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Afgørelse vedrørende overgangsplan for Klintholm Deponerings-
anlæg 

 
 
Hvad er en overgangsplan? 
 
EU vedtog den 26. april 1999 et direktiv – 1999/31/EF – om deponering af affald. 
 
Direktivet stiller krav om, at alle bestående anlæg for deponering af affald skal udarbejde en 
såkaldt overgangsplan, som senet den 16. juli 2002 skulle fremsendes til den myndighed, der 
fører tilsyn med et givent affaldsdepot. 
 
På baggrund af overgangsplanerne skal tilsynsmyndigheden foretage en revurdering af depone-
ringsanlæggenes miljøgodkendelser. 
 
Revurderingen skal være med til at sikre at deponeringsanlæggene ikke udgør en miljømæssig 
trussel for kommende generationer. 
 
 
Nedlukningsplan/Fortsættelsesplan 
 
Nedlukningsplan 
 
For de dele af et deponeringsanlæg der nedlukkes, skal der laves en nedlukningsplan. 
 
Fortsættelsesplan 
 
For dele af et deponeringsanlæg der fortsætter, skal der laves en såkaldt fortsættelsesplan. 

Plan- og virksomhedsområdet
 

Ref. Jens Møller Madsen/Eva 
Lund 

J.nr. ODE-430-00129 
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Bekendtgørelser/vejledninger 
 
I relation til ovennævnte kan refereres til følgende: 
 
  Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse – lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 

2006. 
 
  Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – nr. 650 af 29. juni 2001. 
 
  Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed – lovbekendtgørelse nr. 1640 af 13. de-

cember 2006. 
 
  Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – nr. 252 af 1. april 2009. 
 
  Bekendtgørelse om affald – nr. 1634 af 13. december 2006. 
 
  Vejledning om overgangsplaner – Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 2002. 
 
  Ekstern støj fra virksomheder – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 – 1984. 
 
  Begrænsning af lugtgener fra virksomheder – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 – 1985. 
 
 
 
Afgørelsen vedrørende Klintholm Deponeringsanlæg er truffet på baggrund af Klintholm I/S´s 
fremsendte overgangsplan. 
 
Afgørelsen omfatter ikke biaktiviteter, herunder bl.a. komposteringsanlæg, på Klintholm De-
poneringsanlæg. 
 
 
 
Dato: 18. december 2009 
 
 
 
Jens Møller Madsen 
     Civilingeniør 

 
      
Annonceres i Ugeavisen Svendborg den 25. december 2009 
 
Klagefristen udløber den 22. januar 2010 
 
Søgsmålsfristen udløber den 22. juli 2010 
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Kort resumé 
  
Klintholm I/S fremsendte i 2002 en overgangsplan for Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Der er efterfølgende fremsendt supplerende oplysninger, herunder bl.a. opdaterede beregninger 
vedrørende sikkerhedsstillelse. 
 
Af kortbilag 1 fremgår lokaliseringen af Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Af kortbilag 2 fremgår lokaliseringen af de etaper, der er omtalt i det nedenstående.  
 
Areal udlejet til Kommunekemi A/S 
 
Klintholm I/S har udlejet et område på ca. 3 ha. til Kommunekemi A/S. På området er der bl.a. 
opført et anlæg – Soil Recovery A/S – for rensning af olieforurenet jord (cuttings: overskuds-
mudder fra olieboringer i Nordsøen)  
 
Derudover har Klintholm I/S udlejet et område på ca. 10 ha, til Kommunekemi, til deponering 
af farligt affald. 
 
I vedlagte bilag 3 er vist lokaliseringen af de arealer, der er udlejet til Kommunekemi A/S. 
 
Klintholm Deponeringsanlæg 
 
Etape 0 
 
Den ældste del af Klintholm Deponeringsanlæg – etape 0 – er etableret i 1978. 
 
Etape 0 er etableret uden bundmembran. 
 
Miljøcenter Odense har den 12. december 2007 meddelt påbud vedrørende slutafdækning og 
efterbehandling af etape 0. Denne etape er således ikke omfattet af foreliggende afgørelse. 
 
Etape 1 – 6 
 
Etape 1 – 6 blev miljøgodkendt i juli 1992 med krav om etablering med kompositmembran. 
 
Med foreliggende afgørelse er miljøgodkendelsen af juli 1992 ikke længere gældende. 
 
Etaperne 1 og 2  
 
Etape 1.1 er færdigopfyldt og slutafdækkes. 
 
Etaperne 1.2, 1.3, 2.1 og 2.2 er ikke færdigopfyldte og videreføres. 
 
På etaperne 1.2 og 1.3 er der deponeret blandet affald. 
 
På etape 2.1 er der deponeret forurenet jord og cuttings – renset jord, forurenet med barium og 
olie, fra boringer i Nordsøen  
 
På etape 2.2 er der deponeret let forurenet jord. 
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Etaperne 3.1 og 3.2 
 
Etape 3.1 blev etableret i 2007 og etape 3.2 er etableret i 2009 
 
Etape 3.1 er en etape for blandet affald og etape 3.2 er en etape for mineralsk affald. 
 
Etaperne 4 -6 
 
Etaperne 4 – 6 er endnu ikke etableret. 
 
Perkolatsystem 
 
På de etablerede etaper (1 – 3) er der system for opsamling af perkolat og afledning heraf til 
Strandgården Renseanlæg i Svendborg Kommune. 
 
Kontrolprogrammer 
  
I foreliggende afgørelse er der fastlagt kontrolprogrammer for perkolat, overfladevand, grund-
vand og gas. 
 
Overfladevand 
 
Overfladevandet fra slutafdækkede etaper skal afledes til Strandgården Renseanlæg. 
 
Såfremt Klintholm I/S ønsker at ansøge om tilladelse til direkte udledning af overfladevandet, 
skal der i periode på minimum 2 år, før fremsendelse af ansøgningen, udtages og gennemføres 
analyse af prøver af overfladevandet – til dokumentation for,  at overfladevandet ikke er perko-
latpåvirket. 
 
Gas 
 
Der er stillet vilkår vedrørende disponering af deponigas. 
 
Positivlister 
 
Klintholm I/S har udarbejdet positivlister der foreskriver hvilke affaldstyper, der må deponeres 
på de enkelte etaper af Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Slutafdækning og efterbehandling 
 
Der er fastlagt vilkår vedrørende slutafdækning og efterbehandling når affaldsdeponeringen af 
de enkelte etaper afsluttes. 
 
Sikkerhedsstillelse 
 
Der er stillet vilkår om, at Klintholm I/S skal stille sikkerhed for de samlede udgifter til de stil-
lede vilkår om nedlukning og efterbehandling. 
 
Der er beregnet sikkerhedsstillelse for følgende affaldstyper: blandet affald og mineralsk affald.  
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Miljøcenter Odenses afgørelse 
 

Deponeringsanlæggets lovmæssige relationer 

Godkendelsesbekendtgørelsen1 

 
Klintholm Deponeringsanlæg hører under punkt K 105 i godkendelsesbekendtgørelsens bi-
lag 1.  
 
Indtil 1. januar 2007 var Fyns Amt godkendende og tilsynsførende myndighed for anlæg-
get. 
 
Siden 1. januar 2007, er tilsynsforpligtigelsen overgået til Miljøcenter Odense. 
 
Godkendelseskompetencen vedrørende Klintholm Deponeringsanlæg er overgået til 
Svendborg Kommune. 

IPPC-forhold 

 
Listepunktet for hovedaktiviteten er (i) – mærket og derfor omfattet af IPPC-reglerne. I 
henhold disse regler kræves der en forudgående offentlighed. 
 
Den forestående behandling af overgangplanen blev annonceret i dagspressen den 13. juni 
2007. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget anmodninger om, at få tilsendt overgangsplanen el-
ler udkast til afgørelse. 
 

VVM 2 

Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Klintholm Deponeringsanlæg er en revision af 
en gældende godkendelse og ikke en afgørelse om et nyanlæg eller en udvidelse. 
 
Der skal derfor ikke, som led i afgørelsen, foretages vurdering efter planlovens bestemmel-
ser om VVM. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen3og 4 

 
Klintholm Deponeringsanlæg er omfattet af reglerne for deponeringsanlæg3, herunder kra-
vet om indsendelse af overgangsplan4. Klintholm I/S fremsendte en overgangsplan i juli 
2002. 

 
 
                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør lov om planlæg-
ning. 
 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg. 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg. 
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Klassificering af deponeringsenheder - kystnærhed 
 
Klintholm Deponeringsanlæg har ved mail af 30. juni 2009 fremsendt dokumentation for, 
at deponeringsenhederne for blandet affald på Klintholm Deponeringsanlæg er placeret 
kystnært. 
 
På baggrund af den fremsendte dokumentation klassificerer Miljøcenter Odense Klintholm 
Deponeringsenheder for blandet affald som kystnære deponeringsenheder i henhold til de-
poneringsbekendtgørelsens5 § 6 stk. 2. 
 
Afgørelsen er begrundet i at: 
 
  Deponeringsenhederne for blandet affald ligger umiddelbart ud til kysten. 
 
  Der er entydig grundvandsstrøm fra deponeringsenhederne for blandet affald mod Sto-

rebælt. 
 

  Der ligger ingen almen vandforsyning mellem deponeringsenhederne for blandet affald 
og Storebælt. 

 

Afgørelse og vilkår 

 
Jævnfør § 75 i miljøbeskyttelsesloven har følgende påbud været varslet overfor Klintholm 
I/S ved brev af 25. november 2009 fra Miljøcenter Odense. 
 
Der meddeles hermed påbud til Klintholm I/S. Klintholm Deponeringsanlæg, der ligger på 
Klintholmvej 50, 5874 Hesselager i Svendborg Kommune på matr. nr. 13e, Vormark by, 
Hesselager. Påbudet meddeles efter § 41 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Påbuddet meddeles Klintholm I/S, der er ansvarlig for, at indretning, drift, nedlukning og 
efterbehandling af etaperne på Klintholm Deponeringsanlæg sker i overensstemmelse med 
dette påbud. 
 
Ved meddelelse af påbuddet er miljøgodkendelsen af juli 1992, af Klintholm Losseplads, 
ikke længere gældende. 
  
Miljøcenter Odense vil føre tilsyn med driften af deponeringsanlægget og nedlukningen og 
efterbehandlingen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 66. 
 
Afgørelsen meddeles på baggrund af de oplysninger, som Klintholm I/S har fremsendt, do-
kumenter fra den løbende sagsbehandling vedrørende Klintholm I/S samt gældende plan-
forhold.  
 
Påbuddet omfatter ikke biaktiviteter for hvilke gældende godkendelser fortsat er gældende, 
herunder bl.a. komposteringsanlæg på Klintholm Deponeringsanlæg. 

 
I bilag 4 er der en oversigt over de godkendelser og påbud – vedrørende drift af Klintholm 
Deponeringsanlæg – der erstattes af foreliggende påbud. 
 
 

                                                 
5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg. 
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I bilaget er endvidere angivet de gældende godkendelser for biaktiviteter på Klintholm De-
poneringsanlæg. 
 
Nedlukning 
 
I henhold til foreliggende påbud skal etape 1.1 være slutafdækket senest den 1. december 
2010. 
 
Fortsat drift 
 
Påbudet vedrører endvidere indretning og drift af etaperne 1.2. 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 og 3.2. 
 
Se vedlagte kortbilag 2. 
 
Fremtidig drift 
 
I det omfang en eller flere af etaperne 4 – 6 etableres og tages i drift inden for en periode 
på 5 år fra dags dato kan etapen/etaperne etableres efter en projektgodkendelse i henhold 
til foreliggende afgørelse. 
 
Hvis nævnte etaper etableres senere end 5 år regnet fra dags dato, skal Klintholm Depone-
ringsanlæg søge om miljøgodkendelse af etaperne. 
 

 
Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 

Indretning og drift 

  
1. Godkendelses- og tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 
  Ejerskifte af Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
  Hel eller delvis ”udskiftning” af driftsherre. 
 
  Indstilling af driften for en periode der udgør mere end et halvt år. 
 
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræffer. 
 

 
Indretning generelt 

 
2. Klintholm Deponeringsanlæg skal indrettes med en overordnet disponering som vist i 

bilag 1. 
 

3. Deponeringsanlægget skal være indhegnet med et minimum 1,8 m højt hegn. Ved ad-
gangsvej skal der være aflåselige låger. 
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Affaldskontrol 

 
4. For hver læs affald der modtages, skal der føres kontrol med, at affaldet er optaget på 

deponeringsanlæggets positivliste samt, at den fornødne dokumentation i form  af en 
affaldsdeklaration foreligger. 
 
Affaldsdeklarationen skal indeholde følgende oplysninger: 
 
a) Oplysninger om affaldets oprindelse og kilde. 
 
b) Oplysninger om den proces, hvor affaldet er frembragt, herunder beskrivelse og ka-

rakterisering af råmaterialer og produkter. 
 

c) Beskrivelse af den forbehandling, der er anvendt eller en beskrivelse af, hvorfor en 
behandling ikke anses for nødvendig. 

 
d) Oplysninger om affaldets lugt, farve og fysiske form. 

 
e) Oplysninger om affaldets EAK – kode i listen over affald i bekendtgørelsen6 om af-

fald, jf. bilag 2. 
 

f) Oplysninger som viser, at affaldet ikke er omfattet af forbud mod deponering jf. af-
faldsbekendtgørelsens § 56. 

 
g) Oplysninger om hvilken affaldsklasse affaldet tilhører (inert, blandet, mineralsk el-

ler farligt affald). 
 

h) Beskrivelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, som skal træffes på deponerings-
anlægget, hvis der er behov herfor. 

 
i) Vurdering af om affaldet eller dele heraf kan genanvendes eller nyttiggøres på an-

den måde. 
 

5. Ved enhver modtagelse af affald skal Klintholm I/S foretage en visuel inspektion af af-
faldet ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet.  Ved begrundet mistanke 
om uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentation herfor, skal der ske en yder-
ligere kontrol. 

 
6. Affaldslæs der indeholder væsentlige mængder af affald, der ikke er angivet på Klint-

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

 
Ved afvisning af affald til deponering skal Klintholm Deponeringsanlæg senest den ef-
terfølgende hverdag underrette tilsynsmyndigheden, affaldsproducenten, affaldsprodu-
centens hjemkommune samt transportøren om afvisningen og årsagen hertil. 

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

blandet affald til deponering. 
 
                                                 
6 Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006. 
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Kontrollen skal sikre, at affaldet er egnet til deponering og skal bestå i en udsortering 
af affaldet fra et tilfældigt udvalg læs i fraktionerne: 
 
  Deponeringsegnet affald 
 
  Genanvendeligt affald 

 
  Forbrændingsegnet affald 

 
  Andet affald, herunder farligt affald. 

 
Udsorteringen skal foregå på et område med fast underlag og afløb til offentlig spilde-
vandskloak eller på membranbelagt område. 
 
Stikprøvekontrollen skal som minimum dokumenteres ved fotos af de udsorterede frak-
tioner, vejning af det samlede læs samt den deponeringsegnede del. Resultaterne fra 
stikprøvekontrollen skal opbevares på anlægget og være tilgængelig for tilsynsmyndig-
heden samt indberettes i årsrapporten. 

 
 

Positivliste 
 

8. Der må kun deponeres læs af affald, som er optaget på positivlisten for deponeringsen-
hederne. Positivlisten fremgår af bilag 5. 

 
9. Klintholm Deponeringsanlæg skal senest den 1. juli 2011 fremsendes oplysninger – til 

Miljøcenter Odense – til beregning af anlægsfaktor for deponeringsenheden for cut-
tings (etape 2) og deponeringsenheden for mineralsk affald (etape 3.2). 

 
10. Klintholm Deponeringsanlæg skal senest den 1. juli 2011, til Miljøcenter Odense, 

fremsendes resultater for grundlæggende karakteriseringstestning for cuttings – depo-
neringsbekendtgørelsen bestemmelser vedrørende udvaskningstests – herunder bl.a. ta-
bel 7.1. i bilag 7. 

 
Klintholm Deponeringsanlæg skal senest den 1. juli 2011, til Miljøcenter Odense, 
fremsendes resultater for grundlæggende karakterisering af det mineralske affald – ud-
over cuttings og forurenet jord – der angivet på positivlisten i bilag 5. 

 
For jord til deponering på etape 3.2 skal der gennemføres karakteriseringstestning i 
henhold til tabel 7.1 i deponeringsbekendtgørelsen. 

 
 

Deponering af asbest 
 

11. Deponering af asbest på etape 3.2 skal ske i en særskilt celle på etapen. 
 

 
Deponeringsprocedurer for blandet affald 

 
12. Det første lag affald skal ”knuses” – så det ikke indeholder genstande, der kan gen-

nemtrænge membraner eller dræn – inden det udlægges på en etape, ved anvendelse af 
f.eks. en bladdozer. 
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Det første lag affald skal udlægges i en tykkelse på mindst 1 meter, og først ved efter-
følgende lag, må der ske kompaktering. 
 
Den nederste meter på en etape må aldrig indeholde slam uanset om etapen er god-
kendt til slamdeponering. 

 
13. Ved hver arbejdsdags afslutning skal det sikres, at det udlagte affald ikke giver anled-

ning til lugt-, støv-, papir-, og skadedyrsgener – kan om nødvendigt sikres ved f.eks. 
afdækning med jord. 

 
Materiale til daglig afdækning skal være permeabelt, så der sikres en jævn fordeling af 
nedbør i affaldet og dermed sikres et forholdsvist jævnt udvaskningsforløb for affaldet. 

 
Ved daglig afdækning må ikke anvendes jord med stort lerindhold. 
 

 
Etapeopdeling 

 
14. Opfyldning af deponeringsanlægget skal ske i overensstemmelse med etapeplanen jf. 

bilag 2. Hver etape kan opdeles i deletaper. 
 

Etape 4 – 6  
  

15. Såfremt en ny etape – en af etaperne 4 – 6 –  ønskes etableret/taget i brug indenfor 5 år 
fra dags dato, skal Klintholm I/S fremsende projekt for hver ny etape til godkendelse 
ved Miljøcenter Odense. Projektmaterialet skal fremsendes til Svendborg Kommune til 
orientering.  
 
Hvis en af etaperne 4 – 6 etableres/tages i brug senere end 5 år fra dags dato, skal der 
meddeles en miljøgodkendelse af etapen, og der skal fremsendes ansøgning herom til 
Svendborg Kommune. 

 
Anlægsarbejder vedrørende nye etaper må ikke påbegyndes før end tilsynsmyndigheden 
(Miljøcenter Odense)/godkendelsesmyndigheden (Svendborg Kommune) har godkendt 
projektet – jævnfør ovenstående 

 
Projektet skal indeholde oplysninger om: 
 
  Etapens udformning 

 
  Etapens tilknytning til deponeringsanlægget i øvrigt, herunder til tidligere etaper. 

 
  Membransystemets materialer, udlægning, og kontrol, samt beskrivelse af hvordan 

DS/INF 466 tænkes overholdt, herunder dokumentation for polymermembranens 
materialeegenskaber. Endvidere resultat af forundersøgelser af lermaterialets egnet-
hed til membran. 

