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Til Miljøcenter Odense 

Tillæg til miljøansøgning vedr. Klintholm, etape 6.2 – sikkerhedsstillelse 

Revision 2.1 

Kommunekemi den 17. december 2008 (revideret den 27. januar 2009 

mht. sikkerhedsstillelsesform) 

Kommunekemi har den 3. december 2008 fremsendt tillæg til miljøansøgning vedr. 
etape 6.2 på Klintholm. Dette skete på baggrund af Miljøcenter Odenses anmodning 
om yderligere belysning af sikkerhedsstillelse ved 2 nye scenarier ud over det, der 
forelå beskrevet i den oprindelige miljøansøgning. 

Miljøcenter Odense har efterfølgende anmodet om uddybende oplysninger om 
grundlaget for beregningerne samt om stillingtagen til det af Kommunekemi fore-
trukne scenarie med tilhørende begrundelse og den foretrukne form for sikkerheds-
stillelse. I forbindelse med den nærmere bearbejdelse af beregningsgrundlaget har 
en ændring af den forudsatte rumvægt for ”andet affald” nødvendiggjort en genbe-
regning af de tre scenarier, der nu foreligger med de samme bilagsnumre som tidli-
gere; men er markeret med ”Rev2”. 

Denne revision 2 af tillægget til miljøansøgning med tilhørende bilag behandler dis-
se spørgsmål; men indeholder derudover den samlede beskrivelse af de tre scena-
rier: 

1. Der etableres tæt slutafdækning ved nedlukning 

2. Der etableres ikke tæt slutafdækning 

3. Som scenarie 2; men der etableres tæt slutafdækning efter de første 30 år 

Alle scenarier af Sikkerhedsstillelsen er beregnet hvor slagge deponeres perma-
nent på etape 6.2. 

Grundbeløbet beregnes med udgangspunkt i den samlede sikkerhedsstillelse, der 
skal være til stede, når depotet nedlukkes. 

Scenarie 1 

Dette scenarie indgår i den endelige version af miljøansøgningen vedr. etape 6.2 og 
er baseret på følgende: 
Der etableres en tæt slutafdækning, og vi beregner med 10 % perkolatdannelse og 
60 års efterbehandlingsperiode samt udskiftning af plastmembran i slutafdækningen 
efter 60 år. 
Forudsætningerne for beregningen, størrelsen af sikkerhedsstillelsen og grund-
beløbet fremgår af bilag 3a-1 og bilag 3a-2.  

Scenarie 2 

Der etableres ikke tæt slutafdækning. Perkolatdannelsen beregnes derfor med 30 
%, og vi beregner med en efterbehandlingsperiode på 60 år. 
Øvrige forudsætninger og beregninger fremgår af bilag 3b-1 og bilag 3b-2.  
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Scenarie 3 

Der etableres ikke tæt slutafdækning de første 30 år. Efter de første 30 år etableres 
der en tæt slutafdækning og plastmembranen i denne udskiftes efter yderligere 30 
år (60 år i alt). Der beregnes med en perkolation på 30% i de første 30 år og med 
30% i de sidste 30 år. 
 
Forudsætningerne for beregningen, størrelsen af sikkerhedsstillelsen og grund-
beløbet fremgår af bilagene 3c-1 og 3c2, der omfatter år 0-30 samt bilagene 3d-1 og 
3d-2, der omfatter år 30-60.  
Det har således været nødvendigt at opdele beregningen i to dele. Herunder skal 
det især bemærkes, at omkostninger til tæt slutafdækning i scenarie 3 er placeret 
under ”Efterbehandling af hensyn til den benyttede regnearksmodel.Bilaget er opdelt 
i en beregning for de første 30 år (0-30 år) og en beregning for de efterfølgende 30 
år (30-60 år). 
 

Hovedresultater af nye beregninger 

Med den ændrede rumvægt for ”andet affald” opnås nedenstående grundbeløb for 
de 4 affaldstyper i hvert af de tre scenarier: 
 

Grundbeløb pr. ton (prisniveau 2009) Scenarie Sikkerhedsstillelse 

(prisniveau 2009) 

Filterkage Aske Slagge Andet affald 

1 kr. 29.712.800 kr. 176,- kr. 252,- kr. 105,- kr. 427,- 

2 kr. 40.043.120 kr. 235 k. 338 kr. 141,- kr. 635,- 

3 kr. 38.721.800 kr. 228,- kr. 327,- kr. 137,- kr. 608,- 
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2009
Nedlukning Efterbeh I alt I alt

Enhed 1 (6.2.1: Filterkage) 928.036 5.157.299 6.085.335 6.329.289
Enhed 2 (6.2.2: Aske) 1.738.512 9.628.117 11.366.629 11.822.150
Enhed 3 (6.2.4: Andet affald) 233.448 915.859 1.149.308 1.284.148
Enhed 4 (6.2.3: Slagge) 1.540.503 8.428.225 9.968.728 10.277.214

Total - Sc1 4.440.500 24.129.500 28.570.000 29.712.801

Perkolatbeh. udgør heraf 7.276.500

2009
Nedlukning Efterbeh I alt I alt

Enhed 1 (6.2.1: Filterkage) 592.036 7.557.299 8.149.335 8.475.308
Enhed 2 (6.2.2: Aske) 1.108.512 14.128.117 15.236.629 15.846.094
Enhed 3 (6.2.4: Andet affald) 142.448 1.565.859 1.708.308 1.866.859
Enhed 4 (6.2.3: Slagge) 980.503 12.428.225 13.408.728 13.854.859

Total - Sc2 2.823.500 35.679.500 38.503.000 40.043.120

Perkolatbeh. udgør heraf 21.829.500

Sc3 - beregning år 0-->30

2009

Nedlukning Efterbeh
(1) I alt I alt

Enhed 1 (6.2.1: Filterkage) 592.036 4.397.455 4.989.491 5.189.071
Enhed 2 (6.2.2: Aske) 1.108.512 8.224.318 9.332.830 9.706.144
Enhed 3 (6.2.4: Andet affald) 142.448 950.523 1.092.971 1.183.418
Enhed 4 (6.2.3: Slagge) 980.503 7.245.455 8.225.958 8.508.268
Total - Sc3 år 0-->30 2.823.500 20.817.750 23.641.250 24.586.900
Perkolatbeh. udgør heraf 10.914.750
(1) Omk. til tæt slutafdækning efter henholdsvis 30- og 60 år er indregnet med 3 mio. kr.

Sc3 - beregning år 30-->60

2009
Nedlukning Efterbeh I alt I alt

Enhed 1 (6.2.1: Filterkage) 0 2.895.844 2.895.844 3.011.678
Enhed 2 (6.2.2: Aske) 0 5.408.799 5.408.799 5.625.151
Enhed 3 (6.2.4: Andet affald) 0 543.837 543.837 609.081
Enhed 4 (6.2.3: Slagge) 0 4.742.771 4.742.771 4.888.990
Total - Sc3 år 30-->60 0 13.591.250 13.591.250 14.134.900
Perkolatbeh. udgør heraf 3.638.250

Sc3 - samlet beregning

2009

Nedlukning Efterbeh I alt I alt
Enhed 1 (6.2.1: Filterkage) 592.036 7.293.299 7.885.335 8.200.748
Enhed 2 (6.2.2: Aske) 1.108.512 13.633.117 14.741.629 15.331.294
Enhed 3 (6.2.4: Andet affald) 142.448 1.494.359 1.636.808 1.792.499
Enhed 4 (6.2.3: Slagge) 980.503 11.988.225 12.968.728 13.397.259

Total 2.823.500 34.409.000 37.232.500 38.721.800

Perkolatbeh. udgør heraf 14.553.000

Resumé af scenarier for sikkerhdsstillelse, etape 6.2, Rev 2
Beløb i kr.

Enhed
2008

Sc2  -  Der etableres ikke tæt slutafdækning. Beregningstid: 60 år

Sc1  -  Der etableres tæt slutafdækning ved nedlukning. Beregningstid: 60 år

Sc3  - Ikke tæt slutafdækning de første 30 år. Derefter etableres tæt slutafdækning, 

som yderligere fornyes e. endnu 30 år

Enhed
2008

Enhed
2008

2008
Enhed

Enhed
2008
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Uddybelse af grundlag for beregninger 

Fastsættelse af den årlige nedbørsmængde 

Den årlige nedbørsmængde er ansat til 700 mm.  Gennemsnittet for Fyn er 639 mm 
årligt (1961-1990, DMI). Med en forventet stigning i nedbør pga. klimaforandringer 
er nedbøren sat til 700 mm. 

Rumvægte for affald 

• De tre scenarier vil blive gennemregnet med rumvægt for ”andet affald” = 0,7 
ton/m3. Det er denne værdi, der gennem en årrække har været anvendt i for-
bindelse med efterkalkulationer. Det fremtidige ”andet affald” til deponering vil i 
højere grad end tidligere have gennemgået sortering forud for deponering. Vi 
forventer en markant forbedring af volumenudnyttelsen i emballagerne. Dette vil 
kompensere for, at der ikke længere vil kunne anvendes forurenet jord til op-
fyldning mellem disse. 

• Den ansatte rumvægt for slagge er et erfaringstal, der er understøttet af målin-
ger ved flere lejligheder. I "Affaldsteknologi" angives en tør rumvægt på 1,55-
1,65 t/m3 for en sorteret slagge. En våd rumvægt for slagge fra forbrænding af 
farligt affald med et betydeligt større indhold af metaller end i anden slagge på 
1,7 ton/m3 er derfor en meget rimelig størrelse.  

• De benyttede rumvægte for filterkage og aske kan eftervises direkte ved de 
gennemførte opmålinger af restvolumen i deponiet sammenholdt med tilførte 
mængder. 

Anvendte priser for nedlukning  

De anvendte priser er baseret på den grundlæggende forudsætning, at etape 6.2 
arealmæssigt kun udgør ca. 20 % af det samlede areal på Klintholm (etape 1-6.2), 
og at omkostninger til generel vedligeholdelse og nedlukning skal fordeles mellem 
de enkelte etaper. 

Lønninger/konsulentomkostninger: 

Omkostningen dækker udgifter til Kommunekemis personale (administration + f.eks. 
pladsformand/personale på pladsen i forbindelse med nedlukning samt konsulent 
bistand (evt. udbud til div. nedlukningsaktiviteter) ved nedlukning. Der er sat et års-
værk (kr. 363.500) af til dette. 

Nedrivning og fjernelse af bygninger: 

Den samlede omkostning for deponiet skønnes at udgøre ca. kr. 250.000, hvoraf 
etape 6.2 skal dække ca. 20%. Omkostninger til oplag af materialer skønnes ikke at 
være aktuelle (Denne post er primært for jord/muld deponier fra overskudsjord ved 
etablering af deponiet og der er ingen overskudsjord fra etablering af Klintholm spe-
cialdepot). 
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Gennemgang og udbedring af nedlukkede enheder  

Der skønnes ikke behov for særlige omkostninger ved "gennemgang og udbedring 
af nedlukkede arealer" på nedlukningstidspunktet, hvilket bl.a. er begrundet i at ned-
lukningen af området sker samlet på nedlukningstidspunktet. Der er afsat kr. 5.000 
til kontrol af miljøbeskyttende systemer og kr. 5.000 til kontrol af sætninger pr. år 
efterfølgende.  
 
Der vurderes ikke at være krav/vilkår i miljøgodkendelsen eller ifm. godkendelse af 
overgangsplanen som medfører særlige omkostninger ved nedlukning af Klintholm 
specialdepot etape 6.2. 

Anvendte priser for efterbehandling  

Den følgende tabel angiver grundlaget for de anvendte enhedspriser til efterbehand-
ling.  
 

Art Enhed Beløb i kr Kommentar 

Bortskaffelse af perkolat (inkl. 
evt. transport) 

kr./m3 perkolat/år 75  Prisen er primært for transport 2 kr./t/km 
+ en mindre omkostning for behandling 
på Klintholm 

Bortskaffelse af overflade-
vand 

kr./m²                      -   Overfladevand bortledes via grøfter uden 
pumpning. Vedligeholdelse af grøfter mv. 
under anden post (Drift, repartion og 
vedligeholdele) 

Perkolat-, grundvands- og 
recipientmonitering 

kr./år 150.000  20% af den samlede omkostning til per-
kolat og grundvandsanalyser i efterbe-
handlingsperioden for etape 1-6.2. Om-
kostningen er baseret på et reduceret 
analyseantal efter nedlukning. Ca. 1.000 
analyser om året med en gennemsnits-
pris på ca. kr. 750,- inkl. udtagning, pej-
ling mv.. Prøverne analyseres delvis af 
KK selv.  
Evt. opsamling og behandling af grund-
vand er ikke medtaget og bør heller ikke 
tillægges etape 6.2 som ikke bidrager til 
den evt. forurening under Klintholm. 

Gasmonitering kr./m3 restkapaci-
tet/år 

0  Ingen gas produktion på Etape 6.2 

Kontrol med aktive miljøbe-
skyttende systemer (perkolat, 
gas m.v.) 

kr./år 5.000  1-2 uges arbejde pr. år for hele Klintholm 

Kontrol af sætninger kr./år 5.000  1-2 uges arbejde pr. år for hele Klintholm 
Drift, reparation og vedlige-
hold. af miljøbeskyttende 
systemer (perkolat, gas mv) 

kr./år 30.000  kr. 150.000 for hele Klintholm som skal 
dække vedligeholdelse af moniteringsbo-
ringer (f.eks. udskiftning af dæksler), 
kontroldræn (f.eks. spuling af dræn), 
perkolatsamlebrønde (f.eks. årlig service 
og udskiftning af pumper, ventilation og 
lys mv.), perkolatdræn (spuling af dræn-
ledninger som er den største post). Evt. 
udskiftning af top membran indgår som 
en særskilt post. 
Beløbet er skønnet. 

