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RESUMÉ  
 
Denne afgørelse er en revurdering af Fredericia Kommunes Deponi’s miljøgodkendelse 
fra 1979. Afgørelsen omfatter deponering af affald samt mellemdeponering af forbræn-
dingsegnet affald. Afgørelsen omfatter ikke de øvrige aktiviteter der foregår på anlægget. 
 
For at sikre, at deponiet kan overholde deponeringsbekendtgørelsen bestemmelser, stil-
les der i afgørelsen blandt andet krav om, at deponiet skal etablere supplerende kontrol-
boringer for perkolat og grundvand samt undersøge og dokumentere forskellige ikke til-
strækkeligt belyste forhold som nævnt nedenfor 

 

- Der skal senest 1. april 2010 foretages en beregning af restvolumenet på hhv 
område A og etape 4 og eventuelt en revision af sikkerhedsstillelsen. 

 

- Inden deponering på etape 4 kan genoptages – og tidligst 3 år før - skal der frem-
sendes dokumentation for, at enhedens miljøbeskyttende systemer lever op til 
bekendtgørelsens krav.  

 

- Det skal senest 1. april 2010 dokumenteres, at det midlertidige oplag af forbræn-
dingsegnet affald er indrettet og drives i overensstemmelse med beredsskabssty-
relsens vejledning og deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser.  

 

- Specialdepoterne med thalliumforurenet jord og kviksølvholdigt slam skal under-
søges nærmere med hensyn til indkapslingernes tæthed og eventuelle sætnin-
ger. Undersøgelsens resultater samt forslag til slutdisponering skal fremsendes 
senest 1. juli 2010. 

 

- Drifts- og sikkerhedsinstruks skal ajourføres i forhold til vilkårene i denne afgørel-
se senest 1. april 2010. 

 

- Redegørelse med status for nedlukning af etape 1, 2 og 3 skal fremsendes inden 
1. april 2010. 

 

- Kontrolbrønde for perkolat fra område A og etape 4 skal etableres senest 1. april 
2010. 

 

- Kilden til forureningen i grundvandsboring B-01 skal forsøges fastlagt. Hvis foru-
reningen viser sig at kunne stamme fra deponiet, skal der endvidere laves nye ri-
sikoberegninger og foreslås afværgeforanstaltninger. Undersøgelsens resultater 
skal fremsendes senest 1. juli 2010. 

 

- Strømningsforholdene i det sekundære grundvand under deponiet skal undersø-
ges. Resultater samt forslag til placering af kontrolboringer til grundvandsmonite-
ring skal fremsendes senest 1. april 2010. 

 

- Der skal senest 1. juli 2010 redegøres for, hvordan kvaliteten af det overfla-
deafstrømmende vand fra deponiet kan dokumenteres. Redegørelsen skal end-
videre indeholde forslag til monitering. 

 

- Ud fra målinger skal gasdannelsen fra område A og etape 4 vurderes. Vurdering 
og forslag til fremtidig monitering skal fremsendes senest 1. juli 2010.  
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1. INDLEDNING 
 
EU’s deponeringsdirektiv (1999/31/EF) blev vedtaget i april 1999 og implementeret i Dan-
mark i 2001 via bekendtgørelse nr. 650, af 29. juni 2001 om deponering. 
 
En ny deponeringsbekendtgørelse1 trådte imidlertid i kraft 2. april 2009. Samtidig ophørte 
deponeringsbekendtgørelsen2 fra 2001 bortset fra enkelte paragraffer, nemlig bestemmel-
serne om overgangsplaner. Det betyder, at nærværende afgørelse om overgangsplan for 
Fredericia Kommunes Deponi meddeles iht. miljøbeskyttelseslovens § 41 med baggrund i 
§ 8 i deponeringsbekendtgørelsen fra 2001, medens afgørelsens vilkår stilles i overens-
stemmelse med bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen fra 2009. 
 
I nærværende afgørelse benævnes den gældende og den delvist ophørte bekendtgørelse 
som hhv. ”deponeringsbekendtgørelsen” og ”deponeringsbekendtgørelsen fra 2001”. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen fra 2001 stiller krav om, at alle bestående affaldsdepone-
ringsanlæg skal udarbejde en overgangsplan, som skal fremsendes til tilsynsmyndighe-
den. 
 
På baggrund af overgangsplanen, skal tilsynsmyndigheden foretage en revurdering af de-
poneringsanlæggets indretning og drift. Revurderingen skal være med til at sikre, at depo-
neringsanlægget ikke udgør en miljømæssig trussel for kommende generationer. 
 
Tilsynsmyndighedens afgørelse skal meddeles deponeringsanlægget i form af påbud efter 
miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1. Afgørelsen skal indeholde vilkårene for anlæggets 
fortsatte drift samt for nedlukning og efterbehandling. 
 
Fredericia Kommune indsendte ”Overgangsplan for Fredericia Kommunes Deponi” til Vejle 
Amt den 2. april 2004. Der blev ikke meddelt afgørelse vedrørende overgangsplanen inden 
amtets nedlæggelse ved udgangen af 2006. 
 
Miljøcenter Odense har, efter en gennemgang af overgangsplanen samt supplerende op-
lysninger, vurderet, at de idriftværende deponeringsenheder på anlægget umiddelbart ser 
ud til at opfylde kravene i deponeringsbekendtgørelsen og således fortsat kan modtage 
affald til deponering efter 16. juli 2009. Dog skal der for den ene af enhederne – etape 4 - 
foretages supplerende undersøgelser for at bekræfte dette. 
 
Afgørelsen vedrørende overgangsplanen er ikke en afgørelse om udvidelse eller nyanlæg 
og skal derfor ikke vurderes efter planlovens bestemmelser om VVM. 
 
Fredericia Kommunes Deponi er etableret i 1979 i forbindelse med, at der blev bygget af-
faldsforbrændingsanlæg i Kolding. Det affald, der er deponeret på anlægget, består for-
trinsvis af deponeringsegnet ikke brændbart affald og alene i deponiets første par leveår, 
indtil anlægget i Kolding var klar til at modtage affald til forbrænding, blev der deponeret 
dagrenovation og andet brændbart affald på deponiet.    
 
                                                 
1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 252 af 31. marts 2009 
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 650 af 29. juni 2001 
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Deponiet er opdelt i 6 etaper, hvoraf de 3 ældste er fyldt op og ikke har modtaget affald 
siden 1991. De øvrige 3 etaper, etape 4, 5 og 6, er alle etableret og deponering påbe-
gyndt. Den tidligere etape 6 har imidlertid en størrelse, der besværliggør manøvrering med 
kompaktoren og dermed en effektiv kompaktering af affaldet, og derfor er det besluttet 
fremover, at betragte etape 5 og 6 som én samlet deponeringsenhed, benævnt som ”om-
råde A”.  
 
Et område, hvor der i dag er motorbane – benævnt etape 5A – er beskrevet i overgangs-
planen som en del af deponiet. Dette området er dog ikke indeholdt i miljøgodkendelsen 
fra 1979 og ligger uden for rammerne i lokalplanen for området. Etape 5A er således ikke 
omfattet af foreliggende afgørelse, og hvis etapen på et tidspunkt ønskes inddraget, kræ-
ver det, at godkendelsesmyndigheden – Fredericia Kommune – meddeler særskilt god-
kendelse hertil. 
 
Ud over deponering, foregår der på anlægget forskellige aktiviteter, fx drift af en erhvervs-
genbrugsplads, kompostering af organisk affald og andre affaldsrelaterede biaktiviteter. 
Disse biaktiviteter er ikke omfattet af nærværende afgørelse.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Der meddeles hermed påbud om revurdering af vilkår til Fredericia Kommunes Deponi, 
beliggende på Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia på matr. nr. 5c, 5d, 5g og 6h, Vejlby By, Fre-
dericia Jorder. 
 
Afgørelsen meddeles i form af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1. Påbuddet 
har været varslet overfor Fredericia Kommunes i form af udkast til afgørelse fremsendt 19. 
november 2009 fra Miljøcenter Odense. 
 
Påbuddet meddeles Fredericia Kommune, der som ejer og driftsherre er ansvarlig for at 
indretning, drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlægget sker i overens-
stemmelse med dette påbud. 
 
Miljøcenter Odense vil føre tilsyn med driften af deponeringsanlægget samt nedlukning og 
efterbehandling i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 66. 
 
Afgørelsen meddeles på baggrund af de oplysninger Fredericia Kommunes Deponi har 
fremsendt i form af overgangsplan med supplerende undersøgelser og oplysninger samt 
gældende planforhold for området. 
 
Eksisterende miljøgodkendelse for anlægget er fra 1979 og har ikke siden gennemgået en 
revurdering. Dog er et enkelt vilkår omhandlende fristen for, hvornår pladsens drift skulle 
tages op til fornyet vurdering, blevet udsat i hhv. 1991, 1992 og 1993. I supplerende mate-
riale fremsendt til Miljøcenter Odense den 4. november 2008 fremgår det af afgørelsen 
”Ændring af vilkår om fortsat drift af Vejlby Losseplads” af 15. december 1993, at anlægget 
den 27. december 1993 har indsendt ansøgningsmateriale til Vejle Amt om en samlet god-
kendelse for pladsens fremtidige drift. Og af samme afgørelse er der stillet et nyt vilkår 16 
der siger, at godkendelsen fra 1979 gælder indtil den fremsendte ansøgning er færdigbe-
handlet og afgjort. Denne afgørelse er imidlertid ikke truffet af det tidligere Vejle Amt. Da 
gældende vilkår således stammer tilbage fra 1979, er hovedparten af disse derfor enten 
utidssvarende eller ikke fyldestgørende. På baggrund heraf har Miljøcenter Odense i nær-
værende afgørelse valgt ikke at overføre ordlyden af eksisterende vilkår, men i stedet for-
mulere en række nye vilkår på baggrund af indholdet i og forudsætningerne for vilkårene i 
godkendelsen fra 1979.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår). 
 
Fredericia Kommunes Deponi har efter deponiets etablering fået 3 miljøgodkendelser til 
etablering af specialdepoter: ”Miljøgodkendelse til etablering af specialdepot til oplag af 
kviksølvforurenet spildevandsslam” af 12. november 1991, ”Miljøgodkendelse af flyve-
askedepot for Vejlby Losseplads” af 24. januar 1992 samt ”Miljøgodkendelse til etablering 
af specialdepot til thalliumforurenet jord” af 14. september 1993. Disse 3 godkendelse er 
indarbejdet i nærværende afgørelse og udgår således med meddelelsen heraf.  
 
Afgørelse omfatter deponering, herunder mellemdeponering af brændbart affald. Afgørel-
sen omfatter ikke øvrige biaktiviteter, der foregår på anlægget, herunder erhvervsgen-
brugsplads, komposteringsplads samt diverse håndteringer af genanvendeligt affald.  
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Oversigt over gældende og ophørte godkendelser for anlægget findes i Bilag G. 
 
Afgørelsen meddeles på de i afsnit 2.1 oplistede vilkår. 
 
 
 
Klassificering af deponeringsenheder  
Fredericia Kommunes Deponi er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsin-
teresser uden nedstrøms beliggende drikkevandsindvindinger. Deponiet ligger udenfor 
indvindingsoplandet til nærmeste vandværk, der ligger ca. 4 km syd for deponiet.  
 
Det primære grundvand strømmer i en ubrudt strømningslinie mod Rands Fjord ca. 700 m 
nordvest for deponiet, hvorfra det udstrømmer i havet ca. 3 km nordøst for deponiet. 
Rands Fjord er en fersk brakvandssø, med en dårlig miljøtilstand. Der er ingen almene 
vandforsyningsanlæg eller enkeltindvindinger mellem deponiet og Rands Fjord, (enkeltind-
vindingerne blev nedlagt i forbindelse med den oprindelige godkendelse af deponeringsan-
lægget).  
 
Fredericia Kommunes Deponi er iht. overgangsplanen fra 2004 opdelt i 6 etaper, hvor eta-
pe 1, 2 og 3 er fyldt op i hhv. 1982, 1987 og 1991. Etape 4, 5 og 6 alle er i drift og ønskes 
videreført efter 16. juli 2009. En deletape, etape 5A, er ikke etableret og ej heller omfattet 
af miljøgodkendelsen fra 1979 - området benyttes i dag som motorbane.  
 
En deponeringsenhed er iht. deponeringsbekendtgørelsen en afgrænset del af et depone-
ringsanlæg, hvor affaldstyper med ensartede udvaskningsegenskaber deponeres sam-
men, og hvor der er etableret separat perkolatopsamlingssystem. 
 
Fredericia Kommunes Deponi er – som mange andre ældre deponier – ikke etableret med 
separate perkolatopsamlingssystemer for hver etape. Perkolatsystemet er dog opbygget 
på en måde, der gør det muligt, ved etablering af nye prøvetagningsbrønde, at monitere 
særskilt på hver af de igangværende etaper, mens dette ikke er muligt for de opfyldte eta-
per (etape 1-3). Den tidligere etape 6 har en størrelse, der besværliggør manøvrering med 
kompaktoren og dermed en effektiv kompaktering af affaldet, og af den grund ønsker de-
poniet etape 5 og 6 betragtet som én deponeringsenhed. Denne enhed benævnes som 
”område A”. Deponiets fremtidige indretning fremgår af Figur 1. 
 
På baggrund af ovenstående betragtes deponiet i nærværende afgørelse som et anlæg 
med 2 deponeringsenheder i drift (hhv. etape 4 og område A), samt et opfyldt område (eta-
pe 1, 2 og 3). Etape 1-3 har ikke modtaget affald til deponering efter den 1. juli 2001, og er 
derfor ikke omfattet af deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser om endelig nedluk-
ning senest den 16. juli 2009.  
 
På både de igangværende og opfyldte etaper er der deponeret blandet affald. Her ud over 
er der gennem tiderne deponeret affaldstyper som shredderaffald, mineraluld samt asbest.  
 
På baggrund af ovenstående klassificerer Miljøcenter Odense, i henhold til deponerings-
bekendtgørelsens § 6, stk 2, Fredericia Kommunes Deponi som et kystnært deponi. Etape 
4 og område A klassificeres som 2 selvstændige enheder for blandet affald. Etape 1, 2 og 
3 klassificeres ikke, da de ikke er omfattet af deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser 
herom.  
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Figur 1: Deponiets fremtidige overordnede disponering 
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2.1 Vilkår for afgørelsen 
 

Generelle forhold 
 
1 Godkendelses- og tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold 

- ejerskifte af Fredericia Kommunes Deponi 
- hel eller delvis udskiftning af driftsherre 
- indstilling af driften/deponeringen for en længere periode (på mere end 6 

måneder) 
- matrikulære ændringer 

 
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræffer. 

