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Afgørelse for Kommumekemis deponi ved Klintholm om:  

- Kystnærhed  
- Klassificering  
- Modtagelse af affald   
      

Kommunekemi har i mail af 30. juni 2009, fremsendt en anmeldelse om kyst-
nærhed og et oplæg til klassificering af etablerede deponeringsenheder1, i hht. 
§§ 4 og 6 i bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.  
 
Kommunekemi har endvidere i mail af 9. oktober 2009, fremsendt en tidsplan 
for testning, til brug for den grundlæggende karakterisering, af affaldstyperne  

• Filterkager fra røggasrensningsanlæg for Kommunkemis forbræn-
dingsanlæg  

• Filterkage fra Kommunkemis uorganiske behandlingsanlæg  
• Filterkage fra anlæg til behandling af halmaske  
• Gips fra Kommunekemis røggasrensning  
• Slagge fra Kommunekemis forbrændingsanlæg  
• Flyveaske fra Kommunekemis forbrændingsanlæg  
• Affald med kviksølv fra sortering og behandling af farligt affald.  

 
 
Kystnærhed 
Med baggrund i det fremsendte, klassificerer Miljøcenter Odense, Kommune-
kemis deponi ved Klintholm, som et kystnært deponeringsanlæg, med hjem-
mel i deponeringsbekendtgørelsens § 6 stk. 2. 
 
Afgørelsen er begrundet i at: 

• Kommunekemis deponi ligger umiddelbart ud til kysten 
• Der er en entydig og ubrudt grundvandsstrøm fra deponeringsanlæg-

get mod Storebælt 
• Der ligger ingen almen vandforsyning mellem deponiet og Storebælt 

 

                                                
1 Se bilag 1 
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Klassificering i affaldsklasser 
Miljøcenter Odense har fastlagt anlægsklasserne for enhederne for henholds-
vis farligt og mineralsk affald på etape 6.2, ved hjælp af Miljøstyrelsens bereg-
ningsmodel ”Dashboard”. I henhold til deponeringsbekendtgørelsens2 § 4, stk. 
5 og 6 klassificeres enhederne for farligt affald som FA2, og enheden for mi-
neralsk affald som MA1. 
  
Baggrund 
Beregningsforudsætningerne omkring fortyndingen i recipienten, som ligger til 
grund for beregningen, fremgår af bilag 2, ligesom de konkrete beregningsre-
sultater af anlægsfaktorerne ses i dette bilag. 
 
Kommunekemi har fremsendt en redegørelse vedrørende deponeringsenhe-
derne. Oplysningerne i redegørelsen om enhedernes affaldsklasse og areal, 
er ikke anvendt af Miljøcenter Odense i fastlæggelse af klassificeringen.  
 
Arealerne af deponeringsenhederne, som indgår i Miljøcenter Odenses be-
regning af klassificeringen, er de arealer, som fremgår af Kommunekemis års-
rapporter, for de eksisterende enheder og arealerne, som er anvendt i fast-
læggelsen af sikkerhedsstillelsen for etape 6.2 for den nye etape, i afgørelsen 
af 28. januar 2009.  
 
I Kommunekemis redegørelse er det anført, at affaldet på etape 1 – 3 er mine-
ralsk. Miljøcenter Odense er ikke enig i dette, da slaggen er deponeret sam-
men med flyveaske, som er farligt affald, og dermed betragtes den samlede 
affaldsmængde som farligt affald. Dette medfører, at arealerne af etaperne 1 - 
3 medregnes som farligt affald i fastlæggelse af klassificeringen af enhederne. 
 
Det fremgår af redegørelsen, at enhederne 4 og 5 er nedlukket før 2001, og 
derfor ikke skal indgå i beregningen. Miljøcenter Odense er enig i dette. 
 

Deponerings 
enhed 

Affalds- 
Klasse 

Fremtidig drift 
 

Areal 
m2 

1 - 3 Farligt Nedlukkes 38.900 
4 Farligt Nedlukket før 20013 8.150 
5 Farligt Nedlukket før 20014 10.000 
6.1 Farligt Nedlukkes 30.600 
6.2.1, 6.2.2, 
6.2.4 

 
Farligt 

 
Fortsættes 

 
15.100 

Sum farligt som anvendes i beregning 84.600 
6.2.3 Mineralsk Fortsættes 8.000 
Sum i alt   92.600 

Tabel 1 Beregningsforudsætninger for fastlæggelse af klassificeringen 
 
Ved en beregning af anlægsfaktorer, ud fra Miljøstyrelsens beregningspro-
gram ”Dashboard” beregnes, at den mineralske enhed 6.2.3, klassificeres som 
MA1, og enhederne 6.2.1, 6.2.2 og 6.2.4 for farligt affald klassificeres som 

                                                
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 252 af 31. marts 2009  
3 Indgår ikke i beregningen 
4 Indgår ikke i beregningen 
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FA2. Alle øvrige enheder bliver ikke klassificeret, da de er nedlukkede eller 
skal nedlukkes når afgørelsen på overgangsplanen meddeles. 
 