Vedligeholdelse af arealer kr./år 10.000  kr. 50.000 for hele Klintholm som skal 
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Art Enhed Beløb i kr Kommentar 

(beplantning m.v.) dække græsslåning, pasning af beplant-
ning, vedligeholdelse af veje mv.  
Beløbet er skønnet. 

Udarbejdelse af årsrapporter kr./år    25.000  Honorar til konsulent for udarbejdelse af 
årsrapport typisk kr. 50.000-100.000 
dertil KK egen omkostning = i alt kr. 
125.000 * 20% = kr. 25.000 for etape 6.2. 

Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år      5.000  Årlig gebyr til MCO kr. 25.000,- = kr. 
5.000 for etape 6.2 

Øvrige krav i medfør af miljø-
godkendelse 

kr./år                      -   Ingen yderligere krav medtaget. 

 



  

 
 

Side 7 af 7 

Det foretrukne scenarie 

Her indsættes KK’s valg af scenarie = scenarie 1 (alt. scenarie 3) 
 
Udvaskning og stabilisering af uorganiske affaldstyper, som dem der deponeres på 
Klintholm specialdepot, har typisk en jævn men langsom udvaskning som ligger 
langt ud over 30 år. Af denne grund vælges en efterbehandlingsperiode på 60 år. 

Udvaskning og stabilisering af affaldstyperne på Klintholm Specialdepot forventes 
ikke at være stabiliseret efter 60 år, selv med en optimal gennemsivning af nedbør i 
hele perioden. Kommunekemi a/s foreslår derfor at deponiet etableres med en tæt 
slutmembran/overfladeforsegling (Scenarie 1), med forventning om, at der med ti-
den findes ny teknologi eller økonomisk incitament, der medfører, at udvinding 
og/eller stabilisering af affaldstyperne på specialdepotet kan gennemføres inden for 
en 60 årige efterbehandlingsperiode. 

De eksisterende etaper 4 og 5 er etableret med overfladeforsegling og i flere af de 
andre etaper er der allerede etableret mellemliggende plastmembraner, f.eks. i an-
det affald, og udvaskning/stabilisering vil under alle omstændigheder være stærkt 
begrænset i flere dele af depotet.  

En "åben" slutafdækning vil medføre at perkolatmængden 3-dobbles1 i forhold til en 
slutafdækning med tæt membran, hvilket bl.a. medfører øgede problemer med ud-
fældninger i drænledningerne med risiko for tilstopning til følge. 
Selv med en "åben" slutafdækning vil udvaskning og stabilisering af affaldstyperne 
på Klintholm langt fra være tilendebragt efter 60 år. 
Flere lande i EU har krav om etablering af tæt membran i slutafdækningen, herun-
der Holland, selv om dette ikke er/var intensionen i Landfill Directivet, og det anbefa-
les at Miljøcenter Odense/Miljøstyrelsen også accepterer dette på Klintholm.  

Et kompromis kunne være at endelig slutafdækning udskydes i en periode efter at 
en midlertidig slutafdækning var etableret, f.eks. 5 år, og udvikling i perkolat mæng-
de og perkolat sammensætning følges inden en endelig beslutning om overfladefor-
segling tages. Beregning af sikkerhedsstillelse skulle i så fald basere sig på scenarie 
3 med 30 år uden overfladeforsegling og 30 år med overfladeforsegling. 

Sikkerhedsstillelsesform 

Kommunekemi a/s stiller sikkerhed med en kautionsforsikringspolice på det kræve-
de beløb. 

                                                
1 perkolatdannelsen er sat til 30% for en sluafdækning uden tæt membran og 10% med tæt membran. I praksis vil 
perkolatdannelsen være langt mindre med tæt membran som det bl.a. også er fra etape 5 hvor perkolatdannelsen 
er under 1%. 



Bilag 3a-1, rev2, scenarie 1: Grundlag og forudsætninger Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 60 år Filterkage 10% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 60 år Aske 10% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 Andet affald 60 år Andet affald 10% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 60 år Slagge 10% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                kr. 700 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) 60 60 60 60
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 10% 10% 10% 10%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt år - 2014 2014 2014 2014
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 1.617                  336                630                91                   560              

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. 363.500              for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 50.000                for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 100.000              for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre kr./m² 30                      
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² 70                      
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² 70                      
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.053.000           for den del af anlægget som videreføres

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr 363.500              79.309           147.603          8.812               127.776       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 50.000                10.909           20.303           1.212               17.576         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr 100.000              21.818           40.606           2.424               35.152         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr 693.000              144.000         270.000          39.000             240.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr 1.617.000           336.000         630.000          91.000             560.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr 1.617.000           336.000         630.000          91.000             560.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr 4.440.500           928.036         1.738.512       233.448           1.540.503    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 121.275              25.200           47.250           6.825               42.000         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 351.275              75.382           140.644          12.401             122.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.053.000           634.390         1.189.481       171.814           1.057.316    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 24.129.500         5.157.299      9.628.117       915.859           8.428.225    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 28.570.000         6.085.335      11.366.629     1.149.308        9.968.728    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning 928.036                                1.738.512           233.448         1.540.503       4.440.500        

Efterbehandling 5.157.299                             9.628.117           915.859         8.428.225       24.129.500      

I alt 6.085.335                             11.366.629         1.149.308      9.968.728       28.570.000      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning 21% 39% 5% 35% 100%

Efterbehandling 21% 40% 4% 35% 100%

I alt 21% 40% 4% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag 3a-2, rev2, scenarie 1: Samlet oversigt Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.157.299             6.328.748             6.581.898              6.845.174             7.118.981              7.403.741               7.699.890              -                       -                       

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 6.328.748             5.938.335              4.862.999             3.737.241              2.534.903               1.197.290              -                       -                       
Grundbeløb, primo 176                       183                         191                        203                        223                         277                         -                       -                       
Indeksreguleret grundbeløb 183                       190                         199                        211                        232                         288                         -                       -                       

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 643.563                1.338.612              1.399.565             1.487.097              1.633.763               1.245.182              -                       -                       
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 643.563                1.982.175              3.381.740             4.868.837              6.502.600               7.747.782              -                       -                       

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 6.328.748             5.925.464              4.800.058             3.582.980              2.272.071               869.301                 
Grundbeløb, primo 176                       182                         189                        195                        200                         201                         
Indeksreguleret grundbeløb 183                       190                         196                        203                        208                         209                         

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 643.563                1.335.710              1.381.451             1.425.715              1.464.366               904.073                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 12.871                  52.972                   109.434                169.954                 234.554                  291.305                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 656.435                2.045.117              3.536.001             5.131.670              6.830.590               8.025.967              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 183                       190                         199                        211                        232                         288                         -                       -                       
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 176                       176                         177                        181                        191                         228                         -                       -                       
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 183                       190                         196                        203                        208                         209                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 176                       175                         174                        173                        171                         165                         

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 9.628.117             11.821.294          12.294.146            12.785.912           13.297.348            13.829.242             14.382.412            -                       -                       -                       

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 11.821.294          11.088.324            9.071.979             6.961.038              4.706.187               2.196.173              -                       -                       -                       
Grundbeløb, primo 252                       262                         274                        291                        320                         399                         -                       -                       -                       
Indeksreguleret grundbeløb 262                       273                         285                        303                        333                         415                         -                       -                       -                       

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.205.822             2.508.111              2.622.377             2.786.745              3.063.183               2.284.020              -                       -                       -                       
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 1.205.822             3.713.933              6.336.310             9.123.056              12.186.239             14.470.259            -                       -                       -                       

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 11.821.294          11.064.207            8.954.067             6.672.170              4.214.533               1.585.077              
Grundbeløb, primo 252                       262                         271                        279                        287                         288                         
Indeksreguleret grundbeløb 262                       272                         281                        290                        298                         300                         

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.205.822             2.502.656              2.588.293             2.671.101              2.743.174               1.648.481              
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 24.116                  99.251                   205.040                318.429                 439.452                  544.863                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.229.939             3.831.845              6.625.178             9.614.709              12.797.334             14.990.678            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 262                       273                         285                        303                        333                         415                         -                       -                       -                       
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 252                       252                         253                        259                        274                         328                         -                       -                       -                       
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 262                       272                         281                        290                        298                         300                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 252                       252                         250                        248                        245                         237                         

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 915.859                1.195.280             1.243.091              1.292.815             1.344.528              1.398.309               1.454.241              -                       -                       -                       -                     -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.195.280             1.127.661              921.131                704.996                 476.779                  222.805                 -                       -                       -                       -                     -                        
Grundbeløb, primo 427                       444                         464                        493                        542                         675                         -                       -                       -                       -                     -                        
Indeksreguleret grundbeløb 444                       462                         483                        513                        563                         702                         -                       -                       -                       -                     -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 115.430                256.254                 267.847                281.998                 309.906                  231.717                 -                       -                       -                       -                     -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 115.430                371.684                 639.531                921.530                 1.231.436               1.463.153              -                       -                       -                       -                     -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.195.280             1.125.353              909.523                676.142                 427.322                  161.100                 
Grundbeløb, primo 427                       443                         458                        473                        486                         488                         
Indeksreguleret grundbeløb 444                       461                         477                        492                        505                         508                         

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 115.430                255.730                 264.472                270.457                 277.759                  167.544                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 2.309                    9.824                     20.621                   32.145                   44.395                    55.077                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 117.739                383.292                 668.385                970.987                 1.293.141               1.515.762              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 444                       462                         483                        513                        563                         702                         -                       -                       -                       -                     -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 427                       427                         429                        438                        463                         555                         -                       -                       -                       -                     -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 444                       461                         477                        492                        505                         508                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 427                       426                         424                        420                        415                         401                         

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 8.428.225             10.367.477          10.782.176            11.213.463           11.662.002            12.128.482             12.613.621            

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.367.477          9.732.390              7.980.123             6.145.752              4.186.968               2.009.515              
Grundbeløb, primo 105                       109                         114                        121                        133                         165                         
Indeksreguleret grundbeløb 109                       114                         119                        126                        139                         171                         
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.049.786             2.183.555              2.282.910             2.425.264              2.662.591               2.089.896              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 1.049.786             3.233.341              5.516.250             7.941.514              10.604.106             12.694.002            

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.367.477          9.711.395              7.877.429             5.893.924              3.757.277               1.470.440              
Grundbeløb, primo 105                       109                         113                        116                        120                         121                         
Indeksreguleret grundbeløb 109                       113                         117                        121                        124                         125                         
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.049.786             2.178.844              2.253.532             2.325.887              2.389.341               1.529.258              
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                          
Forrentning af opsparing 20.996                  86.408                   178.512                277.241                 382.635                  476.312                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.070.782             3.336.034              5.768.078             8.371.205              11.143.181             13.148.751            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 109                       114                         119                        126                        139                         171                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 105                       105                         106                        108                        114                         135                         
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 109                       113                         117                        121                        124                         125                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 105                       105                         104                        104                        102                         99                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Bilag 3b-1, rev2, scenarie 2: Grundlag og forudsætninger Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie II Uden tæt slutafdækning

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie II Uden tæt slutafdækning

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. 