 
 

Sikkerhedsstillelse  
2 Fredericia Kommunes Deponi skal stille sikkerhed for de samlede udgifter til opfyl-

delse af vilkår om nedlukning og efterbehandling af etape 4 og område A.  
 

Sikkerhedsstillelses grundbeløb fastsættes foreløbigt til 75 kr. pr. tons affald for den 
resterende kapacitet. Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmelse med en-
treprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v. 

 
Dokumentation for sikkerhedsstillelsesordning skal fremsendes til tilsynsmyndighe-
den senest 3 måneder efter ikrafttrædelse af denne afgørelse. 
 

3  Der skal laves en beregning af restvolumenet på hhv. område A og etape 4. Be-
regningen skal laves med udgangspunkt i opmålingen af deponiet fra oktober 2008 
eller senere opmåling samt udbredelsen af område A og etape 4, jf. Figur 1.  

 
 Viser beregningen et andet restvolumen end forudsat i denne afgørelse, skal der 

foretages en ny beregning af sikkerhedsstillelsens grundbeløb. 
 
 Beregning af restvolumen og eventuel ny beregning af sikkerhedsstillelsen skal 

fremsendes til Miljøcenter Odense senest 1. april 2010. 
 

4 Sikkerhedsstillelsesbeløbet skal opbygges kvartalsvis i takt med at der deponeres 
affald på anlægget. 
 

 En gang årligt, i forbindelse med årsrapporteringen, skal der fremsendes dokumen-
tation for den stillede sikkerhed til tilsynsmyndigheden. 
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Indretning og drift 
   
5 Fredericia Kommunes Deponi skal indrettes med en overordnet disponering som 

vist i Figur 1.  
 
6 Anlæggets åbningstid skal ligge indenfor tidsrummet kl. 7 – 18 mandag til fredag 

samt kl. 7 – 14 lørdag. Pladsen skal være lukket på søn- og helligdage. 
 
 Der må ikke udenfor åbningstiden foregå støjende eller støvende aktiviteter på 

pladsen. 
 
7 Deponeringsanlægget skal være indhegnet med et minimum 2 meter højt hegn. 

Ved adgangsvej skal der være aflåselige låger, og der skal være aflåst uden for an-
læggets åbningstid. 
 
 
Positivliste 

8 På anlægget må kun deponeres blandet affald af de affaldstyper, som er optaget 
på anlæggets positivliste. Positivlisten fremgår af Bilag C. 

 
9 Ønskes en ny affaldstype optaget på positivlisten, skal der senest 3 måneder forin-

den til tilsynsmyndigheden fremsendes den fornødne dokumentation herfor, og til-
synsmyndigheden skal efterfølgende meddele accept heraf. 

 
 

Modtagekontrol 
10 For hvert læs affald der modtages til deponering, skal mængden registreres, og der 

skal føres kontrol med, at affaldet er optaget på deponeringsanlæggets positivliste, 
samt at den fornødne dokumentation i form af en affaldsdeklaration foreligger.  

 
 Affaldsdeklarationen skal indeholde  

a) Oplysninger om affaldets kilde og oprindelse. 
b) Oplysninger om den proces, hvor affaldet er frembragt, herunder karakteri-

sering af råmaterialer og produkter. 
c) Beskrivelse af den forbehandling, der er anvendt eller en beskrivelse af, 

hvorfor en behandling ikke er anset for nødvendig. 
d) Oplysninger om affaldets lugt, farve og fysiske form. 
e) Oplysninger om affaldets EAK-kode i listen over affald i affaldsbekendtgø-

relsens3 bilag 2. 
f) Oplysninger som viser, at affaldet ikke er omfattet af forbud mod depone-

ring, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56. 
g) Oplysninger om hvilken affaldsklasse, affaldet tilhører (inert, blandet, mine-

ralsk eller farligt affald). 
h) Beskrivelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, som skal træffes på de-

poneringsanlægget, hvis der er behov herfor. 
i) Vurdering af om affaldet eller dele heraf kan genanvendes eller nyttiggøres 

på anden måde. 
 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald 
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11 Ved enhver modtagelse af affald skal der ske en visuel inspektion af affaldet ved 
indgangen til anlægget og på deponeringsstedet. Ved begrundet mistanke om 
uoverensstemmelse mellem affaldet og dets dokumentation, skal der ske en yderli-
gere kontrol. 

 
12 Affaldslæs, der indeholder væsentlige mængder af affald, der ikke er angivet på 

anlæggets positivliste eller hvor det på baggrund af deklarationen eller den visuelle 
kontrol konstateres, at affaldet tilhører en affaldstype, der ikke er optaget på an-
læggets positivliste, skal afvises eller sorteres. 

 
 Ved afvisning af affald til deponering, skal anlægget senest den efterfølgende 

hverdag underrette tilsynsmyndigheden, affaldsproducenten, affaldsproducentens 
hjemkommune samt transportøren om afvisningen og årsagen hertil. 

 
13 Der skal mindst én gang om måneden udføres stikprøvekontrol ved modtagelse af 

blandet affald til deponering.  
 

Kontrollen skal sikre, at affaldet er egnet til deponering og skal bestå i en udsorte-
ring af affaldet fra et tilfældigt udvalgt læs i fraktionerne 

• deponeringsegnet affald  
• genanvendelsesegnet affald  
• forbrændingsegnet affald  
• andet affald, herunder farligt affald.  

 
 Udsorteringen skal foregå på et område med fast underlag og afløb til kloak eller 

på membranbelagt område.  
 

Stikprøvekontrollen skal som minimum dokumenteres ved fotos af de udsorterede 
fraktioner, vejning af det samlede læs samt den deponeringsegnede del. Resulta-
terne fra stikprøvekontrollen skal opbevares på anlægget og være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden samt indberettes i årsrapporten. 
 
 
Deponeringsprocedurer  

14 Deponering af affald må kun ske på område A, indtil denne enhed er fyldt op, og 
der skal løbende foretages afdækning af affaldet, i takt med at enheden fyldes op til 
den planlagte terrænkote. 

 
15 Hvis komprimering af affaldet sker som fladekomprimering, må det maksimalt fore-

gå på et areal svarende til halvdelen af område A. Ved fladekomprimering skal den 
igangværende flade færdigopfyldes og afdækkes, umiddelbart efter næste flade ta-
ges i brug.      

 
16 Tipfronten skal holdes så lille som muligt, så det bliver muligt at kunne udføre den 

visuelle kontrol af hvert enkelt affaldslæs, og således at læsset kan fjernes igen, 
hvis dette bliver afvist efter aflæsningen.  

 
17 Ved hver arbejdsdags afslutning skal det sikres, at det udlagte affald ikke giver 

anledning til lugt-, støv-, papir-, og skadedyrsgener. Dette kan om nødvendigt sik-
res ved afdækning med jord. 
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Materiale til eventuel daglig afdækning skal være permeabelt, så der sikres en 
jævn fordeling af nedbør i affaldet og dermed et forholdsvist jævnt udvaskningsfor-
løb for affaldet. Til daglig afdækning må ikke anvendes jord med stort lerindhold el-
ler forurenet jord. 
 

18 I driftsperioden skal der en gang årligt ske en vurdering af sætninger i affaldet, her-
under en opgørelse over det samlede deponeringsareal, mængde af det depone-
rede affald, deponeringsmetode samt beregning af deponeringsanlæggets restvo-
lumen. 

 
 

Deponering på etape 4 
19 Inden deponering på etape 4 kan genoptages, skal der foreligge en af tilsynsmyn-

digheden accepteret dokumentation for, at etapens miljøbeskyttende systemer le-
ver op til deponeringsbekendtgørelsens krav. 

 
Dokumentationen skal bestå i en redegørelse lavet på baggrund af undersøgelser 
og vurderinger af tilstanden af etapens membran og perkolatopsamlingssystem. 
Undersøgelsens omfang skal inden igangsættelse aftales med tilsynsmyndighe-
den, og redegørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde tidligst 3 år før depo-
nering på etape 4 ønskes genoptaget.  

 
 

Midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald 
20 Det midlertidige oplag af forbrændingsegnet affald skal være indrettet iht. bered-

skabsstyrelsens gældende vejledning om indretning af oplag af brandbart affald i 
det fri. 

 
21 Affaldets opholdstid i det midlertidige oplag må ikke overstige et år, og der må ikke 

mellemdeponeres dagrenovation eller andet letfordærveligt affald. 
 
22 Der skal på det midlertidige oplag sikres en effektiv afledning af overfladeafstrøm-

mende vand, så der ikke sker en væsentlig forøgelse af vandindholdet i det brand-
bare affald som følge af, at der trænger nedbør eller overfladeafstrømmende vand 
ind i affaldet. 

 
23 Der skal føres regelmæssig kontrol med, at der ikke foregår nedbrydning af den 

bionedbrydelige del af det forbrændingsegnede affald. Kontrollen skal ske ved 
temperatur- eller gasmålinger, og kontrolprocedurerne skal fremgå af driftsinstruk-
sen og skal endvidere indgå som en del af anlæggets egenkontrolprogram. 

 
24 Der skal fremsendes en beskrivelse af det midlertidige oplag til tilsynsmyndighe-

dens og beredskabets accept. Beskrivelsen skal, foruden oplysninger om oplagets 
placering, kapacitet og indretning, indeholde en redegørelse for, hvordan risici for 
brand i det oplagrede affald minimeres. Det skal af beskrivelsen endvidere fremgå, 
hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på overholdelse af vilkår 20 – 23. 
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Beskrivelsen skal være tilsynsmyndigheden og det lokale beredskab i hænde se-
nest 1. april 2010 og kopi af beredskabets accept skal fremsendes til tilsynsmyn-
digheden, når den forligger. 

 
 

Specialdepoter 
25 Fredericia Kommunes Deponi skal iværksætte en undersøgelse, der skal ligge til 

grund for tilsynsmyndighedens fastsættelse af endelig disponering af affaldet i de 
to specialdepoter på etape 3 med hhv. thalliumforurenet jord og kviksølvholdigt 
slam. 

 
Undersøgelsens resultater og forslag til endelig disponering skal fremsendes til til-
synsmyndigheden senest 1. juli 2010. 

 
26 Indtil afgørelse om slutdisponering er meddelt, skal samlebrønden ved de indkaps-

lede depoter på etape 3 tilses minimum hver 3. måned. Hvis der ved tilsynet kon-
stateres perkolat i brønden, skal der rekvireres prøveudtagning, og perkolatet skal 
analyseres for kviksølv og thallium. 

 
 Eventuelle analyseresultater skal indgå i resultaterne i vilkår 25 nævnte undersø-

gelse.   
 
 

Drifts- og sikkerhedsinstruks  
27 Der skal foreligge en drifts– og sikkerhedsinstruks for deponeringsanlægget og det 

midlertidige oplag for forbrændingsegnet affald. 
 

Driftsinstruksen skal omfatte alle anlægsdele og alle driftsprocedurer for depone-
ringsanlægget, herunder instrukser for forebyggende og afhjælpende foranstaltnin-
ger i forbindelse med gener, farer og uheld. 

 
Sikkerhedsinstruksen skal endvidere omhandle alle forhold af betydning for sikring 
af medarbejdernes arbejdsmiljø, herunder instrukser for håndtering af uheld. 

 
28 Drifts- og sikkerhedsinstruksen skal være tilgængelig for personalet og instruksen 

skal ajourføres løbende.  
 

Kopi af drifts- og sikkerhedsinstruksen ajourført i forhold til vilkårene i foreliggende 
afgørelse skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. april 2010. 
 

 
Støv og affaldsflugt 

29 Driften af deponeringsanlægget må ikke give anledning til støvgener – der efter 
tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige – i omgivelserne. 

 
30 Der må ikke forekomme vindflugt af affald fra deponeringsanlægget udenfor depo-

neringsanlæggets område, og der må i øvrigt ikke forefindes synligt affald uden for 
den aktive deponeringsenhed. 
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Skadedyr 
31 Konstateres der skadedyr på deponeringsanlægget, skal disse straks bekæmpes. 

 
 
Lugt  

32 Fredericia Kommunes Deponi må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 
10 LE/m3 ved nærmeste enkeltliggende bolig og 5 LE/m3 ved nærmeste boligom-
råde. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumen-

tere, at de fastsatte grænseværdier for lugt er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 
Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

33 Lugtmålingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporter-
ne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal 
være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkredite-
ring- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Plan for prøvetagning og beregningsprocedure skal før udførelsen accepteres af til-
synsmyndigheden. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det 
skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlings-
tid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korri-
geret for følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal be-
regninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 
enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal 
der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er min-
dre end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af målese-
riens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller 
lig med grænseværdien. 
 

34 Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og 
beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 
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Støj 
35 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til 

støjbelastningen i naboområderne, herunder støj fra biaktiviteter, overstiger neden-
stående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalen-
te, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

Område A 
dB(A) 

Område B 
dB(A) 

Område C 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 50 45 40 

Lørdag 07-14 7 50 45 40 

Lørdag 14-18 4 45 40 35 

Søn- & helligdage 07-18 8 45 40 35 

Alle dage 18-22 1 45 40 35 

Alle dage 22-07 0,5 40 35 35 

Spidsværdi 22-07 - 55 50 50 

 
Område A er industriområder samt boliger i det åbne land / blandet bolig- og er-
hvervsbebyggelse, område B er øvrige boligområder og område C er det fredede 
område ved Rands Fjord.  

 
Kontrol af støj 

36 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at græn-
seværdierne for støj, vilkår 35, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 
5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøsty-
relsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern 
støj”.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgif-
terne hertil afholdes af virksomheden.  
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37 Såfremt målingerne/beregningerne godtgør, at vilkår 35 ikke kan overholdes uden 
udførelse af støjbegrænsende foranstaltninger, skal Fredericia Kommunes Deponi 
lade projekt herfor udarbejde og indsende det til tilsynsmyndighedens godkendelse 
sammen med støjredegørelsen. 

 
 

Slutafdækning og nedlukning 
38 Slutafdækning af område A skal påbegyndes umiddelbart efter deponering på eta-

pe 4 genoptages. 
 
39 Terrænudformning, slutafdækning og beplantning skal udføres efter retningslinjer-

ne i den til enhver tid gældende lokalplan for området. 
 

Slutafdækning skal dog – uafhængig af eventuelle lokalplanændringer – som mini-
mum udføres således: Den samlede lagtykkelse skal være minimum 1 meter hvor-
af de øverste minimum 20 cm (dyrkningslaget) skal være muld og/eller muld sam-
menblandet med kompost. Til de nederste 40 cm af afdækningslaget kan eventuelt 
anvendes lettere forurenet jord, der overholder kravene om definition af lettere foru-
renet jord i bekendtgørelse nr. 1519 af 14. december 2006. Til den øverste halvdel 
af afdækningslaget og til dyrkningslaget skal den anvendte jord overholde de fast-
satte grænseværdier for indhold af forureningselementer for Kategori 1 i jordflyt-
ningsbekendtgørelsen4.  