 
Modtagelse af affald 
Når der er sket en anlægsklassificering af deponeringsenhederne, er der sam-
tidigt fastlagt grænseværdier for indhold og udvaskning af væsentlige forure-
nende stoffer fra affaldet. Grænseværdierne for MA1 og FA2, er fastsat i de-
poneringsbekendtgørelsens5 bilag 3, og fremgår af bilag 3 i denne afgørelse. 
 
Enhederne 6.2.1- 6.2.3 
Anlægsklassificeringen medfører, at affald, der modtages til deponering på de 
enkelte enheder, skal være karakteriseret iht. Deponeringsbekendtgørelsens 
§§ 18-24, med tilhørende bilag. Testningen bruges til at sikre, at indholdet af 
forurenende stoffer fra affaldet, kan overholde de fastsatte grænseværdier for 
enheden. 
 
Det fremgår af vilkår C2 i miljøgodkendelsen for etape 6.2, dateret 7. oktober 
2008, at affald, som er omfattet af positivlisten, skal dokumenteres i henhold til 
den til enhver tid gældende deponeringsbekendtgørelse.  
 
Kommunekemi har udarbejdet en tidsplan som angiver, hvordan det sikres, 
der udtages repræsentative prøver fra de affaldsstrømme, der produceres 
regelmæssigt. Disse affaldsstrømme deponeres på enhederne 6.2.1 – 6.2.3. 
Tidsplanen ses i bilag 4. 
 
Miljøcenter Odense kan acceptere, at affald til enhederne 6.2.1 – 6.2.3, som 
er omfattet af positivlisten for disse enheder, kan modtages, under forudsæt-
ning af, at affaldstypen er omfattet af førnævnte prøvetagningsprogram.  
 
Arbejdet, med testning af affald og afrapportering af resultaterne, vil først være 
afsluttet i september 2010. Derfor skal det sikres, at affald som deponeres på 
enhederne kan fjernes igen, hvis analyseresultaterne fra den grundlæggende 
karakterisering viser, at affaldet ikke må deponeres på enhederne. Der bør 
udlægges et markeringsnet under affaldet, som kan sikre en tydelig afgræns-
ning mellem dræn og beskyttelseslag og affald. 
 
Enheden 6.2.4 
Enheden 6.2.4 er udlagt til deponering af ”andet farligt affald”. Affaldet opstår 
som en restfraktion i forbindelse med sortering af farligt affald på Kommune-
kemi i Nyborg. Sammensætningen af affaldet er derfor meget varierende og 
vanskeligt at udtage repræsentative prøver fra. Kommunekemi har udarbejdet 
et dokument hvor det angives hvordan dette affald vil blive karakteriseret. 
Udarbejdelse af dokumentation for ”Andet affald” ses i bilag 4.  
 
Der må imidlertid ikke modtages affald på enheden 6.2.4 ”andet affald”, før det 
er afklaret, hvordan det kan dokumenteres at kravene til eluatet fra affaldet 
kan overholdes. 
 

                                                
5 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 252 af 31. marts 2009 
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Da ”affald indeholdende kviksølv fra sortering ag behandling af farligt affald” 
også indgår i karakteriseringsprogrammet6, må dette modtages på etape 
6.2.4, under samme forudsætninger som affald til etape 6.2.1-6.2.3, som er 
omfattet af karakteriseringsprogrammet.  
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

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

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 
100 

• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og mil-
jø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljømi-
nisteren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgensvej 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget senest den 9. december 2009 inden kl. 16.00. Vi videresender 
herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materia-
le, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt. 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.blst.dk. 
 