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 60 år Filterkage 30% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 60 år Aske 30% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 Andet affald 60 år Andet affald 30% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 60 år Slagge 30% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                kr. 700 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) 60 60 60 60
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 30% 30% 30% 30%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt år - 2014 2014 2014 2014
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 4.851                  1.008             1.890             273                 1.680           

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. 363.500              for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 50.000                for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 100.000              for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag kr./m² 30                      
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² 70                      
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 50.000                for den del af anlægget som videreføres

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr 363.500              79.309           147.603          8.812               127.776       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 50.000                10.909           20.303           1.212               17.576         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr 100.000              21.818           40.606           2.424               35.152         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr 693.000              144.000         270.000          39.000             240.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr 1.617.000           336.000         630.000          91.000             560.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr 2.823.500           592.036         1.108.512       142.448           980.503       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 363.825              75.600           141.750          20.475             126.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 593.825              125.782         235.144          26.051             206.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 50.000                10.390           19.481           2.814               17.316         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 35.679.500         7.557.299      14.128.117     1.565.859        12.428.225  -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 38.503.000         8.149.335      15.236.629     1.708.308        13.408.728  -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning 592.036                                1.108.512           142.448         980.503          2.823.500        

Efterbehandling 7.557.299                             14.128.117         1.565.859      12.428.225     35.679.500      

I alt 8.149.335                             15.236.629         1.708.308      13.408.728     38.503.000      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning 21% 39% 5% 35% 100%

Efterbehandling 21% 40% 4% 35% 100%

I alt 21% 40% 4% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag 3b-2, rev2, scenarie 2: Samlet oversigt Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie II Uden tæt slutafdækning

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 7.557.299             8.475.308             8.814.321               9.166.894              9.533.569              9.914.912               10.311.509            -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 8.475.308             7.952.476               6.512.412              5.004.824              3.394.682               1.603.382              -                        -                        
Grundbeløb, primo 235                        245                         256                        272                        299                         371                         -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 245                        255                         266                        283                        311                         386                         -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 861.845                1.792.637               1.874.264              1.991.485              2.187.896               1.667.517              -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 861.845                2.654.482               4.528.746              6.520.230              8.708.127               10.375.644            -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 8.475.308             7.935.239               6.428.122              4.798.242              3.042.703               1.164.147              
Grundbeløb, primo 235                        244                         253                        261                        268                         269                         
Indeksreguleret grundbeløb 245                        254                         263                        271                        279                         280                         

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 861.845                1.788.751               1.850.006              1.909.283              1.961.043               1.210.712              
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 17.237                  70.938                    146.551                 227.599                 314.109                  390.109                  
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 879.082                2.738.771               4.735.328              6.872.209              9.147.362               10.748.183            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 245                        255                         266                        283                        311                         386                         -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 235                        235                         237                        242                        255                         305                         -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 245                        254                         263                        271                        279                         280                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 235                        235                         234                        232                        229                         221                         

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 14.128.117           15.846.094           16.479.938             17.139.135            17.824.701            18.537.689             19.279.196            -                        -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 15.846.094           14.863.569             12.160.718            9.331.065              6.308.503               2.943.905              -                        -                        -                        
Grundbeløb, primo 338                        351                         367                        390                        429                         535                         -                        -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 351                        365                         382                        406                        446                         557                         -                        -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.616.369             3.362.048               3.515.219              3.735.549              4.106.106               3.061.661              -                        -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 1.616.369             4.978.417               8.493.636              12.229.185            16.335.292             19.396.953            -                        -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 15.846.094           14.831.241             12.002.661            8.943.846              5.649.457               2.124.749              
Grundbeløb, primo 338                        351                         363                        374                        384                         386                         
Indeksreguleret grundbeløb 351                        365                         377                        389                        400                         402                         

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.616.369             3.354.736               3.469.530              3.580.532              3.677.143               2.209.739              
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 32.327                  133.043                  274.850                 426.845                 589.072                  730.373                  
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.648.697             5.136.475               8.880.855              12.888.232            17.154.447             20.094.559            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 351                        365                         382                        406                        446                         557                         -                        -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 338                        338                         340                        347                        367                         440                         -                        -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 351                        365                         377                        389                        400                         402                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 338                        337                         335                        333                        329                         318                         

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Bilag_3b_rev2_Sc2.xls Samlet oversigt Side 1 af 2



BILAG 3.b-3

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 1.565.859             1.776.640             1.847.706               1.921.614              1.998.478              2.078.418               2.161.554              -                        -                        -                        -                     -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.776.640             1.676.133               1.369.150              1.047.892              708.674                  331.173                  -                        -                        -                        -                     -                        
Grundbeløb, primo 635                        660                         690                        733                        805                         1.004                      -                        -                        -                        -                     -                        
Indeksreguleret grundbeløb 660                        686                         717                        762                        838                         1.044                      -                        -                        -                        -                     -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 171.573                380.891                  398.123                 419.157                 460.638                  344.420                  -                        -                        -                        -                     -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 171.573                552.464                  950.587                 1.369.743              1.830.382               2.174.801              -                        -                        -                        -                     -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.776.640             1.672.702               1.351.896              1.005.004              635.163                  239.456                  
Grundbeløb, primo 635                        659                         681                        703                        722                         726                         
Indeksreguleret grundbeløb 660                        685                         708                        731                        751                         755                         

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 171.573                380.112                  393.105                 402.002                 412.856                  249.035                  
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 3.431                     14.602                    30.651                   47.779                   65.987                    81.865                    
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 175.004                569.718                  993.474                 1.443.255              1.922.098               2.252.997              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 660                        686                         717                        762                        838                         1.044                      -                        -                        -                        -                     -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 635                        635                         638                        651                        688                         825                         -                        -                        -                        -                     -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 660                        685                         708                        731                        751                         755                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 635                        633                         630                        625                        617                         596                         

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 12.428.225           13.945.077           14.502.880             15.082.996            15.686.315            16.313.768             16.966.319            

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 13.945.077           13.090.835             10.733.897            8.266.522              5.631.803               2.702.957              
Grundbeløb, primo 141                        147                         154                        163                        179                         222                         
Indeksreguleret grundbeløb 147                        153                         160                        170                        187                         230                         
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.412.045             2.937.054               3.070.694              3.262.172              3.581.396               2.811.076              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 1.412.045             4.349.099               7.419.793              10.681.965            14.263.361             17.074.437            

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 13.945.077           13.062.594             10.595.766            7.927.795              5.053.834               1.977.858              
Grundbeløb, primo 141                        147                         152                        157                        161                         162                         
Indeksreguleret grundbeløb 147                        153                         158                        163                        167                         169                         
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.412.045             2.930.718               3.031.178              3.128.502              3.213.852               2.056.973              
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 28.241                  116.226                  240.113                 372.911                 514.674                  640.678                  
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.440.286             4.487.230               7.758.521              11.259.934            14.988.460             17.686.111            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 147                        153                         160                        170                        187                         230                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 141                        141                         142                        145                        153                         182                         
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 147                        153                         158                        163                        167                         169                         
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 141                        141                         140                        139                        138                         133                         

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Bilag_3c-1, rev2, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (0-30 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 30% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 30% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 
a) Andet affald 30 år Andet affald 30% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 30% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år
a) 1 ton jord pr. 1 ton andet affald => andet affald udgør 0,48 ton pr. m3 volumen.

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                kr. 700 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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 30% 30% 30% 30%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt år - 2014 2014 2014 2014
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 4.851                  1.008             1.890             273                 1.680           

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. 363.500              for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 50.000                for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 100.000              for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre kr./m² 30                      
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² 70                      
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.003.000           for den del af anlægget som videreføres (etablering af plastmembran 30 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr 363.500              79.309           147.603          8.812               127.776       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 50.000                10.909           20.303           1.212               17.576         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr 100.000              21.818           40.606           2.424               35.152         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr 693.000              144.000         270.000          39.000             240.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr 1.617.000           336.000         630.000          91.000             560.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr 2.823.500           592.036         1.108.512       142.448           980.503       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 363.825              75.600           141.750          20.475             126.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 593.825              125.782         235.144          26.051             206.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.003.000           624.000         1.170.000       169.000           1.040.000    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 20.817.750         4.397.455      8.224.318       950.523           7.245.455    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 23.641.250         4.989.491      9.332.830       1.092.971        8.225.958    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning 592.036                                1.108.512           142.448         980.503          2.823.500        

Efterbehandling 4.397.455                             8.224.318           950.523         7.245.455       20.817.750      

I alt 4.989.491                             9.332.830           1.092.971      8.225.958       23.641.250      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning 21% 39% 5% 35% 100%

Efterbehandling 21% 40% 5% 35% 100%

I alt 21% 39% 5% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag_3c-2, rev2, scenarie 3: Samlet oversigt (0-30 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 4.397.455             5.189.071            5.396.633              5.612.499             5.836.999             6.070.479               6.313.298              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.189.071            4.868.963              3.987.273             3.064.240             2.078.419               981.683                 -                       -                        
Grundbeløb, primo 144                       150                        157                        167                        183                         227                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 150                       156                        163                        173                        190                         236                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.671               1.097.555              1.147.532             1.219.301             1.339.556               1.020.950              -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 527.671               1.625.226              2.772.758             3.992.059             5.331.615               6.352.565              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.189.071            4.858.409              3.935.666             2.937.759             1.862.917               712.757                 
Grundbeløb, primo 144                       150                        155                        160                        164                         165                        
Indeksreguleret grundbeløb 150                       156                        161                        166                        171                         172                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.671               1.095.176              1.132.680             1.168.973             1.200.663               741.268                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 10.553                  43.432                   89.727                  139.349                192.316                  238.847                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 538.224               1.676.833              2.899.240             4.207.561             5.600.540               6.580.655              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 150                       156                        163                        173                        190                         236                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 144                       144                        145                        148                        156                         187                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 150                       156                        161                        166                        171                         172                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 144                       144                        143                        142                        140                         136                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 8.224.318             9.706.144            10.094.389            10.498.165           10.918.091           11.354.815             11.809.008            -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.706.144            9.104.321              7.448.755             5.715.519             3.864.122               1.803.218              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 207                       215                        225                        239                        263                         328                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 215                       224                        234                        249                        273                         341                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 990.068               2.059.342              2.153.163             2.288.121             2.515.097               1.875.347              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 990.068               3.049.410              5.202.572             7.490.693             10.005.790             11.881.136            -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.706.144            9.084.520              7.351.941             5.478.338             3.460.439               1.301.464              
Grundbeløb, primo 207                       215                        222                        229                        235                         237                        
Indeksreguleret grundbeløb 215                       223                        231                        238                        245                         246                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 990.068               2.054.863              2.125.177             2.193.169             2.252.346               1.353.523              
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 19.801                  81.492                   168.353                261.454                360.822                  447.372                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.009.869            3.146.224              5.439.754             7.894.376             10.507.544             12.308.438            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 215                       224                        234                        249                        273                         341                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 207                       207                        208                        213                        225                         269                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 215                       223                        231                        238                        245                         246                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 207                       207                        205                        204                        201                         194                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (0-30 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 950.523                1.136.690            1.182.158              1.229.444             1.278.622             1.329.767               1.382.957              -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.136.690            1.072.386              875.979                670.439                453.408                  211.883                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 406                       422                        441                        469                        515                         642                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 422                       439                        459                        488                        536                         668                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 109.772               243.693                 254.718                268.175                294.715                  220.359                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 109.772               353.465                 608.183                876.359                1.171.074               1.391.433              -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.136.690            1.070.190              864.940                642.999                406.376                  153.204                 
Grundbeløb, primo 406                       421                        436                        450                        462                         464                        
Indeksreguleret grundbeløb 422                       438                        453                        468                        480                         483                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 109.772               243.194                 251.508                257.200                264.144                  159.332                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 2.195                    9.343                     19.610                  30.569                  42.219                    52.377                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 111.967               364.504                 635.622                923.391                1.229.754               1.441.462              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 422                       439                        459                        488                        536                         668                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 406                       406                        408                        417                        440                         528                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 422                       438                        453                        468                        480                         483                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 406                       405                        403                        400                        395                         382                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 7.245.455             8.554.996            8.897.196              9.253.084             9.623.207             10.008.135             10.408.461            

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 8.554.996            8.030.937              6.585.008             5.071.328             3.454.986               1.658.204              
Grundbeløb, primo 87                         90                           94                          100                        110                         136                        
Indeksreguleret grundbeløb 90                         94                           98                          104                        114                         141                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 866.258               1.801.817              1.883.803             2.001.270             2.197.107               1.724.533              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 866.258               2.668.076              4.551.879             6.553.149             8.750.256               10.474.789            

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 8.554.996            8.013.612              6.500.268             4.863.526             3.100.415               1.213.372              
Grundbeløb, primo 87                         90                           93                          96                          99                           99                           
Indeksreguleret grundbeløb 90                         94                           97                          100                        103                         103                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 866.258               1.797.930              1.859.561             1.919.267             1.971.627               1.261.907              
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 17.325                  71.302                   147.304                228.773                315.741                  393.042                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 883.584               2.752.816              4.759.681             6.907.720             9.195.088               10.850.037            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 90                         94                           98                          104                        114                         141                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 87                         87                           87                          89                          94                           112                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 90                         94                           97                          100                        103                         103                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 87                         87                           86                          85                          84                           82                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Bilag_3d-1, rev2, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (30-60 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. Pladsen består af tre delområder: deponiet, omlastestation og genbrugsplads.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 10% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 10% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 
a) Andet affald 30 år Andet affald 10% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 10% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år
a) 1 ton jord pr. 1 ton andet affald => andet affald udgør 0,48 ton pr. m3 volumen.