 
Tidsplan for udførelse af membranarbejderne med henblik på tilrettelæggelse af 
godkendelsesmyndighedens/tilsynsmyndighedens kontrol af membransystemet og 
tilsyn inden ibrugtagning af etapen. 
 

  Den konkrete udformning af etapens perkolatopsamlings – og bortledningssystem, 
herunder systemets dimensionering ud fra de påtænkte materialer, hældninger m.v. . 
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Dokumentation for styrken af de drænrør, der anvendes samt redegørelse for tiltag 
mod tilstopning og kollaps af dræn. 

 
16. Ved etablering af nye etaper – hvor omgivende terræn hælder mod etapen – skal der 

inden etapen tages i brug etableres et system for afledning af overfladevand – ydre 
grøft. Vandet herfra kan udledes til Storebælt. 
 
Der må ikke udledes overfladevand til kalkgravene. 
 

 
Membransystem og perkolatopsamlingssystem, etape 4- 6 

 
17. Membranerne skal etableres i henhold til den enhver tid gældende deponeringsbe-

kendtgørelse og dimensioneres i overensstemmelse med kravene i DS/INF 466. 
 

18. Der skal etableres inspektions – og samlebrønde således, at der kan foretages inspekti-
on og rensning for hver enkelt drænstreng. 

 
19. Der skal etableres samlebrønde for hver af etaperne således, at der kan udtages prøver 

af perkolatet fra de enkelte etaper. 
 

 
 Grundvand 
 
 Nedstrøms dræn og boringer 
 
 Dræn 2, 3.1, 3.2, og boring K2 og K3 
 

20. Grundvandskvaliteten nedstrøms for etaperne af Klintholm Deponeringsanlæg skal 
kontrolleres i de etablerede dræn 2, 3.1, og 3.2 samt i kontrolboringerne K 2 og K 3 – 
se vedlagte kortbilag 6. 

 
Dræn 1 og boring K 1 
 
Dræn 1 og boring K 1 skal etableres 2 år forud for påbegyndelse af deponering af affald 
eller påbegyndelse af anden aktivitet på etape 5 – se kortbilag 6. 
 
Kontrolboring K 1 skal udføres med separate filtre ( filtersætning 1 – 2 meter) i 2 ni-
veauer eller flere, således, at topniveau svarer til drænniveau, bundniveau til bunden af 
det vandførende lag. 
 
Afhængig af geologien kan det være relevant at etablere et filter mellem top og bund. 
 
Projekt for dræn 1 og boring K 1 skal fremsendes til Miljøcenter Odenses accept i god 
tid forinden etableringen. 
 

 
Opstrøms boring 

 
21. Grundvandskvaliteten opstrøms for Klintholm Deponeringsanlæg skal kontrolleres 

ved udtagning af prøver fra boring B 16 – se kortbilag 6. 
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Prøveudtagning og analyseparametre 
 

22. Alle boringer og dræn skal renpumpes før prøveudtagning, og boringerne skal pejles 
forinden renpumpningen igansættes. 

 
23. I kontrolboringerne K2, og K3 skal udtagning af prøver foregå i tre filtersatte – ni-

veauer. Topniveau skal svare til drænniveau, bundniveau skal svare til bunden af det 
vandførende lag, og midtniveau skal svare til midt mellem top-  og bundniveau. 

 
24. Prøverne fra boringerne og drænene skal udtages af en person, der er certificeret til 

prøveudtagning eller af et laboratorium,der er akkrediteret til prøveudtagning. 
 

Prøverne skal analyseres af et akkrediteret laboratorium. 
 
 

Boring B 16 
 

25. For boring B 16 skal hver år, jævnt fordelt over året, udtages og analyseres prøver i 
henhold til bilag 7. 

 
Boring K1 og dræn 1 

 
26. Analyseparametre for prøverne for kontrolboring K1 og dræn 1 vil blive fastlagt når, 

der haves konkret kendskab til hvad, der skal deponeres på etape 5. 
 

I hvert af de første to år efter etablering af boringen og drænet skal der udtages prøver 
8 gange fra boringen og drænet. Efter 2 år skal der være udtaget prøver 16 gange. 

 
Prøverne skal udtages jævnt fordelt over året. 

 
Boring K2, K3, dræn 2 og dræn 3.1 

 
27. For boringerne K2, K3 og drænene 2 og 3.1 skal hver år, jævnt fordelt over året, udta-

ges det antal prøver der fremgår af bilag 7. 
 

Prøverne fra boring K2, K3 og prøverne fra dræn 2 og 3.1 skal analyseres for de para-
metre der fremgår af bilag 7. 
 
I hvert af de første to år efter påbegyndelse af deponering på etape 3.2 – mineralsk af-
fald – skal der for nogle af analyseparametrene udtages prøver 6 gange fra boring K2 og 
dræn 2 – se bilag 7.  
 
Efter 2 år skal der være udtaget 12 prøver. 
 
Efter de 2 år fastlægges der en analysefrekvens på 4 prøver pr. år – se bilag 7. 
 

 
28. Kontrolprocedure for de parametre for hvilke der i henhold til vilkår 27 skal udtages 

12 prøver over 2 år, vil blive fastlagt af Miljøcenter Odense når, der foreligger resulta-
ter for de 12 prøver. 
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 Kontrolprocedure for grundvandsanalyser 
 
Boring K2 

 
29. Analyseresultaterne fra boring K2 skal vurderes på grundlag af kap. 8, ”Grundvands-

kontrol ved kontrollerede affaldsdepoter”, DAKOFA – skrift nr. 1, 1985. 
 

De fastlagte alarmværdier fremgår af bilag 8. 
 

For alarmværdi X + S: 
 
Overskrides denne alarmværdi 5 gange i træk skal Klintholm I/S senest 4 uger efter, at 
analyseresultatet foreligger fremsende en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden – 
Miljøcenter Odense. Af redegørelsen skal det fremgå hvilke tiltag, der påtænkes iværk-
sat som f.eks. ny prøveudtagning ud fra et udvidet analyseprogram eller fysiske tiltag 
for at hindre eventuel udsivning etc. Samtidig hæves analysefrekvensen til 6 prøver pr. 
år indtil 4 prøver i træk har vist et tilfredsstillende resultat efter tilsynsmyndighedens 
vurdering. 
 
Tilsynsmyndigheden fastlægger på grundlag af redegørelsen, om de nævnte 6 prøver 
skal analyseres efter et udvidet program. 

 
For alarmværdi X + 2 · S 
 
Overskrides denne værdi 2 gange i træk for den samme parameter skal Klintholm I/S 
foretage tilsvarende som beskrevet under x + s. 
 
For alarmværdi X + 3 · S 
 
Overskrides denne kravværdi 1 gang skal Klintholm I/S øjeblikkelig udtage en ny prøve 
til analyse. Overskrider denne også alarmværdien, skal Klintholm I/S foretage tilsva-
rende som beskrevet under overskridelserne x + s og x + 2S. 
 
Boring K3, dræn 2 og dræn 3.1 
 

30. Klintholm Deponeringsanlæg skal senest den 1. april 2010 fremsende en redegørelse til 
Miljøcenter Odense vedrørende de foreliggende analyseresultater for prøver udtaget fra 
boring K3, dræn 2 og dræn 3.1.  

 
Der skal redegøres for følgende: 

 
Dræn 2 og K3- nederste niveau – høje indhold af ammonium – ammoniak. 
 
Dræn 3.1 – høje indhold af COD og ammonium – ammoniak. 
 
I sammenhæng med ovennævnte redegørelse skal Klintholm Deponeringsanlæg frem-
sende et forslag til kontrolprocedure – herunder forslag til alarmværdier for boring K3, 
dræn 2 og dræn 3.1. 
 
Miljøcenter Odense fastægger herefter kontrolprogrammet for dræn 2 og 3.1 og boring 
K3. 
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Boring K1 og dræn 1 
 

31. Kontrolprocedure for boring K 1 og dræn 1 vil blive fastlagt af tilsynsmyndigheden, når 
der foreligger resultater for prøver udtaget i henhold til vilkår 26. 

 
 

Kalkgravene F og G 
 

32. Klintholm Deponeringsanlæg skal 2 gange årligt – jævn fordelt over året udtage vand-
prøver i kalkgrav F og G 

 
Prøverne skal analyseres for følgende parametre: 
 
Suspenderet stof 
Ammonium – ammoniak 
Total – kvælstof 
Total – fosfor  
COD 
BI5 

 

For hver prøve skal der desuden bestemmes pH – værdi. 
 
Analyseresultater af prøverne skal afrapporteres i årsrapporten – se vilkår 58. 

 
 

Perkolat 
 

33. Perkolat fra etaperne 1 – 6 skal afledes til Strandgården Renseanlæg i Svendborg 
Kommune. 

 
 
Perkolatregnskab 

 
34. Der skal årligt foretages en opgørelse af den mængde perkolat, der er afledt til Strand-

gården Renseanlæg. 
 
35. Den samlede perkolatmængde fra anlæggets deponeringsenheder skal registreres 

ugentligt. 
 

Såfremt der afledes overfladevand fra slutafdækkede etaper til perkolatsystemet, skal 
det overslagmæssigt opgøres, hvor stor en del denne vandmængde udgør af perkolatet. 

 
36. Der skal indsamles følgende meteorologiske data: 

 

Parameter Drift Efterbehandling 

Nedbørsmængde Daglig  
Dag og månedsmid-
delværdier  

Temperatur ( døgn-
min./- max. Kl. 14.00 

Dagligt 
Månedlig gennem-
snit 

Fremherskende vind-
retning og styrke 

Dagligt Ikke relevant 
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 Prøveudtagning og analyseparametre  
 

37. Perkolat skal moniteres efter to analyseprogrammer – et rutineprogram og et udvidet 
program. 

 
I bilag 9 er angivet analysefrekvensen og de måneder af året hvor, der skal ske udtag-
ning af prøver. 

 
38. Alle perkolatprøver skal udtages af en person, der er certificeret til prøveudtagning el-

ler af et laboratorium,der er akkrediteret til prøveudtagning. 
 

Prøverne skal analyseres af et akkrediteret laboratorium. 
 
 

Deponeringsenhed 
 

39. Der skal udtages prøver af perkolat fra hver deponeringsenhed. 
 
Deponeringsenheder defineres som følgende enheder, hvor affaldstyper med ensartede 
udvaskningsegenskaber deponeres sammen - affaldstyper: inert affald, mineralsk affald, 
blandet affald og farligt affald. 
 
Hvis der på flere etaper af Klintholm deponeringsanlæg deponeres samme kategorier af 
affald – f.eks. blandet affald – kan udtagningen af perkolatprøver ske i en samlebrønd 
for disse etaper. 

 
40. For etape 2.2 og etape 2.1 – specialdepot (mineralsk affald) skal der udtages perkolat-

prøver i en særskilt brønd, der dækker disse etaper. 
 

 Perkolatprøverne analyseres for de parametre der fremgår af bilag 10. 
 

41. For etape 3.2 – mineralsk affald skal der udtages perkolatprøver i en særskilt brønd, 
der dækker disse etaper. 

 
Perkolatprøverne skal analyseres for de parametre der fremgår af bilag 10. 

 
42. For etaperne 1.1, 1.2, 1.3 og 3.1 – blandet affald – skal perkolatprøverne analyseres 

for de parametre der fremgår af bilag 11. 
 
 

Støj 
 

43. Deponeringsanlæggets samlede bidrag – inklusive biaktiviteter – til det ækvivalente, 
korrigerede lydniveau målt i dB(A) må ved udendørs opholdsarealer ikke overstige føl-
gende værdier : 
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Sommerhusområdet ved Bøsøre: 
 

 

Ugedag Tidsrum Støjgrænse 

Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00  40 dB (A) 

 Kl. 18.00 – 07.00  35 dB (A) 

Lørdag Kl. 07.00 – 14.00  40 dB (A) 

 Kl. 14.00 – 07.00  35 dB (A) 

Søn – og helligdage Hele døgnet 35 dB (A) 

 
Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22.00 – 07.00) ikke overstige 50 
dB(A). 
 

 
  Ved boliger i det åbne land 
 
  

Ugedag Tidsrum Støjgrænse 

Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00  55 dB (A) 

 Kl. 18.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl.  22.00 – 07.00  40 dB (A) 

Lørdag Kl. 07.00 – 14.00  55 dB (A) 

 Kl. 14.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl.  22.00 – 07.00  40 dB (A) 

Søn – og helligdage Kl. 07.00 – 22.00  45 dB (A) 

 Kl. 22.00 – 07.00  40 dB (A) 

 
 

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22.00 – 07.00) ikke overstige 55 
dB(A) 

 
På erhvervs – deponeringsarealerne i området: 
 
Alle ugens dage : 70 dB (A) hele døgnet. 
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44. Hvis tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense – finder det påkrævet – dog maksimalt 

1 gang om året – skal Klintholm I/S ved målinger eller beregninger dokumentere over 
tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne jf. vilkår 43 er overholdt. Udgifterne hertil af-
holdes af Klintholm I/S. Nævnte målinger skal udføres og rapporteres som ”Miljømå-
ling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratori-
um eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.  

 
Såfremt målingerne/beregningerne godtgør, at vilkår 43 ikke kan overholdes uden udfø-
relse af støjbegrænsende foranstaltninger, skal Klintholm I/S lade projekt herfor udar-
bejde og indsende det til tilsynsmyndighedens godkendelse sammen med støjredegørel-
sen. 
 

 
Støv 

 
45. Driften af deponeringsanlægget må ikke give anledning lugt eller støvgener – der er 

efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige – i omgivelserne. 
 

46. Der må ikke forekomme vindflugt af affald – som stammer fra deponeringsanlægget – 
udenfor deponeringsenhedernes område. 

 
 

Lugt 
 

47. Aktiviteterne forbundet med deponering på Klintholm Deponeringsanlæg må ikke gi-
ve anledning til et lugtbidrag på mere end 10 LE/m3 ved nærmeste enkeltliggende bo-
lig og 5 LE/m3 ved nærmeste boligområde. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af 
lugtbidraget. 

 
       Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, 

at vilkåret for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kra-
vet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsfor-
holdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
 
       Målingen skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning og målerapporterne skal ud-

færdiges som akkrediterede prøvetagningsrapporter. Målelaboratoriet skal være ak-
krediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af den Danske Akkreditering – og Me-
trologifond (DANAK) eller 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 midlingstid, 
og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for 
følsomhedsfaktor. 

 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregnin-
ger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmå-
linger. 
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Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der:  

 
  enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, 

eller 
 
  udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 høje-

ste lugtemissioner. 
 

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

 
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. 

 
 
Skadedyr 

 
48. Konstateres der skadedyr på deponeringsanlægget skal disse straks bekæmpes. 
 

 
Driftsinstruks 
 

49. Der skal foreligge en driftsinstruks for deponeringsanlægget. 
 

Driftsinstruksen skal omfatte alle anlægsdele og alle driftsprocedurer for deponerings-
anlægget. 

 
50. Et ajourført eksemplar af drifts – og sikkerhedsinstruksen skal forefindes på depone-

ringsanlægget. Alle ansatte på deponeringsanlægget skal være bekendt med dens ind-
hold. 

 
Sikkerhedsstillelse 

 
51. Klintholm I/S skal stille sikkerhed for de samlede udgifter til opfyldelse af vilkår om 

nedlukning og efterbehandling af følgende etaper: 
  Etape 1.2 og 1.3. 
  Etape 2 
  Etape 3.1 og 3.2. 
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52. Der fastlægges følgende grundbeløb pr tons affald for sikkerhedsstillelsen: 

 
         
 
 
 
 
 
 
 

          

Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset 
   for jordarbejder m.v. 

 
Dokumentation for sikkerhedsstillelsesordning for ovennævnte etaper skal fremsendes 
til Miljøcenter Odense senest 3. måneder efter ikrafttrædelse af foreliggende afgørelse. 

 
Af bilag 12 fremgår grundlag og forudsætninger for den beregnede sikkerhedsstillelse. 

 
53. Sikkerhedsstillelsesbeløbet skal opbygges kvartalsvis i takt med, at der deponeres af-

fald på anlægget. 
 

For etaperne 1.2 og 1.3 hvor der er opsparet midler til med henblik på at kunne dække 
omkostninger ved nedlukning og efterbehandling, opbygges sikkerhedsstillelsesbeløbet 
under hensyntagen til allerede opsparet sikkerhedsstillelse. 

  
54. Klintholm I/S skal hvert år, i forbindelse med indsendelse af årsrapport – jævnfør vil-

kår 60 – indsende en dokumentation for opsparede sikkerhedsstillelse. 
 

55. Forinden ibrugtagning af nye etaper – etape 4 – 6 – skal der foreligge en af tilsyns-
myndigheden/Svendborg Kommune godkendt sikkerhedsstillelse for den pågældende 
etape. 

 
 

Deponigas 
 

56. Dannet deponigas skal til enhver tid bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde, 
enten ved affakling, ved anvendelse til produktion af el/varme eller hvis der kun dan-
nes små mængder deponigas, ved behandling i kompostbede eller lignende. 

 
57. For etape 1.1 – der i henhold til vilkår 68 skal være slutafdækket senest den 1. decem-

ber 2010 – skal Klintholm I/S senest den 1. juli 2010 fremsende projekt for håndtering 
af den gas, der dannes på etapen. Som en del af projektet skal der udarbejdes forslag til 

Etape 1.2 og 1.3 : 

 
 
61 kr. pr. tons affald 
Allerede opsparet: 3.151.340 kr. 
 

Etape 2 : 

 
 
48 kr. pr. tons affald 
Allerede opsparet: 3.538.042 kr. 
 

Etape 3.1 : 

 
 
77 kr. pr. tons affald 
Allerede opsparet: 1.581.027 kr. 
 

Etape 3.2 : 
 
104 kr. pr. tons affald 
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monitering af den dannede gas. Der skal i denne sammenhæng henvises til depone-
ringsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 8. 

 
58. For nuværende etaper – herunder etaperne 1.2, 1.3 og 3.1 – og fremtidige etaper for 

blandet affald, skal der foretages monitering af hvor meget deponigas, der dannes fra 
det deponerede biologisk nedbrydelige affald. Der henvises til bilag 2, afsnit 8 i depo-
neringsbekendtgørelsen. 

 
Klintholm Deponeringsanlæg skal senest den 1. april 2010 fremsende forslag til moni-
tering af gas fra ovennævnte etaper. 

 
Ovennævnte oplysninger skal indgå i årsrapporten – vilkår 60. 

 
59. Inden slutafdækning af hver lossepladsetape skal Klintholm I/S til Miljøcenter Odense 

fremsende et projekt for håndtering af den dannede deponigas – jævnfør vilkår 62. 
 
 

Årsrapport 
 

60. Klintholm I/S skal hvert år fremsende en årsrapport for perioden 1. januar – 31. de-
cember. 

 
Årsrapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden, Miljøcenter Odense, inden den 1. 
marts det følgende kalenderår. 
 
Årsrapporten skal indeholde følgende data: 
 

  Indvejede affaldsmængder fordelt på de enkelte kategorier af deponeringsenheder. 
 