Afgørelsen vil blive annonceret den 11. november 2009 i Ugeavisen Svend-
borg og vil endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Eva  Lund  
72548419  
evalu@ode.mim.dk  
                                                
6 Se tidsplan i bilag 4 



 5 

 
 
 
 
Bilag 1  Redegørelse fra Kommunekemi af 30. juni 2009 
Bilag 2  Beregningsforudsætninger og –resultater ved fastlæggelse af 

klassificering af de enkelte enheder 
Bilag 3 Grænseværdier for udvaskning fra affald til deponering på kyst-

nære deponeringsanlæg for enheder klassificeret som MA1 og 
FA2 

Bilag 4 Tidsplan for testning af affald til enhederne 6.2.1 – 6.2.3 
 
 
 
 
 
Der er sendt kopi til: 
 
mt@svendborg.dk, Svendborg Kommune, Miljø- og teknik, Svendborgvej 135,  

        5762 Svendborg  
 
klintholm@klintholm-is.dk, Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager  
 
syd@sst.dk, Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe syd  
 
at@at.dk, Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C,  
 
dn@dn.dk, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
 
kreds@friluftsraadet.dk, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 
 
post@sportsfiskerforbundet.dk, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4,  

     7182 Bredsten 
 
info@nordic.greenpeace.org. Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal,  

1250 København K  
 
mail@dkfisk.dk, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia 
 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,  

             Vormstrupvej 2, 7540 Haderup 
 
teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen,  

             Torvet 1, 5800 Nyborg 



 6 

Bilag 1 Redegørelse af 30. juni 2009 
 



 

Memo Kommunekemis deponi på Klintholm 

Titel Klassificering i anlægsklaser 

Dato 29. juni 2009 

Til Miljøcenter Odense 

Kopi Kommunekemi as, att.: Søren Vindfeld Nielsen 

Fra Niels Erik Houe, COWI 

COWI A/S 
 
Parallelvej 2 
2800  Kongens Lyngby 
 
Telefon 45 97 22 11 
Telefax  45 97 22 12 
www.cowi.dk 
 

 

Kystnært/ikke kystnært og Klassificering i anlægsklasser 

Miljøministeriet har i brev dateret 25. juni 2009 udarbejdet en "Vejledende ud-
talelse om klassificering i anlægsklasse og om deponering af affald på depone-
ringsanlæg, som endnu ikke er anlægsklassificeret, herunder deponering af af-
fald på anlæg, som endnu ikke har fået fastsat en endelig overgangsplan". 

Dette notat omhandler Kommunekemi as specialdeponi, Klintholm og Miljø-
center Odense anmodes om at klassificerer deponeringsenhederne på Klintholm 
og fastlægge grænseværdierne. 

Klintholm er opdelt i følgende deponeringsenheder: 

Depone-
ringsen-
hed 

Affaldsklasse Videre-
føres 

efter 16. 
juli 2009 

Nedluk-
ket før 1. 
juli 2001 

Areal 

m2

1-3 Mineralsk affald Ja - 38.900 

4 Farligt affald Nej Ja (8.150)1)

5 Farligt affald Nej Ja (10.000)1)

6.1 Farligt affald Nej Nej 25.000 

6.2 Farligt affald2) Ja - 16.000 

 Samlet areal som medtages i beregning af an-
lægsfaktor 

79.900 

 
1) Deponeringsenheder som er nedlukket før 1. juli 2001 medtages ikke i beregning af an-
lægsfaktoren 

2) Etape 6.2 er etableret med en deponeringsenhed for slagge (mineralsk affald). Det forud-
sættes dog at slagge udelukkende deponeres på etape 1-3 og enheden på etape 6.2 bruges til 
farligt affald. 

C:\Documents and Settings\kabni\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK26\KK_Klassificering_anlæg.DOC 
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1 Kystnært/ikke kystnært 

Kystnære deponeringsanlæg er placeret i området fra kystlinjen og maksimalt 
15 kilometer ind i landet, hvor der er en entydig og ubrudt grundvandsstrøm-
ning fra deponeringsanlægget mod marint vandområde, og hvor der ikke ligger 
almene vandforsyningsanlæg, der indvinder vand fra den berørte grundvands-
ressource på strømningslinjen mellem deponeringsanlægget og det berørte 
vandområde. 