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                kr. 700 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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 10% 10% 10% 10%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt + 30 år år - 2044 2044 2043 2044
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 1.617                  336                630                91                   560              

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. -                     for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og  1 mm plastmembran kr./m² -                     
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² -                     
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.053.000           or den del af anlægget som videreføres (Genudlægning af plastmembran 60 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 121.275              25.200           47.250           6.825               42.000         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 351.275              75.382           140.644          12.401             122.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.053.000           634.390         1.189.481       171.814           1.057.316    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 13.591.250         2.895.844      5.408.799       543.837           4.742.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 13.591.250         2.895.844      5.408.799       543.837           4.742.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning -                                        -                     -                 -                 -                  

Efterbehandling 2.895.844                             5.408.799           543.837         4.742.771       13.591.250      

I alt 2.895.844                             5.408.799           543.837         4.742.771       13.591.250      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Efterbehandling 21% 40% 4% 35% 100%

I alt 21% 40% 4% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag_3d-2, rev2, scenarie 3: Samlet oversigt (30-60 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 2.895.844             3.011.678            3.132.145              3.257.431             3.387.728             3.523.237               3.664.167              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.011.678            2.825.891              2.314.168             1.778.451             1.206.291               569.757                 -                       -                        
Grundbeløb, primo 84                         87                           91                          97                          106                         132                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 87                         90                           95                          101                        110                         137                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 306.254               637.009                 666.015                707.669                777.463                  592.548                 -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 306.254               943.263                 1.609.278             2.316.946             3.094.409               3.686.957              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.011.678            2.819.766              2.284.216             1.705.042             1.081.216               413.676                 
Grundbeløb, primo 84                         87                           90                          93                          95                           96                           
Indeksreguleret grundbeløb 87                         90                           93                          96                          99                           100                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 306.254               635.628                 657.394                678.459                696.851                  430.223                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 6.125                    25.208                   52.076                  80.877                  111.618                  138.624                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 312.379               973.215                 1.682.686             2.442.021             3.250.490               3.819.338              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 87                         90                           95                          101                        110                         137                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 84                         84                           84                          86                          91                           108                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 87                         90                           93                          96                          99                           100                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 84                         83                           83                          82                          81                           79                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.408.799             5.625.151            5.850.157              6.084.163             6.327.529             6.580.631               6.843.856              -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.625.151            5.276.367              4.316.892             3.312.403             2.239.434               1.045.047              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 120                       125                        130                        139                        152                         190                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 125                       130                        136                        144                        158                         198                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 573.789               1.193.482              1.247.856             1.326.070             1.457.613               1.086.849              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 573.789               1.767.271              3.015.127             4.341.197             5.798.809               6.885.658              -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.625.151            5.264.892              4.260.783             3.174.945             2.005.481               754.257                 
Grundbeløb, primo 120                       124                        129                        133                        136                         137                        
Indeksreguleret grundbeløb 125                       129                        134                        138                        142                         143                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 573.789               1.190.886              1.231.637             1.271.041             1.305.336               784.428                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 11.476                  47.228                   97.568                  151.524                209.113                  259.272                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 585.265               1.823.380              3.152.584             4.575.149             6.089.598               7.133.299              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 125                       130                        136                        144                        158                         198                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 120                       120                        121                        123                        130                         156                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 125                       129                        134                        138                        142                         143                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 120                       120                        119                        118                        117                         113                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (30-60 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 543.837                565.590               588.214                 611.742                636.212                661.660                  688.127                 -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 565.590               533.594                 435.866                333.594                225.605                  105.428                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 202                       210                        220                        233                        256                         319                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 210                       218                        228                        243                        267                         332                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 54.620                  121.256                 126.742                133.438                146.643                  109.645                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 54.620                  175.876                 302.617                436.055                582.699                  692.344                 -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 565.590               532.501                 430.374                319.941                202.203                  76.230                   
Grundbeløb, primo 202                       210                        217                        224                        230                         231                        
Indeksreguleret grundbeløb 210                       218                        225                        233                        239                         240                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 54.620                  121.008                 125.144                127.976                131.432                  79.280                   
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 1.092                    4.649                     9.758                     15.210                  21.007                    26.061                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 55.712                  181.369                 316.271                459.458                611.896                  717.237                 

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 210                       218                        228                        243                        267                         332                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 202                       202                        203                        207                        219                         263                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 210                       218                        225                        233                        239                         240                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 202                       202                        200                        199                        196                         190                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 4.742.771             4.932.481            5.129.781              5.334.972             5.548.371             5.770.306               6.001.118              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 4.932.481            4.630.329              3.796.662             2.923.933             1.992.012               956.057                 
Grundbeløb, primo 50                         52                           54                          58                          63                           78                           
Indeksreguleret grundbeløb 52                         54                           57                          60                          66                           81                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 499.451               1.038.859              1.086.128             1.153.855             1.266.767               994.299                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 499.451               1.538.310              2.624.438             3.778.294             5.045.061               6.039.360              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 4.932.481            4.620.340              3.747.804             2.804.122             1.787.580               699.584                 
Grundbeløb, primo 50                         52                           54                          55                          57                           57                           
Indeksreguleret grundbeløb 52                         54                           56                          58                          59                           60                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 499.451               1.036.617              1.072.151             1.106.575             1.136.764               727.567                 
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 9.989                    41.110                   84.930                  131.901                182.044                  226.613                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 509.440               1.587.168              2.744.249             3.982.725             5.301.534               6.255.714              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 52                         54                           57                          60                          66                           81                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 50                         50                           50                          51                          54                           64                           
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 52                         54                           56                          58                          59                           60                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 50                         50                           50                          49                          49                           47                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Til Miljøcenter Odense 

Tillæg til miljøansøgning vedr. Klintholm, etape 6.2 – sikkerhedsstillelse 

Revision 3 

+ kommentarer til UDKAST til afgørelse af 9. januar 2009 

 

Kommunekemi den 13. januar 2009 

Kommunekemi har den 3. og 17. december 2008 fremsendt henholdsvis 1. og 2. 
revision af tillæg om sikkerhedsstillelse til miljøansøgning vedr. etape 6.2 på Klint-
holm. Med 1. og 2. revision af tillæg til miljøansøgning er der i alt belyst 3 scenarier 
som udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse: 

1. Der etableres tæt slutafdækning ved nedlukning 

2. Der etableres ikke tæt slutafdækning 

3. Som scenarie 2; men der etableres tæt slutafdækning efter de første 30 år 

Miljøcenter Odense har i udkastet til afgørelse udpeget scenarie 3 som det endelige 
udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse og samtidig anført, at beregnin-
gen skal gennemføres med en årlig nedbørsmængde på 850 mm i stedet for den 
forudsatte mængde på 700 mm. Alle andre forudsætninger holdes uændrede. 

Kommunekemi har taget dette til efterretning og genberegnet scenarie 3. Resultatet 
af beregningerne fremgår i detaljer af bilagene 3c og 3d, mens hovedresultatet 
fremgår af nedenstående tabel 
 

Grundbeløb pr. ton (prisniveau 2009) Scenarie Sikkerhedsstillelse 

(prisniveau 2009) 

Filterkage Aske Slagge Andet affald 

3 kr. 41.965.040 kr. 228,- kr. 354,- kr. 148,- kr. 673,- 

 

Øvrige kommentarer til udkast til afgørelse 

Afsnittet under overskriften ”Priser for nedlukning”, side 9 i udkast til afgørelse bør 
udgå. 

Vi henviser til notat fra Mads Kobberø, Bech-Bruun. Notatet er vedlagt som bilag 4.  



Bilag_3c-1, rev3, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (0-30 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. Pladsen består af tre delområder: deponiet, omlastestation og genbrugsplads.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 30% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 30% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 
a) Andet affald 30 år Andet affald 30% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 30% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år
a) 1 ton jord pr. 1 ton andet affald => andet affald udgør 0,48 ton pr. m3 volumen.

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 30% 30% 30% 30%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt år - 2014 2014 2014 2014
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 5.891                  1.224             2.295             332                 2.040           

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. 363.500              for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 50.000                for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 100.000              for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre kr./m² 30                      
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² 70                      
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.003.000           for den del af anlægget som videreføres (etablering af plastmembran 30 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr 363.500              79.309           147.603          8.812               127.776       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 50.000                10.909           20.303           1.212               17.576         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr 100.000              21.818           40.606           2.424               35.152         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr 693.000              144.000         270.000          39.000             240.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr 1.617.000           336.000         630.000          91.000             560.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr 2.823.500           592.036         1.108.512       142.448           980.503       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 441.788              91.800           172.125          24.863             153.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 671.788              141.982         265.519          30.438             233.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.003.000           624.000         1.170.000       169.000           1.040.000    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 23.156.625         4.883.455      9.135.568       1.082.148        8.055.455    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 25.980.125         5.475.491      10.244.080     1.224.596        9.035.958    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning 592.036                                1.108.512           142.448         980.503          2.823.500        

Efterbehandling 4.883.455                             9.135.568           1.082.148      8.055.455       23.156.625      

I alt 5.475.491                             10.244.080         1.224.596      9.035.958       25.980.125      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning 21% 39% 5% 35% 100%

Efterbehandling 21% 39% 5% 35% 100%

I alt 21% 39% 5% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)

Bilag_3c_rev3_Sc3_0_30.xls Grundlag og forudsætninger Side 2 af 2



Bilag_3c-2, rev3, scenarie 3: Samlet oversigt (0-30 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 4.883.455             5.694.511            5.922.291              6.159.183             6.405.550             6.661.772               6.928.243              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.694.511            5.343.223              4.375.652             3.362.712             2.280.867               1.077.303              -                       -                        
Grundbeløb, primo 158                       165                        172                        183                        201                         249                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 165                       171                        179                        190                        209                         259                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 579.068               1.204.462              1.259.307             1.338.067             1.470.035               1.120.395              -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 579.068               1.783.531              3.042.838             4.380.905             5.850.940               6.971.335              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.694.511            5.331.641              4.319.018             3.223.911             2.044.374               782.183                 
Grundbeløb, primo 158                       164                        170                        175                        180                         181                        
Indeksreguleret grundbeløb 165                       171                        177                        182                        187                         188                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 579.068               1.201.852              1.243.008             1.282.836             1.317.614               813.471                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 11.581                  47.663                   98.467                  152.922                211.048                  262.112                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 590.650               1.840.165              3.181.639             4.617.398             6.146.059               7.221.642              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 165                       171                        179                        190                        209                         259                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 158                       158                        159                        162                        172                         205                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 165                       171                        177                        182                        187                         188                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 158                       158                        157                        156                        154                         149                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 9.135.568             10.653.844          11.079.997            11.523.197           11.984.125           12.463.490             12.962.030            -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.653.844          9.993.260              8.176.046             6.273.578             4.241.412               1.979.283              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 227                       236                        247                        262                        289                         360                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 236                       246                        257                        273                        300                         374                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.086.737            2.260.414              2.363.396             2.511.531             2.760.668               2.058.454              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 1.086.737            3.347.151              5.710.547             8.222.078             10.982.747             13.041.201            -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.653.844          9.971.525              8.069.778             6.013.238             3.798.313               1.428.538              
Grundbeløb, primo 227                       236                        244                        252                        258                         260                        
Indeksreguleret grundbeløb 236                       245                        254                        262                        269                         270                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.086.737            2.255.498              2.332.678             2.407.308             2.472.263               1.485.679              
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 21.735                  89.449                   184.790                286.982                396.052                  491.053                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.108.472            3.453.419              5.970.887             8.665.177             11.533.492             13.510.224            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 236                       246                        257                        273                        300                         374                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 227                       227                        228                        233                        247                         296                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 236                       245                        254                        262                        269                         270                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 227                       227                        225                        224                        221                         213                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (0-30 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 1.082.148             1.273.580            1.324.523              1.377.504             1.432.604             1.489.909               1.549.505              -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.273.580            1.201.532              981.472                751.179                508.011                  237.400                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 455                       473                        494                        525                        577                         719                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 473                       492                        514                        546                        600                         748                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 122.991               273.041                 285.393                300.471                330.207                  246.896                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 122.991               396.032                 681.426                981.897                1.312.105               1.559.001              -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.273.580            1.199.072              969.103                720.435                455.315                  171.654                 
Grundbeløb, primo 455                       472                        488                        504                        517                         520                        
Indeksreguleret grundbeløb 473                       491                        508                        524                        538                         541                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 122.991               272.482                 281.797                288.174                295.955                  178.520                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 2.460                    10.468                   21.972                  34.250                  47.303                    58.684                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 125.451               408.401                 712.170                1.034.594             1.377.851               1.615.055              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 473                       492                        514                        546                        600                         748                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 455                       455                        457                        467                        493                         591                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 473                       491                        508                        524                        538                         541                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 455                       454                        451                        448                        442                         428                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 8.055.455             9.397.396            9.773.292              10.164.223           10.570.792           10.993.624             11.433.369            

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.397.396            8.821.734              7.233.425             5.570.696             3.795.194               1.821.486              
Grundbeløb, primo 95                         99                           104                        110                        121                         149                        
Indeksreguleret grundbeløb 99                         103                        108                        114                        126                         155                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 951.558               1.979.240              2.069.299             2.198.333             2.413.454               1.894.345              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 951.558               2.930.798              5.000.097             7.198.430             9.611.883               11.506.228            

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.397.396            8.802.703              7.140.341             5.342.432             3.405.709               1.332.852              
Grundbeløb, primo 95                         99                           102                        106                        108                         109                        
Indeksreguleret grundbeløb 99                         103                        106                        110                        113                         114                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 951.558               1.974.970              2.042.669             2.108.255             2.165.771               1.386.166              
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 19.031                  78.323                   161.809                251.300                346.832                  431.744                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 970.589               3.023.882              5.228.361             7.587.915             10.100.517             11.918.427            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 99                         103                        108                        114                        126                         155                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 95                         95                           96                          98                          103                         123                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 99                         103                        106                        110                        113                         114                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 95                         95                           95                          94                          93                           90                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Bilag_3c_rev3_Sc3_0_30.xls Samlet oversigt Side 2 af 2



Bilag_3d-1, rev3, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (30-60 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. Pladsen består af tre delområder: deponiet, omlastestation og genbrugsplads.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 10% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 10% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 Andet affald 30 år Andet affald 10% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 10% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 10% 10% 10% 10%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt + 30 år år - 2044 2044 2043 2044
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 1.964                  408                765                111                 680              

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. -                     for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og  1 mm plastmembran kr./m² -                     
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² -                     
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.053.000           or den del af anlægget som videreføres (Genudlægning af plastmembran 60 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 147.263              30.600           57.375           8.288               51.000         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 377.263              80.782           150.769          13.863             131.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.053.000           634.390         1.189.481       171.814           1.057.316    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 14.370.875         3.057.844      5.712.549       587.712           5.012.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 14.370.875         3.057.844      5.712.549       587.712           5.012.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning -                                        -                     -                 -                 -                  

Efterbehandling 3.057.844                             5.712.549           587.712         5.012.771       14.370.875      

I alt 3.057.844                             5.712.549           587.712         5.012.771       14.370.875      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Efterbehandling 21% 40% 4% 35% 100%