  Resultater af udvaskningsforsøg etc. i forhold til affaldstyper optaget på deponeringsan-

læggets positivliste. 
 

  Oversigt over afviste affaldslæs, inkl. evt. oplysning om alternativ behandling. 
 

  Opfyldningstakt og forventet retsvolumen. 
 

  Perkolatkvalitet og – kvantitet for hver enkelt deponeringsenhed samt samlet for hele 
deponeringsanlægget. Endvidere skal der være en opgørelse over mængden af evt. re-
cirkuleret perkolat, samt hvortil perkolatet er endeligt bortskaffet. 

 
  Meteorologiske data. 

 
  Resultater af grundvandskontrolprogram. 

 
  Resultater for prøver udtaget af overfladevand (hvis der er udtaget prøver). 

 
  Resultater for prøver udtaget i kalkgrav F og G. 

 
  Resultater af udførte støjmålinger eller beregninger. 

 
  Resultater af gasmonitering, el/varmeproduktion etc.. 

 
  Afhjælpning af gener i form af lugt, støv, skadedyr etc.  
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  Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sætninger affaldet.  

 
  Resultater af målinger af sætninger i affaldet fra slutafdækkede etaper. 

 
  Eventuelle indkomne klager vedr. anlæggets drift. 

 
  Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i anven-

delse. 
 

  Opgørelse over anlæggets samlede sikkerhedsstillelse fordelt på affaldskategorier og 
inkl. en vurdering af sikkerhedsstillelsen i forhold til de oprindelige forudsætninger. 

 
  Status for uddannelse af deponeringsanlæggets medarbejdere, herunder en beskrivelse 

af planlagte uddannelsesaktiviteter i det kommende år. 
 
 

I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og vurderet i forhold 
til foreliggende meddelte påbud vedrørende overgangsplan for Klintholm Deponerings-
anlæg. 
 
Endvidere skal det fremgå af årsrapporten hvilke eventuelle afhjælpende foranstaltnin-
ger, der er foretaget eller forventes foretaget. 
 
Årsrapporteringen skal udføres som en standardrapportering, der hvert år følger samme 
procedure. 
 
Resultaterne af analyser af grundvand og perkolat skal præsenteres i grafiske afbildnin-
ger, der viser ændring af parameterens værdi over tid. 
 
Anlægsarbejder udført på deponeringsanlægget rapporteres særskilt i forbindelse med 
afslutning af anlægsarbejderne. 
 
Placeres årsrapporteringen i en database (eksempelvis ERISDA) , hvortil tilsynsmyn-
digheden (Miljøcenter Odense) har adgang evt. efter tildeling af en adgangskode, skal 
årsrapporterne ikke sendes til myndigheden, men myndigheden skal orienteres når års-
rapporten er tilgængelig. 
 

Nedlukning og efterbehandling 

 
Nedlukning   

 
61. Der skal løbende foretages nedlukning og slutafdækning af deponeringsanlæggets eta-

per i takt med, at etaperne er opfyldt til den planlagte terrænudformning. 
 

Etaperne skal nedlukkes og slutafdækkes i rækkefølge – eksempelvis skal etape 1.1 
nedlukkes før etape 1.2. 
 
Der må ikke være dele af etaper, hvor affaldsdeponeringen er afsluttet, som ikke er slut-
afdækkede. Undtaget for dette krav er dog skråningsanlæg, der vender mod fremtidige 
etaper. 
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Terrænudformningen skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende 
lokalplan – pt. gældende lokalplan er nr. 25 a – og under hensyntagen til det allerede 
deponerede på etapen. 
 

62. Når en etape ønskes nedlukket skal Klintholm I/S sende en oplysning herom til til-
synsmyndigheden – Miljøcenter Odense. 

 
Inden 3. måneder fra beslutningen om en nedlukning skal der fremsendes en plan for 
nedlukningen til tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense. 
 
Planen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af jordarbejde og projekt for 
håndtering af gas. 
 
En nedlukning af en etape kan først påbegyndes, når tilsynsmyndigheden – Miljøcen-
ter Odense – har meddelt godkendelse af, at nedlukningen påbegyndes. 

 
Når en etape nedlukkes, skal slutafdækningen af etapen være gennemført senest 12. 
måneder efter, at nedlukningsplanen er godkendt af tilsynsmyndigheden. 

 
63. Slutafdækning skal udføres med en lagtykkelse på minimum 1 meter hvoraf, de øverste 

20 cm af afdækningen skal være muld og/eller muld sammenblandet med kompost. 
 

64. Ved nedlukning af deponeringsenheder for mineralsk og blandet affald kan der som 
nederste halvdel af afdækningslaget – de nederste 40 cm af lagtykkelsen på minimum 1 
meter – anvendes lettere forurenet jord.  

 
Ved lettere forurenet jord skal forstås jord, der overholder de fastsatte krav i bekendt-
gørelse nr. 1519 af 14. december 2006 om definition af lettere forurenet jord. 
 
Til dyrkningslaget og den øverste halvdel af afdækningslaget skal den anvendte jord 
overholde de fastsatte grænseværdier for indhold af forureningselementer for Kategori 
1 i bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007. 

 
65. Jord fra landbrugsarealer og andre potentielt uforurenede arealer kan direkte anvendes 

som slutafdækning uden forudgående analyse. 
 

66. Hvis der opstår støvgener i forbindelse med slutafdækning, skal der foretages vanding 
for at hindre gener for omkringboende. 

 
67. Slutafdækning må kun ske i tidsrummet fra mandag – fredag kl.  7.00 – 18.00. 

 
68. Etape 1.1 skal være slutafdækket senest den 1. december 2010. 

 
Klintholm Deponeringsanlæg skal senest den 1. maj 2009 fremsende en plan for ned-
lukning af etapen – der henvises til vilkår 61 – 65 og 68 – 70. 
 
 
Overfladeafvandingssystem 
 

69. Klintholm I/S skal som en del af den plan, der skal fremsendes i henhold til vilkår 61, 
medsende et projekt for afledning af overfladevand fra den etape, der skal slutafdæk-
kes. 
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Overfladevandsystemet skal dimensioneres med en bortskafningskapacitet, der sikrer, 
at der ikke i længere perioder findes vand stående i afvandingssystemet. 

 
70. Såfremt overfladevandet ikke nedsives indenfor membranbelagt område med afled-

ning af overfladevandet til perkolatsystemet, skal overfladevande ledes til et system, 
der er tilsluttet systemet for afledning af perkolat til Strandgården Renseanlæg. 

 
71. Såfremt Klintholm I/S ønsker at søge om tilladelse til nedsivning udenfor membranbe-

lagt område eller direkte udledning eller af overfladevandet til recipient, skal der i en 
periode på 2 år gennemføres et prøveudtagnings – og analyseprogram til afdækning af 
stofindholdet i overfladevandet. 
 
Analyseprogrammet meddeler Miljøcenter Odense i forbindelse med accept af plan for 
nedlukning af etaper jævnfør vilkår 62. 

 
Der må ikke udledes overfladevand til kalkgravene. 
 
 
Eventuel nedsivning eller direkte udledning af overfladevand 

 
72. Efter afslutning af ovennævnte periode på 2 år kan spørgsmålet om eventuelt ændret 

håndtering af overfladevandet taget op til vurdering, herunder mulighederne for tilla-
delse til direkte udledning til recipient eller nedsivning. 

 
En eventuel ansøgning om udledningstilladelse eller tilladelse til nedsivning kan base-
res på en afrapportering fra den to – årige undersøgelsesperiode. 
 
En ansøgning om tilladelse til nedsivning eller direkte udledning skal sendes til Svend-
borg Kommune. 
 

Såfremt der planlægges etableret anlæg for direkte udledning eller nedsivning af over-
fladevand udenfor membranbelagt område, skal der i god tid forinden etablering af an-
lægget fremsendes oplysninger herom til Miljøcenter Odense. Der skal bl.a. fremsendes  

 
kortmateriale, der viser placeringen af nedsivningsanlægget eller lokaliteten for direkte 
udledning. 
 

 
Efterbehandling 

 
73. I efterbehandlingsperioden skal egenkontrol af perkolat, grundvand, deponigas og me-

teorologi udføres uændret indtil de fastlagte kontrolprogrammer eventuelt justeres ved 
et påbud. 

 
74. Vedligeholdelse, overvågning og kontrol med deponeringsanlæggets miljøbeskyttende 

systemer skal fortsætte så længe deponeringsanlægget udgør en miljøfare for omgivel-
serne. Vurderingen heraf foretages af tilsynsmyndigheden – Miljøcenter Odense – efter 
oplæg fra Klintholm I/S. 

 
75. I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årlig udføres målinger af sæt-

ninger i affaldet. 
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 Overgang til passiv drift 
 

76. Klintholm Deponeringsanlæg og etaper på deponeringsanlægget er først endelig ned-
lukket – kan overgå til passiv drift – når tilsynsmyndigheden, Miljøcenter Odense, har 
godkendt nedlukningen. 
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Generelle forhold 

Underretningspligt 

 
Klintholm I/S har pligt til at underrette Miljøcenter Odense 7, hvis driftsforstyrrelser eller uheld 
medfører forurening eller fare for forurening. 
 
 
Retsbeskyttelse 
 
Vilkårene i foreliggende afgørelse er meddelt ved et påbud, og der er derfor ikke retsbeskyttel-
se  
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret Ugeavisen Svendborg og kan ses på Miljøministeriet 
hjemmeside Ode.mim.dk. 
 
 
Afgørelsen 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 
  Klintholm I/S. 
  Svendborg Kommune. 
  Embedslægeinstitutionen. 
  Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-

krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klageret over 
den konkrete afgørelse. 

  Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen. 

 
Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ, eller Post.ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 22. januar 
2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materia-
le, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Klintholm I/S vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Klintholm I/S vil kunne udnytte afgørelsen i den tid Miljøklagenævnet behandler en eventuel 
klage, medmindre nævnet bestemmer andet. forudsætningen for det, er at Klintholm I/S opfyl-
der de vilkår, der er stillet i afgørelsen. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
                                                 
7Se Miljøbeskyttelseslovens § 71. 
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Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offent-
liggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Svendborg Kommune, Miljø- og teknik, Svendborgvej 135, 5762 Svendborg, 
mt@svendborg.dk 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, syd@sst.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, at@at.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
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Vurdering af overgangsplan 
 
Indledning 
 
I det følgende vurderes i hvilken udstrækning Klintholm I/S, således som anlægget er beskrevet 
i anlæggets overgangsplan fra 2002 (inkl. supplerende oplysninger), opfylder alle relevante 
krav i deponeringsbekendtgørelsen. Denne vurdering ligger til grund for tilsynsmyndighedens 
afgørelse af hvorvidt og på hvilke vilkår deponeringsanlægget helt eller delvist kan videreføres, 
eller om anlægget skal nedlukkes og efterbehandles, samt vilkårene herfor. 
 
Handlings- og aktivitetsplan (afsnit 2 i overgangsplanen) 
 
Nedlukning 
 
Klintholm Deponeringsanlæg har telefonisk den 18. september 2009 oplyst, at etaperne 1.2, 
1.3, 2.1, og 2.2 ikke – som angivet i overgangsplanen – nedlukkes i 2009. 
 
Uddannelse 
 
Miljøcenter Odense har ved mail af 14. april 2008 modtaget oplysning om, at 1 navngiven 
driftsleder på anlægget er i besiddelse af A – beviset. 
 
Bekendtgørelse nr. 612 – uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponerings-
anlæg. 
 
Beredskabsplan 
 
Der foreligger en drifts – og sikkerhedsinstrukser for anlægget.  Disse opdateres løbende. 
 
 
Lovmæssige relationer (afsnit 3 i overgangsplanen) 
 

Godkendelsesbekendtgørelsen 8 

 
Klintholm Deponeringsanlæg hører under punkt K 105 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 
1.  
 
Indtil 1. januar 2007 var Fyns Amt godkendende og tilsynsførende myndighed for anlægget. 
 
Med strukturreformen blev Fyns Amt nedlagt og pr. 1. januar 2007 er tilsynsforpligtigelsen 
overgået til Miljøcenter Odense. 
 
Godkendelseskompetencen vedrørende Klintholm Deponeringsanlæg er overgået til Svendborg 
Kommune. 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
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IPPC-forhold 

 
Listepunktet for hovedaktiviteten er (i) – mærket og derfor omfattet af IPPC-reglerne. I hen-
hold til disse regler kræves der en forudgående offentlighed. 
 
Den forestående behandling af overgangplanen blev annonceret i dagspressen den 13. juni 
2007. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget anmodninger om at få tilsendt overgangsplanen eller 
udkast til afgørelse. 
 

VVM 9 

Afgørelsen vedrørende overgangsplan for Klintholm Deponeringsanlæg er ikke en afgørelse 
om et nyanlæg eller en udvidelse, der skal vurderes efter planlovens bestemmelser om VVM. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen10 
 
Klintholm Deponeringsanlæg er omfattet af reglerne for deponeringsanlæg, herunder kravet om 
indsendelse af overgangsplan. Klintholm I/S fremsendte en overgangsplan i juli 2002. 
 
 
Deponeringsanlæggets placering i forhold til omgivelserne (afsnit 4 i overgangsplanen) 
 
Etapen grænser mod øst op til etape 2 og videre til et geologisk forskningsområde, som er habi-
tatområde med kalksøer.  
 
Endvidere er der i habitatområdet udgravede huller til klokkefrøer. 
 
Storebælt ligger i østlig retning, i en afstand af ca. 300-500 meter. Mod syd ligger andre depo-
neringsetaper. Mod vest ligger komposteringsanlæg og videre ud, marker. 
 
Nærmeste beboelse er enkeltliggende ejendomme i det åbne land beliggende i en afstand af 
400-600 meter fra etapen mod nord, nord-øst og syd. Bøsøre sommerhusområde er beliggende 
ca. 600 meter mod nord-øst. 
 
Nærmeste samlede helårsbebyggelse er Vormark by i en afstand af ca. 2,7 km mod vest.  
 
Nærmeste nabo til etapen er erhvervsvirksomheden KK Miljøteknik beliggende ca. 100 meter 
mod nord-øst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør lov om planlæg-
ning. 
 
10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1.april 2009 om deponeringsanlæg. 
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Ejerforhold og sikkerhedsstillelse (Afsnit 5 i overgangsplanen) 
 
Ejerforhold 
 
Klintholm Deponeringsanlæg ejes og drives af:  
 
Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager – Tlf. 62 25 30 86. 
 
CVR – nummer: 42 57 42 58 
 
Klintholm I/S ejes af følgende 5 kommuner: Faaborg – Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Ny-
borg og Svendborg Kommuner. 
 
Sikkerhedsstillelse 
 
Klintholm I/S har den 15. januar 2008 fremsendt beregning for sikkerhedsstillelse for etaperne 
på Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Beregningen af sikkerhedsstillelsen fremgår af bilag 12. 
 
Miljøcenter Odense finder, at beregninger kan accepteres. 
 
Affald (Afsnit 6 i overgangplanen) 
 
Positivliste 
 
Deponeringsbekendtgørelsens § 18 fastsætter, at affaldsdeponeringen på bestående enheder, 
der videreføres efter 16. juli 2009, skal foregå i overensstemmelse med en anlægsspecifik posi-
tivliste. Der skal således ikke udarbejdes positivlister for enheder der ikke videreføres. Positiv-
listen skal fastsættes som et vilkår i miljøgodkendelsen for anlægget. 
 
Positivlisten skal udarbejdes ud fra kendskabet til affaldets oprindelse, sammensætning og 
egenskaber. Affaldet skal opdeles i 4 kategorier: 
 

  inert affald  
  mineralsk affald  
  blandet affald 
  farligt affald 

 
Affaldstyperne i kategorierne inert, mineralsk og farligt affald skal defineres med de EAK-
koder, som er anført i affaldsbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Affaldstyperne i kategorien blandet skal være defineret således, at ”betegnelsen for en konkret 
affaldstype beskriver dennes historiske oprindelse eller affaldstypens hovedindhold”. Disse af-
faldstyper kan også defineres med EAK-koder. 
 
Klintholm I/S har den 14. maj 2008 fremsendt positivliste for etaperne 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 og den 
20. oktober 2009 positivliste for etape 3.2. 
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I henhold til deponeringsbekendtgørelsens § 4 skal der senest den 1. juli 2011fremsendes op-
lysninger – til tilsynsmyndigheden – til beregning af anlægsfaktor for deponeringsanlæg, der er 
godkendt til at modtage mineralsk affald. 
 
Der er i foreliggende afgørelse stillet vilkår om, at der senest den 1. juli 2011 skal fremsendes 
oplysninger – til Miljøcenter Odense – til beregning af anlægsfaktor for deponeringsenhed 2 og 
etape 3.2. 
 
I henhold til bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen – § 19 - § 24 og tilhørende bilag – 
skal der gennemføres grundlæggende testninger af mineralsk affald og forurenet jord til depo-
nering. 
 
I foreliggende afgørelse er der stillet vilkår om, at Klintholm Deponeringsanlæg senest den 1. 
juli 2011 – til Miljøcenter Odense – skal fremsende resultater for den grundlæggende karakteri-
sering af mineralsk affald til deponering på enhed 2 og etape 3.2. 
 
Der er stillet vilkår om, at der for jord til deponering på etape 3.2 skal gennemføres karakterise-
ringstestning i henhold til tabel 7.1 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
 
Teknisk beskrivelse (Afsnit 7 i overgangsplanen) 
 
Generelt 
 
I overgangplanen fra 2002 er angivet at etape 2.2 er et mellemlager for brændbart affald. 
 
Det affald der var oplagret er blevet fjernet og etape 2.2 fungerer ikke længere som mellemla-
ger for brændbart affald. 
 
Åbningstid 
 
Miljøcenter Odense har igen bemærkninger. 
 
Deponeringsanlæggets indretning  
 
Opdeling i deponeringsenheder 
 
Klintholm Deponeringsanlæg har telefonisk den 18. september 2009 oplyst, at etape 1.1 er fær-
digopfyldt, og at der kan udføres en slutafdækning af etapen, da den er adskilt fra etaperne 1.3 
og 1.2. 
 
Der er i foreliggende afgørelse stillet vilkår om, at etape 1.1 skal være slutafdækket senest den 
1. december 2010. 
 
Etaperne 1.2 og 1.3 hænger sammen og de grænser op til etaperne 3.1 og 3.2. 
 
 Etaperne 1.2 og 1.3 er midlertidig afdækkede med et jordlag. 
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Den endelige højde for deponering af affald på disse etaper kan først nås, når etape 3.1 og 3.2 
er fyldt så meget op, at der kan deponeres til fuld højde. 
 
Miljøcenter Odense finder det miljømæssigt acceptabelt, at etaperne 1.2 og 1.3 ført slutafdæk-
kes endeligt efter, at der er deponeret til fuld højde. 
 
Det begrundes i, at der er lagt et jordlag på etaperne – affaldet er således afdækket – og der er 
afledning af perkolat fra etaperne til Standgården Renseanlæg.   
 
Membransystemet 
 
Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3.3 fastsætter, at der skal være min. 0,5 meter dræn- 
og beskyttelseslag over bundmembranen til opsamling og transport af perkolatet til drænsyste-
met samt beskyttelse af bundmembranen.  
 