 
40 Ved nedlukning skal der tages udgangspunkt i, at overgangen fra aktiv til passiv 

drift bliver kortest mulig, og der skal løbende foretages nedlukning af deponerings-
anlæggets etaper i takt med, at etaperne er opfyldt til den planlagte terrænudform-
ning. 

 
41 Når en enhed ønskes slutafdækket og nedlukket skal Fredericia Kommunes Depo-

ni - senest 6 måneder inden nedlukningen ønskes - fremsende en plan for nedluk-
ningen til tilsynsmyndigheden. 

 
 Nedlukningen kan først igangsættes, når tilsynsmyndigheden har meddelt accept 

af, at arbejdet kan påbegyndes. 
 
42 Et deponeringsanlæg eller -enhed er først endelig nedlukket, når tilsynsmyndighe-

den har foretaget tilsyn på anlægget og skriftligt godkendt nedlukningen. 
 
43 Der skal senest 1. april 2010 til tilsynsmyndighedens accept fremsendes en rede-

gørelse med status på nedlukningen af etape 1, 2 og 3, herunder beskrivelse af 
færdig slutafdækning, system for afledning af overfladeafstrømmende vand, forslag 
til beplantningsplan for midlertidig beplantning, en beskrivelse af overgangen mel-
lem de opfyldte etaper og område A, forslag til skråningsopbygning mellem etape 3 
og 4, samt tidsplan for hvornår det resterende arbejde forventes udført. 

 
 Statusnotatet skal endvidere indeholde en redegørelse for forløbet af branden i 

træoplaget i 2000 samt en undersøgelse eller kvalificeret vurdering af tilstanden af 
membranen på det område, hvor branden fandt sted. 

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 1749 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning 
af jord. 
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Efterbehandling 

44 Vedligeholdelse, overvågning og kontrol med deponeringsanlæggets miljøbeskyt-
tende systemer skal fortsætte, så længe deponeringsanlægget vurderes at udgøre 
en miljøfare for omgivelserne. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden efter 
oplæg fra Fredericia Kommunes Deponi. 

 
45 I efterbehandlingsperioden skal egenkontrol af perkolat, grundvand, overfladeaf-

strømmende vand, deponigas og meteorologi udføres uændret indtil de fastlagte 
kontrolprogrammer eventuelt justeres ved et påbud. 

 
46 I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årlig udføres målinger af 

sætninger i affaldet. 
 
 

Monitering og kontrol 
 

Perkolat 
47 Der skal etableres samlebrønde for hver af deponeringsenhederne således, at der 

– ud over de 2 eksisterende prøveudtagningssteder, P-02 og P-03 (ny og gl. pum-
pebrønd) - kan udtages prøver af perkolatet der dækker hhv. område A og etape 4. 
Placering af P-02 og P-03 fremgår af bilag F. 

 
Placering af de nye kontrolsteder skal forud for etableringen accepteres af tilsyns-
myndigheden. 

 
 De nye prøvetagningssteder skal være etableret senest 1. april 2010, således at 

der kan udtages perkolatprøver til analyse fra de nye kontrolsteder første gang i 
april måned 2010. 

 
48 Perkolat fra deponiet skal afledes til Fredericia Centralrenseanlæg, og der skal 

ugentligt foretages en opgørelse af den samlede mængde perkolat fra anlægget, 
der er afledt til renseanlægget. 

 
49 Der skal indsamles følgende meteorologiske data for overslagsmæssig beregning 

af deponeringsanlæggets årlige perkolatproduktion:  
 

Parameter Driftsfasen Efterbehandlingsfasen 

Nedbørsmængde Dagligt  Dagligt og månedsmiddelværdier  

Temperatur ( døgn-
min./- max. - kl. 14.00 Dagligt Månedligt gennemsnit 

Fremherskende vind-
retning og styrke Dagligt Ikke relevant 

 
 Indsamlingen af meteorologiske data skal ske ved hjælp af måleudstyr på eller i 

direkte nærhed af deponeringsanlægget. 



 

 19

 
Prøveudtagning og analyseparametre  

50 Der skal udtages perkolatprøver til analyse fra hhv. P-02, P-03 (jf. bilag F) samt de 
3 nye prøvetagningssteder, der dækker etape 4 og område A. 

 
 Perkolatprøver skal udtages af certificeret prøvetager eller et laboratorium, der er 

akkrediteret til prøvetagning.  
 
51 Perkolat skal moniteres efter to analyseprogrammer – et rutineprogram og et udvi-

det program. Analyseprogrammet fremgår af Bilag D. 
 

Perkolatprøverne skal analyseres af akkrediteret laboratorium. 
 
52 Hver gang der foreligger resultater fra det udvidede analyseprogram, vurderer til-

synsmyndigheden, om der er behov for justering af de opstillede analyseprogram-
mer. 

 
 

Grundvand 
53 Der skal iværksættes en undersøgelse til fastlæggelse af kilden til forureningen i 

grundvandsboringen B-01 (jf. bilag F). Viser undersøgelsen at forureningen i B-01 
kan stamme fra deponiet, skal dokumentationen endvidere indeholde forslag til af-
værgeforanstaltninger samt en ny vurdering af risikoen for forurening fra deponiet 
ud fra beregninger, hvor kildekoncentrationen af nikkel svarende til indholdet påvist 
i B-01 er medtaget.  

 
Undersøgelsens resultater skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. juli 
2010, og tilsynsmyndigheden tager herefter - på baggrund af undersøgelsens re-
sultater - stilling til, hvilke tiltag, der skal iværksættes. 

 
54 Der skal iværksættes en undersøgelse til fastlæggelse af strømningsforholdene i 

det sekundære grundvand, herunder en vurdering af hvor der kan placeres en ufo-
rurenet opstrøms boring samt nedstrøms boringer, der dækker alle deponietaper-
ne.      

 
Undersøgelsens resultater samt forslag til boringsudformning og -placering skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden accept senest 1. april 2010. Boringerne skal 
etableres umiddelbart efter tilsynsmyndighedens accept. 

 
Prøveudtagning og analyseparametre 

55 Indtil nye op- og nedstrøms boringer er fastlagt og etableret, jf vilkår 54, udtages 
grundvandsprøver til analyse fortsat fra B-01 og B-04, der betragtes som hhv. op-
strøms og nedstrøms boringer. Kontrolstederne fremgår af bilag F. 
 
Der skal umiddelbart før prøvetagningen foretages en pejling af vandstanden i bo-
ringerne. 
 

 Grundvandsprøver skal udtages af certificeret prøvetager eller et laboratorium der 
er akkrediteret til prøvetagning.  
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56 Grundvandet skal moniteres efter to analyseprogrammer – et rutineprogram og et 
udvidet program. Analyseprogrammet fremgår af Bilag D.  

 
Grundvandsprøverne skal analyseres af akkrediteret laboratorium. 

 
 I en 2-årig periode, der starter umiddelbart efter etablering af de nye grundvands-

kontrolboringer, skal der dog 6 gange årligt fra alle nyetablerede boringer udtages 
prøver til analyse for samtlige analyseparametre i det udvidede analyseprogram. 

 
57 Efter hver 2-årige periode, vurderer tilsynsmyndigheden, om der er behov for juste-

ring af de opstillede analyseprogrammer.  
 

Kontrolprocedure for grundvandsanalyser 
58 Alarmværdier for analyseprogrammets parametre fastsættes af tilsynsmyndighe-

den når der foreligger 12 analysesæt fra de nyetablerede boringer, jf. vilkår 56. 
 

Analyseresultaterne for grundvands/drænvandsprøverne skal herefter vurderes  
med baggrund i kap. 8, ”Grundvandskontrol ved kontrollerede affaldsdepoter”, DA-
KOFA–skrift nr. 1, 1985. 

   
For alarmværdi X + S: 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk, skal Fredericia Kommunes Deponi  
senest 4 uger efter, at analyseresultatet foreligger, fremsende en skriftlig redegø-
relse til tilsynsmyndighedens accept. Af redegørelsen skal det fremgå, hvilke tiltag 
der påtænkes iværksat, som fx ny prøvetagning ud fra et udvidet analyseprogram 
eller fysiske tiltag for at hindre eventuel udsivning. Samtidig hæves analysefre-
kvensen til 6 prøver pr. år indtil 4 prøver i træk har vist et - efter tilsynsmyndighe-
dens vurdering - tilfredsstillende resultat. 
 
For alarmværdi X + 2·S: 
Ved overskridelse af denne værdi 2 gange i træk for den samme parameter, skal 
Fredericia Kommunes Deponi foretage sig tilsvarende som beskrevet under X + S. 
 
For alarmværdi X + 3·S 
Ved overskridelse af denne værdi 1 gang skal Fredericia Kommunes Deponi umid-
delbart efter, at analyseresultatet foreligger, rekvirere udtagelse af ny prøve til ana-
lyse. Viser den nye prøve også overskridelse af alarmværdien for den pågældende 
parameter, skal Fredericia Kommunes Deponi foretage tilsvarende som beskrevet 
under overskridelserne for X + S og X + 2 · S 

 
 

Overfladevand 
59 Der skal udarbejdes en skriftlig redegørelse for, hvordan kvaliteten af det overfla-

deafstrømmende vand fra deponiet fremover kan dokumenteres. Redegørelsen 
skal indeholde en detaljeret beskrivelse at afledningen af overfladevandet fra de 
opfyldte etaper, samt for hvordan det sikres – og gennem monitering kan dokumen-
teres - at der ikke ledes forurenet overfladevand fra igangværende etaper til over-
fladevandssystemet. Redegørelsen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 
1. juli 2010. 
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 På baggrund af redegørelse og forslag til monitering fastlægger tilsynsmyndighe-
den det fremtidige moniteringsprogram for overfladevandet. 
 

60 Indtil den fremtidige håndtering af overfladevandet er fastlagt, skal overfladevandet 
kontrolleres 4 gange årligt, dels af prøver opstrøms ved kontrolsted O-06 (fra bas-
sinet eller opsamlingsbrønd hertil) og dels nedstrøms ved kontrolsted O-05. Kon-
trolstederne fremgår af bilag F. 

 
Samtlige prøver skal analyseres for pH, ammonium-N, total-N, total-P, chlorid, BI5 
og COD. 

 
61 Når en etape af affaldsdeponiet fremover slutafdækkes, skal der etableres et sy-

stem til opsamling af overfladevand. Systemet skal bibeholdes i funktionsdygtig 
stand, indtil tilsynsmyndigheden vurderer, at etapens efterbehandlingsperiode er 
overstået.  

 
Senest et halvt år før etablering af slutafdækning af den enkelte etape, skal der til 
tilsynsmyndighedens accept - som en del af nedlukningsplanen - fremsendes et 
projekt for systemet for afledning af overfladevand fra etapen.  

 
 Udtagning af prøver 
62 Prøverne af overfladevandet skal udtages jævnt fordelt over året og i videst mulig 

udstrækning i forbindelse med nedbørshændelser på mere en 4 mm. 
 

Prøverne kan udtages som stikprøver, og de skal analyseres af et akkrediteret la-
boratorium.  
 
 
Deponigas 

63 For etape 4 og område A, skal der i 1. halvår 2010, foretages orienterende målin-
ger af, hvor meget deponigas der dannes fra det deponerede affald. Målemetode 
og -omfang skal inden målingerne igangsættes, accepteres af tilsynsmyndigheden.  

 
 Sammen med resultaterne af de orienterende målinger, skal der til tilsynsmyndig-

heden, senest 1. juli 2010, sendes en vurdering af resultaterne, med forslag til 
fremtidig monitering og eventuel gasbehandling. På grundlag heraf vil tilsynsmyn-
digheden stille vilkår om fremtidig håndtering og monitering af deponigassen. 

 
 

Indberetning 
 
64 Fredericia Kommunes Deponi skal hvert år fremsende en årsrapport for perioden 1. 

januar – 31. december. Placeres årsrapporten i en database, hvortil tilsynsmyndig-
heden har adgang, evt. efter tildeling af en adgangskode, skal årsrapporten ikke 
fremsendes, men det skal oplyses, når den færdige rapport er tilgængelig på data-
basen. 

 
Årsrapporten skal sendes eller ligge klar på databasen inden den 1. marts det føl-
gende kalenderår og skal som minimum indeholde følgende data: 
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a. Indvejede affaldsmængder fordelt på de enkelte deponeringsenheder. 
b. Indvejede og udvejede mængder af forbrændingsegnet mellemdeponeret af-

fald. 
c. Opfyldningstakt og beregnet restvolumen for hver enkelt enhed. 
d. Resultater af perkolatkontrolprogrammet, herunder ugentlige perkolatmængder. 
e. Meteorologiske data samt kontrolberegning af årets perkolatproduktion. 
f. Resultater af grundvandskontrolprogrammet, herunder pejleresultater. 
g. Resultater af kontrollen med overfladeafstrømmende vand. 
h. Resultater af eventuelt udførte støjmålinger eller beregninger. 
i. Resultater af gasmoniteringen. 
j. Resultater af stikprøvekontrollen for modtagne affaldslæs samt oversigt over 

afviste affaldslæs, herunder oplysninger om alternativ behandling. 
k. Resultater af kontrollen med mellemdeponering af forbrændingsegnet affald. 
l. Opgørelse over afhjælpning af gener i form af lugt, støv, skadedyr etc.  
m. Vurdering af sætninger i affaldet på ikke nedlukkede deponeringsenheder samt 

målinger af sætninger i affaldet på nedlukkede deponeringsenheder. 
n. Opgørelse over eventuelle indkomne klager vedr. anlæggets drift. 
o. Opgørelse over eventuelle uheld eller indtrufne nødsituationer, herunder bran-

de, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i anvendelse. 
p. Opgørelse over anlæggets samlede sikkerhedsstillelse fordelt på affaldskatego-

rier og inkl. en vurdering af sikkerhedsstillelsen i forhold til de oprindelige forud-
sætninger. 

q. Status for udannelse af deponeringsanlæggets medarbejdere, herunder en be-
skrivelse af planlagte udannelsesaktiviteter i det kommende år. 

 
For nedlukkede enheder skal rapporten kun indeholde oplysninger som nævnt i 
punkt d, e, f, g, i, m og o. 
 
I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og vurderet i 
forhold til vilkårene i foreliggende afgørelse. 
 
Årsrapporteringen skal udføres som en standardrapportering, der hvert år følger 
samme procedure. 
 