I alt 21% 40% 4% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag_3d-2, rev3, scenarie 3: Samlet oversigt (30-60 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 3.057.844             3.180.158            3.307.364              3.439.659             3.577.245             3.720.335               3.869.148              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.180.158            2.983.978              2.443.628             1.877.941             1.273.774               601.631                 -                       -                        
Grundbeløb, primo 88                         92                           96                          102                        112                         139                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 92                         96                           100                        106                        117                         145                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 323.387               672.644                 703.273                747.257                820.956                  625.696                 -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 323.387               996.031                 1.699.304             2.446.561             3.267.517               3.893.214              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.180.158            2.977.510              2.412.000             1.800.426             1.141.702               436.818                 
Grundbeløb, primo 88                         92                           95                          98                          101                         101                        
Indeksreguleret grundbeløb 92                         95                           99                          102                        105                         105                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 323.387               671.186                 694.171                716.413                735.835                  454.291                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 6.468                    26.618                   54.990                  85.401                  117.862                  146.379                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 329.854               1.027.659              1.776.819             2.578.633             3.432.330               4.033.000              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 92                         96                           100                        106                        117                         145                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 88                         88                           89                          91                          96                           114                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 92                         95                           99                          102                        105                         105                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 88                         88                           88                          87                          86                           83                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.712.549             5.941.051            6.178.693              6.425.840             6.682.874             6.950.189               7.228.197              -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.941.051            5.572.680              4.559.322             3.498.422             2.365.197               1.103.735              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 127                       132                        138                        146                        161                         201                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 132                       137                        143                        152                        167                         209                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 606.013               1.260.506              1.317.933             1.400.540             1.539.470               1.147.884              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 606.013               1.866.519              3.184.452             4.584.992             6.124.462               7.272.346              -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.941.051            5.560.560              4.500.063             3.353.245             2.118.106               796.615                 
Grundbeløb, primo 127                       131                        136                        140                        144                         145                        
Indeksreguleret grundbeløb 132                       137                        141                        146                        150                         151                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 606.013               1.257.764              1.300.804             1.342.421             1.378.642               828.480                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 12.120                  49.881                   103.047                160.034                220.856                  273.833                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 618.133               1.925.778              3.329.629             4.832.083             6.431.581               7.533.894              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 132                       137                        143                        152                        167                         209                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 127                       127                        127                        130                        138                         165                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 132                       137                        141                        146                        150                         151                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 127                       126                        126                        125                        123                         119                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (30-60 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 587.712                611.220               635.669                 661.096                687.539                715.041                  743.643                 -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 611.220               576.642                 471.031                360.508                243.806                  113.934                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 218                       227                        237                        252                        277                         345                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 227                       236                        247                        262                        288                         359                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 59.026                  131.039                 136.967                144.203                158.474                  118.491                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 59.026                  190.065                 327.032                471.235                629.709                  748.200                 -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 611.220               575.462                 465.095                345.753                218.516                  82.380                   
Grundbeløb, primo 218                       227                        234                        242                        248                         250                        
Indeksreguleret grundbeløb 227                       236                        244                        251                        258                         260                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 59.026                  130.770                 135.241                138.301                142.035                  85.676                   
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 1.181                    5.024                     10.545                  16.437                  22.702                    28.164                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 60.207                  196.001                 341.786                496.525                661.262                  775.102                 

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 227                       236                        247                        262                        288                         359                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 218                       218                        219                        224                        237                         284                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 227                       236                        244                        251                        258                         260                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 218                       218                        217                        215                        212                         205                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.012.771             5.213.281            5.421.813              5.638.685             5.864.233             6.098.802               6.342.754              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.213.281            4.893.928              4.012.801             3.090.389             2.105.415               1.010.484              
Grundbeløb, primo 53                         55                           57                          61                          67                           83                           
Indeksreguleret grundbeløb 55                         57                           60                          64                          70                           86                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.884               1.098.000              1.147.960             1.219.543             1.338.883               1.050.903              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 527.884               1.625.884              2.773.844             3.993.387             5.332.270               6.383.173              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.213.281            4.883.371              3.961.162             2.963.757             1.889.345               739.410                 
Grundbeløb, primo 53                         55                           57                          59                          60                           61                           
Indeksreguleret grundbeløb 55                         57                           59                          61                          63                           63                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.884               1.095.631              1.133.187             1.169.571             1.201.479               768.987                 
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 10.558                  43.450                   89.765                  139.410                192.408                  239.513                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 538.442               1.677.523              2.900.475             4.209.457             5.603.344               6.611.844              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 55                         57                           60                          64                          70                           86                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 53                         53                           53                          54                          57                           68                           
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 55                         57                           59                          61                          63                           63                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 53                         53                           52                          52                          51                           50                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Per A. Andreasen 

Fra: Lene Fjord Hocksdahl [LF@bechbruun.com] på vegne af Mads Kobberø [MKO@bechbruun.com]

Sendt: 13. januar 2009 12:10

Til: Per A. Andreasen

Cc: Jacob Hjortshøj

Emne: Projekt K2

Page 1 of 2

13-01-2009

Jeg henviser til vores telefonsamtale g.d. 
  
Jeg studser som nævnt i den forbindelse over det på side 9 i udkast til miljøgodkendelse anførte 
under overskriften "Priser for nedlukning". Her anføres dels noget om, at nogle omkostninger til 
"generel vedligeholdelse og nedlukning" skal fordeles imellem etaperne, ligesom det anføres, at 
det, såfremt der ikke træffes en afgørelse om sikkerhedsstillelse vedrørende de etaper, der 
aktuelt er i brug, vil det kunne føre til en revurdering af sikkerhedsstillelsen for så vidt angår 
etape 6.2. 
  
Jeg er ikke umiddelbart enig i den kobling, der hermed øjensynlig skitseres i forholdet mellem 
etape 6.2 og andre etaper. 
  
Afgørelsen om sikkerhedsstillelse vedrørende etape 6.2 knytter sig udelukkende til nedlukning 
og efterbehandlingsudgifter vedrørende etape 6.2 (fra det tidspunkt etape 6.2 nedlukkes og 60 
år frem). Hvad der således sker i forhold til andre etaper er uden betydning i relation til 
fastsættelse af sikkerhedsstillelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Hvad angår de igangværende etaper (etape 1-3 og 6.1) er situationen aktuelt den, at det ikke 
er endeligt afklaret, om disse etaper nedlukkes inden for den i bekendtgørelsen fastsatte frist 
(16. juli 2009). 
  
Fortsætter etaperne ikke efter dette tidspunkt, vil de pågældende etaper skulle nedlukkes, og 
der vil i forbindelse med afgørelse herom blive stillet krav om nedluknings- og 
efterbehandlingsforanstaltninger. Der skal i den forbindelse ikke stilles sikkerhed, og dette 
forhold kan derfor heller ikke påvirke sikkerhedsstillelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Såfremt der træffes afgørelse om, at en eller flere af de aktuelt igangværende etaper kan 
fortsætte efter juli 2009, skal der stilles sikkerhed på baggrund af en afgørelse herom. Heller 
ikke i den situation påvirkes sikkerhedsstillelsesafgørelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Jeg skal på den baggrund anbefale, at afsnittet "Priser for nedlukning" udgår, idet det heri efter 
min opfattelse anførte kan misforstås, og at en afklaring for så vidt angår de igangværende 
etaper 1-3 og 6.1 under alle omstændigheder fordrer en særskilt afgørelse vedrørende disse 
etaper. 
  
Hvad angår de øvrige beregningsforudsætninger, herunder overensstemmelse med 
deponeringsbekendtgørelsen og vejledning om overgangsplaner (vejledning 5/2002) er det et 
forhold af primært teknisk-økonomisk karakter, som jeg vil anbefale, at Kommunekemi, 
såfremt Kommunekemi finder behov herfor, drøfter med fx COWI, såfremt der måtte være 
momenter heri, som Kommunekemi ønsker vurderet. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
 

 
 
Advokatfirma 
 
Mads Kobberø
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Til Miljøcenter Odense 

Tillæg til miljøansøgning vedr. Klintholm, etape 6.2 – sikkerhedsstillelse 

Revision 3.2 

+ kommentarer til UDKAST til afgørelse af 9. januar 2009 

 

Kommunekemi den 20. januar 2009 

Kommunekemi har den 3. og 17. december 2008 fremsendt henholdsvis 1. og 2. 

revision af tillæg om sikkerhedsstillelse til miljøansøgning vedr. etape 6.2 på Klint-

holm. Med 1. og 2. revision af tillæg til miljøansøgning er der i alt belyst 3 scenarier 

som udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse: 

1. Der etableres tæt slutafdækning ved nedlukning 

2. Der etableres ikke tæt slutafdækning 

3. Som scenarie 2; men der etableres tæt slutafdækning efter de første 30 år 

Miljøcenter Odense har i udkastet til afgørelse udpeget scenarie 3 som det endelige 

udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse og samtidig anført, at beregnin-

gen skal gennemføres med en årlig nedbørsmængde på 850 mm i stedet for den 

forudsatte mængde på 700 mm. Alle andre forudsætninger holdes uændrede. 

Kommunekemi har taget dette til efterretning og genberegnet scenarie 3. Resultatet 

af beregningerne fremgår i detaljer af bilagene 3c og 3d, mens hovedresultatet 

fremgår af nedenstående tabel. 

 

Grundbeløb pr. ton (prisniveau 2009) Scenarie Sikkerhedsstillelse 

(prisniveau 2009) 

Filterkage Aske Slagge Andet affald 

3 kr. 41.965.040 kr. 247,- kr. 354,- kr. 148,- kr. 673,- 

 

I forbindelse med den nu foreliggende revision 3.2 er der ikke foretaget ændringer i 

beregningerne, og vi henviser derfor til bilag fremsendt den 13. januar 2009. 

Ændringer fra revision 3.0 og 3.1 findes alene i det efterfølgende afsnit: 



  

 

 

Side 2 af 2 

Øvrige kommentarer til udkast til afgørelse 

For at præcisere grundlaget for en genberegning af sikkerhedsstillelsen i den sam-

menhæng, der fremgår af afsnittene under overskriften ”Priser for nedlukning”, side 

9 i udkast til afgørelse, foreslår vi, at de to nuværende afsnit efterfølges af følgende 

tekst: 

 
"En ny beregning der som de væsentligste punkter vil omfatte retableringsudgifterne 

vedrørende de fællesarealer, der skal anvendes som et led i driften af etape 6.2, samt 

moniteringsprogrammet. Den eventuelle nye beregning vil således ikke ændre på de 

beregningsforudsætninger og dermed den del af sikkerhedsstillelsen, der knytter sig til 

de nedluknings og efterbehandlingsforanstaltninger, der kan isoleres til de enkelte 

etaper som f.eks. udgifter til perkolatopsamling. 

Cowi har for Kommunekemi foretaget en beregning, der viser, at en eventuel ny be-

regning ikke vil ændre væsentlig på sikkerhedsstillelsesberegningen for etape 6.2. Mil-

jøcenter Odense har ikke gennemgået Cowis materiale, men vil gøre det, såfremt det 

senere bliver aktuelt at foretage en ny beregning". 
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Til Miljøcenter Odense 

Tillæg til miljøansøgning vedr. Klintholm, etape 6.2 – sikkerhedsstillelse 

Revision 3 

+ kommentarer til UDKAST til afgørelse af 9. januar 2009 

 

Kommunekemi den 13. januar 2009 

Kommunekemi har den 3. og 17. december 2008 fremsendt henholdsvis 1. og 2. 
revision af tillæg om sikkerhedsstillelse til miljøansøgning vedr. etape 6.2 på Klint-
holm. Med 1. og 2. revision af tillæg til miljøansøgning er der i alt belyst 3 scenarier 
som udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse: 

1. Der etableres tæt slutafdækning ved nedlukning 

2. Der etableres ikke tæt slutafdækning 

3. Som scenarie 2; men der etableres tæt slutafdækning efter de første 30 år 

Miljøcenter Odense har i udkastet til afgørelse udpeget scenarie 3 som det endelige 
udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse og samtidig anført, at beregnin-
gen skal gennemføres med en årlig nedbørsmængde på 850 mm i stedet for den 
forudsatte mængde på 700 mm. Alle andre forudsætninger holdes uændrede. 

Kommunekemi har taget dette til efterretning og genberegnet scenarie 3. Resultatet 
af beregningerne fremgår i detaljer af bilagene 3c og 3d, mens hovedresultatet 
fremgår af nedenstående tabel 
 

Grundbeløb pr. ton (prisniveau 2009) Scenarie Sikkerhedsstillelse 

(prisniveau 2009) 

Filterkage Aske Slagge Andet affald 

3 kr. 41.965.040 kr. 228,- kr. 354,- kr. 148,- kr. 673,- 

 

Øvrige kommentarer til udkast til afgørelse 

Afsnittet under overskriften ”Priser for nedlukning”, side 9 i udkast til afgørelse bør 
udgå. 

Vi henviser til notat fra Mads Kobberø, Bech-Bruun. Notatet er vedlagt som bilag 4.  



Bilag_3c-1, rev3, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (0-30 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. Pladsen består af tre delområder: deponiet, omlastestation og genbrugsplads.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 30% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 30% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 
a) Andet affald 30 år Andet affald 30% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 30% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år
a) 1 ton jord pr. 1 ton andet affald => andet affald udgør 0,48 ton pr. m3 volumen.