I henhold til pkt. 3.4 ovennævnte bilag 2 kan kravet dræn og beskyttelseslaget reduceres for 
deponeringsanlæg beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser samt anlæg 
beliggende i områder med drikkevandsinteresser, hvor der ikke nedstrøms anlægget er indvin-
ding til drikkevandsformål. 
 
Etaperne 1.1, 1.2, 2.1, og 2.2 er etableret med et dræn – og beskyttelseslag på 0,3 m. 
 
I Miljøgodkendelsen af juli 1992 af Klintholm Losseplads er der givet tilladelse til, at oven-
nævnte etaper etableres med et dræn – og beskyttelseslag på 0,3 m. 
 
Det er dog oplagt at 50 cm yder bedre beskyttelse af plastmembranen end 30 cm. For fremtidi-
ge enheder kræver Miljøcenter Odense derfor, at der etableres et 50 cm drænlag eller tilsvaren-
de, der yder den samme sikkerhed for beskadigelse af plastmembranen.  
 
Perkolatsystem 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Overfladevand 
 
Af overgangsplanen fremgår, at overfladevand fra etape 1 føres til forsinkelses – og bundfæld-
ningsbassin med udløb til nedsivningsanlæg. 
 
Klintholm Deponeringsanlæg har telefonisk den 28. oktober 2009 oplyst, at overfladevandet fra 
etape 1 ( 1.1, 1.2 og 1.3) i 2009 er blevet omkoblet, så vandet ledes til perkolatsystemet. 
 
Ovennævnte bundfældningsbassin og nedsivningsanlæg er blevet nedlagt. 
 
Miljøcenter Odense finder. at overfladevandet fra slutafdækkede etaper i udgangspunkt bør af-
ledes til Strandgården Renseanlæg og, at der skal føres kontrol med overfladevandet, såfremt 
dette efter en periode på 2 år ønskes udledt til Storebælt eller eventuelt nedsivet. 
 
Miljøcenter Odense finder, at analyseprogrammet for kontrol med overfladevandet kan fast-
lægges i forbindelse med accept af plan for nedlukning af etaper. 
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Drift af deponeringsenhederne 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger hertil. 
 
Overgang mellem deponeringsenhederne 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Gashåndtering, indretning og drift 
 
Det fremgår af overgangsplanen, at man har kunnet registrere gasudvikling af betydeligt om-
fang på den eksisterende del af lossepladsen undtagen etape 2 (specialdepot). 
 
Det er angivet, at det indgår i overvejelserne at etablere et gasindvindingsanlæg.   
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens11 bilag 2, afsnit 8 skal der på deponeringsenheder 
for blandet affald foretages monitering af gassens indhold af en række angivne parametre. 
 
Endvidere skal der fastsættes vilkår der sikrer, at den dannede deponigas håndteres miljømæs-
sigt forsvarligt. 
 
Der er i foreliggende påbud vedrørende overgangsplanen for Klintholm Deponeringsanlæg sti-
let vilkår vedrørende gasmåling og gashåndtering. 
 
Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at lagret af brandbart affald er fjernet. 
 
Massestrømme og processer 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
 
Miljøbeskrivelse ( Afsnit 8 i overgangsplanen) 
 
Klimatiske forhold 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Geologi 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Hydrogeologi 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
                                                 
11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april  2009 om deponeringsanlæg 
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Vandindvindingsinteresser 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
 
Recipienter (ferske og marine) 
 
I overgangsplanen er anført, at der er gennemført flere undersøgelser der viser, at der ikke er 
nogen signifikant forureningspåvirkning i området. 
 
Miljøcenter Odense er enig i ovennævnte. 
 
 
Forurening og forureningsbekæmpende foranstaltninger (Afsnit 9 i overgangsplanen) 
 
Spredning af miljøbelastende stoffer ved aktiv og passiv drift 
 
Der er angivet, at der er diffus udsivning af perkolat fra etape 0. 
 
Miljøcenter Odense meddelte den 12. december 2007 et påbud om slutafdækning og efterbe-
handling af etape 0. 
 
I henhold til påbudet skal etapen slutafdækkes med 1 meter uforurenet jord, hvoraf de øverste 
20 – 30 centimeter af afdækningen skal være muld og/eller muld sammenblandet med kompost. 
 
Perkolatmængder 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Påvirkning af grundvand 
 
Se bemærkninger under følgende afsnit følgende afsnit: Moniterings- og kontrolprogram 
(Afsnit 12 i overgangsplanen) 
 
Påvirkning af vandløb og overfladerecipienter 
 
Det fremgår af overgangsplanen, at der 4 gange om året udtages vandprøver i Storebælt. 
 
Miljøcenter Odense finder ikke, at udtagning af prøver i Storebælt tjener et formål med hensyn 
til afdækning af eventuel forureningspåvirkning fra Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Nævnte forhold begrundes i, at det er ved diffus udledning, at der sker påvirkning af Storebælt 
og det vurderes således at være vanskeligt at udtage repræsentative prøver. 
 
Miljøcenter Odense har derfor ikke stillet vilkår om udtagning af prøve af ovennævnte art. 
 
Påvirkning af andre forhold 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
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Støj 
 
Miljøcenter Odense har igen bemærkninger. 
 
Spildevand/regnvand 
 
Det er angivet, at spildevand afledes til Stengården Renseanlæg. Det er Strandgården Rensean-
læg. 
 
Lugt 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Deponigas 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der i det meddelte påbud vedrørende etape 0 er stillet 
krav om, at Klintholm I/S senest 6. måneder efter meddelelse af afgørelsen skal fremsende et 
undersøgelsesforslag vedrørende deponigassen på etape 0. 
 
Afgørelsen vedrørende etape 0 blev meddelt den 12. december 2007. 
 
Der er i foreliggende afgørelse – vilkår 56-59 – stillet vilkår vedrørende måling og håndtering 
af dannet gas på enhederne for blandet affald. 
 
Røg, støv m.m. 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Papir og plastflugt 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der ikke længere er mellemlagring af forbrændingsegnet 
affald. 
 
Derudover har Miljøcenter Odense ingen bemærkninger. 
 
 
Renere teknologi (Afsnit 10 i overgangsplanen) 
 
Miljøcenter Odense skal bemærke, at der ikke er BREF – noter der vedrører deponeringsanlæg. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at opbygningen af Klintholm Deponeringsanlæg er i fuld over-
ensstemmelse med de anvisninger, der er angivet i deponeringsbekendtgørelsen, bekendtgørel-
se nr. 1757 af 22. december 2006, Vejledning nr. 9 af 1997 om affaldsdeponering og Vejled-
ning nr. 5 af 2002 om overgangsplaner. 
 
Sammen med de tekniske foranstaltninger er det konkrete valg af placering et led i BAT – vur-
deringen, idet en kystnær placering anses for hensigtsmæssig og det er væsentligt, at der ikke er 
særlige drikkevandsinteresser i det område hvor deponeringsanlægget er beliggende. 
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Hvis der ikke kommer andre oplysninger fra European IPPC Bureau eller retningsliner fra cen-
tral miljømyndighed anser Miljøcenter Odense Klintholm Deponeringsanlæg som drevet i 
overensstemmelse med bedst tilgængelig teknologi. 
 
Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger (Afsnit 11 i overgangsplanen) 
 
Perkolat 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Slutafdækning/reetablering 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Drift 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Sikkerhedsinstruktion 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Kontrolprogrammer 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger – se nedenstående bemærkninger under afsnittet 
om moniterings- og kontrolprogram. 
 
Udannelse og træning 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
 
Moniterings- og kontrolprogram (Afsnit 12 i overgangsplanen) 
 
Affald 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Potentialeforhold 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Perkolat 
 
Miljøcenter Odense har udarbejdet et fremtidigt program for monitering af perkolat – vilkår 34 
– 42 i foreliggende afgørelse. 
 
Analyseparametrene for perkolat er fastlagt på grundlag af det hidtil gennemførte analysepro-
gram samt på grundlag af oplysning om de affaldstyper, der er og skal deponeres på de enkelte 
etaper. 
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Analysefrekvensen for perkolatprøverne er fastlagt i henhold til minimumskravet om prøveud-
tagning i henhold til deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Mængder  
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal den samlede perkolatmængde fra deponerings-
anlægget måles og registreres ugentligt. 
 
I foreliggende afgørelse er der stillet vilkår om, at der skal foretages ugentlig måling og regi-
strering af den samlede perkolatmængde fra Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Der er endvidere stillet vilkår om, at Klintholm Deponeringsanlæg skal foretage overslagsmæs-
sigt opgørelse af hvor meget, overfladevandet udgør af perkolatmængden, hvis der sker afled-
ning af overfladevand fra slutafdækkede etaper til perkolatsystemet . 
 
Meteorologiske data 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger 
 
Analyseparametre 
 
Miljøcenter Odense har udarbejdet forslag til fremtidigt kontrolprogram for monitering af per-
kolat – vilkår 34 – 42 i foreliggende afgørelse. 
 
Analyseparametrene for perkolatet er fastlagt på grundlag af resultaterne for de hidtil  udtagne 
perkolatprøver, samt på grundlag af de affaldstyper, der skal deponeres på de enkelte etaper. 
 
Grundvand 
 
I henhold til kontrolprogram for Klintholm Losseplads, juli 2001, er der fastlagt følgende – i 
henhold til vilkår B 2.2: 
 
Prøveudtagning og analyse af dræn 1 og dræn 2 samt henholdsvis kontrolboring K 1 og K 2 
skal igangsættes 2 år før deponering af affald på henholdsvis etape 5 og etape 3 påbegyndes. 
Der skal for de 2 år før påbegyndelse af deponering udtages vandprøver 8 gange hvert år. Prø-
verne skal analyseres for fastlagte parametre. 
 
Det er fastlagt, at gennemsnittet af resultaterne for de udtagne prøver danner grundlag for fast-
læggelse af alarmværdier, som efterfølgende analyser af vandprøver fra boringer og dræn skal 
sammenlignes med. 
 
I henhold til vilkår B 2.5 i kontrolprogrammet fra juli 2001, er der fastlagt følgende: 
 
At kontrollen med grundvandet skal udføres i overensstemmelse med DAKOFA – skrift nr. 1, 
1985. 
 
Analyseresultaterne for stofferne BTX (omfatter stofferne/stofgrupperne benzen, toluen, og xy-
lener ( 3 isomerer), og phenol  skal ikke  kontrolleres efter  DAKOFA. 
 
Det er for nævnte parametre fastlagt, at såfremt der er en overskridelse af detektionsgrænsen på 
0,04 µg/l for BTX og 0,05 µg/l for phenoler, skal der indenfor en uge udtages en ny prøve til 
analyse. Viser denne analyse også, at der er en overskridelse af detektionsgrænserne, skal Fyns 
Amt kontaktes, og det videre forløb aftales. 



- 40- 

Nævnte vilkår i kontrolprogrammet fra 2001 er fastlagt på baggrund af, at der ikke er fundet 
BTX og phenoler i uforurenede grundvandsboringer. 
 
Miljøcenter Odense har foretaget en nærmere vurdering af analyseresultaterne for vandprøver 
udtaget fra dræn 2 og 3.1 samt fra boring K 2 og K 3. 
 
Miljøcenter Odense vurderer på grundlag af de foreliggende analyseresultater, at der er en vis 
perkolatpåvirkning af grundvandet. Der er bl.a. fundet værdier af BTX over detektionsgrænsen 
i de grundvandsprøver, der er udtaget nedstrøms for Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at perkolatpåvirkningen af grundvandet ikke mindst kan have 
sammenhæng med udsivning af perkolat fra etape 0 – som er uden bundmembran – på Klint-
holm Deponeringsanlæg. 
 
Etape 0 skal i henhold Miljøcenter Odenses meddelte påbud af 12. december 2007 være slutaf-
dækket, så Miljøcenter Odense har mulighed for at godkende slutafdækningen senest 1. juli 
2009. 
 
Klintholm Deponeringsanlæg har den 28. oktober 2009 telefonisk oplyst, at etape 0 var slutaf-
dækket ultimo august måned 2009. 
 
Efter gennemførelse af slutafdækningen af etape 0 forventer Miljøcenter Odense, at der vil ske 
en vis reduktion i den årlige diffuse udledning af perkolat fra etape 0. 
 
Der foreligger resultater for en række prøver udtaget af grundvandet i etablerede dræn og bo-
ringer på Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
For boring K3 foreligger der for K3- nederste niveau nogle meget høje værdier for ammonium 
– ammoniak set i forhold til indholdet heraf i uforurenet grundvand. 
 
For dræn 2 og dræn 3.1 – dræn til kontrol af grundvandet – foreligger der ligeledes nogle meget 
høje værdier for indholdet af ammonium – ammoniak i de udtagne drænvandsprøver. 
 
Det skal bemærkes, at der for den opstrøms boring – boring 16 – foreligger nogle meget høje 
værdier for indholdet af ammonium – ammoniak for der prøver, der er udtaget fra 2007 – 2009. 
 
Miljøcenter Odense finder på grundlag af nævnte forhold, at Klintholm Deponeringsanlæg skal 
redegøre for, hvad der har betinget ovennævnte forhold. 
 
I påbuddet vedrørende overgangsplanen er der således stillet vilkår om, at Klintholm Depone-
ringsanlæg skal redegøre for ovennævnte. 
 
Der er endvidere stillet vilkår om, at Klintholm Deponeringsanlæg skal fremsende forslag til 
kontrolprocedure – herunder forslag til alarmværdier for boring K3, dræn 2 og dræn 3.1. 
 
For boring K2 har Miljøcenter Odense, på grundlag af analyseresultater for prøver udtaget i pe-
rioden 2005 – 2007, i overensstemmelse med vilkårene i kontrolprogrammet, for Klintholm 
Losseplads, fra 2001 fastlagt de alarmværdier, der fremgår af bilag 8. 
 
Udover de parametre der er fastlagt alarmværdi for, er det fastlagt, at der skal gennemføres ana-
lyse for enkelte parametre for hvilke, der senere eventuelt vil blive fastlagt alarmværdier.  
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For boring K2 og dræn 2 finder Miljøcenter Odense, at der for udvalgte parametre – efter på-
begyndelse af deponering af mineralsk affald på etape 3.2 – bør udtages 6 prøver hvert år i en 
periode på 2 år. 
 
Når der efter 2 år med deponering af mineralsk affald foreligger analyseresultater for 12 prøver 
udtaget i henholdsvis boring K2 og dræn 2, vil Miljøcenter Odense fastlægge kontrolprocedure 
for de udvalgte parametre. 
 
For boring K1 og dræn 1 finder Miljøcenter Odense, at der som fastlagt i ovennævnte kontrol-
program fra juli 2001 bør udtages 8 årlige prøver hvert år i en periode på 2 år, før påbegyndelse 
af deponering af affald på etape 5. 
 
Prøveantallet begrundes i, at de hidtil udtagne grundvandsprøver ved Klintholm deponerings-
anlæg har vist, at der forekommer stor variation i stofkoncentrationerne i grundvandsprøverne. 
 
Ved udtagning af 8 årlige prøver vurderes det, at der vil kunne opnås et repræsentativt billede 
af stofindholdet i grundvandet. 
 
Af vilkår 20 – 31 i foreliggende afgørelse fremgår den grundvandskontrol, der skal gennemfø-
res. 
 
Analyseparametrene for grundvandskontrollen er valgt på grundlag af analyseresultater for hid-
til udtagne grundvandprøver, samt på grundlag af oplysninger om de affaldstyper, der skal de-
poneres på de enkelte etaper. 
 
Recipienter 
 
Storebælt 
 
Det fremgår af overgangsplanen, at der 4 gange om året udtages vandprøver i Storebælt. 
 
Miljøcenter Odense finder ikke, at udtagning af prøver i Storebælt tjener et formål med hensyn 
til afdækning af eventuel forureningspåvirkning fra Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
Nævnte forhold begrundes i, at det er ved diffus udledning, at der sker påvirkning af Storebælt 
og det vurderes således at være vanskeligt at udtage repræsentative prøver. 
 
Miljøcenter Odense har derfor ikke stillet vilkår om udtagning af prøver af nævnte art. 
 
Kalkgravene F og G 
 
Det fremgår af overgangsplanen, at der fire gange årlig udtages vandprøver fra kalkgrav F og 
G. 
 
 
I henhold til modtagne analyseresultater for der udtagne prøver analyseres disse for: suspende-
ret stof, ammonium – ammoniak, total – kvælstof, total – fosfor, COD, olie, chlorid og BI5. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der også fremover skal foretages udtagning og analyse af vand-
prøver udtaget i kalkgravene. 
 
I det foreliggende påbud vedrørende overgangsplanen for Klintholm Deponeringsanlæg er der 
fastlagt moniteringsprogram for kalkgravene. 
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Efter endt deponering 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Kriterier for at gøre aktive systemer passive 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Støj 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger. 
 
Deponigas 
 
Der er i foreliggende afgørelse fastlagt vilkår vedrørende deponigas. 
 
 Dokumentation 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger.  
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Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Svendborg Kommune har ved mail af 1. december 2009 fremsendt følgende bemærkninger til 
fremsendt udkast til afgørelse vedrørende overgangplan for Klintholm Deponeringsanlæg: 
 
I bilag 4 – godkendelser og påbud vedrørende drift af Klintholm Deponeringsanlæg – er der ik-
ke angivet følgende godkendelser, der er meddelt af Svendborg Kommune: 
 
  Godkendelse af 17. juli 2008 til etablering og drift af lager for emballeret forbrændingseg-

net affald på en del af etape 1 – 4.  
 
  Godkendelse af 1. september 2008 til udvidelse af eksisterende plads for kartering og be-

handling af forurenet jord. 
 
  Godkendelse af 19. marts 2009 til udvidelse af kapaciteten for omlastning af slam på eksi-

sterende anlæg for behandling af forurenet jord. 
 
Ovennævnte afgørelser er medtaget i bilag 4 i foreliggende afgørelse. 
 
 
 

Bemærkninger til afgørelsen 
 
Klintholm I/S har ved mail af 7. december 2009 fremsendt bemærkninger til fremsendt udkast 
til afgørelse vedrørende overgangsplan for Klintholm Deponeringsanlæg. 
 
 
Projektgodkendelse 
 
I afgørelsen er fastlagt, at i det omfang en eller flere af etaperne 4 – 6 tages i brug indenfor en 
periode op 5 år – regnet fra datoen for meddelelse af foreliggende afgørelse – kan etaperne 
etableres efter en projektgodkendelse, i det omfang de etableres indenfor rammerne af forelig-
gende afgørelse. 
 
Klintholm I/S har bemærket, at ovennævnte periode bør gælde for 10 år. 
 
Miljøcenter Odense skal i relation til ovennævnte bemærke følgende: 
 
I henhold til § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen12 bør fristen for udnyttelse af godkendte ud-
videlser, i henhold til en miljøgodkendelse, ikke overstige 5 år. 
 
Miljøcenter Odense ikke, at der er grundlag for, at ændre på den fastlagte tidsfrist på 5 år. 
 