Resultaterne af analyser af grundvand og perkolat skal præsenteres i grafiske af-
bildninger, der viser ændring af parameterens værdi over tid. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Indledning 
I dette afsnit kommenteres overgangsplanen, og der knyttes bemærkninger til afgørelsens 
vilkår. 
 
Overgangsplanen er udarbejdet i 2004, og der er siden da sket en del ændringer i forhold 
til det i overgangsplanen anførte. Relevante oplysninger er derfor efterfølgende blevet op-
dateret ved fremsendelse af supplerende oplysninger. 
 
 

3.2 Beliggenhed og lokalisering 
Fredericia Kommunes Deponi er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsin-
teresser uden nedstrøms beliggende drikkevandsindvindinger. Deponiet ligger udenfor 
indvindingsoplandet til nærmeste vandværk beliggende ca. 4 km syd for deponiet.  
 
Strømningsforholdene i det sekundære grundvand er på det foreliggende grundlag van-
skelige at vurdere. Generelt strømmer det sekundære grundvand mod en erosionsdal, der 
går gennem deponiet fra sydøst mod nordvest, men lokalt kan strømningsretningen afvige 
herfra, og der kan muligvis forekomme afsnørede gryder, hvor det sekundære grundvand 
siver ned til det primære magasin. 
 
Det primære grundvand strømmer i en ubrudt strømningslinie mod Rands Fjord ca. 700 m 
nordvest for deponiet, hvorfra det udstrømmer i havet ca. 3 km nordøst for deponiet. Der 
er ingen almene vandforsyningsanlæg mellem deponiet og Rands Fjord, og heller ingen 
enkeltindvindere (de blev nedlagt i forbindelse med den oprindelige godkendelse af depo-
neringsanlægget). I henhold til deponeringsbekendtgørelsens § 3, punkt 25, er deponiet 
således at betragte som kystnært. 
 
 

3.3 Generelle forhold 

3.3.1 Ejerforhold 
Fredericia Kommunes Deponi ejes af Fredericia Kommune. Kommunes afdeling for Drift 
og Forsyning står for administrationen.  
 

3.3.2 Sikkerhedsstillelse 
Formålet med sikkerhedsstillelsen er at sikre, at der er midler til at dække omkostningerne 
til nedlukning og efterbehandling. 
 
Etape 1, 2 og 3 er ikke omfattet af deponeringsbekendtgørelsens krav om sikkerhedsstil-
lelse, da etaperne ikke skal videreføres efter 16. juli 2009. 
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På etape 4 og område A – der begge ønskes videreført efter den 16. juli 2009 - er der i 
dag påbegyndt deponering, og sikkerhedsstillelsen skal således dække omkostningerne til 
nedlukning og efterbehandling af disse enheder. 
 
Beregning af sikkerhedsstillelsen fremgår af Bilag H.  
 
Der stilles vilkår om sikkerhedsstillelse i henhold til bekendtgørelsens krav. 
 
 

3.4 Affald 

3.4.1 Kategorier og mængder 
I 2009 skønnes restkapaciteten på etape 4 at være ca. 80.000 m3 og på område A ca. 
125.000 m3, svarende til i alt ca. 205.000 tons affald. Etape 4 og område A vil fremover 
kun modtage blandet affald. 
 
I overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav stilles der vilkår om en årligt 
vurdering af sætninger i affaldet; herunder en opgørelse over det samlede deponerings-
areal, mængde af det deponerede affald, deponeringsmetode samt beregning af depone-
ringsanlæggets restvolumen.  
 

3.4.2 Positivliste 
Overgangsplanens afsnit 6 om affald, er skrevet ud fra den forudsætning, at anlægget kan 
modtage både blandet, inert og mineralsk affald. 
 
På et møde den 27. juni 2007 mellem deponiet og Miljøcenter Odense blev det fra deponi-
et tilkendegivet, at anlægget ikke ønsker at indrette særskilte enheder for inert og mine-
ralsk affald og derfor i forbindelse med afgørelsen for overgangsplanen alene ønsker god-
kendelse til at modtage og deponere blandet affald.  
 
Deponeringsbekendtgørelsens §18 fastsætter, at affaldsdeponering skal foregå i overens-
stemmelse med en positivliste, og at efterfølgende ændringer i positivlisten sker ved til-
synsmyndighedens afgørelse. Positivlisten skal fastsættes som et vilkår i miljøgodkendel-
sen for anlægget. Der skal ikke udarbejdes positivlister for enheder, der ikke videreføres.  
 
Der er den 14. november 2008 fremsendt en revideret positivliste gældende for de igang-
værende etaper. På denne liste er medtaget affaldstypen ”17 06 05 – Asbestholdige byg-
gematerialer”. Asbest kan ikke modtages på enheder for blandet affald, og den fremsendte 
positivliste fastsættes derfor som vilkår med den ændring, at asbestholdige byggemateria-
ler udgår. 
 
Optagelse af nye affaldstyper på positivlisten kan kun ske ved vilkårsændring, og kun hvis 
den pågældende affaldstype ikke kan deponeres på deponeringsenheder for inert eller 
mineralsk affald, jf. dog ovenfor vedrørende asbest. 
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3.4.3 Modtagekontrol 
Ved modtagelse af affald skal der føres kontrol med, at den fornødne dokumentation for 
læsset foreligger, samt at affaldet må deponeres på anlægget, dvs. at det er optaget på 
anlæggets positivliste. 
 
Der er i deponeringsbekendtgørelsen fra 2009 indført skærpede krav til modtagekontrol for 
blandet affald i forhold til tidligere. Modtagekontrollen skal således bestå dels i en måned-
lig stikprøvekontrol, dels en kontrol med, at den fornødne dokumentation foreligger og at 
affaldet svarer hertil og må modtages på pladsen, og dels en visuel kontrol af affaldet ved 
modtagelsen og ved aflæsningen. Vilkår til modtagekontrol stilles, så de opfylder depone-
ringsbekendtgørelsens krav.  
 
Resultaterne af den ovenfor nævnte stikprøvekontrol skal danne grundlag for fastsættelse 
af kriterier for afvisning af læs, der er anvist som blandet affald, men som har et væsentlig 
indhold af ikke deponeringsegnet affald. Tilsynsmyndigheden afgør, hvornår et indhold er 
væsentligt. 
 
 
 

3.5 Indretning  

3.5.1 Overordnet disponering 
Fredericia Kommunes Deponi er etableret i 1979 i forbindelse med, at der blev bygget af-
faldsforbrændingsanlæg i Kolding. Deponiet blev etableret med en kapacitet på ca. 
700.000 m3. Det affald, der er deponeret på anlægget, består hovedsageligt af depone-
ringsegnet ikke brændbart affald, og alene i deponiets første par leveår, indtil anlægget i 
Kolding kunne modtage affald til forbrænding, blev der deponeret dagrenovation og andet 
brændbart affald på deponiet.    
 
Deponiet er opdelt i 6 etaper, hvor etape 1, 2 og 3 er fyldt op i hhv. 1982, 1987 og 1990. 
På etape 4 er der deponeret blandet affald, herunder shredderaffald og mineraluld. Etape 
4, med en restkapacitet på ca. 80.000 m3, benyttes ikke til deponering i dag, og depone-
ringen er først planlagt genoptaget, når den øvrige del af deponiet er fyldt op.  
  
De i overgangsplanen omtalte etaper 5 og 6 betragtes i nærværende afgørelse som én 
samlet enhed. Efter aftale med deponiet benævnes enheden som område A. I dag modta-
ges alt affald til deponering på denne enhed.  
 
Der er ingen anlæg til opsamling eller udnyttelse af gas på deponiet. 
 
 
I skemaet nedenfor er angivet data for de forskellige etaper. 
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Etape/ 
område 

Størrel-
se (ha) 

Etable-
ret 

Deponerede affaldstyper Skønnet restkapacitet 
pr. juli 2009 

Biaktiviteter på etapen 

1 2,13 1979-
1980 

Blandet deponiaffald samt 
mindre mængder brænd-
bart. 
Specialdepot med flyve-
aske i den sydlige del at 
etapen 

Opfyldt i 1982. 
Delvist slutafdækket 
(undtagen under kom-
posteringspladsen) 

Komposteringsplads  
 

2 1,95 1982 Blandet deponiaffald, 
samt mindre mængder 
uindkapslet kviksølvhol-
digt slam  

Opfyldt i 1987. 
Slutafdækket og be-
plantet 

 

3 2,46 1986 Blandet deponiaffald. 
2 specialdepoter med hhv 
kviksølvholdigt slam og 
thalliumforurenet jord på 
etapen 

Opfyldt i 1990. 
Delvis slutafdækket  

Midlertidigt oplag af brændbart 
affald. 
 
Oplag og sortering af træ  
 

4 2,77 1989 Blandet deponiaffald samt 
shredderaffald og mine-
raluld.  

80.000 m3 Oplagring af brugte sandblæs-
ningsprodukter. Aktiviteten 
ophørt og oplaget fjernet i 
2006. 
 
Oparbejdning af bygningsaf-
fald. 
 
Oplag af gipspladeaffald. 
 
Jordkarteringsplads. 

Område 
A 
1*) 

2,40 1993 - 
2003 

blandet affald 125.000 m3 Oplag af trykimprægneret træ. 
Tidligere midlertidigt oplag af 
brændbart affald. 

1*) Område A omfatter de tidligere etaper 5 og 6. 
 

 

3.5.2 Specialdepoter og biaktiviteter 

Depot for kviksølvholdigt slam. 
På etape 3 - i et specialdepot ovenpå det øvrige affald og umiddelbart under afdæknings-
laget – er der deponeret ca. 260 m3 kviksølvholdigt slam fra et tidligere renseanlæg ved 
forsorgscenteret i Brejning. Specialdepotet er godkendt af Vejle Amt den 12. november 
1991. 
 
Specialdepotet er etableret med bund- og topmembran, der er sammensvejst således, at 
affaldet er indkapslet og der ikke kan komme vand til depotet. Endvidere er der etableret 
udluftningsventiler for eventuel overtryk fra gasdannelse samt perkolatopsystem til opsam-
ling af den mængde perkolat, der evt. kunne være i slammet ved indbygningen. Eventuel 
perkolat føres til en opsamlingsbrønd fælles med depotet med thalliumforurenet jord (se 
nedenfor).  
 
Af miljøgodkendelsen fra 1991 fremgår det, at forureningen af slammet er sket i forbindel-
se med læk fra et kviksølvsleje i renseanlæggets biologiske filter. I perioden frem til ud-
skiftning af lejet er der lækket i alt ca.10 kg kviksølv, hvoraf de ca. 2 kg skulle være inde-
holdt i det slam, der er deponeret i specialdepotet. I forbindelse med Vejle Amts godken-
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delse af specialdepotet har Kommunekemi ved forsøg ikke kunnet påvise udsivning af 
kviksølv fra slammet, og målinger på perkolatet fra renseanlæggets slambede havde vist 
en kviksølvskoncentration på et meget lavt niveau. Vejle Amt har på baggrund heraf vurde-
ret, at indbygning af slammet i et depot med top- og bundmembran og perkolatopsamling 
skulle give sikkerhed for, at kviksølvindholdet ikke påvirker deponiets øvrige perkolatkvali-
tet. Det fremgår ligeledes af miljøgodkendelsen fra 1991, at specialdeponiets placering og 
opbygning er valgt ud fra, at der på daværende tidspunkt ikke fandtes andre bedre eller 
økonomisk forsvarlige deponerings- eller rensemetoder for denne type affald.  
 
Det er endvidere oplyst, at der på etape 2 - sammen med det øvrige blandede affald – er 
deponeret en mindre mængde af det kviksølvholdige slam fra forsorgscentrets renseanlæg 
(fra tømning af et slambed). Denne deponering fandt sted inden etablering af specialdepo-
tet, og inden man var opmærksom på, at slammet var forurenet med kviksølv. 
 
Plastmembraner har en begrænset levetid, og sætninger i det underliggende affald vil 
uundgåelig betyde, at membrankapslen omkring slammet har bevæget sig gennem årene. 
Det er derfor usikkert om – eller om hvor længe - det kviksølvholdige affald ligger tæt ind-
kapslet. Miljøcenter Odense vurderer derfor, at risikoen for forurening fra specialdepotet 
skal undersøges, så det kan besluttes, om depotet kan gøres permanent eller skal opgra-
ves til anden disponering. Der stilles vilkår herom. 
 
Det er oplyst, at der i specialdeponiets levetid, ikke på noget tidspunkt har været perkolat-
udsivning til opsamlingsbrønden, og der derfor ikke på noget tidspunkt er udført kontrolmå-
linger. Miljøcenter Odense vurderer dog, at samlebrønden stadig skal tilses jævnligt, og at 
der skal udtages prøver til analyse, hvis der konstateres perkolat i brønden. Der stilles 
vilkår herom. 
 

Depot med thalliumforurenet jord. 
Ved siden af depotet med kviksølvholdigt slam er der på etape 3 etableret et specialdepot 
indeholdende ca. 200 tons thalliumforurenet jord fra en oprydning i Kolding. Specialdepo-
tet er godkendt af Vejle Amt den 14. september 1993. 
 
Depotet er opbygget på samme måde som depotet for kviksølvholdigt slam med sammen-
svejst top- og bundmembran, udluftning og afløb til opsamlingsbrønd. Eventuel perkolat fra 
depotet ledes til opsamlingsbrønden, der er fælles med depotet for kviksølvholdigt slam. I 
godkendelsen fra 1993 er der stillet vilkår om, at der skal ske målinger af thallium i perko-
latet opsamlet i perkolatbrønden, så snart der kan påvises perkolatudsivning. Det er imid-
lertid oplyst, at der i specialdepotets levetid, ikke på noget tidspunkt har været perkolatud-
sivning til opsamlingsbrønden, og der derfor ikke på noget tidspunkt er udført kontrolmå-
linger.  
 
Vejle Amt har i deres vurdering nævnt, at det ser ud til, at thalliummet er godt bundet til 
størstedelen af jorden, men at thalliumkredsløbet samtidig er meget indviklet, og der såle-
des ikke kan gives nogen garanti mod senere udsivning. Med en forventet levetid på 
membrantæthed på ca. 30 år mener amtet, at risikoen for udslip fra specialdepotet bør 
vurderes 15-30 år efter depotets etablering. 
 
Af miljøgodkendelsen fra 1993 fremgår det, at forureningen stammer fra fremstilling af mel-
lemprodukter med indhold af rottegiften thalliumsulfat. De ca. 200 tons jord er vurderet til 
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at indeholde i alt mellem 6 og 7 kg thallium. Den mindst forurenede del af jorden er place-
ret underst i depotet mens 35 tons med størst thalliumindhold er lagt øverst i depotet. Det-
te er sket af hensyn til et eventuelt fremtidigt behov for at fjerne og rense jorden. 
 
