genoptagelse af deponering på af etapen vil sikkerhedsstillelsen således automatisk 

igen udgøre kr. 41.965.040 kr. (prisniveau 2009). 

 
Alternativ 2 
Med udgangspunkt i bekendtgørelsen §7, stk. 2, hvoraf det fremgår, at sikkerhedsstillel-

sens størrelse fastsættes på grundlag af et skøn over de samlede udgifter til nedlukning 

og efterbehandling samt det forhold, at der ikke er deponeret affald på etapen og deponiet 

som følge heraf, kan nedlægges med kort varsel, foreslås følgende: 

 



 

 

Vilkår A1 ændres til: 

A1: Sikkerhedsstillelsen skal under det midlertidige driftsstop, der er påbegyndt den 

1.9.2012 og indtil der på ny deponeres affald på etapen være kr. 4.980.004 (prisni-

veau 2013). 

 

Vilkår A3 ændres til: 

A3: Før der deponeres affald på etapen igen, skal der fremsendes en ny beregning af 

sikkerhedsstillelsen til tilsynsmyndigheden. Beregningen skal accepteres af til-

synsmyndigheden, før deponering må finde sted på ny. 

 

 Hvis forudsætningerne ved beregning af sikkerhedsstillelsen under driftstoppet 

ændres væsentligt, skal der fremsendes en ny beregning af sikkerhedsstillelsen til 

tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter ændringen er trådt i kraft. 

    

Bemærkning 
Sikkerhedsstillelsen er beregnet med udgangspunkt i COWI’s beregningsmodel, der også 

er anvendt tidligere. Se vedlagte bilag. 

 

I tilfælde af, at sikkerhedsstillelsen kommer til udbetaling, forudsættes det, at deponiet 

fjernes senest et år efter. Da deponiet ikke eksisterer længere, vil der ikke være behov for 

sikkerhedsstillelse for efterbehandling ud over den periode, der går fra sikkerhedsstillelsen 

kommer til udbetaling til deponiet er fjernet, maksimalt et år. Den samlede sikkerhedsstil-

lelse omfatter således udgifter til fjernelse af etapen i form af fjernelse af gruslag, mem-

bran, målebrønde mv. og opfyldning med jord og udlægning af græs samt et års efterbe-

handling.  

 

Såfremt der under driftstoppet opnås tilladelse til at nedsive perkolat fra etapen, vil sikker-

hedsstillelsen i henhold til vilkår A3, kunne ændres. I denne situation vil der alene være 

tale om, at der skal stilles sikkerhedsstillelse for opfyldning af etapen med jord, udlægning 

af græs og fjernelse af målebrønde, hvorimod sikkerhedsstillelse for fjernelse af membran, 

gruslag og efterbehandling ikke vil være relevant længere.  

 

Konklusion 
NORD anser umiddelbart alternativ 1 som den mest korrekte metode til beregning af sik-

kerhedsstillelsen i henhold til deponeringsbekendtgørelsen, og ser frem til en nærmere 

drøftelse af alternativerne, og deltager gerne i et møde, såfremt der skulle være behov for 

dette. Vi skal i den forbindelse bemærke at NORD, desuagtet størrelsen af sikkerhedsstil-

lelsen, selvfølgelig har ansvaret for alle forpligtigelser i relation til nedlukning og efterbe-

handling m.v. 

 

 

Med venlig hilsen 

Nordgroup a/s 

 
Ninna Johnsen 

 



Bilag_1 Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2 Alternativ 2

Til beregning af sikkerhedsstillelse 

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2 Alternativ 2

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der er ikke deponeret/deponeres ikke affald på etapen.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion:
Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 1 år Filterkage 60% af årets nedbør
Aske 0,70                   t/m3 Aske 1 år Aske 60% af årets nedbør
Andet affald 0,70                   t/m3 a)

Andet affald 1 år Andet affald 60% af årets nedbør
Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 1 år Slagge 60% af årets nedbør
a) 

1 ton jord pr. 1 ton andet affald => andet affald udgør 0,48 ton pr. m3 volumen.