                                                 
12 Bekendtgørelse nr.  1640 af 13. december 2006. 
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Affaldskontrol 
 
I henhold til vilkår 4 i udkastet til afgørelsen skal Klintholm I/S ved enhver modtagelse af af-
fald foretage en visuel inspektion ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet. 
 
Klintholm I/S har bemærket, at inspektion på deponeringsstedet kan etableres som videoover-
vågning. 
 
Klintholm I/S har telefonisk oplyst, at videoovervågningen er ment, som et supplement til visu-
el inspektion på deponeringsstedet. 
 
Videoovervågningen skal således bruges som dokumentation i tilfælde af, at der skal foretages 
opfølgning på tilfælde hvor, der afleveres affald, der ikke kan modtages på deponiet. 
 
Miljøcenter Odense kan tilslutte sig, at videoovervågningen etableres, som et supplement til 
den visuelle kontrol på deponeringsstedet. 
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Godkendelser og påbud vedrørende drift af Klintholm Deponeringsanlæg          BILAG 4 

 
 

Dato 
Godkendelser/påbud 

 
Deponering 

Status 

21. juli 1992 
Miljøgodkendelse af udvidelse af Klint-
holm Losseplads i Gudme Kommune  

Vilkår i godkendelsen erstattes 
af vilkår i påbud vedrørende 
overgangsplan for Klintholm 
Deponeringsanlæg – forelig-
gende afgørelse 

14. juli 1995 
Miljøgodkendelse af specialdepot for 
særligt affald 

Vilkår i godkendelsen erstattes 
af vilkår i påbud vedrørende 
overgangsplan for Klintholm 
Deponeringsanlæg – forelig-
gende afgørelse 

2.april 1997 

Ændring af bilag E i miljøgodkendelse 
af specialdepot for særligt affald på 
Klintholm Fælleskommunale Losse-
plads – Deponering af forurenet jord. 

Vilkår i godkendelsen erstattes 
af vilkår i påbud vedrørende 
overgangsplan for Klintholm 
Deponeringsanlæg – forelig-
gende afgørelse 

1.maj 1998 
Tilladelse til deponering af rensede cut-
tings (boremudder) fra Soil Recovery 

Vilkår i godkendelsen erstattes 
af vilkår i påbud vedrørende 
overgangsplan for Klintholm 
Deponeringsanlæg – forelig-
gende afgørelse 

Juli 2001 
Kontrolprogram for Klintholm Losse-
plads (meddelt ved påbud) 

Vilkår i påbudet erstattes af 
vilkår i påbud vedrørende 
overgangsplan for Klintholm 
Deponeringsanlæg – forelig-
gende afgørelse 

Tillæg af 17. juli 2008  
Til etablering og drift af lager for em-
balleret affald på en del af etape 4 – 6 

Godkendelse fortsat gældende 

Dato 
Godkendelser 

 
Biaktiviteter 

Status 

22. juli 1990/arealudvidelse 
20. april 2001 

Komposteringsanlæg   Godkendelse fortsat gældende 

17. juli 1998/udvidelse 23. 
juni 2006/udvidelse 1. sep-
tember 2008/udvidelse 19. 
marts 2009 

Jordbehandlingsanlæg Godkendelse fortsat gældende 

18. oktober 1999 Oparbejdning af byggeaffald Godkendelse fortsat gældende 
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POSITIVLISTE            BILAG 5  
 
Udkast til positivliste til etape 3.2: 
     
 
Her følger de oplistede affaldsfraktioner til vores mineralsk depot med EAK koder;  
 
EAK- Kode   Beskrivelse  Bemærkninger 
170504 Organisk blandingsforurenet 

jord 
 

170504 Forurenet  jord med olie og 
barium 

Fra Soil Recovery 

170504 Uorganisk blandings- og 
tungmetal forurenet jord 

 

   
   
Affald fra kraftværker og an-
dre forbrændingsanlæg (med 
undtagelse af 190000) 

  

10011200 Brugte foringer og ildfaste 
materialer 

 

10019800 Flyveaske stammende fra træ 
og energiafgrøder 

 

100101 Bundaske, slagge og kedel-
støv (bortset fra kedelstøv 
henhørende 100104) 

 

100102 Flyveaske stammende fra kul  
100103 Flyveaske stammende fra tørv 

og ubehandlet træ 
 

Affald fra jernstøberier   
100903 Ovnslagge  
Beton, mursten, keramik og 
gipsbaserede materialer 

  

170802 Gipsbaserede byggematerialer Bortset fra affald tilhørende 
170801 

170605 Asbestbaserede byggemateri-
aler 

Isolationsmaterialer og asbes-
tholdige materialer 

Træ, glas og plast   
170202 Glas fra bygnings- og nedriv-

ningsaffald  
Træ, glas og plast 

Isolationsmaterialer 
 

  

170604 Isoleringsmaterialer Isoleringsmaterialer bortset 
fra affald tilhørende 170601- 
170603 

Affald fra affaldsbehand-
lingsanlæg, centrale spilde-
vandsanlæg samt vandforsy-
ningsanlæg 

  

190112 Bundaske og slagge ,bortset 
fra affald henhørende under 
190111 
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190102 Jernholdigt materiale fjernet 
fra bundaske og slagge 

 

190114 Flyveaskebortset fra affald 
henhørende under 190113 

 

Forglasset affald og affald fra 
forglasning 

  

190401 Forglasset affald  
 
 
En affaldstype kan kun optages på en positivliste for mineralsk affald hvis affaldet opfylder føl-
gende krav om indhold af organisk stof: 
 
-En affaldstype kan optages på en positivliste hvis affaldets indhold af total organisk kulstof 
(TOC) ikke overstiger 30 g C pr. kg tør prøve. 
 
Overstiges grænseværdien , skal affaldet deponeres på et anlæg for blandet affald , med mindre 
TOC er så højt at affaldet opfylder kriterierne for farligt affald. 
 
Andre oplysninger:  Jf. Bilag 3 punkt 3.2 Jord, kan jord deponeres uden krav til testning af ud-
vaskningsegenskaber. Jord kan deponeres hvis man har en godkendelse Klasse MA0, MA1 el-
ler MA2 
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Positivlister : 
 
Specialdepot:  (Mineralsk depot – etape 2.1 og 2.2): 
 

 
Kategori EAK-kode Beskrivelse Oprindel-

se/bemærkninger 
Mine-
ralsk 

170504 Organisk blandingsforu-
renet jord 

 
 

depot 170504 Forurenet jord med olie 
og barium 

Fra Soil Rocovery 

 170504 Uorganisk blandings – og 
tungmetalforurenet jord. 
 

 

 

Blandet affaldsdepot etape 0, 1.1, 1.2, 1.3, og 3.1 

     
 

 
 
 
 

Kategori EAK-
kode 

Beskrivelse Oprindelse / bemærkninger 

17 02 04 Hård PVC til deponi 

Glas, plast og træ, som inde-
holder eller er forurenet med 
farlige stoffer fra bygnings- og 
nedrivningsaffald 
Herunder trykimprægneret træ.

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand Slam og mineraliseret slam 

17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer 

17 05 04 
Jord og sten bortset fra affald henhørende 
under 17 05 03 

 
Olieforurenet jord 
Tungmetalforurenet jord 
Lettere forurenet jord 
 
Olieforurenet jord med frem-
medlegemer 
Tungmetalforurenet jord med 
fremmedlegemer 
Olieforurenet jord 
Tungmetalforurenet jord 
Lettere forurenet jord 

ingen 
EAK kode 

Diverse deponeringsegnet affald. Med dette 
menes læs med affaldstyper der ikke kan 
adskilles uden uforholdsmæssig store om-
kostninger og hvor forsortering ikke har 
været muligt. 

Andet husholdningsaffald 

B
la

n
d

et
 a

ff
al

d
 

20 03 03 Affald fra gadefejning 
Andet husholdningsaffald 
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BILAG 6 



- 53- 

 
              Bilag 7 
Analyseparametre samt analysefrekvens for boring K2, K3 og dræn 2 og dræn 3.1 og bo-
ring 16 

 
 
  

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Når der foreligger resultater for i alt 16 prøver udtaget over 2 år nedsættes prøvetagningsfre-
kvensen til 4 prøver pr. år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

* Bestemmes ved GC/MS 
 
 

Parameter 
Boring K2  
Antal prøver 
pr. år 

Boring K3 
Antal prøver 
pr. år  

Dræn 2 
Antal prøver 
pr. år 

 
Dræn 3.1 
Antal prøver  
pr. år 
 

COD 4 4 4 4 

Total – N 4 4 4 4 

(NH4+ - NH3) – N 4 4 4 4 

Total – P  4 4 4 4 

Phenol* 4 4 4 4 

Barium 6*  6*  

Bly  6*  6*  

Cadmium 6*  6*  

Kobber 6*  6*  

Chrom (VI) 6*  6*  

Chrom (III) 6*  6*  

Zink 6*  6*  

Kviksølv 6*  6*  

Nikkel 6*  6*  

Parameter Boring 16 
 
Antal prøver pr. år 

COD 4 

Total – N 4 

(NH4+ - NH3)
 – N  4 

Barium 4 

Phenol* 4 

Nikkel 4 
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ALARMVÆRDIER FOR BORING K 2                                                     BILAG 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
  
 
   
   
   
     

Boring K 2 - øverst 
Ammonium – ammo-

niak ( mg/l) 
Phenol  (µg/l) 

X+ s  0,33 0,13 

X + 2 *s 0,50 0,21 

X+3 *s  0,7 0,29 

   

Boring K 2 – mellem 
Ammonium – ammo-

niak ( mg/l) 
Phenol  (µg/l) 

X+ s  0,6 0,06 

X + 2 *s 0,9 0,08 

X+3 *s  1,2 0,1 

   

Boring K 2 – nederst 
Ammonium – ammo-

niak ( mg/l) 
Phenol  (µg/l) 

X+ s  0,43 0,06 

X + 2 *s 0,59 0,07 

X+3 *s  0,75 0,08 
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Analysefrekvens for perkolatprøver         BILAG 9 

Måned 
År 1 

Under opfyldning 
  Rutine                     Udvidet 

Efterbehandling 
    Rutine                   Udvidet 

Januar x    

Februar     

Marts     

April x  x  

Maj     

Juni     

Juli x    

August     

September     

Oktober  x x  

November     

December     

År 2     

Januar     

Februar x    

Marts     

April x  x  

Maj     

Juni     

Juli x    

August     

September     

Oktober  x  x 

November     

December     
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Analyseprogram for perkolatprøver – etape 2.2,  2.1 og 3.2                                 BILAG 10 

Parametre Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

BI5 X X 

COD  X 

NVOC  X 

AOX  X 

Olie GC – FID – screening  X 

Total – N  X X 

Ammonium – ammoniak – N  X X 

Total – P  X X 

Chlorid X X 

Sulfat X X 

Natrium  X 

Calcium  X 

Bly  X 

Cadmium  X 

Kobber  X 

Chrom (total)  X 

Nikkel  X 

Zink  X 

Kviksølv  X 

Phenoler (GC/MS)  X 

Barium  X 
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Analyseprogram for perkolatprøver – etape 1.1, 1.2, 1.3 og 3.1                      BILAG 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametre Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

BI5 X X 

COD  X 

NVOC  X 

AOX  X 

Olie GC – FID – screening  X 

Total – N  X X 

Ammonium – ammoniak – N  X X 

Total – P  X X 

Chlorid X X 

Sulfat X X 

Natrium  X 

Calcium  X 

Bly  X 

Cadmium  X 

Kobber  X 

Chrom (total)  X 

Nikkel  X 

Zink  X 

Kviksølv  X 

Phenoler (GC/MS)  X 
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1. Indledning 
 
Nærværende overgangsplan omfattende både den gamle og den nye del af  Klintholm I/S 
er udarbejdet i henhold til deponeringsbekendtgørelsen nr. 650 af 29. juni 2001. 
 

1.1 Baggrund 
 
Klintholm Losseplads blev etableret på baggrund af Miljøstyrelsens stadfæstelse (3. april 
1978) af Fyns Amts miljøgodkendelse, dateret 31. maj 1977.  
Anlægget blev udvidet 1992 i henhold til Fyns Amts miljøgodkendelse fra juli 1992.  
Det godkendte deponeringsvolumen beløber sig til ca. 1 mill. m³. 
Desuden er oprettet komposteringsanlæg, jordrenseanlæg samt oparbejdningsanlæg for 
bygge- og anlægsaffald 
 
 
Klintholm’s første etape (etape 0) er udført uden membran og er nu afsluttet med en mid-
lertidig afdækning. Projekt for endelig afdækning ventes behandlet i løbet af 2002. 
På en del af etape 0 er etableret et komposterings- og et jordrenseanlæg på en membran af 
asfalt. Desuden bruges en del af området til oparbejdning af bygningsaffald (beton, tegl og 
asfalt). 
Etape 0 er derfor ikke omfattet af krav om overgangsplan, men for helhedens skyld og hvor 
vi finder det nødvendigt for forståelsen af overgangsplanen er beskrivelser m.m. medtaget 
for Etape 0. 
 
Etape 1 og 2 er udført med membran og perkolatopsamlingssystem. 
Etape 1.1 er delvis fyldt op og midlertidigt lukket. Etapen kan først færdigopfyldes når der 
deponeres på arealet, hvor vi nu oplagrer bygningsaffald. 
Etape 1.2 er fyldt op til niveau hvor driften må indstilles midlertidig indtil etape 1.3 er ble-
vet fyldt op til etape 1.2 ’s niveau. 
Etape 1.3 er under udførelse og forventes taget i brug medio 2002. Etapen er projektgod-
kendt inden 16. juli 2001, Men  på grund af dårligt vejr i efteråret 2001 er etapen først fær-
dig til ibrugtagning medio 2002. 
 
Etape 2.1 er et specialdepot for olie- og kemikalieforurenet jord. 
Etape 2.2 er et mellemlager til brændbart affald. Lageret er ca. 6000 t og er nu overdækket 
med min. 30 cm jord. Hvis det brændbare affald føres ud af depotet vil også 2.2. indgå som 
specialdepot for olie- og kemikalieforurenet jord.  
Både etape 1 og 2 vil være slutafdækket inden 15. juli 2009. 
 
Klintholm har yderligere arealer syd for etape 1 for fremtidige udvidelser, som forventes at 
være i brug efter 15. juli 2009(etape 3-6 –se bilag  3.2 ). 
 
Der er en verserende sag om regionplantillæg for deponering af restprodukter jf. ”VVM-
redegørelse for specialdepot for restprodukter ved Klintholm” rapport dateret dec. 1998. 
Sagen er sat i bero af  Klintholm I/S ved skrivelse af 5/7-2001.  

Formateret: Flere niveauer +
Niveau: 1 +
Nummereringstypografi:  1, 2,
3, … + Begynd med: 1 +
Justering: Venstre + Justeret: 
0 pkt. + Tabulator efter:  36
pkt. + Indrykning:  36 pkt.,
Tabulatorer:  18 pkt.,
Listetabulator + Ikke med  36
pkt.

Formateret: Indrykning:
Venstre:  0 pkt., Flere
niveauer + Niveau: 2 +
Nummereringstypografi:  1, 2,
3, … + Begynd med: 1 +
Justering: Venstre + Justeret: 
9 pkt. + Tabulator efter: 
44,25 pkt. + Indrykning: 
44,25 pkt., Tabulatorer: Ikke
med  44,25 pkt.



Klintholm I/S − Overgangsplan 

juli 2002 5 

Dansk Restprodukt Håndtering har ved skrivelse af 13. juni 2002 meddelt at ejerne har 
besluttet at stille etableringen af et produktionsanlæg for behandling af restprodukter for 
deponering i bero. På den baggrund har Klintholm I/S for nærværende valgt at udelade 
specialdepot for restprodukter i overgangsplanerne. 
 
Klintholm I/S ejer et samlet areal på 63,2 ha hvoraf en del er lejet ud til Kommunekemi 
A/S for deponering af farligt affald. Overgangsplaner herfor vil blive fremsendt i en selv-
stændig plan, som Kommunekemi A/S har ansvaret for jf. grundlejekontrakt (under revisi-
on). Klintholm I/S anvender for tiden ca. 15 ha til eget deponeringsanlæg og med området 
for fremtidig udvidelse syd for anlægget på ca. 5 ha opnås en samlet kapacitet. på ca. 1 
mill. m³. Deponeringsanlæggets levetid er beregnet til 60-80 år. 
 
Det bemærkes at Klintholm I/S har erhvervet yderligere ca. 24 ha inden for Regionplanom-
rådet og vest for det nuværende areal jf. lokalplan nr. 73 Gudme Kommune. Formålet her-
med er at sikre udvidelse af Kommunekemi A/S deponeringsanlæg samt egne anlæg. Med 
henvisning hertil er ovennævnte levetid for anlægget betydelig længere men under hensyn 
til den kommende revision af regionplanens rammer for deponering jf. udkast til cirkulære 
om placering af deponeringsanlæg for affald er disse udvidelser ikke medtaget i over-
gangsplanen. Dog indgår de i retableringsplanen for hele området - se Bilag 8. 
 
 

1.2 Formål 
 
Formålet med overgangsplanen er at give tilsynsmyndigheden oplysninger til brug for dens 
revurdering af Klintholm Deponi med henblik på at opnå godkendelse til fortsat drift af 
den nye del af deponeringsanlægget, som ønskes videreført efter 15. juli 2009. 
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2. Handlingsplan/aktivitetsplan 
 
1. Indretning 
 
Handlingsplan for Klintholm I/S: 
 

Deletape/ 
celle 

Aktivitet 
Planlagt 

ned- 
lukning 

Henvisning 

Etape 1.1 
 

Færdigopfyldes med blandet affald 
 
Færdiggørelse af slutafdækning 

 
 
inden 2009 

Afsnit 7.2.1 
 
Afsnit 11.2 

Etape 1.2 
 

Færdigopfyldes med blandet affald 
 
Færdiggørelse af slutafdækning 

 
 
inden 2009 

Afsnit 7.2.1 
 
Afsnit 11.2 

Etape 1.3 
 

Færdigopfyldes med blandet affald 
 
Færdiggørelse af slutafdækning 

 
 
inden 2009 

Afsnit 7.2.1 
 
Afsnit 11.2 

Etape 2.1 
Færdigopfyldes med renset cuttings og olie- og  
Kemikalie forurenet jord. 
Færdiggørelse af slutafdækning 

 
 
inden 2009 

Afsnit 7.2.1 
 
Afsnit 11.2 

Etape 2.2 

Anv. pt. til midlertidigt oplag af  brændbart affald 
Færdigopfyldes med olie- og kemikalieforurenet 
jord 
Færdiggørelse af slutafdækning 

 
 
inden 2009 

Afsnit 7.2.1 
 
Afsnit 11.2 

Etape 3-6 
 
 

Fremtidige etaper etableres i henhold til Depone-
ringsbekendtgørelsens krav og efter behov for ny 
deponeringsvolumen. 

 
 
efter 2009 

Afsnit 7.2.1 
 
 

 
Alle angivne tidspunkter er omtrentlige og er bl.a baseret på skønnede fremtidige affalds-
mængder og –typer. 
 