Med samme begrundelse som beskrevet ovenfor vedrørende kviksølvsdepotet, stilles der 
vilkår om undersøgelse af thalliumdepotet med henblik på at fastsætte den endelige di-
sponering af det thalliumforurenede jord. 
 
Kontrollen med eventuelt udsivende perkolat sker i forbindelse med kontrol af depotet for 
kviksølvholdigt slam. 
 

Flyveaskedepot. 
I den sydlige del af etape 1 er der et depot på godt 4000 tons flyveaske fra forbrændings-
anlægget i Kolding. Depotet er iht. ansøgningsmateriale fra 13. december 1991 opbygget 
med særskilt 2 mm plastmembran og perkolatdræn. Perkolat ledes til pumpestation (P-02) 
og sammen med det øvrige perkolat til centralrenseanlægget. Asken er tilført deponiet i 
perioden 1993 til 1996 med henblik på eventuel senere fraføring til anlæg for mineralsk 
affald. Flyveaskedepotet er afdækket, og ovenpå depotet er der i dag lager af færdig kom-
post fra komposteringspladsen.  
 
Vejle Amt har miljøgodkendt flyveaskedepotet den 24. januar 1992. I godkendelsen – hvor 
der ikke er stillet vilkår udover, at depotet skal etableres og drives som ansøgt - vurderer 
amtet, at opbygningen af depotet gør, at der ikke er risiko for, at tungmetaller fra asken 
kan ledes til undergrund eller recipient, og at der derfor ikke stilles særskilte vilkår for spe-
cialdepotet. 
 
Miljøcenter Odense er enige i Vejle Amts vurdering, og der stilles derfor ikke særskilte vil-
kår for flyveaskedepotet i nærværende afgørelse. Ved fastlæggelse af moniteringspro-
grammet for perkolat og grundvand, tages der dog hensyn til, at der er deponeret metal-
holdigt affald.  
 

Biaktiviteter 
Ud over deponering af affald er der på Fredericia Kommunes Deponi en del forskellige 
biaktiviteter. Disse aktiviteter er godkendt særskilt eller undervejs til at blive det. De biakti-
viter, der er godkendt for mere end 8 år siden, forventes revurderet i 2010. For overblikkets 
skyld er biaktiviteterne kort beskrevet nedenfor.  
 
Erhvervsgenbrugsplads er etableret umiddelbart inden for indkørslen til deponeringsan-
lægget. Genbrugspladsen ligger ikke ovenpå deponeret affald. Genbrugspladsen er i 2003 
- i forbindelse med etablering af det nyeste deponeringsafsnit - flyttet fra den tidligere eta-
pe 5 til nuværende beliggenhed. På genbrugspladsen modtages genanvendeligt affald fra 
erhverv. Der modtages ikke farligt affald. Genbrugspladsen skulle være delvist godkendt i 
forbindelse med etapeetableringen, men der er ikke opstillet vilkår for driften. Anlægget har 
den 24. oktober 2008 søgt Fredericia Kommune om miljøgodkendelse af erhvervsgen-
brugspladsen. 
 
På etape 1, ovenpå det deponerede affald, er der komposteringsplads til kompostering af 
haveaffald og andet vegetabilsk husholdningsaffald. Komposteringspladsen modtager ikke 
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animalsk affald. Komposteringen foregår ovenpå et lag af stabilgrus. Under stabilgruslaget 
er der etableret dræn med afledning via pumpestation til centralrenseanlægget. Pladsen er 
godkendt af Vejle Amt den 25. marts 1993. 
 
På etape 3 er der oplag og sortering af træ. Træet udsorteres i rent træ til genanvendelse 
og træ til forbrænding. Anlægget har den 24. oktober 2008 søgt Fredericia Kommune om 
miljøgodkendelse af denne aktivitet. Biaktiviteten er beliggende på en del af etape 3, hvor 
der ikke er deponeret affald, og Miljøcenter Odense ser ingen umiddelbare problemer i 
placeringen af den aktuelle biaktivitet, før denne del af etape 3 skal fyldes op (med jord), 
da den ikke vurderes at medvirke til forøget perkolatbelastning.  
 
På etape 4 har 2 private virksomheder – Fredericia Shipping A/S og RGS 90 - miljøgod-
kendelse til hhv. oparbejdning af bygningsaffald og oplagring af brugte sandblæsningsmid-
ler. Aktiviteten med oparbejdning af bygningsaffald er godkendt af Vejle Amt den 3. juli 
1992, mens aktiviteten med oplagring af sandblæsningsmaterialer er godkendt af Vejle 
Amt den 7. januar 1993. Sidstnævnte aktivitet ophørte i 2006. 
 
På etape 4 – i hallen hvor RGS tidligere havde oplag af sandblæsningsmidler – er der op-
lag af gipspladeaffald. Gipsen afsættes til genanvendelse. Anlægget har den 24. oktober 
2008 søgt Fredericia Kommune om godkendelse af denne aktivitet. 
 
På den sydlige del af etape 4 er der indrettet jordkarteringsplads til håndtering af jord fra 
kommunens genbrugspladser. Anlægget har den 24. oktober 2008 søgt Fredericia Kom-
mune om godkendelse af denne aktivitet. 
 
På område A er der oplag af trykimprægneret træ. Træet omlastes og videresendes til 
oparbejdning eller til forbrænding i Tyskland. Anlægget har den 24. oktober 2008 søgt 
Fredericia Kommune om godkendelse af denne aktivitet. 
 

3.5.3 Membransystemet 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal membransystemet på et deponi bestå af en 
geologisk barriere, en bundmembran samt et perkolatopsamlingssystem.  
 
Der er følgende krav til geologisk barriere på anlæg for blandet affald: 
  

Blandet affald 
Blandet affald 
Reducerede krav 

Permeabilitetskoefficient K= 1,0 * 10 -9 m/s K= 1,0 * 10 -8 m/s 
Lagtykkelse 2,0 m 1,0 m 
Krav til bundmembran Ja Ja 

 
Hvis den geologiske barriere ikke i sig selv opfylder ovennævnte betingelser, kan den un-
derbygges kunstigt eller på anden måde forstærkes således, at der kan opnås en tilsva-
rende beskyttelse. Udlagte lermembraner skal have en tykkelse på minimum 0,5 meter. 
 
Kravene til geologisk barriere kan reduceres, hvis der foretages en miljørisikovurdering, 
der godtgør, at deponeringen kan ske, uden det giver anledning til potentiel fare for jord, 
grundvand og eventuel overfladevand, jf. bilag 2 i deponeringsbekendtgørelsen. 
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Over den geologiske barriere skal der ligge en kunstig forseglingsmembran, fx polymer-
membran. Membranens holdbarhed skal være dokumenteret i henhold til DS/R eller DS/inf 
466. 
 
I deponiets overgangsplan er membranerne beskrevet meget kort, og disse oplysninger er 
ikke fyldestgørende nok til at vurdere, om membranerne, på de etaper der ønskes videre-
ført efter 16. juli 2009, lever op til kravene i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
På baggrund heraf har Miljøcenter Odense den 13. august 2007 anmodet om dokumenta-
tion for, at membraner og perkolatsystem, for den del af deponiet der ønskes videreført 
efter 16. juli 2009, lever op til bekendtgørelsens krav. 
 
Dokumentation i form af en miljørisikovurdering udarbejdet COWI – ”Risikovurdering i for-
bindelse med overgangsplan” - er fremsendt til Miljøcenter Odense den 13. marts 2008. 
Risikovurderingen er vedlagt som bilag K. 
 
Af miljørisikovurderingen fremgår det  

• at alle etablerede etaper – både afsluttede og igangværende – er etableret med 
bundmembran (etape 1-3 var godkendt etableret alene med lermembran, men Fre-
dericia Kommune valgte som ekstra sikkerhed at etablere plastmembraner) 

• at der ingen drikkevandsindvindinger er nedstrøms deponiet (i forbindelse med de-
poniets etablering blev eksisterende boringer sløjfet, og der blev ført vandforsyning 
frem fra Fredericia Vandværk – krav i miljøgodkendelsen) 

• at der i 3 af 4 prøveboringer fandtes intakte lerlag på mere end 2 meters tykkelse, 
som er de generelle krav 

• at der i en enkelt prøveboring fandtes intakt lerlag på 1 meters tykkelse, som svarer 
til de reducerede krav. I denne boring, beliggende ved den nuværende motorbane, 
fandtes lerlaget først under 1,9 meter sand- og lerfyld, der formodes at være udlagt 
i forbindelse med anlæg af banen.  

• at de eksisterende jordbundsforhold under deponiet vurderes at være tilstrækkelige 
til at kunne opfylde de reducerede krav, der stilles til en intakt geologisk barriere. 

 
I COWI’s rapport er endvidere risikoen for forurening af det primære grundvand og reci-
pient (Rands Fjord) beregnet. COWI’s konklusion herpå er, at der hverken er forurenings-
risiko i forhold til primært grundvand eller recipient, og at der med hensyn til perkolatforu-
rening således intet er til hinder for at videreføre deponiets etape 4 og område A som øn-
sket.  
 
Miljøcentret har dog bemærket, at man ved gennemførelse af risikovurderingen vælger at 
se bort fra koncentrationerne af metaller påvist i det sekundære grundvand (opstrøms bo-
ring B-01), idet det er vurderet, at indholdet skyldes en punktformig kilde i nærheden af 
boringen. Forudsættes i stedet, at indholdet af metaller i vandprøven fra boringen repræ-
senterer et udslip af perkolat fra fx etape 4, og tager hensyn til fortyndingen i boringen B-
01 (filterlængde 2 m), fås i stedet nogle noget højere koncentrationer i grundvandet end i 
de gennemførte beregninger.   
 
Vandprøver udtaget fra B-01 i perioden 2005-2008 viser, at grundvandet er kraftigt forure-
net med chlorid (4300-6900 mg/l), ammonium (270-440 mg/l) og organisk stof (NVOC 140-
250 mg/l) og er meget hårdt (65 ºdH) – hårdheden skyldes et højt indhold af bikarbo-
nat/kalk. 
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Forureningen i B-01 er ifølge COWI’s risikovurdering undersøgt i 1999, uden at der er fun-
det forurening i de omkringliggende boringer (der formodes at være tale om B-41 – B-44, 
jf. bilag K). Det blev konkluderet, at der var tale om en lokal forurening fra en punktkilde, 
formentlig øst for B-01. Det er dog Miljøcenter Odenses vurdering, at der ligeså godt kan 
være tale om en kilde mod nord, syd eller vest, da de udførte boringer ligger nordvest og 
sydøst for B-01. Konklusionen er således, at kilden til forureningen i B-01 ikke er afklaret, 
og at kilden fortsat findes, da der ikke er tegn på aftagende koncentrationer i grundvandet 
fra B-01.  
 
Det skal derfor afklares, om kilden til forureningen i B-01 kan være en lækage fra den 
membranbelagte etape 4 eller fra en anden del af deponiet. Hvis forureningen viser sig at 
kunne samme fra deponiet, skal der foretages en ny vurdering af risikoen for forurening fra 
deponiet ud fra beregninger, hvor kildekoncentrationen af nikkel svarende til indholdet på-
vist i B-01 er medtaget. Der er stillet vilkår om fremsendelse af en redegørelse herfor.  
 
I overgangsplanen nævnes endvidere, at der i 2000 har været en større brand i træoplaget 
(det formodes at dreje sig om den sydlige del af etape 3 op mod etape 4, hvor der også i 
dag er oplag af træ). Alt perkolat fra etape 4 ledes via etape 3’s drænsystem netop hen-
over det område, hvor branden forventes at have fundet sted. I betragtning af, at en plast-
membran er sårbar overfor varmepåvirkninger sammenholdt med at træoplaget er placeret 
på et areal, der ikke er opfyldt med affald, og derfor formodes at ligge tæt på membranen, 
ønskes – i forbindelse med udarbejdelse af plan for endelig nedlukning af etape 1 til 3 -  
forløbet beskrevet og membranens tilstand undersøgt eller vurderet.  
 
Etape 4 er etableret for 20 år siden, i 1989, og vil således have et membran- op perkola-
topsamlingssystem, der er næsten 60 år gammelt inden etapen forventes opfyldt og kan 
overgå til efterbehandling. Alderen på de miljøbeskyttende systemer sammenholdt med 
ovenævnte uafklarede forhold omkring forureningen i B-01 samt det forhold, at der på eta-
pen blandt andet er deponeret shredderaffald, der kan indeholde store mængder kviksølv 
og PCB betyder, at Miljøcenter Odense ikke umiddelbart kan vurdere etape 4 til at leve op 
til bekendtgørelsens krav, hvilket er en forudsætning for, at etapen kan videreføres.  
 
På baggrund heraf stilles der vilkår om, at der skal igangsættes undersøgelser, der skal 
kunne dokumentere tilstanden af de miljøbeskyttende systemer på etape 4, inden enhe-
den kan tages i brug igen. Da deponeringen på etape 4 først genoptages, efter opfyldning 
af område A, stilles der vilkår om, at den ovennævnte undersøgelse tidligst må gennemfø-
res 3 år inden etapen tages i brug igen. 
 
På baggrund af ovenstående redegørelser, vil Miljøcenter Odense tage stilling til, om – og 
eventuelt under hvilke vilkår – deponeringen på etape 4 kan fortsætte. I perioden indtil 
disse forhold er afklaret, kan der ikke ske yderligere deponering på denne etape.  
 

3.5.4 Perkolatopsamling 
Deponiet er på både opfyldte og ikke opfyldte etaper indrettet med perkolatdræn over 
membranen. Af driftsinstruksen fremgår det, at drænlagstykkelsen på alle etablerede eta-
per er 30 cm. Det opsamlede perkolat ledes til Fredericia Centralrenseanlæg.  
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I dag stilles der krav om et drænlag på mindst 50 cm, men Miljøcenter Odense vurderer, at 
et 30 cm. drænlag er acceptabelt på de bestående enheder, da det vil være meget om-
kostningstungt at skulle øge drænlagets tykkelse efter etaperne er taget i brug, og da de 
øvrige krav til membranopbygningen er opfyldt.  
 
Perkolat fra deponiet ledes via drænsystemet til 2 pumpestationer og videre herfra via 2 
trykledninger til Centralrenseanlægget. Den ene pumpebrønd, P-03 (”gl. brønd”) afvander 
primært etape 1, mens den anden, P-02 (”ny brønd”) afvander den øvrige det af deponiet. 
Perkolatopsamlingssystemet fremgår af Bilag E og Bilag F (kontrolsteder). 
 