Kommunekemi as deponi på Klintholm opfylder kravet til Kystnært deponi. 
Dette gælder både for de bestående enheder som videreføres eller nedlukkes 
efter 1. juli 2001 og nye deponeringsenheder (etape 6.2 godkendt 7. oktober 
2008) 

2 Klassificering i anlægsklasser 

En del af specialdeponiet på Klintholm er klassificeret som et anlæg for Farligt 
affald med Kystnær beliggenhed og i henhold til den vejledende udtalelse skal 
Kommunekemi, som ansvarlig for deponeringsanlægget, fremsende oplysnin-
ger til tilsynsmyndigheden vedrørende beregning af anlægsfaktor inden 1. juli 
2009. Oplysninger til brug for beregning af anlægsfaktoren omfatter: 

• oplysning om anlæggets beliggenhed 

• det aktuelle deponeringsareal (DA) i m2 for deponeringsenheder, der er 
nedlukket efter den 1. juli 2001 samt deponeringsenheder i drift, fordelt på 
affaldsklasser. 

Den anden del af specialdeponiet på Klintholm er klassificeret som et anlæg for 
Mineralsk affald med Kystnært beliggenhed og i henhold til den vejledende 
udtalelse skal Kommunekemi, som ansvarlig for deponeringsanlægget, frem-
sende oplysninger til tilsynsmyndigheden vedrørende beregning af anlægsfak-
tor inden 1. juli 2011.  

Specialdeponiet i Klintholm er således opdelt i 2 områder som begge viderefø-
res efter den 16. juli 2009: 

1 Etape 6.2 (Farligt affald) 

2 Etape 1, 2 og 3 (Mineralsk affald) 

2.1 Etape 6.2 (Farligt affald) 
Oplysninger til beregning af anlægsfaktor: 

• Anlæggets beliggenhed fremgår af vedlagte bilag 1. 

C:\Documents and Settings\kabni\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK26\KK_Klassificering_anlæg.DOC . 
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• Det aktuelle deponeringsareal (DA) er ca. 79.900 m2 (Til beregning af 
vægtet faktor medtages 38.900 m2 som deponeringsenheder for mineralsk 
affald og 41.000 m2 for farligt affald) 

Beregning af anlægsfaktor ved hjælp af Miljøstyrelsens beregningsprogram 
fremgår af nedenstående tabel. 

 

C:\Documents and Settings\kabni\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK26\KK_Klassificering_anlæg.DOC . 
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2.2 Etape 1, 2 og 3 
Kystnære deponeringsanlæg, som er indrettet uden membran og perkolatopsam-
ling, klassificeres som henholdsvis IA1 (inert affald), FA1 (farligt affald) eller 
MA1 (mineralsk affald). 

Det forventes, at etape 1-3 får godkendelse til forsat drift med deponering af 
slagge under yderligere reducerede krav. Slagge er klassificeret som mineralsk 
affald og idet disse etaper er uden membran og perkolatopsamlingssystem klas-
sificeres deponeringsenheden som MA1 jf. Miljøministeriets vejledende udta-
lelse om klassificering. 

 

 

C:\Documents and Settings\kabni\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK26\KK_Klassificering_anlæg.DOC . 
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Bilag 1 Placering af Kommunekemi as deponi på Klintholm 

 

Kommunekemis deponi på Klintholm 
N:6123080, E:232664 
UTM Zone33 euref89 

Figur 1 Beliggenhed af Klintholm 

Figur 2 Klintholm, opdeling i etaper 

Etape 4 

Etape 6.1 

Etape 6.2 

Etape 5 
Etape 1-3 

C:\Documents and Settings\kabni\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK26\KK_Klassificering_anlæg.DOC . 



  

Bilag 2  
Beregning af Anlægsfaktor for Kommunekemis deponi 
ved Klintholm 
 

 
 

Angiver området beregningen er foretaget 
 
Den kystnære vanddybde (m)         -2,2 
Bredde af dispersionsfanen (m)        16,0 
Beregnet bredde af fortyndingszonen (m)       30,0 
Diffusionskoefficient (m2/s)          0,078 
Middelfortynding   31219,9 
Minimumsfortyndingen     6021,9 
Minimumsfraktilen (5%) af fortyndingen   9081,6 
 
 
Enhed for mineralsk affald 

Vælg type af deponi Enhed for mineralsk affald
 

Indtast areal [m2] 8000
 

 Udfør beregning
  

 

 Enheder / klasse  AF  Krav, AF 

 Enheder for mineralsk affald, MA1  0.01  AF <= 0.40 

 Enheder for mineralsk affald, MA2  0.01  0.40 < AF <= 1.0 

 

 Areal [m2]:  8000 

 Resultat, mineralsk af-
fald: 

 Deponering af mineralsk affald i Klasse MA1 mu-
lig 

 Udvaskningskrav:  Som i Rådsbeslutning 2003/33/EF 



  