2. Uddannelse af personale 
 
Driftspersonalet og ledelsen skal erhverve den nødvendige dokumentation for uddannelse 
jvf. nedenstående tabel: 
 

Aktivitet 
Planlagt implementering 

(tidsfrist) 
Henvisning 

Erhvervelse af dokumentation for uddan-
nelse, A-bevis 

 
(01/07-2004) 

Afsnit 11.5 

Erhvervelse af dokumentation for uddan-
nelse, B-bevis 

 
(01/07-2005) 

Afsnit 11.5 
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3. Positivliste 
 
Overgangsplanen indeholder forslag til positivliste for anlægget. 
 

Aktivitet 
Planlagt implementering 

(tidsfrist) 
Henvisning 

Fremsendelse af oplysninger til klassifi-
cering af anlægget 

Januar 2002 Afsnit 3.1.1 

Positivliste revideres 

I forbindelse med implementerin-
gen af kriterier for modtagelse af 
affald jf. artikel 16 og bilag II i 

Rådets direktiv om deponering af 
affald 2004-2005  jf. Kommissio-

nens udkast til beslutning. 

Afsnit 6.3 

 
 
4. Sikkerhedsstillelse 
 
Overgangsplanen indeholder forslag til sikkerhedsstillelse for nedlukning og efterbehand-
ling af anlægget 
 

Aktivitet 
Planlagt implementering 

(tidsfrist) 
Henvisning 

Oprettelse af sikkerhedsstillelse 
I forbindelse med ansøgning om 
godkendelse af nye etaper  

Afsnit 5.2 

   

 
 
5. Beredskabsplan 
 
Deponeringsanlægget har allerede en beredskabsplan indarbejdet i den gældende driftsin-
struktion. Er under revision i forbindelse med anlæggets EMAS registering, som forventes 
i efteråret 2002. 
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3. Lovgrundlag og planforhold 
 

3.1 Lovgrundlag 

3.1.1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 
Driften af Klintholm reguleres af bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponerings-
anlæg (Miljø- og energistyrelsen, 2001) 
 

3.1.2 Miljøbeskyttelsesloven 
Alle etaper og aktiviteter på Klintholm I/S er godkendt af Fyns Amt i henhold til ”Lov om 
miljøbeskyttelse”. 
De aktive etaper er omfattet af  ”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed” 
punkt K3a. 
 
I henhold til lovens kapitel 5 og 9 er Fyns Amt godkendende og tilsynsførende myndighed. 
 
I tabel 3.1 er anført en oversigt over godkendelser.  
 
Tabel 3.1 Gældende miljøgodkendelser for Klintholm I/S: 

Dato: Godkendelse: Myndighed: 

 
18.10.1999 
 
17.07.1999 
 
 
 
01.05.1998 
 
 
25.10.1995 
 
 
14.07.1995 
 
18.01.1995 
 
 
juli 1992 
 
 
 
 

 
Oparbejdningsanlæg for bygge- og anlægsaffald 
 
Jordbehandlingsanlæg for mikrobiologisk behandling af 
forurenet jord samt kompostering af husholdningsaffald, 
vegetabilsk erhvervsaffald og haveaffald 
 
Tilladelse til deponering af  rensede cuttings fra Soil 
Recovery A/S 
 
Vandindvindingstilladelse fra kalkgrav til vanding af 
veje på deponeringspladsen 
 
Miljøgodkendelse af specialdepot for særligt affald 
 
Miljø- og energiministeriets afgørelse af anke over ud-
videlse af lossepladsen 
 
Miljøgodkendelse af losseplads 
 
 
 

 
Fyns Amt 
 
Fyns Amt 
 
 
 
Fyns Amt 
 
 
Fyns Amt 
 
 
Fyns Amt 
 
Miljø- og energi- 
ministeriet 
 
Fyns Amt 
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3.1.3 Naturbeskyttelsesloven 
Klintholm er placeret ca. 300 m fra Storebælt. I området mellem deponiet og Storebælt 
findes et habitat for beskyttelse af klokkefrøer samt kalksøer med forekomst af kransnålal-
ger som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Strandbeskyttelseslinien ifølge naturbeskyttelseslovens § 5 er overholdt og vil blive re-
spekteret ved fremtidige udvidelser. 
 

3.1.4 Landbrugsloven 
En del af lokalplanområdet er i dag undergivet landbrugspligt. Det er anført i lokalplanen 
at landbrugspligten ikke skal være til hinder for, at arealerne tages i brug til losseplads. 
Ophævelse af landbrugspligten forventes at ske i forbindelse med landbrugsministerens 
godkendelse af udstykning af arealerne. 
 
 

3.2 Planforhold 
 

3.2.1 Regionplan 
Klintholm deponeringsanlæg er i overensstemmelse med bestemmelse § 30 stk. 1 og 2 i 
Regionplan 89-2001, der er godkendt af miljøministeren d. 4. juli 1990. 
Endvidere er i Fyns Amts regionplan 1997-2009 (1998) under kapitel 6.4 ”Affaldsbortskaf-
felse” udlagt et areal omkring de eksisterende deponeringsområder. Arealet reserveres i 
regionplanen til fremtidige udvidelser af deponeringsområderne (bilag  3.2 ). 
 

3.2.2 VVM 
Firmaet COWI har udarbejdet VVM redegørelse i forbindelse med etablering af ”Special-
depot for restprodukter Klintholm Losseplads” i december 1998. Sagen er dog foreløbig 
stillet i bero. 
 

3.2.3 Kommune- og lokalplan 
Klintholm hører under Gudme Kommune og er omfattet af lokalplan 25a og 52 samt 
kommuneplantillæg nr. 18, vedtaget 8. april 1992. 
 
Kommuneplantillægget fastlægger overordnede rammer for deponering og affaldshåndte-
ring i Klintholmområdet. 
I kommuneplan  1997-2008 (Gudme kommune-1997) angives lokalplanrammer for et sam-
let område indeholdende bl.a deponeringsområderne for Klintholm I/S og KommuneKemi 
A/S. 
Lokalplan nr. 73 som sikrer yderligere udvidelse af deponeringsanlægget er ikke medtaget 
i  overgangsplanen da det ligger uden for en tidshorisont på 30 år. 
Lokalplanen foreskriver, at området skal anvendes til en række formål, herunder til kon-
trolleret losseplads(deponeringsanlæg) 
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Lokalplanen fastlægger også: 
• at lossepladsen skal opdeles i etaper, således at opfyldningen løbende har et ordent-

ligt udseende 
• at virksomheder i området overholder Miljøstyrelsens støjgrænser 
• krav om et nærmere specificeret trådhegn samt beplantningsbælte rundt om bl.a 

Klintholm losseplads 
• efter opfyldning og retablering skal området etapevis overgå til landbrugs- og eller 

rekreative formål 
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4. Beliggenhed og lokalisering 
Klintholm I/S er beliggende på adressen: 
 
Klintholmvej 50 
5874 Hesselager 
 
Tlf: 62 25 30 86 
Fax: 62 25 30 76 
 
Deponiet incl. adgangsvej er beliggende på matr. nr. 14 a, Vormark by, Hesselager. 
Endvidere ejer Klintholm I/S: matr.nr. 14 b, 14 i, samt matr.nr. 20 c Hesselager. 
 
Beliggenhedsplan for Klintholm fremgår af Bilag 1. 
 

4.1 Deponeringsanlæggets lokalisering 
Klintholm ligger ca. 2,7 km fra Vormark, ca. 400 m. syd for sommerhusområdet Bøsøre. 
Mod øst grænser anlægget op til et geologisk forskningsområde og et bevaringsværdigt 
naturområde (habitat). 
Mod syd og vest ligger landbrugsarealer i landzone. 
Deponeringsanlægget er placeret tæt på kysten, ca. 300 m fra Storebælt. 
 
Anlægget er placeret i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og der er ikke 
udlagt områder med drikkevandsinteresser nedstrøms for anlægget. 
 
Der er ingen risiko for oversvømmelse, sætning eller jordskred på anlægget. 
 

4.2 Deponeringsanlæggets omgivelser 
 

4.2.1 Beboelse og erhverv i området 
Klintholm I/S har udlejet et område på ca. 3 ha til Kommunekemi A/S, hvor der er opført 
et ”jordhotel” for forurenet jord samt et anlæg for rensning af olieforurenet jord (cuttings: 
overskudsmateriale fra olieboringer i Nordsøen) Soil Recovery A/S. 
Herudover anvender Kommunekemi A/S for tiden ca. 10 ha for deponering af restproduk-
ter fra behandling af farligt affald. 
Endvidere har Gudme kommune forpagtet den nærliggende Stenagergårds bygninger for 
drift af en produktionsskole som bl.a. driver landbrug på en del af ejendommen som ikke 
bruges til deponi. 
Omkringliggende områder er landbrugsområder med spredt bebyggelse.  
Nærmeste boliger ligger ca. 180-200 m i nordvestlig, sydlig og sydvestlig retning. Derud-
over ligger sommerhusområdet Bøsøre ca. 400 m nordøst for lossepladsen (se Bilag 1). 
Der er hverken kort- eller langsigtede planer for byudvikling i området. 
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4.2.2 Rekreative arealer, vandområder m.m. 
Umiddelbart øst for anlægget ligger Klintholm Kalkgrave – et område hvor der har været 
udvundet kalk fra 1940’erne til engang i 1960’erne. 
Den fredede klokkefrø yngler og fouragerer i småvandhullerne i området. 
 

4.2.3 Overjordiske anlæg og kulturhistoriske monumenter, m.v. 
På Klintholm findes udover deponeringsenheder vejerbod, administrationsbygning, garage, 
maskinhal, vaskeplads, pumpestation og asfaltarealer for kompostering og jordrensning. 
 
Der er ingen kulturhistoriske monumenter i umiddelbar nærhed af deponiet. 
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5. Ejerforhold og sikkerhedsstillelse 
 
Klintholm I/S er et fælleskommunalt selskab der ejes af 7 kommuner beliggende i Fyns 
Amt. Selskabet består af kommunerne: Gudme, Langeskov, Nyborg, Ryslinge, Ullerslev, 
Ørbæk og Svendborg. 
 
CVR-nummer: 42 57 41 58 
 
Kontaktperson: Direktør Jørgen Henrik B. Jørgensen 
  Mobiltlf: 22 15 30 86 
  Privattlf: 65 96 42 24  
 

5.1 Daglig ledelse 
Den daglige ledelse på Klintholm I/S forestås af driftslederen, som er udpeget af direktio-
nen. 
 
Direktøren har det overordnede ansvar for kontakt til tilsynsmyndigheden og offentlighe-
den, herunder for udarbejdelse af og opfølgning på miljøansøgninger m.v.  
Driftslederen har ansvaret for den daglige drift, herunder gennemførelsen af moniterings- 
og kontrolprogrammer. 
 

5.2 Sikkerhedsstillelse 

5.2.1 Sikkerhedsstillelsesperiode 
Sikkerhedsstillelsesperioden er fastsat til 30 år, hvilket svarer til den periode hvori efterbe-
handling forventes at skulle foretages. Tages evt. op til revision i forbindelse med at der 
senere udføres eluattest på tilført affald eller perkolatsammensætningen ændrer sig ander-
ledes end forventet jf. afsnit 11.1. 

5.2.2 Sikkerhedsstillelsesbeløb 
Etape 1 og 2 er ikke omfattet af bekendtgørelsens krav om sikkerhedsstillelse fordi etaper-
ne ikke skal videreføres efter 16. juli 2009. For etaperne 3-6 skal der beregnes sikker-
hedstillelse inden ibrugtagning, men da det tidspunkt forventes at ligge flere år ud i fremti-
den - ca. 5 til 7 år - er det  Klintholm I/S opfattelse, at man får et mere retvisende billede til 
det tidspunkt hvorfor beregningen foreslås udsat til det tidspunkt hvor der skal indsendes 
ansøgning om godkendelse af projekt for etape 3. 
Til orientering for den godkendende myndighed skal det oplyses at for etape 1 og 2 er der i 
regnskabet for 2001 hensat i alt 6.427.684 kr. og der ventes yderligere hensat 25 kr./ton 
mineralsk affald (etape 2) og 47 kr./ ton blandet affald (etape1) se vedlagte regnskab for 
2001 note 23. 
Forventet restkapacitet på etape 1 og 2 for blandet affald er ca. 140.000 ton og mineralsk 
affald 115.000 ton hvilket medfører at den samlede hensættelse ved depoternes nedlukning 
er min. 15,5 mill. kr. Ovennævnte beløb / ton indexreguleres.   
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5.2.3 Anvendt sikkerhedsstillelsesform 
Hensættelserne til etape 1 og 2 sker kun rent regnskabsmæssigt. 
Senere sikkerhedsstillelser for etape 3 til 6 vil blive som obligationsbeholdning i pengein-
stitut jf. §13, stk. 4 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Dokumentation for hensættelser og sikkerhedsdepoter vil fremgå af årsregnskabet som skal 
godkendes af bestyrelsen inden udgangen af marts måned. 
 
Fremsendes til godkendelsesmyndigheden primo april.  
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6. Affald 
 

6.1 Affaldskategorier og –mængder 
Anlægget ønsker at kunne deponere følgende affaldskategorier: 
 
• Blandet affald 
• Mineralsk affald 
 
Ud fra prognoser om affaldsmængdernes udvikling er de årlige forventelige affaldsmæng-
der angivet i tabel 6.1. 
 
Tabel 6.1  Affaldsmængder (tons/år) 

Affaldskategori 2000 2001 2002 2004 2012- 

Blandet affald: 12.093 9.492 9.000 8.640 7.416 

Mineralsk affald: 2.954 5.864 3.500 3.360 2.884 

I alt 15.047 15.356 12.500 12.000 10.300 

Langeland og Egebjerg (+X%) - - 10% 25% 25% 

Deponeringsegnet affald i alt (tons): 15.047 15.356 13.750 15.000 12.875 

 
Mængderne for 2002 er de budgetlagte. For 2004 og frem er det summen af affaldsplanerne for Klintholm-
kommunerne + Svendborg . Langeland og Egebjerg er tillæg i forhold til indb. 2001. 
 

6.2 Affaldstyper der modtages på anlægget i dag 
 
Affaldstyper der behandles og oplagres på anlægget pt.: 
 
Der deponeres i øjeblikket på etaperne 1.2  og 2. 
På deletape 1.2 modtages blandet affald såsom: 
 
• Ikke brændbare rester fra sorteringsanlæg 
• Ikke brændbart industriaffald 
• Vejaffald 
• Storskrald 
• Slam 
• Ristestof og sand fra rensningsanlæg 
• Asbest, cementbunden 
• Asbest, ikke støvende –andet henvises til Kommunekemi A/S 
• Garveriaffald som slam og falsespåner 
• Støbesand 
• Blæseaffald fra sandblæsning 
• Reststof fra kompost (stenrigt) 
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På etape 2  (specialdepot) modtages mineralsk affald såsom: 
 
• Olie- og kemikalieforurenet jord som overholder grænseværdierne i ”Kvalitetskri-

terier for bortskaffelse og anvendelse af forurenet og renset jord i Fyns Amt”. 
• Cuttings fra Soil Recovery”. 
 
 
På deponiplads for ren jord mellemlagres: 
 
• Jord som ikke indeholder bygningsaffaldrester og overholder grænseværdier for fri 

anvendelse uden for områder med drikkevandsinteresser. 
 

6.3 Forslag til positivliste 
 
Klintholm I/S vil udarbejde en positivliste med udgangspunkt i de nævnte affaldstyper i 
afsnit 6.2. 
 
 

6.4 Kontrol ved affaldsmodtagelse 
 
Kriterierne for modtagelse af affald fremgår af  ”Driftsinstruktion for Klintholm I/S”, af-
snit 6: ”Affaldsacceptkriterier” og afsnit 7: ”Kontrol- og afvisningsprocedure”. 
 
Alle affaldslæs skal kontrolleres og vejes inden de anvises behandlingsform. 
 
Følgende forhold bliver kontrolleret ved affaldsmodtagelsen: 
 

• Ved indvejning checkes affald i åbne containere i videokameraet og ved forespørg-
sel hos chaufføren. 

• Affald i lukkede containere/vogne kontrolleres ved forespørgsel hos chaufføren. I 
tvivlstilfælde checkes visuelt. 

• For olieforurenet og tungmetalbelastet jord skal der foreligge anvisning fra den 
kommune hvor jorden er gravet op og analyser, inden dette kan modtages. 

 
Desuden kontrolleres affaldet visuelt ved aflæsning på pladsen. Kommunikation mellem 
vejerbod og maskinførere foregår via samtaleanlæg. 
 
Alt affald indvejes og registreres på brovægtsystemet som registrerer i ISAG-systemet. 
Oplysninger indsendes 1 gang årligt til Miljøstyrelsen.
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7. Teknisk beskrivelse 
 

7.1 Generelt 
 
Deponeringsanlæggets overordnede indretning er vist på Bilag 3.1. 
 
Tilkørsel til anlægget sker fra Nyborg-Svendborg landevejen via Klintholmvej der løber 
nord om Vormark. Fra denne vej sker tilkørsel til lossepladsen via en vej anlagt i 1991. 
Modtageområdet er beliggende i lossepladsens nordvestlige hjørne hvor der er indrettet 
brovægt og faciliteter til kontor og mandskab m.m. Desuden findes vaskeplads for maski-
nel, garage, maskinhal m.v.(Se Bilag 5). 
 
Deponeringsområdet er opdelt i følgende etaper:  
 
Etape 0 som er afsluttet. Der er udført midlertidig afdækning, men projekt for endelig af-
dækning med eventuel indvinding og udnyttelse af deponigassen afventes behandlet i 
2002. 
 
Etape 1.1 er delvis fyldt op og midlertidigt lukket. Etapen kan først færdigopfyldes når der 
deponeres på arealet, hvor vi nu oplagrer bygningsaffald, eller der udvides mod vest / syd-
vest. 
Etape 1.2 er fyldt op til niveau hvor driften må indstilles midlertidig indtil etape 1.3 er ble-
vet fyldt op til etape 1.2 ’s niveau. 
Etape 1.3 er under udførelse og forventes taget i brug i 2002. 
 
Etape 2.1 er et specialdepot for olie- og kemikalieforurenet jord. 
Etape 2.2 er et mellemlager til brændbart affald.  
Lageret er på ca. 6000 t og er overdækket med min. 30 cm jord. I 2002 vil der blive udar-
bejdet en redegørelse til miljømyndighederne som skal tage stilling til, om affaldet kan 
blive liggende eller det skal graves op og køres til forbrænding. I givet fald vil depotet 
skulle anvendes som specialdepot for olie- og kemikalieforurenet jord.. 
 
Etape 1 og 2 vil være slutafdækket inden 16. juli 2009. 
 

7.1.1 Åbningstid 
 
Åbningstider for Klintholm: 
 
Mandag – fredag 7.30-16.00 
 
Hele deponeringsanlægget er indhegnet og aflåst uden for arbejdstiden. Der er altid opsyn 
på pladsen i åbningstiden. 
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7.2 Deponeringsanlæggets indretning 
 
Se Bilag 3.1 for en detaljeret plan over indretningen af Klintholm Deponi. 
 