Perkolatopsamling fra specialdeponierne er beskrevet under afsnit 3.5.2 
 

Drænsystem i deponeringsenheder, der videreføres 
Etape 4 og område A ønskes videreført efter 16. juli 2009. I forbindelse med etablering af 
disse etaper, blev de nye drænsystemer koblet sammen med det eksisterende drænsy-
stem. Perkolat fra etape 4 er koblet på den yderste del af perkolatsystemet for etape 3 og 
perkolat fra område A er koblet på det ”gamle” perkolatsystem 2 steder, fra hhv. tidligere 
etape 5 og 6.   
 
Som nævnt i afsnit 2, Afgørelse og Vilkår, skal Fredericia Kommunes Deponi betragtes 
som en opfyldt del (etape 1, 2 og 3) og 2 enheder hvor deponering er påbegyndt men 
endnu ikke afsluttet (etape 4 og område A). Deponeringsbekendtgørelsen kræver, at der 
perkolatmoniteres særskilt fra hver enkelt deponeringsenhed. For Fredericia Kommunes 
Deponi betyder det, at der fremover skal kunne udtages perkolatprøver til analyse fra hver 
af de 3 tilkoblingssteder. Hvor det ikke umiddelbart er muligt, vil det være nødvendigt at 
etablere nye prøveudtagningsbrønde.  
 

3.5.5 Overfladevand 
Overfladeafstrømmende vand fra deponiet ledes til en grøft, der løber langs deponiets 
skel. Drænvand fra de opstrøms beliggende marker ledes til et bassin placeret i deponiets 
sydlige del og herfra gennem en rørlagt bæk under deponiet. På en strækning på nordsi-
den af deponiet ledes markvand til grøften og videre sammen med det overfladeafstrøm-
mende vand fra deponiet. Vandet fra den rørlagte bæk samt fra grøftes ledes til en bæk 
nord for deponiet og herfra videre til Rands Fjord. 
 
Vurdering af afvandingssystem for overfladevand er i øvrigt beskrevet i afsnit 3.7.3 
 
 
 

3.6 Drift 
Handlingsplanen som beskrevet i overgangsplanen fra 2004 er ændret en del i de mellem-
liggende år, og deponiet har derfor i 2009 revideret/opdateret handlingsplan/aktivitetsplan, 
samt oplysninger vedrørende uddannelse af personale.  
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Handlingsplan - 2009: 
 
Etape Aktivitet Planlagt tidspunkt 
Etape 1 Slutafdækket og delvis til-

plantet 
Komposteringsanlæg bibe-
holdes 

før 16. juli 2009 
 
Ubestemt tid 

Etape 2 Slutafdækket og delvis til-
plantet 

før 16. juli 2009 
 

Etape 3 Slutafdækket og delvis til-
plantet. (Endelig terrænud-
formning i den sydlige del 
mangler) 

før 16. juli 2009 
 

Etape 4 Flytning af intern vej 
Færdiggørelse af slutafdæk-
ning 

2015 
 
2044 
 

Område A  
(tidligere etape 5 og 6) 

Færdiggørelse af slutafdæk-
ning 

2030  
 

 

 Uddannelse af personale 
I overgangsplanen står anført, at driftspersonale og ledelse på anlægget skal erhverve den 
nødvendige dokumentation for uddannelse.  
 
Efterfølgende har anlægget meddelt, at driftspersonale og ledelse alle har modtaget den 
lovpligtige uddannelse. I 2009 har følgende modtaget bevis for gennemført uddannelse: 
 
A-bevis: B-bevis: 
Vibeke Hviid Erik Dalgas 
Erik Dalgas Bjarne Olesen 
Bjarne Olesen Finn Olsen 
 Jens Bjarne Pedersen 

Beredskabsplan 
Fredericia Kommunes Brandvæsen har udarbejdet og underskrevet en beredskabsplan for 
deponiet. Eventuelt slukningsvand ledes via perkolatsystemet og pumpebrønde til Frederi-
cia Centralrenseanlæg.  
 

3.6.1 Deponeringsprocedurer 
I deponiets drifts- og sikkerhedsinstruks, senest revideret den 10. oktober 2008, står be-
skrevet, at udlægningen af affaldet skal ske så kompakteringen sker på en skråning – skrå 
kompaktering. Endvidere angives, at det er kompaktorførerens opgave, at sørge for den 
daglige afdækning, så der ikke sker affaldsflugt fra deponiet. 
 
På område A, hvor deponeringen foregår pt., udlægges affaldet dog i et tyndt lag over et 
større areal, så kompakteringen i stedet på en skråning sker på et stor flade. Kompakte-
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ringen er på denne måde - efter deponiets udsagn - mere effektiv og daglig afdækning 
ikke nødvendig. 
 
I dag indeholder det deponeringsegnede affald kun en lille del organisk affald, og ingen 
madaffald. Det betyder at affaldet ikke er så interessant for måger og skadedyr. Miljøcen-
ter Odense vurderer derfor, at fladekompakteringen er acceptabel på betingelse af, at det 
sker på et begrænset areal og ikke medfører forøget affaldsflugt og således at depone-
ringsbekendtgørelsens krav om løbende afdækning kan overholdes. Der er derfor stillet 
vilkår om, at fladekomprimeringen maksimalt må foregå på et areal svarende til halvdelen 
af område A, samt at den flade, der er under opfyldning, skal færdigopfyldes og slutafdæk-
kes, inden næste flade tages i brug. Kompakteringen skal endvidere være tilstrækkelig til 
at forhindre affaldsflugt.     
 
I deponiets drifts- og sikkerhedsinstruks lyder afsnit 8.12a: ”Observeres der affald som ikke 
må deponeres, skal der ske kontakt til kontoret for om muligt at tage fat i den vognmand 
der har aflæsset affaldet. Affaldet skal såfremt det er muligt fjernes af transportøren. Er 
dette ikke muligt, deponeres affaldet idet det ikke er personalets opgave at sortere i affald 
med mindre det er meget let tilgængeligt.” Denne procedure finder Miljøcenter Odense 
ikke acceptabel, og mener at aflæsningen og aflæsningsområdet skal indrettes, så det til 
enhver tid er muligt at fjerne et afvist læs. Derfor er der stillet vilkår om, at tipfronten – uan-
set om udlægningen efterfølgende sker på en større flade - skal holdes så lille som muligt, 
så det bliver muligt at kunne udføre den visuelle kontrol af hvert enkelt affaldslæs, og så 
der er mulighed for at kunne fjerne læsset igen, hvis dette bliver afvist.  
 

3.6.2 Midlertidigt oplag af brandbart affald 
I miljøgodkendelsen fra 1979 er der givet mulighed for – i perioder med driftsstop på for-
brændingsanlægget – at Fredericia Kommunes Deponi kan deponere forbrændingsegnet 
affald. I dag kan deponering af forbrændingsegnet affald ikke accepteres. 
 
I forbindelse med ombygning af forbrændingsanlægget i Kolding har Vejle Amt den 25. 
januar 2006 accepteret, at der i 2006 kunne mellemdeponeres op til 35.000 tons brandbart 
affald ved indbygning og kompaktering (ikke balletering). Mellemdeponeringsperioden var 
maksimalt 1 år. Grundet forsinkelser med færdiggørelsen af forbrændingsanlægget har 
deponiet den 14. november 2008 søgt Miljøstyrelsen om dispensation for 1-års fristen. I 
juni 2009 var mellemdeponiet fraført pladsen. 
 
Der vil fortsat være behov for midlertidige oplag af forbrændingsegnet affald, og Fredericia 
Kommunes Deponi ønsker derfor også fremover at kunne modtage dette affald. I dag fo-
regår der oplagring af brandbart affald på et område på den sydlige del af etape 3 (syd for 
den interne vej), på et areal, hvor det er oplyst, at der ikke er deponeret affald.  
 
Med henvisning til afsnit 3.8 accepterer Miljøcenter Odense, at den del af etape 3, der lig-
ger syd for den nuværende interne vej, ikke opfyldes til færdig slutkote før i forbindelse 
med flytningen af vejen i 2015. Den nuværende placering af mellemdepotet for brandbart 
affald vil kunne påvirke perkolatet fra etape 3, men da deponiets drænsystem er opbygget 
på en måde, så perkolat fra etape 4 gennemløber drænsystemet i de nedlukkede enheder, 
jf afsnit 3.5.4, vil efterbehandlingstiden for etape 1, 2 og 3 først og fremmest være afhæn-
gig af, hvornår etape 4 er fyldt op og nedlukket. Derfor vurderer Miljøcenter Odense, at 
mellemdeponiet foreløbig kan bibeholdes på nuværende placering, men at det i forbindel-
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se med fremsendelse af tidsplan for endelig nedlukning af etape 1, 2 og 3, jf. afsnit 3.8, 
skal fremgå, hvornår det midlertidige oplag af brandbart affald forventes fjernet eller flyttet 
til anden placering. 
 
Det nuværende oplag af brandbart affald har ingen selvstændig miljøgodkendelse, og er 
ikke anmeldt inden pladsen blev etableret. Der stilles derfor vilkår om, at der til tilsynsmyn-
dighedens og beredskabets accept, skal fremsendes oplysninger om pladsens indretning, 
kapacitet og drift, der kan dokumentere, at de øvrige fastsatte vilkår for oplaget kan over-
holdes.   
 
 
 

3.7 Miljøpåvirkninger og monitering 

3.7.1 Perkolat 
Fra deponiets opstart i 1980 og frem til 1997 er der udtaget perkolatprøver til analyse fra 
en enkelt pumpestation, P-03, der modtog perkolat fra det samlede anlæg. I 1997 blev 
pumpestation P-02 etableret og herefter har P-03 modtaget perkolat fra etape 1, mens P-
02 har modtaget perkolat fra hele den øvrige del af anlægget. Der er således fra 1997 ud-
taget perkolatprøver til analyse fra begge pumpestationer. Fremover skal der udover fra de 
to pumpestationer også udtages prøver til kontrol fra hver af etaperne 4, 5 og 6, hvor etape 
5 og 6 tilsammen udgør deponeringsenheden ”Område A”. Der er opstillet vilkår herom. 
  
Registrering af perkolatmængder skal iht. deponeringsbekendtgørelsen så vidt muligt ske 
fra hver enkelt deponeringsenhed. Miljøcenter Odense vurderer dog, at en ugentlig regi-
strering af den samlede mængde perkolat fra deponeringsanlægget er tilstrækkelig. 
 
Det i overgangsplanen beskrevne analyseprogram er foreslået ud fra forudsætninger om, 
at pladsen kunne modtage både blandet, inert og mineralsk affald, og at prøvetagningen 
fortsat alene skulle ske fra de eksisterende pumpebrønde P-03 og P-02. Endvidere ønsker 
deponiet iht. overgangsplanen antallet af analyseparametre væsentlig begrænset i forhold 
til vilkårene i miljøgodkendelsen fra 1979. 
 
Miljøcenter Odense ønsker et analyseprogram for perkolatet, der er sammenligneligt med 
grundvandsprogrammet, så der er sammenhæng mellem det, der måles i grundvandet og 
det, der kan sive ud fra deponiet. Analyseprogrammets parametre fastsættes derfor i over-
ensstemmelse med grundvandsparametrene, jf. nedenfor. Ved opstilling af moniterings-
programmet, er der ikke taget hensyn til kommunens egne krav til perkolatet. 
 
I nærværende afgørelse stilles der vilkår om følgende fremtidige monitering og kontrol af 
perkolat 

• Den samlede perkolatmængde for deponiet skal registreres ugentligt. 
• Der skal udtages og analyseres perkolatprøver fra etape 4, etape 5, etape 6 samt 

fra de 2 eksisterende pumpestationer P-03 og P-02).  
• Perkolatprøver skal udtages af certificeret prøvetager og analyseres af akkrediteret 

laboratorium. 
• Der fastsættes 2 analyseprogrammer; et rutineprogram og 1 udvidet program, jf. 

nedenfor. 
• Indsamling af meteorologiske data iht. bekendtgørelsen. 
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Herudover stilles der særskilte vilkår for perkolat fra samlebrønden ved de indkapslede 
specialdepoter.  

 

3.7.2 Grundvand 

Geologi og hydrogeologi 
Geologiske undersøgelser foretaget i forbindelse med etablering af deponiet, viser stærkt 
varierende jordbundsforhold i de øverste jordlag, mens den tertiære dybgrund sandsynlig-
vis består af vandstandsende glimmerler, der overlejrer det primære grundvandsreservoir.  
 
Områdets geologi og hydrogeologi er nøjere beskrevet i COWI’s rapport fra marts 2008 
”Risikovurdering i forbindelse med overgangsplan” (bilag K). 
 
Geologisk er området udfordrende. Deponiet er anlagt på en tidligere markant erosionsdal, 
der løber sydøst-nordvest til Rands Fjord. Dalen går midt igennem pladsen for at dreje 
svagt mod sydvest på den sydlige del af pladsen. En del af de tørve-/gytjeaflejringer, der 
udgjorde dalens bund, blev bortgravet i forbindelse med deponiets etablering. 
 
Dalen vil fortsat virke afvandende på området, dvs. at det sekundære grundvand må for-
ventes at følge dalen mod nordvest til Rands Fjord. Det primære grundvand vil ifølge CO-
WI’s risikovurdering også strømme i nordvestlig retning mod fjorden. Det primære grund-
vandsmagasin udgøres af glimmersand, og der er en nedadrettet gradient mellem det se-
kundære og primære grundvandsmagasin under deponiet.  
 

Potentialeforhold 
Deponeringsbekendtgørelsen stiller krav om minimum 3 grundvandsboringer – 1 opstrøms 
og 2 nedstrøms - til monitering af blandt andet potentiale- og strømningsforholdene i 
grundvandsmagasinerne under og omkring deponiet.  
 
På Fredericia Kommunes Deponi er den hidtidige grundvandsmonitering sket fra det se-
kundære grundvand fra 2 boringer – en opstrøms (B-01) og en nedstrøms (B-04).  
 
I COWI’s risikovurdering er vedlagt boreprofiler for en række boringer udført i 1999, for-
uden et geologisk snit. På baggrund heraf vurderer Miljøcenter Odense 

• at der er sekundære grundvandsmagasiner under pladsen, og at disse magasiner 
formentlig ikke er sammenhængende. 

• at pejledata for B-01 (den opstrøms moniteringsboring), B-41, B-44 og B-43 viser, 
at det sekundære grundvand på den sydligste del af pladsen kan strømme såvel i 
østlig som vestlig retning. Vurderingen er baseret på de to pejlerunder gengivet i 
COWI’s rapport. 

• at det sekundære magasin truffet i B-42 i det sydvestlige hjørne af etape 5 mulig-
vis ikke hænger sammen med magasinet i B-01, B-43 og B-44 umiddelbart sydøst 
herfor. B-42 kan dog ligge på siden af den gamle erosionsdal, og de øvrige borin-
ger kan ligge i dalens bund, hvorfor et sammenhængende magasin ikke helt kan 
udelukkes. 
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• at der ikke er data til at vurdere, om magasinet, der er filtersat i den nedstrøms 
moniteringsboring B-04, hænger sammen med magasinet truffet i B-01, B-41, B-43 
og B-44. 