Klassificering af enheder til farligt affald 

Vælg type af deponi Enhed for farligt affald
 

Indtast areal [m2] 84600
 

 Udfør beregning
  

 

 Enheder / klasse  AF  Krav, AF 

 Enheder for farligt affald, FA1  0.19  AF <= 0.16 

 Enheder for farligt affald, FA2  0.19  0.16 < AF <= 0.31 

 Enheder for farligt affald, FA3  0.19  0.31 < AF <= 1.0 

 

 Areal [m2]:  84600 

 Resultat, farligt affald:  Deponering af farligt affald i Klasse FA2 mulig 

 Udvaskningskrav:  Skærpet i forhold til Rådsbeslutning 2003/33/EF: Cr og Cu 

    
Beregningen viser at deponeringsenhederne til farligt affald skal klassificeres som 
FA2, da den beregnede anlægsfaktor er 0,19 og FA2 dækker området 0,16- 0,31 
 
 



  

Bilag 3  
Grænseværdier for udvaskning fra affald til deponering 
på kystnære deponeringsanlæg for eheder klassificeret 
som MA1 og FA2 
 

Grænseværdier for udvaskning fra affald til deponering på kystnære deponeringsanlæg 

for mineralsk affald i Klasse MA1 - dvs. med ”Anlægsfaktor ≤ 0,4”. 
 

  
Stof/Parameter 

  
Grænseværdi, 
L/S = 2 l/kg 3) 

(mg/kg TS) 

  
Grænseværdi, 

L/S = 10 l/kg 3) 
(mg/kg TS) 

  
Grænseværdi for 

C0
3) 

(mg/l) 
  
Sporelementer 

Arsen (As) 0,40 2,0 0,30 
Barium (Ba) 30 100 20 
Cadmium (Cd) 0,60 1,0 0,30 
Krom total (Cr) 4,0 10 2,5 
Kobber (Cu) 25 50 30 
Kviksølv (Hg) 0,050 0,20 0,030 
Molybdæn (Mo) 5,0 10 3,5 
Nikkel (Ni) 5,0 10 3,0 
Bly (Pb) 5,0 10 3,0 
Antimon (Sb) 0,20 0,70 0,15 
Selen (Se) 0,30 0,50 0,20 
Zink (Zn) 25 50 15 

  
Salte1) og DOC 

Klorid (Cl-)  10.000 15.000 8.500 
Fluorid (F-) 60 150 40 
Sulfat (SO4

- -) 10.000 20.000 7.000 
DOC 2) 380 800 250 
        

1) Grænseværdierne for klorid, fluorid og sulfat gælder kun for kystnære deponeringsanlæg beliggende med 
grundvandsstrømning rettet imod et overfladevandsområde med ferskvand. 

2) 
Hvis affaldet ikke opfylder disse værdier for opløst organisk kulstof (DOC) i testen uden styring af pH, kan det 
som alternativ testes ved L/S = 10 l/kg og en fastholdt pH-værdi på mellem 7,5 og 8,0. Affaldet anses for at 
opfylde modtagelseskriterierne for DOC, hvis resultatet af denne prøve ikke overstiger 800 mg/kg. 

3) Grænseværdier angivet med ”fed” og ”kursiv” skrifttype er sammenfaldende med grænseværdier for depone-
ring af farligt affald på deponeringsenheder for mineralsk affald i EU-Rådsbeslutningen (2003/33/EF). 

        



  

Grænseværdier for udvaskning fra affald til deponering på kystnære deponeringsanlæg  

for farligt affald i Klasse FA2 - dvs. med ”0,16 ≤ Anlægsfaktor < 0,31”. 
 

  
Stof/Parameter 

  
Grænseværdi, 
L/S = 2 l/kg3) 
(mg/kg TS) 

  
Grænseværdi, 
L/S = 10 l/kg3) 

(mg/kg TS) 

  
Grænseværdi for 

C0
3) 

(mg/l) 
  
Sporelementer 

Arsen (As) 6,0 25 3,0 
Barium (Ba) 100 300 60 
Cadmium (Cd) 3,0 5,0 1,70 
Krom total (Cr) 12 35 7,0 
Kobber (Cu) 30 70 20 
Kviksølv (Hg) 0,50 2,0 0,30 
Molybdæn (Mo) 20 30 10 
Nikkel (Ni) 20 40 12 
Bly (Pb) 25 50 15 
Antimon (Sb) 2,0 5,0 1,0 
Selen (Se) 4,0 7,0 3,0 
Zink (Zn) 90 200 60 

  
Salte1)og DOC 

Klorid (Cl-) 17.000 25.000 15.000 
Fluorid (F-) 200 500 120 
Sulfat (SO4

- -) 25.000 50.000 17.000 
DOC 2) 480 1.000 320 
    

1) 
Grænseværdierne for klorid, fluorid og sulfat gælder kun for kystnære depone-
ringsanlæg beliggende med grundvandsstrømning rettet imod et overflade-
vandsområde med ferskvand. 