7.2.1 Opdeling i deponeringsenheder 
 
De enkelte deletapers betegnelser, størrelse, anvendelse og planlagte driftsperiode er anført 
i tabel 7.1. 
 
 
Tabel 7.1  Etapeopdeling og deponeringsdata. 
 
Opgjort pr. 31/12-2001  
 

Driftsperiode Anlæg 
(etape) 

Celle Stør-
relse 
ha * 

Projekt-
volumen 
m³ 

Deponeret 
mængde 

m³ 

Deponeret 
mængde i 

tons 

Affaldstype/  
anvendelse 

Start Stop 

1.1 0,93 95.000 85.000 162.000 Blandet affald 1993 2009 

1.2 0,79 90.000 78.000 110.000 Blandet affald 1999 2009 1 
 

1.3 0,92 110.000 0 0 Blandet affald 2002 2009 

2.1 0,52 50.000 11.500 18.900 Mineralsk affald 1996 2009 
2 2.2 0,62 60.000 

 
9.000 6.400 Mineralsk affald 

(pt. brændbart) 
1996 2009 

3-6 3-6 7,0 750.000 0 0 Blandet affald 2009  

 
* størrelse angivet ved membranareal. 
 
(Forskellen mellem rumvægt i 1.1 og 1.2 skyldes, at der er deponeret en stor mængde slam i etape 
1.1, hvilket giver en højere rumvægt. 
På etape 2.2 er p.t. deponeret brændbart affald, hvilket har en lavere rumvægt. 
På etape 2.1 er deponeret cuttings og forurenet jord hvilket har en højere rumvægt end bl. affald.) 
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7.2.2 Membransystemet 
Nuværende opbygning 
 
Tabel 7.2  Opbygning af membransystem for deponeringsanlæggets deletaper. 
 

Etape Bundmembran 
(primær membran) 

Sekundær membran Fald på 
membran 

‰ 

0 Ingen   

1.1 HDPE membran, 1 mm 
 

Bentonitmembran: 
Lintobent 102, 7 mm 

min.30 

1.2 HDPE membran, 1 mm 
 

Bentonitmembran: 
Lintobent 102, 7 mm 

min.30 

1.3 HDPE membran, 1 mm 
 

Udlagt lermembran i 30 cm.s tyk-
kelse * 

 

2.1 HDPE membran, 1 mm. 
 

 Bentonitmembran:  
Claymax SP500, 7 mm 

min.30 

2.2 HDPE membran, 1 mm.  Bentonitmembran:  
Claymax SP500, 7 mm 

min.30 

3 Er ikke anlagt  

4 Er ikke anlagt  

5 Er ikke anlagt  

6 Er ikke anlagt  
 
* Celle under etablering 
 
Membransystemer i de enkelte deponeringsenheder blev opbygget i henhold til gældende 
krav og normer ved de pågældende enheders etableringstidspunkt. 
Udførte undersøgelser og kontrolprocedurer ved etablering af membransystemet i de enkel-
te deponeringsenheder er gennemført i henhold til DS/INF 466 og er beskrevet i de respek-
tive udbudsmaterialer.  
Dokumentation er tilsendt Fyns Amt for hver udført etape. 
 
Membransystem for enhed under etablering og fremtidige enheder: 
 
Etape 1.3 vil blive udført med kompositmembran bestående af 30 cm ler i bunden af cellen 
overlejret af en polymermembran. På skråningen ind mod Etape 0 vil der blive udlagt ben-
tonitmembran overlejret af polymermembran. 
 
Der kan henvises til Cowi’s ”Beregning af membransystemer -17/4-2001” udført i forbin-
delse med projekteringen af Etape 1.3. Her er lavet beregninger på dobbeltmembransyste-
mer med henholdsvis 7mm bentonit- og 300mm komprimeret lermembran – begge overlej-
ret af 1mm HDPE membran. 
Det fremgår af beregningerne, at gennemsivningen for begge er 2,0 x 10-10m/s=6,3mm/år. 
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Fremtidige enheder 
 
Jordbundsforholdene er undersøgt i området for fremtidige udvidelser (etape 3-6). Efter-
som de naturligt forekommende lerlag ikke opfylder kravene til membraner, vil disse også 
blive udført som kompositmembraner. Udførelsen vil ske i henhold til de på etablerings-
tidspunktet gældende krav og normer og dokumentation vil blive indsendt til tilsynsmyn-
digheden. 
 

7.2.3 Perkolatopsamlingssystemet 
Der er etableret separate systemer for opsamling af perkolat fra henholdsvis etape 1 og 
etape 2. Planer over systemerne fremgår af Bilag 4.1. 
For begge etaper gælder, at drænsystemet består af et 0,3 m (deletape 1.3: 0,5m) tykt dræn-
lag af grus udlagt på membransystemet med et fald på min 30‰. Herfra videreføres perko-
latet til de primære dræn, der består af drænrør placeret i stenfaskiner med en indbyrdes 
afstand på max. 20 m og et fald på min. 5‰. Drænledningerne er i etape 1.1 og 1.2 tilslut-
tet en inspektionsbrønd i cellens toppunkt og en samlebrønd i cellens dybdepunkt. I etape 
1.3 er samlebrønden placeret udenfor membranareal og drænledningerne er ført som ring-
ledning med mulighed for inspektion/rensning fra to sider. I etape 2 er hver deletape opdelt 
i 3 enheder med drænledninger tilsluttet separate samlebrønde. 
 

Bortledningselement 

Etape/celle 
Dræn- og 

beskyttelseslag 
Filterelement 

Dræn 
Afstand 
mellem 
dræn 

Fald 
‰ 

Etape 1.1 t=0,3 m, 0-16 mm, 
4≤U≤8 
 

Stenfaskine, 8-16 mm 
U≥2.5, d50≥ 5 mm 
 

Ø 100 mm PEH 
slidseareal 
200-250 cm2/m 

<15 m 15-25 

Etape 1.2 t=0,3 m, 0-16 mm, 
4≤U≤8, 
k=8.3x10-4m/s(gnsn.) 

Stenfaskine, 8-16 mm 
U≥2.5, d15≥5 mm 
 d50≥ 8 mm 

Ø 110 mm PEH 
slidseareal 
200-250 cm2/m 

<20m 5-10 

Etape 1.3 t=0,5 m, 0-16 mm, 
4≤U≤8,  
k>10-3m/s 

Stenfaskine, 4-16 mm 
U≥2,0, d15≥ 5 mm 
d50≥ 8 mm 

Ø 110mmPEHD 
slidseareal 
187,5 cm2/m 

10-12m 5-20 

Etape 2.1 t=0,3 m, 0-16 mm, 
4≤U≤8,  
k=7.3x10-4m/s(gnsn.) 

Stenfaskine, 8-16 mm 
U≥2.5, d15≥ 5 mm 
d50≥ 8 mm 

Ø 110mmPEHD 
slidseareal 
200-250 cm2/m  

<15 m 5-20 

Etape 2.2 t=0,3 m, 0-16 mm, 
4≤U≤8, 
k=7.3x10-4m/s(gnsn.) 

Stenfaskine, 8-16 mm 
U≥2.5, d15≥ 5 mm 
d50≥ 8 mm 

Ø 110mmPEHD 
slidseareal 
200-250 cm2/m 

<15 m 5-20 

Fremtidige etaper, minimumskrav: 

Etape 3-6 t=0,5m, 0-16 mm, 
k>10-3m/s 

Stenfaskine, 8-16mm Ø 110mmPEHD 
 

<15 m 5-20 

 
Perkolatrecirkulering 
Der er ingen recirkulering af perkolatet på Klintholm- og der er heller ikke planer om at 
indføre dette i fremtiden. 
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Perkolatrensning 
Der er ingen rensning af perkolatet på Klintholm Deponi. 
For hver etape opsamles perkolatet i separate ledninger som føres til pumpestationen, hvor-
fra det via en fælles trykledning ledes til Stengårdens renseanlæg. 
 
Drænsystem i eksisterende deponeringsenheder 
Drænlaget i alle celler (undtagen 1,3 hvor lagtykkelsen er forøget til 0,5 m) er opbygget af 
0,3 m drængrus med korndiameter  0-16mm. 
Drænlaget tilstræbes at have en permeabilitetskoefficient på ca. k≥10-3m/s. Hvor prøver har 
vist, at gruset ikke har kunnet opfylde kravene, er drænrørene lagt med mindre afstand end 
projekteret f.eks. i etape 2. 
Filterelementet består af stenfaskine opbygget af materialer med kornstørrelse på 4-16 mm. 
Bortledningselementet er Ø110 mm opslidsede PE-rør med slidsebredde 2,5-5 mm eller 4-
6 mm. Slidselængde 20-40 mm eller 35-50 mm. 
 
Drænsystem for fremtidige deponeringsenheder 
Fremtidige celler etableres med drænsystemer i henhold til kravene i deponeringsbekendt-
gørelsen. 
 

7.2.4 Overfladevand 
 
Omkring lossepladsen er et etableret grøfter for at afskære tilstrømmende overfladevand 
fra de omgivende arealer, primært marker. Da dette vand formodes at være uforurenet af 
perkolat, afledes det til nedsivning. 
 
Det indre grøftesystem består af grøfter både med og uden drænledninger. Grøfterne med 
dræn opsamler overfladevand fra randvolde og afdækkede etaper og afleder dette via kon-
trolbrønde til forsinkelses- og bundfældningsbassin med udløb til nedsivningsanlæg. I kon-
trolbrønden er mulighed for at omkoble overfladevandet til perkolatopsamlingssystemet, 
således at det kan afledes til renseanlæg hvis der konstateres en uacceptabel forurening. 
Disse grøfter er etableret med forskellige dimensioner drænledninger fra Ø80-Ø200 mm i 
ralkasse. Andre grøfter afleder til faskine. 
 
Etape 1: 
Overfladevand fra etape 1 føres til nedsivningsbassin via kontrolbrønde med mulighed for 
omkobling til perkolatopsamlingssystem. 
 
Etape 2: 
Grøfterne mod vest (etape 0) og syd vil som udgangspunkt blive betegnet som værende 
forurenet så længe etape 0 ikke er slutafdækket og vand herfra ledes direkte til renseanlæg. 
 
Vand fra grøfterne mod nord og øst bliver ledt til nedsivning. 
 



Klintholm I/S − Overgangsplan 

juli 2002 22 

7.3 Drift af deponeringsenhederne 
Klintholm losseplads drives efter retningslinier, der fremgår af arbejdsinstrukser I Klint-
holm I/S’s Driftsinstruktion. Håndbogen findes I en opdateret udgave hos tilsynsmyndig-
heden Fyns Amt. (Er under revision i forbindelse med EMAS registreringen.) 
 

7.3.1 Overgang mellem deponeringsenheder 
 
Der etableres adskillelse mellem nye etaper med membran og den gamle etape uden mem-
bran så perkolatet holdes adskilt. Det samme gælder for overgang mellem forskellige af-
faldskategorier. 
Principper ved overgang mellem deponeringsenheder er vist på figur 7.1: 

 
Figur 7.1 Overgang mellem deponeringsenheder med forskellige affaldskategorier eller 
mellem etaper med og etaper uden membran. 
 

7.4 Gashåndtering, indretning og drift 
 
Der er ingen eksisterende anlæg til håndtering af deponigas på Klintholm. 
 
Efter målinger har man kunnet registrere gasudvikling i betydelig omfang på den eksiste-
rende del af lossepladsen, undtagen Etape 2 (specialdepot). 
 
 
Fremtidige anlæg 
Det indgår I overvejelserne at etablere et gasindvindingsanlæg. 
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Emissionen af lossepladsgas er angivet med udgangspunkt i ”Prøvepumpningsrapport 
Klintholm Deponigas, marts 1998” samt ”Klintholm Deponigas, Forprojekt, maj 1998”, 
begge udarbejdet af Krüger. 
Disse projekter er udført for at identificere gaspotentialet i deponipladsen med henblik på, 
at udnytte dette i et kraftvarmeværk, idet det herved er muligt at nedbringe emissionen af 
lossepladsgas under samtidig produktion af el og varme. 
I prøvepumpningsrapporten er pladsen delt op i 3 sektorer (Kompostplads, etape 0 og etape 
1.1) for hvilken sammensætningen af affald er opgjort. 
 
Figur 7.2 angiver den teoretiske beregning af gasdannelsen på Klintholm fra de 3 sektorer. 
 
Figur 7.2  Forventet gasproduktion fra Klintholm deponeringsplads: 
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Den øverste kurve i figuren viser den maksimale samlede gasmængde der dannes. Ved 
indvinding via et aktivt anlæg kan typisk indvindes ca. 50 % af gasmængden, idet en del 
gas undslipper via åbne fronter. 
Med den forventede indvindingsgrad er det beregnet, at der i 2002 vil kunne indvindes i alt 
ca. 1 mio. m³ deponigas, svarende til 118m³/ time med et energiindhold på 590 kW ved et 
methanindhold på 50%. 
 

7.5 Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald 
På etape 2.2 blev I 1997 etableret depot for midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald. 
I efteråret 1998 opstod der problemer med selvantændelse i depotet, som blev bekæmpet 
med kompaktering og afdækning med mindre mængder jord/slagger. 
I vinteren 1999 blev der opgravet og bortkørt ca. 2000 ton til forbrænding. I den forbindel-
se steg antallet af selvantændelser og Fyns Amt nedlagde forbud mod fortsat drift af mel-
lemlageret. 
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Lageret på ca. 6000 ton er nu overdækket med min. 30 cm jord. Prøvegravninger har vist, 
at membranerne ikke har taget skade af varmen fra brandene. 
Der forventes i løbet af 2002 at foreligge en redegørelse som kan danne grundlag for be-
slutning om depotets fremtid. Hvis det skal blive liggende vil det forudsætte en tilladelse 
fra Miljøstyrelsen. 
 

7.6 Massestrømme og processer 
Figur 7.3 illustrerer de væsentligste massestrømme forbundet med driften af Klintholm 
losseplads. 
 
I forbindelse med driften kan der forekomme emissioner af støv, m.v. ligesom der er en 
potentiel mulighed for udslip af perkolat. 
 

Perkolat

Affald
Energi(el)
Brændstof
Vand
Råvarer/
Hjælpestoffer

Støv, støj,
Flyveaffald, NOx,
CO2, Aerosoler,
Methan

Affald
Perkolat/
Spildevand
OverfladevandAffaldsdeponi

 
Figur 7.3  De væsentligste massestrømme forbundet med driften (princip). 
 
De væsentligste massestrømme i anlæggets driftsperiode består af indførsel af affald til 
deponering og fraførsel af perkolat til behandling. I Bilag 10 er angivet størrelserne på dis-
se massestrømme. 
De seneste års forbrug af råvarer og hjælpestoffer på deponeringsanlægget er anført i tabel 
7.1.  
 
Tabel 7.1  Forbrug af råvarer og hjælpestoffer på Klintholm deponi: 
Forbrug Enhed 2001 

Total 
mængde 

2000 
Total  
mængde 

1999 
Total  
mængde 

El, inkl varme kWh 36.515 38.130 37.832 

Dieselolie, deponering liter 14.733 13.934 27.461 

Vandforbrug/ vandværksvand m³ 333 373 313 
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I efterbehandlingsperioden vil der være et forbrug af energi til håndtering og bortpumpning 
af perkolat, samt til evt. opsamling af deponigas til affakling etc. Derudover forventes ef-
terbehandlingen af anlægget ikke at give anledning til noget væsentligt forbrug af råstoffer 
eller andre hjælpemidler. 
 
 
 

8. Miljøbeskrivelse 
 

8.1 Klimatiske forhold 
Klintholm ligger på østkysten af Fyn ud mod Storebælt og er underlagt de klimatiske be-
tingelser, der gælder for kystområderne omkring den sydlige halvdel af Kattegat og Store-
bælt. Det vil sige, at der i forhold til landet som gennemsnit er tale om et mere tørt og sol-
rigt klima. 
På Klintholm deponeringsplads registreres nedbøren ved aflæsning på en almindelig regn-
måler på alle pladsens åbningsdage. Resultaterne indføres i driftsprotokollen. 
I årene 1986-1997 er der registreret en gennemsnitlig nedbør på ca. 615 mm/år. 
 
Fremtidige registreringer vil følge et nyt kontrolprogram, jf. afsnit 12.3.2 

8.2 Geologi 
De udførte geologiske undersøgelser har vist, at der i Klintholmområdet findes højtliggen-
de havaflejringer af kalk og tynde lag af kalkrig ler. Kalken er ca. 50 m mægtig og dykker 
mod vest. Der har fra 1940’erne til engang i 1960’erne været gravet kalk, hvorfor der er en 
del kalkgrave i området. 
 
Kalkens konsistens, tykkelse og dybde varierer betydeligt gennem lossepladsens udbredel-
sesområde. Over kalken findes 2-3 m mergel, en kalkrig opsprækket ler, der er gennem-
trængelig for vand. Den er overlejret af opsprækket og sandet moræneler med lommer af 
smeltevandssand, grus og silt.  
Geologiske snit: se Bilag 6.1-6.5 
 
Da områdets lerlag ikke opfylder kravene til en naturlig barriere, har man valgt at udføre 
cellerne med dobbelt membransystem. 
  

8.3 Hydrogeologi 
Det vandførende lag i området ligger i det øverste opsprækkede kalklag. Reservoiret er 
overvejende artesisk. 
Reservoiret breder sig ud under Storebælt, hvor der sandsynligvis er direkte hydraulisk 
kontakt mellem reservoiret og havvandet. Det er vurderet at den overvejende del af udsiv-
ningen i Storebælt sker ca. 140 m fra kysten på ca. 2 m vand. 
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Sekundære grundvandsforekomster optræder i de spredte sandlag i den kvartære lagserie. 
Sandlagenes lokale udbredelse og overvejende ringe tykkelse medfører, at der ikke fore-
kommer et sammenhængende, sekundært reservoir i området, hvorpå der kan baseres en 
vandforsyning. 
 
Det er på baggrund af pejlerunder vurderet, at vandets strømningsretning under losseplad-
sen er fra vest og sydvest mod kysten. Pejlinger viser en gennemsnitlig hydraulisk gradient 
indenfor deponeringsområdet på ca. 0.3%. 
 
Det har også vist sig, at grundvandet på intet tidspunkt har retning mod Stokkebækken der 
ligger ca. 700 m syd for deponiområdet. Det er derfor ikke sandsynligt at Stokkebækken på 
nogen måde vil blive berørt af evt. udsivning fra deponiet. 
 
Grundvandsspejlet er målt 0,5-2 m o.h. i området ved lossepladsen. Vandstanden i kalk-
gravene er konstateret en smule højere end vandstanden i kalkreservoiret (0-20 cm), hvilket 
til dels vurderes at skyldes overfladeafstrømning. 
 
Prøvepumpninger umiddelbart vest for deponeringsområdet, giver et skøn for transmissivi-
teten på 5-20 x 10-3 m2/s.  
 