 
Sammenfattende konkluderes, at strømningsforholdene er vanskelige at vurdere, og at det 
sekundære grundvand generelt strømmer mod erosionsdalen i nordvestlig retning, men 
lokalt kan afvige fra denne strømningsretning. Erosionsdalens beliggenhed i forhold til de-
potetaperne er derfor afgørende for, hvordan det sekundære grundvand strømmer under 
deponiet. 

 
At de sekundære magasiner muligvis ikke er sammenhængende betyder, at sekundært 
grundvand i afsnørede ”gryder” formentlig siver ned til det primære grundvandsmagasin. 

 
Det primære grundvand strømmer i en ubrudt strømningslinie mod Rands Fjord ca. 700 m 
nordvest for deponiet, hvorfra det udstrømmer i havet ca. 3 km nordøst for deponiet. Der 
er ingen almene vandforsyningsanlæg eller enkeltindvindinger mellem deponiet og Rands 
Fjord. 

 
Vandprøver udtaget fra det sekundære grundvand i de to moniteringsboringer B-01 og B-
04 i perioden 2005-2008 viser 

• at grundvandet fra den opstrøms beliggende boring B-01 er kraftigt forurenet med 
chlorid (4300-6900 mg/l), ammonium (270-440 mg/l) og organisk stof (NVOC 140-
250 mg/l) og er meget hårdt (65 ºdH) – hårdheden skyldes et højt indhold af bikar-
bonat/kalk 

• at grundvandet fra den nedstrøms beliggende boring B-04 i analysen fra oktober 
2008 er svagt påvirket af chlorid, og data viser også en stigende tendens siden ok-
tober 2005. 

 
Forureningen i B-01 er ifølge COWI’s Risikovurdering fra 2008, jf afsnit 3.5.3, konkluderet 
til at stamme fra en punktkilde formentlig øst for B-01. Miljøcenter Odense ønsker dog – 
som tidligere nævnt - forureningskilden fastlagt, da miljøcentret vurderer, at forureningen i 
B-01 kan skyldes en lækage fra den membranbelagte etape 4 eller fra en anden del af 
deponiet.  
 
Det er som nævnt ikke muligt at vurdere placeringen af en opstrøms moniteringsboring på 
det foreliggende grundlag. Der stilles derfor vilkår om, at der – samtidig med afklaringen af 
forureningskilden ved B-01 - igangsættes undersøgelser med det formål, at afklare place-
ring af en opstrøms uforurenet boring, samt afklare, hvor der kan placeres nedstrøms bo-
ringer, der dækker alle deponietaper. De fremtidige boringer skal etableres umiddelbart 
efter Miljøcenter Odenses accept af placeringerne. 
 
Indtil de fremtidige kontrolsteder for opstrøms og nedstrøms grundvandsmonitering er fast-
lagt og etableret, betragtes grundvandsboringerne B-01 og B-04 fortsat som hhv. opstrøms 
og nedstrøms moniteringsboringer. 
 

Analyseprogram 
Der skal fremover anvendes et enslydende analyseprogram for grundvand og perkolat. 
Analyseprogrammet fastsættes ud fra anbefalingerne i deponeringsbekendtgørelsen samt 
en konkret vurdering i forhold til, hvad der er deponeret på anlægget.  
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På alle deponiets etaper er der deponeret blandet affald. Her ud over er der på den sydlige 
del af etape 1 deponeret flyveaske og på etape 2 mindre mængder kviksølvholdigt slam. 
På etape 3 er de to indkapslede specialdepoter med hhv. thalliumforurenet jord og kvik-
sølvholdigt slam. På etape 3 er der desuden – uden for området med deponeret affald – 
midlertidigt oplag af brændbart affald. På etape 4 er der deponeret shredderaffald og mi-
neraluld. På etape 4 er der endvidere en jordkarteringsplads. På område A er der oplag af 
trykimprægneret træ, og der har tidligere været oplag af brændbart affald. 
 
Moniteringsprogrammerne for grundvand og perkolat tager udgangspunkt i de affaldstyper, 
der er deponeret i de enkelte etaper og i de eksisterende analysedata. Generelt set er der 
derfor opstillet et analyseprogram, der svarer til blandet affald. På etaperne 1-3 tages hen-
syn til, at der er deponeret metalholdigt affald, herunder thallium og kviksølv. På etape 4 
tages hensyn til shredderaffald (indeholder store mængder tungmetaller og kan indeholde 
PCB). 
 
Analyseopfanget og prøvetagningsfrekvensen for grundvand og perkolat fastsættes som 
angivet i skemaet nedenfor 
 

Kontrolfrekvens i antal pr. år   
Parametergruppe Parametre Grundvand Perkolat 
Rutine program pH, ledningsevne, ammonium-N, chlorid, 

fluorid, sulfat, natrium, calcium, NVOC 
3 3 

Udvidet program pH, ledningsevne, ammonium-N, chlorid, 
fluorid, sulfat, natrium, calcium, NVOC, 
GC-FID-screening, phenoler, bly, cad-
mium, kviksølv, nikkel, zink 

1 1  

 PCB 1 1 
(kun etape 4) 

 Thallium 1 1 
(kun etape 1-3) 

 
 
Det bemærkes, at ovennævnte moniteringshyppighed er vurderet at være hensigtsmæssig 
i forhold til grundvandets strømningshastighed (ca. 99 m/år). Ses der fx et udslip fra speci-
aldepotet med thalliumforurenet jord, vil udslippet mellem moniteringsrunder kunne bevæ-
ge sig ca. 100 m. Regnes med en reaktionsperiode på ½ - 1 år til at afklare forureningskil-
den og forureningens omfang og styrke samt vurdere risiko og evt. nødvendige afværgetil-
tag, vil der kunne igangsættes afværgende tiltag inden forureningen er nået længere end 
200 m fra etape 3 (i dette tilfælde vil forureningen ikke have bevæget sig udenfor depone-
ringsanlæggets grænser, under de anvendte forudsætninger).   
 
Der findes med nuværende data ikke tilstrækkeligt grundlag til at fastsætte alarmværdier 
for kontrolprogrammets analyseparametre. Derfor stilles der vilkår om, at der i en 2-årig 
periode, der starter umiddelbart efter etablering af de nye grundvandskontrolboringer, skal 
udtages prøver 6 gange årligt fra alle nyetablerede boringer. Prøverne skal analyseres for 
samtlige parametre i det udvidede analyseprogram. Alarmværdier vil herefter blive fastlagt 
på baggrund af det til den tid foreliggende analysemateriale. 
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3.7.3 Overfladeafstrømmende vand 
I miljøgodkendelsen fra 1979 er angivet, at der skal føres kontrol med overfladevandet (2 
årlige analyser), samt at Vejle Amt løbende skal vurdere, om den direkte udledning fortsat 
er acceptabel. Alternativt kan Fredericia Kommune pålægges at pumpe overfladevandet til 
Centralrenseanlægget. 
 
Overfladevandet sammenblandes i dag med markvand – dels ”bagvand” der opsamles i 
bassinet i deponiets sydlige del og føres gennem rør under deponiet, og dels ”sidevand” 
fra markerne øst for deponiet der ledes til deponiets østlige omfangsgrøft. Mængderne af 
hhv. markvand og overfladeafstrømmende vand fra deponiet er ikke kendt. 
 
Prøver af overfladevandet er hidtil udtaget ved udløb til bæk, umiddelbart nedstrøms de-
poniet – kontrolsted O-05 (jf. bilag F). Regn-/overfladevandsprøven repræsenterer dermed 
såvel overfladevand fra deponiet som opstrøms kommende overfladevand fra de omkring-
liggende marker. 
 
Der er i perioden 2005-2007 udtaget prøver af regn-/overfladevand 2 gange årligt fra kon-
trolsted 05, i 2008 er der udtaget en årlig prøve. Et reduceret analyseprogram er indført fra 
november 2007.  
 
Analyseresultaterne fra deponiet viser, at overfladevandet i forhold til uforurenet overflade-
vand har forhøjet indhold af total kvælstof, chlorid (indtil 210 mg/l) og COD. Enkelte prøver 
viser desuden forhøjede indhold af total-P og BI5. Da overfladevandet er en blanding af 
markvand og overfladeafstrømmende vand fra deponiet, er kilden til de forhøjede værdier 
ikke kendt. 
 
Iht. deponeringsbekendtgørelsen skal det gennem vilkår sikres, at deponiet ikke giver an-
ledning til uacceptabel forurening til omgivelserne. For at kende den reelle belastning fra et 
deponis overfladeafstrømmende vand, stiller deponeringsbekendtgørelsen krav om, at 
overfladeafstrømmende vand skal kontrolleres både opstrøms og nedstrøms minimum 4 
gange årligt i driftsperioden og minimum 2 gange årligt i efterbehandlingsperioden.  
 
Med den nuværende håndtering af overfladevandet fra Fredericia Kommunes Deponi, kan 
en kontrol, der lever op til bekendtgørelsens krav ikke udføres. Da mængderne og kvalite-
ten af markvand (”bagvand” og ”sidevand”) er ikke kendt.  
 
Endvidere er det usikkert om og eventuelt i hvor høj grad, der ledes overfladeafstrømmen-
de vand fra etape 4 til omfangsgrøften. 
 
På baggrund af ovenstående stilles der derfor vilkår om, at deponiet skal undersøge og 
udarbejde en redegørelse for, hvordan deponiet fremover vil kunne dokumentere kvalite-
ten af det overfladeafstrømmende vand fra deponiet. Redegørelsen skal indeholde en de-
taljeret beskrivelse at afledningen af overfladevandet fra de opfyldte etaper, samt for hvor-
dan det sikres, at der ikke ledes forurenet overfladevand fra igangværende etaper – her-
under etape 4 – til overfladevandssystemet. Redegørelsen skal ligeledes indeholde forslag 
til fremtidig håndtering og monitering af overfladevandet - herunder fysiske ændringer af 
afvandingssystemet – så det bliver muligt at kontrollere kvaliteten at det overfladeafstrøm-
mende vand, der kommer fra deponiet, og dermed omgivelsernes belastning herfra. Frem-
tidigt moniteringsprogram fastsættes på baggrund af redegørelsen. 
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Indtil den fremtidige håndtering og monitering af overfladevandet er fastlagt, stilles kontrol-
vilkårene således, at der – med det nuværende afvandingssystem - gives det bedst mulige 
billede af kvaliteten af det overfladeafstrømmende vand fra deponiet. Det betyder, at over-
fladevandet skal kontrolleres med 4 årlige analyser dels af prøver opstrøms (fra bassinet 
eller opsamlingsbrønd hertil) og dels nedstrøms (kontrolsted 05). Samtlige prøver skal 
analyseres for pH, ammonium-N, total-N, total-P, chlorid, BI5 og COD.  
 

3.7.4 Deponigas 
Der er ikke etableret anlæg til opsamling eller udnyttelse af lossepladsgas på deponiet. I 
dag udluftes eventuel gas antageligt via perkolatbrøndene.  
 
Kun i deponiets første par leveår er der deponeret forbrændingsegnet affald, endvidere er 
der deponeret udrådnet slam fra Fredericia Centralrenseanlæg – maksimalt 4000 tons 
over en årrække. Der er således deponeret forholdsvis små mængder af kraftigt gaspro-
ducerende affald på anlægget.   
 
Med hensyn til de ikke opfyldte etaper, område A og etape 4, har COWI i 2006 lavet en 
beregning af gasproduktionen ud fra en vurdering af det deponerede affalds indhold af 
tørstofindhold og indhold af forgærbare stoffer. Beregningen viser, at gasproduktionen på 
disse etaper er på et så lavt niveau, at der ikke er økonomisk grundlag for at etablere et 
gasindvindingssystem for hverken energiudnyttelse eller affakling. 
 
Af COWI’s rapport fremgår det endvidere, at gasproduktionen fra de opfyldte etaper, etape 
1, 2 og 3, blev undersøgt i 1995, hvor der blev etableret 4 prøveboringer og foretaget prø-
vepumpning (det er usikkert, om disse boringer er intakte). Undersøgelsen konkluderede, 
at produktionen af metangas på disse 3 etaper også var så lille, at der ikke var baggrund 
for etablering af et gasindvindingsystem. 
 
Cowi anbefaler, at der i forbindelse med nedlukning og retablering af område A og etape 4 
etableres et passivt gasudluftningssystem, hvor gasudluftingsbrøndene designes med et 
afsluttende kompostfilter, hvor deponigassen ledes igennem, inden den frigives til atmo-
sfæren. Dette skulle iht. rapporten også være anbefalet for de ”gamle” etaper.  
 
Deponeringsbekendtgørelsen kræver monitering af deponigas på enheder for blandet af-
fald som minimum skal indeholde måling af gassens lufttryk samt indhold af CH4, CO2, O2, 
H2S og H2. Målingerne skal foretages månedligt i driftsperioden og 2 gange årligt i efterbe-
handlingsperioden. Er det myndighedens vurdering, at der ikke dannes eller kun dannes 
ubetydelige mængder deponigas på en enhed for blandet eller farligt affald, kan der træf-
fes beslutning om, at målefrekvensen reduceres og/eller der kun skal moniteres for lufttryk 
samt gassens indhold af CH4, CO2 og O2.  
 
For deponeringsenheder for blandet affald stiller deponeringsbekendtgørelsen endvidere 
krav om, at den dannede deponigas skal behandles. Behandlingen kan ske enten ved af-
fakling eller ved anvendelse til produktion af el eller varme. Hvis der kun dannes små 
mængder deponigas, kan behandlingen ske på anden måde. 
 
På trods af COWI’s beregninger og vurdering af gasudvikling på etape 4 og område A 
(etape 5 og 6), vurderer Miljøcenter Odense at sådanne beregninger er behæftet med stor 
usikkerhed, og der derfor skal foretages målinger af den reelle gasproduktionen for at be-
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lyse den diffuse udsivning af bl.a. metan, før omfanget af den fremadrettede gasmonitering 
på etape 4 og område A fastsættes. Der er opstillet vilkår for undersøgelse af deponiga-
sudsivning samt fremsendelse af forslag til fremtidig behandling af deponigas fra etape 4 
og område A.  
 
Etape 1, 2 og 3 er ikke omfattet af deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser om 
gasmonitering, og der stilles derfor ikke krav til gasmonitering på disse etaper.  
 

3.7.5 Gener og farer 

Støj 
De gældende støjgrænser bibeholdes.   

Lugt 
Vejledende grænseværdier stilles som vilkår. 