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 30% 30% 30% 30%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt år - 2014 2014 2014 2014
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 5.891                  1.224             2.295             332                 2.040           

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. 363.500              for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 50.000                for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 100.000              for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre kr./m² 30                      
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² 70                      
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.003.000           for den del af anlægget som videreføres (etablering af plastmembran 30 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr 363.500              79.309           147.603          8.812               127.776       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 50.000                10.909           20.303           1.212               17.576         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr 100.000              21.818           40.606           2.424               35.152         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr 693.000              144.000         270.000          39.000             240.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr 1.617.000           336.000         630.000          91.000             560.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr 2.823.500           592.036         1.108.512       142.448           980.503       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 441.788              91.800           172.125          24.863             153.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 671.788              141.982         265.519          30.438             233.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.003.000           624.000         1.170.000       169.000           1.040.000    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 23.156.625         4.883.455      9.135.568       1.082.148        8.055.455    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 25.980.125         5.475.491      10.244.080     1.224.596        9.035.958    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning 592.036                                1.108.512           142.448         980.503          2.823.500        

Efterbehandling 4.883.455                             9.135.568           1.082.148      8.055.455       23.156.625      

I alt 5.475.491                             10.244.080         1.224.596      9.035.958       25.980.125      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning 21% 39% 5% 35% 100%

Efterbehandling 21% 39% 5% 35% 100%

I alt 21% 39% 5% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag_3c-2, rev3, scenarie 3: Samlet oversigt (0-30 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 4.883.455             5.694.511            5.922.291              6.159.183             6.405.550             6.661.772               6.928.243              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.694.511            5.343.223              4.375.652             3.362.712             2.280.867               1.077.303              -                       -                        
Grundbeløb, primo 158                       165                        172                        183                        201                         249                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 165                       171                        179                        190                        209                         259                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 579.068               1.204.462              1.259.307             1.338.067             1.470.035               1.120.395              -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 579.068               1.783.531              3.042.838             4.380.905             5.850.940               6.971.335              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.694.511            5.331.641              4.319.018             3.223.911             2.044.374               782.183                 
Grundbeløb, primo 158                       164                        170                        175                        180                         181                        
Indeksreguleret grundbeløb 165                       171                        177                        182                        187                         188                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 579.068               1.201.852              1.243.008             1.282.836             1.317.614               813.471                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 11.581                  47.663                   98.467                  152.922                211.048                  262.112                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 590.650               1.840.165              3.181.639             4.617.398             6.146.059               7.221.642              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 165                       171                        179                        190                        209                         259                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 158                       158                        159                        162                        172                         205                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 165                       171                        177                        182                        187                         188                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 158                       158                        157                        156                        154                         149                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 9.135.568             10.653.844          11.079.997            11.523.197           11.984.125           12.463.490             12.962.030            -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.653.844          9.993.260              8.176.046             6.273.578             4.241.412               1.979.283              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 227                       236                        247                        262                        289                         360                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 236                       246                        257                        273                        300                         374                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.086.737            2.260.414              2.363.396             2.511.531             2.760.668               2.058.454              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 1.086.737            3.347.151              5.710.547             8.222.078             10.982.747             13.041.201            -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.653.844          9.971.525              8.069.778             6.013.238             3.798.313               1.428.538              
Grundbeløb, primo 227                       236                        244                        252                        258                         260                        
Indeksreguleret grundbeløb 236                       245                        254                        262                        269                         270                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.086.737            2.255.498              2.332.678             2.407.308             2.472.263               1.485.679              
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 21.735                  89.449                   184.790                286.982                396.052                  491.053                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.108.472            3.453.419              5.970.887             8.665.177             11.533.492             13.510.224            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 236                       246                        257                        273                        300                         374                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 227                       227                        228                        233                        247                         296                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 236                       245                        254                        262                        269                         270                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 227                       227                        225                        224                        221                         213                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (0-30 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 1.082.148             1.273.580            1.324.523              1.377.504             1.432.604             1.489.909               1.549.505              -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.273.580            1.201.532              981.472                751.179                508.011                  237.400                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 455                       473                        494                        525                        577                         719                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 473                       492                        514                        546                        600                         748                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 122.991               273.041                 285.393                300.471                330.207                  246.896                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 122.991               396.032                 681.426                981.897                1.312.105               1.559.001              -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.273.580            1.199.072              969.103                720.435                455.315                  171.654                 
Grundbeløb, primo 455                       472                        488                        504                        517                         520                        
Indeksreguleret grundbeløb 473                       491                        508                        524                        538                         541                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 122.991               272.482                 281.797                288.174                295.955                  178.520                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 2.460                    10.468                   21.972                  34.250                  47.303                    58.684                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 125.451               408.401                 712.170                1.034.594             1.377.851               1.615.055              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 473                       492                        514                        546                        600                         748                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 455                       455                        457                        467                        493                         591                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 473                       491                        508                        524                        538                         541                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 455                       454                        451                        448                        442                         428                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 8.055.455             9.397.396            9.773.292              10.164.223           10.570.792           10.993.624             11.433.369            

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.397.396            8.821.734              7.233.425             5.570.696             3.795.194               1.821.486              
Grundbeløb, primo 95                         99                           104                        110                        121                         149                        
Indeksreguleret grundbeløb 99                         103                        108                        114                        126                         155                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 951.558               1.979.240              2.069.299             2.198.333             2.413.454               1.894.345              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 951.558               2.930.798              5.000.097             7.198.430             9.611.883               11.506.228            

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.397.396            8.802.703              7.140.341             5.342.432             3.405.709               1.332.852              
Grundbeløb, primo 95                         99                           102                        106                        108                         109                        
Indeksreguleret grundbeløb 99                         103                        106                        110                        113                         114                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 951.558               1.974.970              2.042.669             2.108.255             2.165.771               1.386.166              
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 19.031                  78.323                   161.809                251.300                346.832                  431.744                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 970.589               3.023.882              5.228.361             7.587.915             10.100.517             11.918.427            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 99                         103                        108                        114                        126                         155                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 95                         95                           96                          98                          103                         123                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 99                         103                        106                        110                        113                         114                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 95                         95                           95                          94                          93                           90                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Bilag_3d-1, rev3, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (30-60 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. Pladsen består af tre delområder: deponiet, omlastestation og genbrugsplads.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 10% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 10% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 Andet affald 30 år Andet affald 10% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 10% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 10% 10% 10% 10%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt + 30 år år - 2044 2044 2043 2044
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 1.964                  408                765                111                 680              

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. -                     for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og  1 mm plastmembran kr./m² -                     
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² -                     
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.053.000           or den del af anlægget som videreføres (Genudlægning af plastmembran 60 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 147.263              30.600           57.375           8.288               51.000         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 377.263              80.782           150.769          13.863             131.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.053.000           634.390         1.189.481       171.814           1.057.316    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 14.370.875         3.057.844      5.712.549       587.712           5.012.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 14.370.875         3.057.844      5.712.549       587.712           5.012.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning -                                        -                     -                 -                 -                  

Efterbehandling 3.057.844                             5.712.549           587.712         5.012.771       14.370.875      

I alt 3.057.844                             5.712.549           587.712         5.012.771       14.370.875      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Efterbehandling 21% 40% 4% 35% 100%

I alt 21% 40% 4% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag_3d-2, rev3, scenarie 3: Samlet oversigt (30-60 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 3.057.844             3.180.158            3.307.364              3.439.659             3.577.245             3.720.335               3.869.148              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.180.158            2.983.978              2.443.628             1.877.941             1.273.774               601.631                 -                       -                        
Grundbeløb, primo 88                         92                           96                          102                        112                         139                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 92                         96                           100                        106                        117                         145                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 323.387               672.644                 703.273                747.257                820.956                  625.696                 -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 323.387               996.031                 1.699.304             2.446.561             3.267.517               3.893.214              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.180.158            2.977.510              2.412.000             1.800.426             1.141.702               436.818                 
Grundbeløb, primo 88                         92                           95                          98                          101                         101                        
Indeksreguleret grundbeløb 92                         95                           99                          102                        105                         105                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 323.387               671.186                 694.171                716.413                735.835                  454.291                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 6.468                    26.618                   54.990                  85.401                  117.862                  146.379                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 329.854               1.027.659              1.776.819             2.578.633             3.432.330               4.033.000              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 92                         96                           100                        106                        117                         145                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 88                         88                           89                          91                          96                           114                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 92                         95                           99                          102                        105                         105                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 88                         88                           88                          87                          86                           83                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.712.549             5.941.051            6.178.693              6.425.840             6.682.874             6.950.189               7.228.197              -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.941.051            5.572.680              4.559.322             3.498.422             2.365.197               1.103.735              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 127                       132                        138                        146                        161                         201                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 132                       137                        143                        152                        167                         209                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 606.013               1.260.506              1.317.933             1.400.540             1.539.470               1.147.884              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 606.013               1.866.519              3.184.452             4.584.992             6.124.462               7.272.346              -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.941.051            5.560.560              4.500.063             3.353.245             2.118.106               796.615                 
Grundbeløb, primo 127                       131                        136                        140                        144                         145                        
Indeksreguleret grundbeløb 132                       137                        141                        146                        150                         151                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 606.013               1.257.764              1.300.804             1.342.421             1.378.642               828.480                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 12.120                  49.881                   103.047                160.034                220.856                  273.833                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 618.133               1.925.778              3.329.629             4.832.083             6.431.581               7.533.894              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 132                       137                        143                        152                        167                         209                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 127                       127                        127                        130                        138                         165                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 132                       137                        141                        146                        150                         151                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 127                       126                        126                        125                        123                         119                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (30-60 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 587.712                611.220               635.669                 661.096                687.539                715.041                  743.643                 -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 611.220               576.642                 471.031                360.508                243.806                  113.934                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 218                       227                        237                        252                        277                         345                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 227                       236                        247                        262                        288                         359                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 59.026                  131.039                 136.967                144.203                158.474                  118.491                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 59.026                  190.065                 327.032                471.235                629.709                  748.200                 -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 611.220               575.462                 465.095                345.753                218.516                  82.380                   
Grundbeløb, primo 218                       227                        234                        242                        248                         250                        
Indeksreguleret grundbeløb 227                       236                        244                        251                        258                         260                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 59.026                  130.770                 135.241                138.301                142.035                  85.676                   
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 1.181                    5.024                     10.545                  16.437                  22.702                    28.164                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 60.207                  196.001                 341.786                496.525                661.262                  775.102                 

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 227                       236                        247                        262                        288                         359                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 218                       218                        219                        224                        237                         284                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 227                       236                        244                        251                        258                         260                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 218                       218                        217                        215                        212                         205                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.012.771             5.213.281            5.421.813              5.638.685             5.864.233             6.098.802               6.342.754              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.213.281            4.893.928              4.012.801             3.090.389             2.105.415               1.010.484              
Grundbeløb, primo 53                         55                           57                          61                          67                           83                           
Indeksreguleret grundbeløb 55                         57                           60                          64                          70                           86                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.884               1.098.000              1.147.960             1.219.543             1.338.883               1.050.903              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 527.884               1.625.884              2.773.844             3.993.387             5.332.270               6.383.173              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.213.281            4.883.371              3.961.162             2.963.757             1.889.345               739.410                 
Grundbeløb, primo 53                         55                           57                          59                          60                           61                           
Indeksreguleret grundbeløb 55                         57                           59                          61                          63                           63                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.884               1.095.631              1.133.187             1.169.571             1.201.479               768.987                 
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 10.558                  43.450                   89.765                  139.410                192.408                  239.513                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 538.442               1.677.523              2.900.475             4.209.457             5.603.344               6.611.844              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 55                         57                           60                          64                          70                           86                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 53                         53                           53                          54                          57                           68                           
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 55                         57                           59                          61                          63                           63                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 53                         53                           52                          52                          51                           50                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Per A. Andreasen 

Fra: Lene Fjord Hocksdahl [LF@bechbruun.com] på vegne af Mads Kobberø [MKO@bechbruun.com]

Sendt: 13. januar 2009 12:10

Til: Per A. Andreasen

Cc: Jacob Hjortshøj

Emne: Projekt K2

Page 1 of 2

13-01-2009

Jeg henviser til vores telefonsamtale g.d. 
  
Jeg studser som nævnt i den forbindelse over det på side 9 i udkast til miljøgodkendelse anførte 
under overskriften "Priser for nedlukning". Her anføres dels noget om, at nogle omkostninger til 
"generel vedligeholdelse og nedlukning" skal fordeles imellem etaperne, ligesom det anføres, at 
det, såfremt der ikke træffes en afgørelse om sikkerhedsstillelse vedrørende de etaper, der 
aktuelt er i brug, vil det kunne føre til en revurdering af sikkerhedsstillelsen for så vidt angår 
etape 6.2. 
  
Jeg er ikke umiddelbart enig i den kobling, der hermed øjensynlig skitseres i forholdet mellem 
etape 6.2 og andre etaper. 
  
Afgørelsen om sikkerhedsstillelse vedrørende etape 6.2 knytter sig udelukkende til nedlukning 
og efterbehandlingsudgifter vedrørende etape 6.2 (fra det tidspunkt etape 6.2 nedlukkes og 60 
år frem). Hvad der således sker i forhold til andre etaper er uden betydning i relation til 
fastsættelse af sikkerhedsstillelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Hvad angår de igangværende etaper (etape 1-3 og 6.1) er situationen aktuelt den, at det ikke 
er endeligt afklaret, om disse etaper nedlukkes inden for den i bekendtgørelsen fastsatte frist 
(16. juli 2009). 
  