2) 

Hvis affaldet ikke opfylder disse værdier for opløst organisk kulstof (DOC) i 
testen uden styring af pH, kan det som alternativ testes ved L/S = 10 l/kg og 
en fastholdt pH-værdi på mellem 7,5 og 8,0. Affaldet anses for at opfylde mod-
tagelseskriterierne for DOC, hvis resultatet af denne prøve ikke overstiger 
1.000 mg/kg. 

3) 
Grænseværdier angivet med ”fed” og ”kursiv” skrifttype er sammenfaldende 
med grænseværdier for deponering af farligt affald i EU-Rådsbeslutningen 
(2003/33/EF). 

    



  

Bilag 4  
Tidsplan for testning af affald til enhederne 6.2.1 – 6.2.3 
 

Tidsplanen omfatter følgende, som alle vedrører egne anlæg:  

Eak 19 01 05: Filterkage fra røggasrensning (1 X GK)  
Eak 19 02 05: Filterkage fra hvert af anlæggene: Uorganisk- og Halmaskeanlæg (2 X 
GK)  
Eak 19 01 07: Gips fra røggasrensning (1 X GK)  
Eak 19 01 11: Slagge fra forbrændingsanlæg (1 X GK)  
Eak 19 01 13: Flyveaske fra forbrændingsanlæg (1 X GK)  

Derudover inddrages i tidsplanen:  

Eak 20 01 21: Knuste lysstofrør, der opstår som et biprodukt ved sortering af kvik-
sølvholdige lyskilder.  
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Tabel C. Forslag til tidsplan for prøvetagning og grundlæggende karakterisering af restprodukter på 
Kommunekemi 

Tidsplan 

nov-

09 

dec-

09 

jan-

10 

feb-

10 

mar-

10 

apr-

10 

maj-

10 

jun-

10 

jul-

10 

aug-

10 

sep-

10 

                        

Planlægning af prøvetagning 

          

  

Udarbejdelse af prøvetagningsplaner 

 

M1 

        

  

Prøvetagning 

          

  

Oplæring af personale til prøvetagning 

  

M2 

       

  

Prøvetagning 

      

M3 

   

  

Grundlæggende karakterisering 

          

  

Forsøgsplanlægning 

 

M4 

        

  

Testning 

        

M5 

 

  

Analyser 

         

M6   

Variabilitetsanalyse 

        

M7 

 

  

Afrapportering 

          

  

Dataindsamling 

          

M8 

Resultatbehandling og Afrapportering                   

 

M9 

  

Milepæle: 
M1: En prøvetagningsplan for hver af de 6 restprodukttyper er udarbejdet og sendt til godkendelse på KK 

M2: Oplæring af personale på KK til prøvetagning i overensstemmelse med prøvetagningsplan gennemført 

M3: Prøvetagning gennemført 
M4: Forsøgsplan er udarbejdet og sendt til godkendelse hos KK 

M5: Grundlæggende karakteriseringstest gennemført 
M6: Analyse af eluater fra grundlæggende karakteriseringstest gennemført 

M7: KK har gennemført variabilitetsanalyse i overensstemmelse med testplanen 
M8: Data til afrapportering af grundlæggende karakterisering indsamlet 

M9: Udkast til slutrapport fremsendt til KK 

 

Den skitserede tidsplan forudsætter, at tilbuddet accepteres senest 3 uger før forventede 

igangsættelse.  

 

Vi håber, at vi med ovenstående beskrivelse imødekommer Kommunekemis forventninger. Der 

henvises i øvrigt til DHI’s generelle retningslinjer for rekvireret arbejde, som er vedlagt tilbuddet. 

Med venlig hilsen 

DHI  

 

 

Jette Bjerre Hansen  Hans Enggrob 

Senioringeniør  Projektchef 

By & Industri  By & Industri 
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