Anlæggets restkapacitet, primo 2013 165.000                                m 3

Årsværk -                                        kr. 850 mm/år

Forudsætninger for enhederne
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4

Affaldskategori Filterkage Aske Andet affald Slagge

Vægtfylde (t/m3) 1,00               0,70               0,70                       1,70              

Efterbehandlingsperiode (år) 1 1 1 1

Perkolatproduktion i % af årets nedbør 60% 60% 60% 60%

Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2013 2013 2013 2013 år
Nedlukningstidspunkt år - Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt år
Total volumenkapacitet m 3

165.000              36.000           67.000           4.000                     58.000          m 3

Total volumenkapacitet for celler som videreføres m 3
-                     

Resterende volumenkapacitet m 3
165.000              36.000           67.000           4.000                     58.000          m 3

Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m 3
165.000              

Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800                     98.600          tons
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800                     98.600          tons
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300                     8.000            m²
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300                     8.000            m²
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3 /år 11.781                2.448             4.590             663                        4.080            m 3 /år
Eventuelle bemærkninger

Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja

Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja

Anvendte enhedspriser for fjernelse af deponiet
prisniveau 2013

Flytte og bortskaffe 380 m. hegn kr. 46.000                

Afgravning af 4500 m3 grus i bunden kr. 51.800                

Ttransport af drængrus til ADP kr. 168.750              

Ttransport og deponering af drængrus ved NOAH kr. 1.984.500           

Fjerne drænrør og samlebrønde kr. 103.600              

Fjerne 16800 m1plastikmembran og 515 m. låserender kr. 130.240              

Transport/neddeling/destruktion af membran og rør på MFA kr. 9.280                 

Køb af 4000 m3 råjord på Klintholm i/s* kr. 90.000                

Transport og udlægning af 25000 m3 råjord fra Klintholm i/s kr. 906.500              

Opsætning af 150 m. hegn kr. 34.500                

17000 m2 græs kr. 100.000              

*der anvendes i alt 25.000 tons jord (21.000 m3 fra støjvold og 4.000 m3 nyindkøb)

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år prisniveau 2013 Bemærkninger prisniveau 2008

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m 3  perkolat/år 91                      Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt -                

Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 182.498              Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 150.000        

Gasmonitering kr./m 3  restkapacitet/år -                     Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 6.083                 Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 5.000            

Kontrol af sætninger kr./år 6.083                 Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 5.000            

Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 36.500                Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 30.000          

Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 12.167                Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 10.000          

Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 30.416                Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 25.000          

Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 6.083                 Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt 5.000            

Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     Skaleret op i forhold til prisregulering, 4% årligt -                

A. Fjernelse
Omkostningerne er skønnet i år  priser 2013

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4
Flytte og bortskaffe 380 m. hegn kr 46.000                10.036           18.679           1.115                     16.170          kr
Afgravning af 4500 m3 grus i bunden kr 51.800                11.302           21.034           1.256                     18.208          kr
Ttransport af drængrus til ADP kr 168.750              36.818           68.523           4.091                     59.318          kr
Ttransport og deponering af drængrus ved NOAH kr 1.984.500           432.982         805.827         48.109                   697.582        kr
Fjerne drænrør og samlebrønde kr 103.600              22.604           42.068           2.512                     36.417          kr
Fjerne 16800 m1plastikmembran og 515 m. låserender kr 130.240              28.416           52.885           3.157                     45.781          kr
Transport/neddeling/destruktion af membran og rør på MFA kr 9.280                 2.025             3.768             225                        3.262            kr
Køb af 4000 m3 råjord på Klintholm i/s* kr./m² 90.000                19.636           36.545           2.182                     31.636          kr
Transport og udlægning af 25000 m3 råjord fra Klintholm i/s kr 906.500              197.782         368.094         21.976                   318.648        kr
Opsætning af 150 m. hegn kr 34.500                7.527             14.009           836                        12.127          kr
17000 m2 græs kr 100.000              21.818           40.606           2.424                     35.152          kr
I alt kr 3.625.170           790.946         1.472.039       87.883                   1.274.302     kr

B. Efterbehandling (frem til fjernelse, 1 år):
Omkostningerne er skønnet i år priser 2013

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 1.075.004           223.377         418.833         60.498                   372.296        kr/år
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                -                 -                        -                kr/år
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 182.498              39.818           74.105           4.424                     64.151          kr/år
Gasmonitering kr/år -                     -                -                 -                        -                kr/år
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 6.083                 1.327             2.470             147                        2.138            kr/år
Kontrol af sætninger kr/år 6.083                 1.327             2.470             147                        2.138            kr/år
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 36.500                7.964             14.821           885                        12.830          kr/år
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 12.167                2.655             4.940             295                        4.277            kr/år
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 30.416                6.636             12.351           737                        10.692          kr/år
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 6.083                 1.327             2.470             147                        2.138            kr/år
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                -                 -                        -                kr/år
I alt kr/år 1.354.834           284.431         532.461         67.282                   470.660        kr/år

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2013-priser kr 4.980.004           1.075.378      2.004.499       155.165                 1.744.963     kr

Gnsn. nedbør:

Omkostningerne per år (DKK)
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