Fortsætter etaperne ikke efter dette tidspunkt, vil de pågældende etaper skulle nedlukkes, og 
der vil i forbindelse med afgørelse herom blive stillet krav om nedluknings- og 
efterbehandlingsforanstaltninger. Der skal i den forbindelse ikke stilles sikkerhed, og dette 
forhold kan derfor heller ikke påvirke sikkerhedsstillelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Såfremt der træffes afgørelse om, at en eller flere af de aktuelt igangværende etaper kan 
fortsætte efter juli 2009, skal der stilles sikkerhed på baggrund af en afgørelse herom. Heller 
ikke i den situation påvirkes sikkerhedsstillelsesafgørelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Jeg skal på den baggrund anbefale, at afsnittet "Priser for nedlukning" udgår, idet det heri efter 
min opfattelse anførte kan misforstås, og at en afklaring for så vidt angår de igangværende 
etaper 1-3 og 6.1 under alle omstændigheder fordrer en særskilt afgørelse vedrørende disse 
etaper. 
  
Hvad angår de øvrige beregningsforudsætninger, herunder overensstemmelse med 
deponeringsbekendtgørelsen og vejledning om overgangsplaner (vejledning 5/2002) er det et 
forhold af primært teknisk-økonomisk karakter, som jeg vil anbefale, at Kommunekemi, 
såfremt Kommunekemi finder behov herfor, drøfter med fx COWI, såfremt der måtte være 
momenter heri, som Kommunekemi ønsker vurderet. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
 

 
 
Advokatfirma 
 
Mads Kobberø



 

  

CONFIDENTIALITY 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you 
are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete the message and any 
attachment from your system. If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any 
attachment or disclose the contents to any other person. 

The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business. Our terms of business 
can be viewed at www.bechbruun.com/terms_of_business.htm 

  

Partner Frue Kirkeplads 4
8100 Århus C

  
T dir. +45 72 27 35 12 T +45 72 27 00 00
M +45 25 26 35 12 F +45 72 27 00 27
    
mko@bechbruun.com www.bechbruun.com

Page 2 of 2

13-01-2009



 

 

 
Lindholmvej 3 � DK-5800 Nyborg � Telefon +45 6331 7100 � Telefax +45 6331 7300 � kk@kommunekemi.dk 

www.kommunekemi.dk � A/S reg. nr. 48982  � CVR-nr. DK 3448 4414 � Bank: Danske Bank 

 

Til Miljøcenter Odense 

Tillæg til miljøansøgning vedr. Klintholm, etape 6.2 – sikkerhedsstillelse 

Revision 3 

+ kommentarer til UDKAST til afgørelse af 9. januar 2009 

 

Kommunekemi den 13. januar 2009 

Kommunekemi har den 3. og 17. december 2008 fremsendt henholdsvis 1. og 2. 
revision af tillæg om sikkerhedsstillelse til miljøansøgning vedr. etape 6.2 på Klint-
holm. Med 1. og 2. revision af tillæg til miljøansøgning er der i alt belyst 3 scenarier 
som udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse: 

1. Der etableres tæt slutafdækning ved nedlukning 

2. Der etableres ikke tæt slutafdækning 

3. Som scenarie 2; men der etableres tæt slutafdækning efter de første 30 år 

Miljøcenter Odense har i udkastet til afgørelse udpeget scenarie 3 som det endelige 
udgangspunkt for beregning af sikkerhedsstillelse og samtidig anført, at beregnin-
gen skal gennemføres med en årlig nedbørsmængde på 850 mm i stedet for den 
forudsatte mængde på 700 mm. Alle andre forudsætninger holdes uændrede. 

Kommunekemi har taget dette til efterretning og genberegnet scenarie 3. Resultatet 
af beregningerne fremgår i detaljer af bilagene 3c og 3d, mens hovedresultatet 
fremgår af nedenstående tabel 
 

Grundbeløb pr. ton (prisniveau 2009) Scenarie Sikkerhedsstillelse 

(prisniveau 2009) 

Filterkage Aske Slagge Andet affald 

3 kr. 41.965.040 kr. 228,- kr. 354,- kr. 148,- kr. 673,- 

 

Øvrige kommentarer til udkast til afgørelse 

Afsnittet under overskriften ”Priser for nedlukning”, side 9 i udkast til afgørelse bør 
udgå. 

Vi henviser til notat fra Mads Kobberø, Bech-Bruun. Notatet er vedlagt som bilag 4.  



Bilag_3c-1, rev3, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (0-30 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. Pladsen består af tre delområder: deponiet, omlastestation og genbrugsplads.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 30% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 30% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 
a) Andet affald 30 år Andet affald 30% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 30% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år
a) 1 ton jord pr. 1 ton andet affald => andet affald udgør 0,48 ton pr. m3 volumen.

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 30% 30% 30% 30%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt år - 2014 2014 2014 2014
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 5.891                  1.224             2.295             332                 2.040           

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. 363.500              for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. 50.000                for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. 100.000              for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre kr./m² 30                      
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² 70                      
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.003.000           for den del af anlægget som videreføres (etablering af plastmembran 30 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr 363.500              79.309           147.603          8.812               127.776       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr 50.000                10.909           20.303           1.212               17.576         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr 100.000              21.818           40.606           2.424               35.152         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr 693.000              144.000         270.000          39.000             240.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr 1.617.000           336.000         630.000          91.000             560.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr 2.823.500           592.036         1.108.512       142.448           980.503       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 441.788              91.800           172.125          24.863             153.000       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 671.788              141.982         265.519          30.438             233.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.003.000           624.000         1.170.000       169.000           1.040.000    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 23.156.625         4.883.455      9.135.568       1.082.148        8.055.455    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 25.980.125         5.475.491      10.244.080     1.224.596        9.035.958    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning 592.036                                1.108.512           142.448         980.503          2.823.500        

Efterbehandling 4.883.455                             9.135.568           1.082.148      8.055.455       23.156.625      

I alt 5.475.491                             10.244.080         1.224.596      9.035.958       25.980.125      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning 21% 39% 5% 35% 100%

Efterbehandling 21% 39% 5% 35% 100%

I alt 21% 39% 5% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag_3c-2, rev3, scenarie 3: Samlet oversigt (0-30 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De første 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 4.883.455             5.694.511            5.922.291              6.159.183             6.405.550             6.661.772               6.928.243              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.694.511            5.343.223              4.375.652             3.362.712             2.280.867               1.077.303              -                       -                        
Grundbeløb, primo 158                       165                        172                        183                        201                         249                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 165                       171                        179                        190                        209                         259                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 579.068               1.204.462              1.259.307             1.338.067             1.470.035               1.120.395              -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 579.068               1.783.531              3.042.838             4.380.905             5.850.940               6.971.335              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.694.511            5.331.641              4.319.018             3.223.911             2.044.374               782.183                 
Grundbeløb, primo 158                       164                        170                        175                        180                         181                        
Indeksreguleret grundbeløb 165                       171                        177                        182                        187                         188                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 579.068               1.201.852              1.243.008             1.282.836             1.317.614               813.471                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 11.581                  47.663                   98.467                  152.922                211.048                  262.112                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 590.650               1.840.165              3.181.639             4.617.398             6.146.059               7.221.642              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 165                       171                        179                        190                        209                         259                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 158                       158                        159                        162                        172                         205                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 165                       171                        177                        182                        187                         188                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 158                       158                        157                        156                        154                         149                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 9.135.568             10.653.844          11.079.997            11.523.197           11.984.125           12.463.490             12.962.030            -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.653.844          9.993.260              8.176.046             6.273.578             4.241.412               1.979.283              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 227                       236                        247                        262                        289                         360                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 236                       246                        257                        273                        300                         374                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.086.737            2.260.414              2.363.396             2.511.531             2.760.668               2.058.454              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 1.086.737            3.347.151              5.710.547             8.222.078             10.982.747             13.041.201            -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 10.653.844          9.971.525              8.069.778             6.013.238             3.798.313               1.428.538              
Grundbeløb, primo 227                       236                        244                        252                        258                         260                        
Indeksreguleret grundbeløb 236                       245                        254                        262                        269                         270                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 1.086.737            2.255.498              2.332.678             2.407.308             2.472.263               1.485.679              
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 21.735                  89.449                   184.790                286.982                396.052                  491.053                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 1.108.472            3.453.419              5.970.887             8.665.177             11.533.492             13.510.224            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 236                       246                        257                        273                        300                         374                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 227                       227                        228                        233                        247                         296                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 236                       245                        254                        262                        269                         270                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 227                       227                        225                        224                        221                         213                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (0-30 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 1.082.148             1.273.580            1.324.523              1.377.504             1.432.604             1.489.909               1.549.505              -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.273.580            1.201.532              981.472                751.179                508.011                  237.400                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 455                       473                        494                        525                        577                         719                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 473                       492                        514                        546                        600                         748                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 122.991               273.041                 285.393                300.471                330.207                  246.896                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 122.991               396.032                 681.426                981.897                1.312.105               1.559.001              -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 1.273.580            1.199.072              969.103                720.435                455.315                  171.654                 
Grundbeløb, primo 455                       472                        488                        504                        517                         520                        
Indeksreguleret grundbeløb 473                       491                        508                        524                        538                         541                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 122.991               272.482                 281.797                288.174                295.955                  178.520                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 2.460                    10.468                   21.972                  34.250                  47.303                    58.684                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 125.451               408.401                 712.170                1.034.594             1.377.851               1.615.055              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 473                       492                        514                        546                        600                         748                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 455                       455                        457                        467                        493                         591                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 473                       491                        508                        524                        538                         541                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 455                       454                        451                        448                        442                         428                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 8.055.455             9.397.396            9.773.292              10.164.223           10.570.792           10.993.624             11.433.369            

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.397.396            8.821.734              7.233.425             5.570.696             3.795.194               1.821.486              
Grundbeløb, primo 95                         99                           104                        110                        121                         149                        
Indeksreguleret grundbeløb 99                         103                        108                        114                        126                         155                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 951.558               1.979.240              2.069.299             2.198.333             2.413.454               1.894.345              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 951.558               2.930.798              5.000.097             7.198.430             9.611.883               11.506.228            

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 9.397.396            8.802.703              7.140.341             5.342.432             3.405.709               1.332.852              
Grundbeløb, primo 95                         99                           102                        106                        108                         109                        
Indeksreguleret grundbeløb 99                         103                        106                        110                        113                         114                        
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 951.558               1.974.970              2.042.669             2.108.255             2.165.771               1.386.166              
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 19.031                  78.323                   161.809                251.300                346.832                  431.744                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 970.589               3.023.882              5.228.361             7.587.915             10.100.517             11.918.427            

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 99                         103                        108                        114                        126                         155                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 95                         95                           96                          98                          103                         123                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 99                         103                        106                        110                        113                         114                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 95                         95                           95                          94                          93                           90                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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Bilag_3d-1, rev3, scenarie 3: Grundlag og forudsætninger (30-60 år) Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Scenarie III

Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Generelle informationer og forudsætninger

Anlæggets navn: Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. Der deponeres affald året rundt. Pladsen består af tre delområder: deponiet, omlastestation og genbrugsplads.

For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Årlig affaldsmængde (2009-2018)

Filterkage 1,00                   t/m3 Filterkage 30 år Filterkage 10% af årets nedbør Filterkage 7.040           tons/år

Aske 0,70                   t/m3 Aske 30 år Aske 10% af årets nedbør Aske 9.200           tons/år

Andet affald 0,70                   t/m3 Andet affald 30 år Andet affald 10% af årets nedbør Andet affald 555              tons/år

Slagge 1,7                     t/m3 Slagge 30 år Slagge 10% af årets nedbør Slagge 19.200         tons/år

Anlæggets restkapacitet, primo 2009 165.000                                m
3

Årsværk 363.500                                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) 30 30 30 30
Perkolatproduktion i % af årets nedbør 10% 10% 10% 10%
Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - 2009 2009 2009 2009
Nedlukningstidspunkt + 30 år år - 2044 2044 2043 2044
Total volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Total volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 -                     
Resterende volumenkapacitet m

3 165.000              36.000           67.000           4.000               58.000         
Resterende volumenkapacitet for celler som videreføres m

3 165.000              
Total vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Resterende vægtkapacitet tons 184.300              36.000           46.900           2.800               98.600         
Total areal (som skal slutafdækkes) m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Resterende areal der videreføres og skal slutafdækkes m² 23.100                4.800             9.000             1.300               8.000           
Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m

3
/år 1.964                  408                765                111                 680              

Eventuelle bemærkninger
Videreføres? (Skriv "Ja" eller "Nej") Ja Ja Ja Ja
Sikkerhedsstillelse beregnet Ja Ja Ja Ja
OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne

Anvendte enhedspriser for nedlukning
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Lønninger/konsulentomkostningner kr. -                     for den del af anlægget som videreføres < her kan indføres kommentarer om specielle forhold - eksempelvis 
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Terrænregulering (volde m.v.) kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og  1 mm plastmembran kr./m² -                     
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr./m² -                     
Etablering af plastmembran/lermembran som del af slutafdækningen kr./m² -                     
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. -                     for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. -                     for den del af anlægget som videreføres

Anvendte enhedspriser for efterbehandling
Alle enhedspriser er i år 2008 prisniveau

Bemærkninger
Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m

3
 perkolat/år 75                      Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: 75                Aske: 75                Andet affald: 75                 Slagge: 75                 

Bortskaffelse af overfladevand kr./m² -                     
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år 150.000              for den del af anlægget som videreføres
Gasmonitering kr./m