Øvrige gener og farer 
Der stilles vilkår om, at gener og farer i form af skadedyr, affaldsflugt, støv og røg skal be-
grænses mest muligt, samt at håndtering heraf skal være beskrevet i driftsinstruksen. 
 

3.7.6 Drifts- og sikkerhedsinstruks 
Deponiets driftsinstruks, senest opdateret den 10. oktober 2008, indeholder en beskrivelse 
af og driftsprocedure for deponiets forskellige anlæg, dog ikke for mellemdeponeringen af 
brandbart affald.  
 
Miljøcenter Odense mener, at instruksen bør indeholde procedurer for samtlige aktiviteter 
på anlægget, herunder for mellemdeponering af forbrændingsegnet affald, og endvidere et 
særskilt afsnit om driftsforstyrrelse og uheld hvor der fastsættes procedurer for forebyg-
gende og afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med gener, farer og uheld. Der stilles 
vilkår herom.  
 
Der stilles endvidere vilkår om, at driftsinstruksen skal ajourføres i forhold til vilkårene i 
foreliggende afgørelse.  
 
 

3.8 Nedlukning og efterbehandling 

Nedlukning 
Deponeringsbekendtgørelsens krav til slutafdækning er (hvis arealet ikke efterfølgende 
skal anvendes til dyrkningsmæssige formål) et afdækningslag på minimum 1 meter, hvoraf 
de øverste 20 cm skal bestå af et dyrkningslag og de nederste 40 cm eventuelt kan bestå 
af lettere forurenet jord. 
 
Gældende lokalplan for området er ”Lokalplan nr. 25, Kontrolleret losseplads ved Vejlby”, 
fra juli 1979. I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om, at slutafdækningen skal ske 
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med mindst 170 cm rent jordfyld, hvoraf de øverste 20 cm skal være ren muld, således at 
arealet efterfølgende kan anvendes til landbrugsformål.  
 
Vejle Amt har den 5. april 1989 meddelt zonetilladelse til udvidelse af lossepladsen (den 
østligste del af etape 4). Tilladelsen fastsætter vilkår om, at retablering af området skal ske 
i overensstemmelse med det angivne fremtidige terræn på tegning 02B og i øvrigt i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan nr. 25. Tegning 02B viser en maksimal 
slutkote på 33,5. Kommunen har i ansøgningsmaterialet oplyst, at de på tegning 02B viste 
ændringer skulle medføre en volumenforøgelse på ca. 180.000 m3, jf. dog afsnit 3.10. 
 
Fredericia Kommune har endvidere oplyst, at de den 30. september 1998 har sendt sup-
plerende oplysninger til Vejle Amt i forbindelse med revurdering af deponiets miljøgodken-
delse. Af disse oplysninger fremgik det, at kommunen ønskede højeste slutkote øget til 
35,5. Afgørelsen om revurdering er dog aldrig blevet meddelt, og maksimal slutkote på 
35,5 er derfor ikke godkendt. 
 
Ud fra ovenstående betragter Miljøcenter Odense bestemmelserne i zonetilladelsen af 5. 
april 1989 som gældende. Det betyder, at gældende krav – og dermed forudsætningerne 
for beregning af sikkerhedsstillelsen - til slutafdækning og kapacitet er  
 

• at afdækning skal ske med minimum 1,7 meter rent jordfyld 
• at maksimal slutkote efter endt deponering er 33,5 
• at deponiets samlede kapacitet er +180.000 m3 i forhold til tidligere godkendt.  

 
Miljøcenter Odense er opmærksom på, at deponiet vil søge om ændringer i de planmæs-
sige forhold vedrørende slutkoter og fremtidig anvendelse og dermed krav om afdækning i 
forhold hertil. Beregning af sikkerhedsstillelsen må - hvis forudsætningerne ændrer sig – 
derfor gennemgå en ny beregning.  
 
Vilkårene om afdækning er fastsat således, at afdækningen skal ske iht. den til enhver tid 
gældende lokalplan, men dog så den som minimum opfylder deponeringsbekendtgørel-
sens krav. 
 
Deponering af affald på etape 1, 2 og 3 er ophørt før deponeringsbekendtgørelsen fra 
2001 trådte i kraft, og etaperne kan ikke fremover modtage nogen form for affald til slutde-
ponering. Ovenpå slutafdækningen på etape 1 er der etableret komposteringsanlæg, hvor 
der fortsat komposteres organisk ikke animalsk affald. Den sydlige del af etape 3 gennem-
skæres af en intern vej, og området syd for vejen, hvor der ikke er deponeret affald, benyt-
tes i dag til mellemdeponi for brændbart affald samt oplag for og sortering af træ. På den-
ne del af etapen, er der ikke deponeret affald. Før de afsluttede etaper kan betragtes som 
endelig nedlukkede mangler således dels beplantning på etape 1, dels endelig opfyldning 
(med ren jord) iht. gældende terrænplan i zonetilladelsen fra 1889 og dels retablering af 
den sydlige del af etape 3.  
 
De nedlukkede etaper 1, 2 og 3 er som tidligere nævnt ikke omfattet af deponeringsbe-
kendtgørelsens krav om, at nedlukningen skal være tilendebragt senest 16. juli 2009, samt 
at igangværende biaktiviteter skal ophøre inden for en tidsbegrænset periode. I henhold til 
deponiets oplysninger forventes den interne vej, der skærer gennem etape 3, flyttet i 2015, 
og Miljøcenter Odense mener ikke, det er hensigtsmæssigt at stille vilkår om ophør af 
biaktiviteter og jordopfyldning af den del af etape 3, der ligger syd for den interne vej, før 



 

 43

vejen alligevel skal flyttes. Der stilles dog vilkår om, at der skal fremsendes en redegørelse 
med status på nedlukningen af etape 1, 2 og 3, herunder beskrivelse af færdig slutafdæk-
ning, system for afledning af overfladeafstrømmende vand, forslag til beplantningsplan for 
midlertidig beplantning, en beskrivelse af overgangen mellem de nedlukkede etaper og 
område A, forslag til skråningsopbygning mellem etape 3 og 4, samt tidsplan for hvornår 
det resterende arbejde forventes udført.  
 
Jf. deponeringsbekendtgørelsen skal afdækning af affaldet foregå løbende efterhånden 
som en deponeringsenhed når den planlagte terrænudformning. Slutafdækningen med 
afledning af overfladevand udgør en væsentlig miljøbeskyttende faktor ved kontrol af per-
kolatproduktionen efter nedlukningen. Derfor er der – som tidligere nævnt – stillet krav om 
at område A skal fyldes op inden deponeringen på etape 4 genoptages, således at områ-
de A kan færdigafdækkes og nedlukkes umiddelbart efter deponeringen genoptages på 
etape 4. Der er derfor stillet vilkår om, at den enkelte enhed skal afdækkes i takt med, at 
enheden opfyldes. 
 

Efterbehandling 
Vedligeholdelse, overvågning og kontrol med deponeringsanlæggets miljøbeskyttende 
systemer skal fortsætte, så længe anlægget vurderes af udgøre en fare for omgivelserne. 
 
Når tilsynsmyndigheden vurderer at deponeringsanlægget eller en deponeringsenhed ikke 
længere udgør en fare for det omgivende miljø, træffes afgørelse om, at efterbehandlingen 
af deponeringsanlægget eller -enheden kan afsluttes, og at anlægget eller enheden kan 
overgå til passiv drift.  
 
 
 

3.9 Renere teknologi 
Deponiets overgangsplan angiver, at ressourceforbruget og miljøbelastningen på omgivel-
serne søges nedbragt gennem en målrettet indkøbspolitik og overvåget drift af alt kørende 
og energiforbrugende materiel. 
 
I forbindelse med nærværende afgørelse stilles vilkår til deponiet, således at drift og kon-
trol af deponiet vil ske efter de på nuværende anerkendte teknikker. 
  
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der endnu ikke er BREF-noter, der vedrører depone-
ringsanlæg. 
 
 
 

3.10 Bemærkninger til afgørelsen 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til afgø-
relse. Deponiet har haft en enkelt bemærkning vedrørende asbest og har i øvrigt frem-
sendt yderligere sagsakter vedrørende udvidelse og volumenforøgelse. 
 
 



 

 44

Asbest 
Under forventninger om at deponeringsbekendtgørelsen ville blive ændret, således at det 
ville blive muligt at kunne modtage ikke støvende asbest i særskilte celler på deponerings-
enheder for blandet affald, har Miljøcenter Odense i et tidligere foreløbigt udkast til afgø-
relse stillet Fredericia Kommunes Deponi i udsigt, at deponiet fortsat kunne modtage as-
bestholdige byggematerialer.  
 
Fredericia Kommune har i deres høringssvar ønsket, at det tidligere udmeldte genindskri-
ves i den endelige afgørelse. 
 
Revision af deponeringsbekendtgørelsen er pt. i høring, uden at ændringer omkring depo-
nering af asbest er medtaget. Miljøcenter Odense må derfor erkende, at det på nuværende 
tidspunkt iht. deponeringsbekendtgørelse ikke er muligt at tillade deponering af asbest på 
deponeringsenheder for blandet affald. Deponiets ønske er derfor ikke efterkommet i afgø-
relsen. 
 
Udvidelse og volumenforøgelse 
Sammen med deponiets høringssvar blev fremsendt en kopi af Fredericia Kommunes an-
søgning med tilhørende kortbilag 02B til Vejle Amt, dateret 18. januar 1989, om matrikulæ-
re og volumenmæssige ændringer. Også kopi af amtets tilbagemelding herpå, dateret 5. 
april 1989 er fremsendt.  
 
Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at kommunen – i forbindelse med etablering af ny 
etape - søger om inddragelse af 2 ekstra arealer til deponiarealet, dels et lille hjørne på 
deponiets sydøstligste del, der tidligere var en del af Fredericia Sportsflyveplads og dels 
det areal, der benyttes til motorbane. Ansøgningsmaterialets kortbilag 02B viser en ny ko-
teplan for deponiet med en maksimal kote på 33,5, hvor disse to ”nye” arealer er inklude-
ret. Ifølge ansøgningen skulle de ansøgte ændringer medføre en volumenforøgelse til de-
poniet på ca. 180.000 m3. 
 
I amtets tilbagemelding er koteplanen og udvidelsen i det sydøstlige hjørne accepteret, 
mens amtets stillingtagen til inddragelse af motorbanen er udskudt til senere behandling 
(der så vidt oplyst, aldrig blev behandlet). Amtet har i deres tilbagemelding derfor accepte-
ret en langt mindre volumenforøgelse end de 180.000 m3. 
 
I forbindelse med fastsættelse af forudsætningerne for beregning af sikkerhedsstillelsen, jf 
afsnit 3.8, er der taget udgangspunkt i en volumenudvidelse på 180.000 m3. Derfor ønsker 
Miljøcenter Odense foretaget en decideret beregning af restvolumenet for de 2 etablerede 
og ikke færdigopfyldte enheder (område A og etape 4) for at sikre, at sikkerhedsstillelsens 
grundbeløb er tilstrækkeligt, således at sikkerhedsstillelsen kan dække udgifterne til ned-
lukning og efterbehandling af deponiet. Der er derfor i den endelige afgørelse stillet vilkår 
herom. 
 

3.11 Udtalelser/høringssvar 

Inddragelse af borgere mv. 
Igangsættelse af revurderingen har været annonceret i Ugeavisen Elbobladet den 12. juli 
2007. Der er ingen henvendelser modtaget vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
Denne revurdering er foretaget på baggrund af miljøbeskyttelseslovens regler om, at vilkår 
i miljøgodkendelser for (i)-mærkede virksomheder regelmæssigt skal revurderes. 
 
Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelses-
lovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen5, dvs. forhold af betydning for det ydre 
miljø. 
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af vilkårene i godkendelsen af 
15. juni 1979. Ændringerne sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 som 
forinden har været varslet i form af udkast til afgørelse.  
 
Miljøgodkendelsen fra 1979 har som helhed ikke i den mellemliggende periode gennem-
gået en revurdering og hovedparten af vilkårene i godkendelsen fra 1979 er derfor enten 
utidssvarende eller ikke fyldestgørende. Derfor har Miljøcenter Odense i nærværende af-
gørelse valgt ikke at overføre ordlyden af eksisterende vilkår, men i stedet formulere en 
række nye vilkår på baggrund af indholdet i og forudsætningerne for vilkårene i godken-
delsen fra 1979.  

Deponeringsbekendtgørelsen6    
Fredericia Kommunes Deponi er omfattet af reglerne om deponeringsanlæg, herunder 
kravet om indsendelse af overgangsplan. Fredericia Kommune fremsendte overgangsplan 
i april 2004.  
 
Den 2. april 2009 trådte en ny deponeringsbekendtgørelse7 i kraft. Samtidig ophørte be-
kendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 bortset fra enkelte paragraffer, nemlig bestemmel-
serne om overgangsplaner. Det betyder, at nærværende afgørelse om overgangsplan for 
Fredericia Kommunes Deponi meddeles iht. miljøbeskyttelseslovens § 41 med baggrund i 
§ 8 i bekendtgørelsen fra 2001, medens afgørelsens vilkår stilles i overensstemmelse med 
bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen fra 2009. 

Miljøbeskyttelsesloven8 
Indtil 1. januar 2007 var Vejle Amt godkendende og tilsynsførende myndighed for deponi-
et.  
 
Efter strukturreformen blev amterne nedlagt, og pr. 1. januar 2007 er tilsynsforpligtigelsen 
overgået til Statens Miljøcenter i Odense, mens godkendelseskompetencen er overgået til 
Fredericia Kommune. 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder 
6 Bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg 
7 Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg 
8 Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse 
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Godkendelsesbekendtgørelsen9 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelses-
bekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 
10. år. Revurdering af foreliggende afgørelse vil således ske senest i år 2019. 

VVM-bekendtgørelsen10 
Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Fredericia Kommunes Deponi er ikke en afgø-
relse om nyanlæg eller udvidelse, og skal derfor ikke vurderes efter planlovens bestem-
melser om VVM. 
 
 

4.2 Retsbeskyttelse 
Vilkår i afgørelsen er ikke retsbeskyttede, da de er meddelt ved påbud.  
 
 

4.3 Næste revurdering 
Ifølge reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen skal næste revurdering senest finde sted i 
år 2019. 
 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Elbobladet og kan ses på Miljøcenterets 
hjemmeside www.blst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

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

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

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker un-
derretning om afgørelsen 
 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense,  
C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal se-
nest være modtaget den 13. januar 2010 inden kl. 16.00.  
 
Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det ma-
teriale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
                                                 
9 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder 
10 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger 
på miljøet 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.   
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
• Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
• NOAH, noah@noah.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• DOF, natur@dof.dk og fredericia@dof.dk 
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