3
 restkapacitet/år 0,0000 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Filterkage: -               Aske: -               Andet affald: -                Slagge: -                

Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Kontrol af sætninger kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 30.000                for den del af anlægget som videreføres
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 10.000 for den del af anlægget som videreføres
Udarbejdelse af årsrapporter kr./år 25.000                for den del af anlægget som videreføres
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år 5.000                  for den del af anlægget som videreføres
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år -                     for den del af anlægget som videreføres

Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker 3.053.000           or den del af anlægget som videreføres (Genudlægning af plastmembran 60 år efter nedlukning)

Gnsn. nedbør:
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A. Nedlukning
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Omkostningerne

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lønninger/konsulentomkostningner kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Oprydning (materialeoplag m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Terrænregulering (volde m.v.) kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af rodspærre/beskyttelseslag og 1 mm plastmembran eller 0,5 m lermembran kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udlægning af råjord og dyrkningslag samt beplantning kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udskiftning af plastmembran/lermembran efter 60 år inkl afrømning og genetablering af slutafdækningen kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

B. Efterbehandling (efter nedlukning):
Omkostningerne er skønnet i år 2008  priser

Delelement I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år 147.263              30.600           57.375           8.288               51.000         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Bortskaffelse af overfladevand kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år 150.000              32.727           60.909           3.636               52.727         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Gasmonitering kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Kontrol af sætninger kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år 30.000                6.545             12.182           727                 10.545         -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år 10.000                2.182             4.061             242                 3.515           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Udarbejdelse af årsrapporter kr/år 25.000                5.455             10.152           606                 8.788           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år 5.000                  1.091             2.030             121                 1.758           -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år -                     -                 -                 -                  -               -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                
I alt kr/år 377.263              80.782           150.769          13.863             131.848       -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v.kr 3.053.000           634.390         1.189.481       171.814           1.057.316    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

De totale efterbehandlingsomkostninger i 2008-priser kr 14.370.875         3.057.844      5.712.549       587.712           5.012.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Sikkerhedsstillelse i alt
I alt Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2008-priser kr 14.370.875         3.057.844      5.712.549       587.712           5.012.771    -              -             -                    -             -               -               -               -               -                -                  -                

Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier

Kr. pr. kategori:

Filterkage Aske Andet affald Slagge I alt

Nedlukning -                                        -                     -                 -                 -                  

Efterbehandling 3.057.844                             5.712.549           587.712         5.012.771       14.370.875      

I alt 3.057.844                             5.712.549           587.712         5.012.771       14.370.875      

Den procentvise fordeling

Filterkage Aske Andet affald Farligt I alt

Nedlukning #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Efterbehandling 21% 40% 4% 35% 100%

I alt 21% 40% 4% 35% 100%

Omkostningerne per år (DKK)
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Bilag_3d-2, rev3, scenarie 3: Samlet oversigt (30-60 år)
Specialdepotet Klintholm, Etape 6.2_Scenarie III Uden tæt slutafdækning de første 30 år og med tæt slutafdækning de sidste 30 år

De sidste 30 år efter nedlukningstidspunkt

Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb

Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger
forekommer i fremtiden, er det ikke lige til at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden
De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for år 2008.  Summen udgør sikkerhedsstillelsen i år 2008. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende 
år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder.
For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af:
- entreprisereguleringsindekset
- renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse
- den deponerede mængde affald

I tabellen nedenfor ses resultatet af en beregning for Klintholm etape 6.2. Antagelserne og forudsætningerne er fremgår af arket "Grundlag og forudsætninger".
Beregningerne er udført på arkene for de forskellige enheder

Enhed 1
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 3.057.844             3.180.158            3.307.364              3.439.659             3.577.245             3.720.335               3.869.148              -                       -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.180.158            2.983.978              2.443.628             1.877.941             1.273.774               601.631                 -                       -                        
Grundbeløb, primo 88                         92                           96                          102                        112                         139                        -                       -                        
Indeksreguleret grundbeløb 92                         96                           100                        106                        117                         145                        -                       -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 323.387               672.644                 703.273                747.257                820.956                  625.696                 -                       -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 323.387               996.031                 1.699.304             2.446.561             3.267.517               3.893.214              -                       -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 3.180.158            2.977.510              2.412.000             1.800.426             1.141.702               436.818                 
Grundbeløb, primo 88                         92                           95                          98                          101                         101                        
Indeksreguleret grundbeløb 92                         95                           99                          102                        105                         105                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 323.387               671.186                 694.171                716.413                735.835                  454.291                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 6.468                    26.618                   54.990                  85.401                  117.862                  146.379                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 329.854               1.027.659              1.776.819             2.578.633             3.432.330               4.033.000              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 92                         96                           100                        106                        117                         145                        -                       -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 88                         88                           89                          91                          96                           114                        -                       -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 92                         95                           99                          102                        105                         105                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 88                         88                           88                          87                          86                           83                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 2
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.712.549             5.941.051            6.178.693              6.425.840             6.682.874             6.950.189               7.228.197              -                       -                        -                        

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.941.051            5.572.680              4.559.322             3.498.422             2.365.197               1.103.735              -                       -                        -                        
Grundbeløb, primo 127                       132                        138                        146                        161                         201                        -                       -                        -                        
Indeksreguleret grundbeløb 132                       137                        143                        152                        167                         209                        -                       -                        -                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 606.013               1.260.506              1.317.933             1.400.540             1.539.470               1.147.884              -                       -                        -                        
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 606.013               1.866.519              3.184.452             4.584.992             6.124.462               7.272.346              -                       -                        -                        

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.941.051            5.560.560              4.500.063             3.353.245             2.118.106               796.615                 
Grundbeløb, primo 127                       131                        136                        140                        144                         145                        
Indeksreguleret grundbeløb 132                       137                        141                        146                        150                         151                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 606.013               1.257.764              1.300.804             1.342.421             1.378.642               828.480                 
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 12.120                  49.881                   103.047                160.034                220.856                  273.833                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 618.133               1.925.778              3.329.629             4.832.083             6.431.581               7.533.894              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 2

2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 132                       137                        143                        152                        167                         209                        -                       -                        -                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 127                       127                        127                        130                        138                         165                        -                       -                        -                        
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 132                       137                        141                        146                        150                         151                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 127                       126                        126                        125                        123                         119                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv
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BILAG 3c-3 (30-60 år)

Enhed 3
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 587.712                611.220               635.669                 661.096                687.539                715.041                  743.643                 -                       -                        -                        -                     -                              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 611.220               576.642                 471.031                360.508                243.806                  113.934                 -                       -                        -                        -                     -                              
Grundbeløb, primo 218                       227                        237                        252                        277                         345                        -                       -                        -                        -                     -                              
Indeksreguleret grundbeløb 227                       236                        247                        262                        288                         359                        -                       -                        -                        -                     -                              

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 59.026                  131.039                 136.967                144.203                158.474                  118.491                 -                       -                        -                        -                     -                              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 59.026                  190.065                 327.032                471.235                629.709                  748.200                 -                       -                        -                        -                     -                              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 611.220               575.462                 465.095                345.753                218.516                  82.380                   
Grundbeløb, primo 218                       227                        234                        242                        248                         250                        
Indeksreguleret grundbeløb 227                       236                        244                        251                        258                         260                        

Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 59.026                  130.770                 135.241                138.301                142.035                  85.676                   
Året forrentning i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Forrentning af opsparing 1.181                    5.024                     10.545                  16.437                  22.702                    28.164                   
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 60.207                  196.001                 341.786                496.525                661.262                  775.102                 

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 227                       236                        247                        262                        288                         359                        -                       -                        -                        -                     -                              
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 218                       218                        219                        224                        237                         284                        -                       -                        -                        -                     -                              
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 227                       236                        244                        251                        258                         260                        
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 218                       218                        217                        215                        212                         205                        

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Enhed 4
Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Enhed 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo 5.012.771             5.213.281            5.421.813              5.638.685             5.864.233             6.098.802               6.342.754              

Uden forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.213.281            4.893.928              4.012.801             3.090.389             2.105.415               1.010.484              
Grundbeløb, primo 53                         55                           57                          61                          67                           83                           
Indeksreguleret grundbeløb 55                         57                           60                          64                          70                           86                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.884               1.098.000              1.147.960             1.219.543             1.338.883               1.050.903              
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo 527.884               1.625.884              2.773.844             3.993.387             5.332.270               6.383.173              

Med forrentning

Manglende sikkehedsstillelse, primo 5.213.281            4.883.371              3.961.162             2.963.757             1.889.345               739.410                 
Grundbeløb, primo 53                         55                           57                          59                          60                           61                           
Indeksreguleret grundbeløb 55                         57                           59                          61                          63                           63                           
Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo 527.884               1.095.631              1.133.187             1.169.571             1.201.479               768.987                 
Året forrentning i % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0                           
Forrentning af opsparing 10.558                  43.450                   89.765                  139.410                192.408                  239.513                 
Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo 538.442               1.677.523              2.900.475             4.209.457             5.603.344               6.611.844              

Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Enhed 4

2001 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uden forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 55                         57                           60                          64                          70                           86                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 53                         53                           53                          54                          57                           68                           
Med forrentning

Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) 55                         57                           59                          61                          63                           63                           
Pristalsreguleret grundbeløb (2008 pris*) 53                         53                           52                          52                          51                           50                           

* Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

Bilag_3d_rev3_Sc3_30_60.xls Samlet oversigt Side 2 af 2



Per A. Andreasen 

Fra: Lene Fjord Hocksdahl [LF@bechbruun.com] på vegne af Mads Kobberø [MKO@bechbruun.com]

Sendt: 13. januar 2009 12:10

Til: Per A. Andreasen

Cc: Jacob Hjortshøj

Emne: Projekt K2

Page 1 of 2

13-01-2009

Jeg henviser til vores telefonsamtale g.d. 
  
Jeg studser som nævnt i den forbindelse over det på side 9 i udkast til miljøgodkendelse anførte 
under overskriften "Priser for nedlukning". Her anføres dels noget om, at nogle omkostninger til 
"generel vedligeholdelse og nedlukning" skal fordeles imellem etaperne, ligesom det anføres, at 
det, såfremt der ikke træffes en afgørelse om sikkerhedsstillelse vedrørende de etaper, der 
aktuelt er i brug, vil det kunne føre til en revurdering af sikkerhedsstillelsen for så vidt angår 
etape 6.2. 
  
Jeg er ikke umiddelbart enig i den kobling, der hermed øjensynlig skitseres i forholdet mellem 
etape 6.2 og andre etaper. 
  
Afgørelsen om sikkerhedsstillelse vedrørende etape 6.2 knytter sig udelukkende til nedlukning 
og efterbehandlingsudgifter vedrørende etape 6.2 (fra det tidspunkt etape 6.2 nedlukkes og 60 
år frem). Hvad der således sker i forhold til andre etaper er uden betydning i relation til 
fastsættelse af sikkerhedsstillelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Hvad angår de igangværende etaper (etape 1-3 og 6.1) er situationen aktuelt den, at det ikke 
er endeligt afklaret, om disse etaper nedlukkes inden for den i bekendtgørelsen fastsatte frist 
(16. juli 2009). 
  
Fortsætter etaperne ikke efter dette tidspunkt, vil de pågældende etaper skulle nedlukkes, og 
der vil i forbindelse med afgørelse herom blive stillet krav om nedluknings- og 
efterbehandlingsforanstaltninger. Der skal i den forbindelse ikke stilles sikkerhed, og dette 
forhold kan derfor heller ikke påvirke sikkerhedsstillelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Såfremt der træffes afgørelse om, at en eller flere af de aktuelt igangværende etaper kan 
fortsætte efter juli 2009, skal der stilles sikkerhed på baggrund af en afgørelse herom. Heller 
ikke i den situation påvirkes sikkerhedsstillelsesafgørelsen vedrørende etape 6.2. 
  
Jeg skal på den baggrund anbefale, at afsnittet "Priser for nedlukning" udgår, idet det heri efter 
min opfattelse anførte kan misforstås, og at en afklaring for så vidt angår de igangværende 
etaper 1-3 og 6.1 under alle omstændigheder fordrer en særskilt afgørelse vedrørende disse 
etaper. 
  
Hvad angår de øvrige beregningsforudsætninger, herunder overensstemmelse med 
deponeringsbekendtgørelsen og vejledning om overgangsplaner (vejledning 5/2002) er det et 
forhold af primært teknisk-økonomisk karakter, som jeg vil anbefale, at Kommunekemi, 
såfremt Kommunekemi finder behov herfor, drøfter med fx COWI, såfremt der måtte være 
momenter heri, som Kommunekemi ønsker vurderet. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
 

 
 
Advokatfirma 
 
Mads Kobberø



 

  

CONFIDENTIALITY 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you 
are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete the message and any 
attachment from your system. If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any 
attachment or disclose the contents to any other person. 

The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business. Our terms of business 
can be viewed at www.bechbruun.com/terms_of_business.htm 

  

Partner Frue Kirkeplads 4
8100 Århus C

  
T dir. +45 72 27 35 12 T +45 72 27 00 00
M +45 25 26 35 12 F +45 72 27 00 27
    
mko@bechbruun.com www.bechbruun.com

Page 2 of 2

13-01-2009





  
 

Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Odense 
Ørbækvej 100 
5220 Odense SØ 
 
Telefon 72 54 45 00 
post@ode.mim.dk
www.ode.mim.dk 

mailto:post@ode.mim.dk