8.4 Vandindvindingsinteresser 
I Regionplan 1997-2009 er det vedtaget at klassificere vandindvindingsinteresserne under 
alle de fynske lossepladser med det lavest mulige niveau. Drikkevandsinteresserne under 
og ved Klintholm deponi er således angivet som et område med begrænsede drikkevands-
interesser. 
 
De nærmeste vandindvindingsboringer er placeret omkring 550 m væk ved Bøsøre mod 
nord og på gårdene omkring Stokkebækken mod syd. 
Der blev i forbindelse med godkendelsen af juli 1992 fastsat en sikkerhedszone opstrøms 
deponiet, hvor indvinding af vand ikke må foregå. 
 

8.5 Recipienter (ferske og marine) 
Slutrecipient for grundvandsstrømning er Storebælt. 
 
Recipienten er omfattet af regionplanens generelle målsætning for kystområder som er: 

”De kystnære havområder skal derudover overalt være egnet som fiskevand til lyst- 
og/eller erhvervsfiskeri samt, hvor de naturlige betingelser er til stede være egnet som 
gyde – og/eller opvækstområder for fisk.” 

 
Der er gennemført flere undersøgelser af forureningstilstanden i Storebælt ud for Klint-
holm deponeringsplads og Kommunekemi. Disse undersøgelser har ikke vist nogen signi-
fikant forureningspåvirkning af området. 
  
Stokkebækken som udmunder i Storebælt ca. 1 km syd for deponipladsen har i de sidste 
mange år overholdt målsætningen som gyde og/eller opvækstområde for laksefisk og er 
kategoriseret til forureningsgrad 1, svarende til rent vand. 
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Kalkgravene og vandhullerne, der er gravet til padder, er omfattet af regionplanens gene-
relle målsætning for søer, som angiver at målsætningen er betinget af den enkelte søs bag-
grundstilstand. Det er konstateret at vandstanden er lige høj i alle søerne, hvilket indikerer 
at vandet er grundvand. Der er ikke konstateret havvandsindtrængning i søerne. 
 
I VVM-redegørelsen for specialdepot ved Klintholm, er der gjort rede for, at vandprøver 
udtaget i kalksøerne viser, at koncentrationerne er lave og ligger på niveau med eller under, 
hvad litteraturen opgiver for ferske vande uden nævneværdig forureningsbelastning. 
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9. Forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger 

 

9.1 Spredning af miljøbelastende stoffer ved aktiv og passiv 
drift 

Der er en diffus udsivning af perkolat fra etape 0, da der ikke er nogen bundmembran un-
der denne. 
De øvrige etaper på lossepladsen er forsynet med aktive miljøbeskyttende systemer 
(bundmembran og drænsystem). Der er således en stærkt begrænset udsivning herfra. 
 
Monitering af grundvandskvaliteten i området viser ingen tegn på påvirkning af grundvan-
det med perkolat fra Klintholm losseplads ifølge målinger foretaget af Miljø Kemi-Dansk 
Miljø Center A/S. 
 

9.2 Perkolatmængder 
De samlede perkolatmængder for Klintholm deponi for 1999-2001 er angivet i tabel 9.1. 
Der er her tale om de opsamlede mængder fra etaperne med bundmembran og befæstet 
areal ved oliejordsplads – i alt et område på ca. 36.700 m2. 
 
Perkolatmængden registreres løbende og foretages på basis af timetællerne på pumperne i 
perkolatpumpebrønden.  
Perkolatmængden udregnes ud fra formlen: pumpetid (timer) x m³/time.  
Pumpekapaciteten kontrolmåles 2 gange pr. år og beregnes som følger:  
Pumpebrønden er en 2m brønd og rummer således 3.140 liter pr. m. 
Der beregnes hvor meget pumperne sænker vandstanden inden for et givent tidsrum efter 
følgende formel: 
  (h  x ltr/m) / t = m3 x 60 = m3/time 
 
   h = sænkning af vandstand (cm) 
  ltr/m = rumfang pr. m (liter) 
  t = tidsrum hvor pumpen kører (min) 
 
Tabel 9.1   Perkolatmængder 

Perkolat Enhed 2001 total 2000 total  1999 total 

Opsamlet perkolatmængde m3 10.958 12.736 13.757 

Perkolatmængde pr. m2 m³/ m2/år  0,298 0,347 0,374 

Årlig nedbør beregnet * m³/ m2/år 0,633 0,585 0,747 

 *(Målt nedbør x korrektionsfaktor: 1.16) 
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I årene 1999-2001 udgjorde den opsamlede perkolatmængde omkring 47-59 % af den årli-
ge nedbør. 
 
Yderligere oplysninger om perkolatmængder/analyser: se Bilag 9. 
 

9.3 Påvirkning af grundvand 
Udsivning fra den gamle celle (etape 0) 
Med udgangspunkt i de grænseværdier der er sat op for saltvand i bekendtgørelse nr. 501 
om spildevandstilladelser er der foretaget beregninger af, hvilke koncentrationer i perkola-
tet der med sikkerhed ikke giver anledning til problemer i recipienterne. 
 
De beregnede acceptable perkolatkoncentrationer er herefter sammenlignet med tilgænge-
lige perkolatanalyser fra boring 1 og 2 på etape 0. Disse to boringer er filtersat øverst i 
fyldlaget og repræsenterer således relativt uomsat perkolat. 
 
En følsomhedsanalyse foretaget af Rambøll i Januar 20011, fastslår at: ”ændring af bag-
grundskoncentrationen i det infiltrerede vand nedstrøms depotet til baggrundskoncentratio-
nen i grundvandet har ikke betydende indflydelse på de beregnede acceptable perkolatkon-
centrationer”. 
 
Udsivning fra de eksisterende celler 
I forbindelse med installationen og de indledende driftsfaser kan der opstå huller i poly-
mermembranen. DS/INF 466, s. 108-109 angiver, at der kan være mere end 50% sandsyn-
lighed for, at der forekommer op til 10 huller pr hektar. 
 
Hvor der måtte forekomme forhøjet perkolatstand over bundmembranen, eller i de dybest 
liggende områder af  membranfladen, typisk ved perkolatsamlebrønde og andre ud-
løbsværker, vil perkolatstanden forhøje effekten af evt. huller. 
 
Det må dog konkluderes, at gennemsivningen gennem et kompositmembransystem med en 
nedre bentonitmembran som de anvendte: Claymax SP500 og Lintobent 102 (K= <5x10-11 
m/s) og det ovennævnte antal huller (1 cm i diameter) er ubetydeligt lille. Uanset en forhø-
jet perkolatstand udgør gennemsivningen langt under 1% af den årlige perkolatmængde, 
hvilket opfylder kravene til et membransystem jf. DS/INF 466. 
 
Kontrol af grundvandets kvalitet foretages ved 4 kontrolpunkter som vist på Bilag 7. 
Udtagning og analyser foretages af godkendt laboratorium 2 gange årlig. 
Ifølge rapporten fra 2001 er der ikke noget der viser påvirkning af grundvandet med perko-
lat fra Klintholm deponeringsplads. 
 
Udsivning fra kommende celler: 
Kommende celler vil blive etableret med bundmembran som opfylder kravene ifølge depo-
neringsbekendtgørelsen, dvs. et dobbelt membransystem med enten bentonitmembran eller 
udlagt lermembran på min. 30 cm’s tykkelse eller mere svarende til en beskyttelse som 

                                                 
1 Klintholm I/S Skitseprojekt for slutafdækning og efterbehandling af etape 0. Rambøll, januar 2001. 
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angivet i tabel 3 i bilag 3 til deponeringsbekendtgørelsen, overlejret af en polymermem-
bran. 
Membransystemerne udføres og kontrolleres i overensstemmelse med DI’s anvisninger for 
membraner til lossepladser, DS/INF 466. 
 

9.4 Påvirkning af vandløb og overfladerecepienter 
 
Der udtages prøver 4 gange om året samt hvis der er mistanke om forurening. 
 
Prøverne udtages i kalkgrav G, F og i Storebælt. 
 
Overfladevand fra omkringliggende arealer opsamles i grøftsystemer og udledes i nedsiv-
ningsanlæg. 
På lossepladsens område er indrettet et internt dobbelt grøftsystem langs randen af de 
igangværende etaper hvorfra regnvand opsamles og udledes til nedsivning. I tilfælde af 
forurening af overfladevandet fra selve pladsen ledes dette via omkoblingssystemet til per-
kolatsystemet, hvorfra det kan pumpes til renseanlæg.  
 
Risikoen for utilsigtet overfladeafstrømning fra det modtagne affald minimeres gennem 
følgende tiltag: 
 
• Slutafdækningen af deponeringsenheder foretages succesivt med deres opfyldning. 
• Der foretages jævnligt tilsyn på pladsen for at lokalisere evt. områder, hvor der kan 

forekomme overløb. 
• Pumpebrønd sikres mod overløb ved installering af en automatisk lukning af tilfør-

sel ved for høj vandstand. Kortvarig opstuvning i perkolatsystem er mindre miljø-
belastning end udslip af overfladevand til Kalkgrav G. 

 
Som nævnt i afsnit 8.3 er der ingen sandsynlighed for, at forurening via grundvandet kan 
nå frem til Stokkebækken som er beliggende 700 m syd for lossepladsen. Evt. overløb af 
overfladevand vil ligeledes være uden betydning for vandløbet. 
Ved overløb kan det ske, at overfladevand kan løbe ud i kalksø G, men dette er endnu ikke 
sket i deponiets driftsperiode. 
 

9.5 Påvirkning af andre forhold 
 
Det terrestriske miljø 
De største naturhistoriske interesser knytter sig til området omkring kalkgravene som ikke 
vil blive berørt af fremtidige udvidelser. På de øvrige lokaliteter er artsrigdommen meget 
begrænset og der forefindes kun meget almindelige plantearter. 
Der ligger flere fredede jorddiger inden for det område Amtet har udpeget til udvidelse af 
deponeringsarealerne. Amtet kan give dispensation fra forbuddet mod fjernelse af disse, 
mod en evt. kompensation i form af etablering af levende hegn eller lignende et andet sted. 
 

Formateret: Indrykning:
Venstre:  0 pkt., Flere
niveauer + Niveau: 2 +
Nummereringstypografi:  1, 2,
3, … + Begynd med: 1 +
Justering: Venstre + Justeret: 
9 pkt. + Tabulator efter: 
44,25 pkt. + Indrykning: 
44,25 pkt., Tabulatorer: Ikke
med  44,25 pkt.

Formateret: Indrykning:
Hængende:  36 pkt.,
Punkttegn + Niveau: 1 +
Justeret:  18 pkt. + Tabulator
efter:  36 pkt. + Indrykning: 
36 pkt.

Formateret: Indrykning:
Venstre:  0 pkt., Flere
niveauer + Niveau: 2 +
Nummereringstypografi:  1, 2,
3, … + Begynd med: 1 +
Justering: Venstre + Justeret: 
9 pkt. + Tabulator efter: 
44,25 pkt. + Indrykning: 
44,25 pkt., Tabulatorer: Ikke
med  44,25 pkt.



Klintholm I/S − Overgangsplan 

juli 2002 31 

Udbygningen af deponeringsanlægget med de nye etaper er i overensstemmelse med den 
udbygningsplan, der hele tiden har været forudsat. 
 
 
Indvirkning på landskabelige forhold 
På Bilag 8.1 er vedlagt landskabsplan med forslag til endeligt terræn for deponeringsan-
lægget, udarbejdet af landskabsarkitekt Peter Juhl (indsendt til Gudme Kommune 
23.10.2000), som bilag til lokalplan nr. 73.  
 
Efterbehandlingen udføres efter retningslinierne fra Gudme Kommunes lokalplan 25a. 
Det er visionen for hele lossepladsens efterbehandling, at det kunstigt skabte landskab skal 
fremhæves som menneskeskabt kulturlandskab, hvor bakkerne vil markere sig tydeligt i 
det omgivende storbakkede landskab. 
På langt sigt tænkes området åbnet for publikum, og vil fremstå som en kombination af 
enge, lunde og skove. 
 

9.6 Støj 
Støj stammer fra de i tabel 9.2 anførte kilder. 
 
Tabel 9.2   Støjkilder 

Aktivitet Materiel 
 

Lastbiler på interne transportveje max. 85 stk/hverdag 

Affaldsbehandling kompostering m.v.  Knuse-, sorteringsanlæg og læssemaskiner 

Affaldsdeponering Kompaktor, gravemaskine og læssemaskiner 
 
For at begrænse støjemissionerne er der etableret en støjvold nord for deponiet. Ydermere 
er en del af anlæggets faste maskinel udstyret med støjdæmpning. 
 
Virksomhedens støjforhold er beskrevet ved flere lejligheder. 
Seneste samlede rapport er udarbejdet maj/juni 1998. For behandling af bygge- og anlægs-
affald foreligger en redegørelse fra 1999. Støjberegningen er udført under 4 kritiske og 
repræsentative driftssituationer fremgår af tabel 9.3 – oversigt over støjberegningspunkter: 
Bilag 7. 
 
Tabel 9.3  Støjberegning for dagtimerne 
Driftssituation/ 
referencepunkt 

B 
(55) 

C 
(40) 

D 
(55) 

E 
(55) 

G 
(55) 

H 
(55) 

1. 36 39 46 43 47 43 

2. 37 40 47 44 48 43 

3. 37 37 41 42 48 43 

4. 37 37 41 42 49 47 

 
Støjrapporterne viser, at driften ikke forventes at medføre overskridelser af støjgrænserne 
ved naboerne. 
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9.7 Spildevand/regnvand 
Spildevand fra afløbsinstallationer i mandskabs-/administrationsbygning, garage og vaske-
plads udledes til offentlig kloak nord for pladsen hvorfra det ledes til Stengårdens rensean-
læg (se Bilag 4.1). 
 
Opsamling af regnvand sker kun fra befæstede arealer, dvs. modtageområdet og fra asfalte-
rede veje, samt fra bygningernes tage. Regnvandet ledes til offentlig kloak. 
 
Overfladevand fra pladsen for behandling af olieforurenet jord tilledes perkolatsystemet og 
pumpes sammen med dette til renseanlæg. 
 

9.8 Lugt 
Lugtgener kan forekomme fra depoter med organisk affald, som ved nedbrydning danner 
deponigas, som indeholder mindre mængder af stærkt lugtende gasser. 
Et deponigasanlæg vil begrænse lugtgenerne fra deponeringsanlægget. 
 
Lugtgenerne vil dog generelt være begrænsede, idet der er forholdsvis langt til nærmeste 
naboer og lugtemissionen vil blive mindsket gennem daglig afdækning. 
 
 

9.9 Deponigas 
 
I afsnit 7.4 er den teoretiske forventede produktion af deponigas angivet. 
 
Der er ingen forureningsbegrænsende foranstaltninger i forbindelse med emission af depo-
nigas fra Klintholm udover etape 0, hvor midlertidigt afdækningslag er etableret. 
 
 

9.10 Røg, støv m.m. 
Røg vil kun forekomme hvis affaldet selvantænder på pladsen. Dette vil i givet fald blive 
bekæmpet omgående. 
Udslip af udstødningsgas vil forekomme fra de benyttede maskiner til håndtering af affald 
på deponeringsanlægget. Ved udskiftning af maskiner vil der blive kun blive indkøbt ma-
skiner som opfylder gældende normer for emission. 
 
I tørre perioder kan der forekomme støvgener ved arbejde på deponiet samt ved kørsel på 
de interne veje. Dette vil søges nedbragt ved vanding af kørselsarealer samt omgående af-
dækning af særligt støvende affald med jord eller andet affald. 
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9.11 Papir og plastflugt 
Ved håndtering af affald indeholdende papir og plastic, kan der forekomme papir- og plast-
flugt i tilfælde af blæsevejr. 
Papir og plastflugt til omgivelserne bekæmpes dels via kompaktering og manuel opsam-
ling. Derudover tilbageholder et 3 meter højt hegn opsat mod øst og nord for etape 2 flyve-
affald. 
 

9.12 Skadedyr 
Skadedyr som mus og rotter tiltrækkes normalt af organisk affald, men da denne type af-
fald kun forventes deponeret i begrænset omfang i fremtiden, vurderes skadedyr ikke at 
være et problem af betydning. Desuden vil en løbende kompaktering og daglig afdækning 
af affaldet mindske skadedyrs adgang til affaldet. 
 
Såfremt der viser sig skadedyr på pladsen, vil disse blive bekæmpet, evt. ved udlægning af 
gift.  
 

9.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Ved oplagring af store mængder af forbrændingsegnet affald kan der ske selvantændelse af 
affaldet, hvorved der sker en emission af luftbårne stoffer. 
 
I efteråret 1998 opstod der selvantændelse i mellemlageret for brændbart affald (etape 2.2). 
Dette blev bekæmpet ved kompaktering og afdækning med mindre mængder jord/slagger. 
I vinteren 1999 blev der opgravet og bortkørt ca. 2000 t til forbrænding. I den forbindelse 
steg antallet af selvantændelser betydeligt, hvilket betød at Fyns Amt nedlagde forbud mod 
fortsat drift af mellemlageret. 
Lageret – ca. 6000 ton – er nu overdækket med min. 50 cm.jord. 
En prøvegravning i 2001 viste, at membranerne under affaldet ikke havde taget skade af 
varmen fra brandene. 
I  2002 vil der blive udarbejdet en redegørelse til Miljømyndighederne, som skal tage stil-
ling til om affaldet kan blive liggende, eller det skal graves op og køres til forbrænding. 
 
For at forebygge driftsforstyrrelser i perkolatopsamlingssystemet og overfladeafvandings-
systemet, er der udarbejdet kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for disse (pkt. 8, Drifts-
instruktion for Klintholm I/S) 
 
Risikoen for oversvømmelser vurderes at være ubetydelig. Der er gode muligheder for af-
løb af overfladevand fra området og dets omgivelser. Nærmeste vandløb er ca. 700 m væk 
og der forventes ikke at kunne finde opstuvninger sted her, som kunne medføre over-
svømmelser af deponeringsområdets arealer. 
 
Udfra kendskab til bundforholdene i området og funderingen under de udlagte membraner 
vurderes risikoen for skadelige differenssætninger af jordlagene under membransystemet at 
være meget lille (se også afsnit 8.2). 
Terrænet omkring Klintholm deponeringsplads er stort set fladt, hvorfor der næppe kan 
forekomme jordskred. 
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10. Renere teknologi 
 
Projektgodkendelse af nye deponeringsenheder: 
Forud for etablering af fremtidige deponeringsenheder skal detailprojektet fremsendes til 
godkendelse hos Fyns Amt. 
 
Den løbende godkendelse af projekterne med basis i den samlede miljøgodkendelse vil 
sikre: 
• at hver ny deponeringsenhed udformes efter den nyeste teknologi 
• at erfaringer fra allerede etablerede deponeringsenheder kan anvendes 
• at der opnås en fleksibilitet ved valg af løsninger inden for de principper der er fast-

lagt i vilkårerne 
 
Overordnet affaldsstrategi: 
I forlængelse af Miljøstyrelsens skærpede krav til håndtering og bortskaffelse af affald, har 
kommunerne bag Klintholm I/S udarbejdet en affaldsplan med målsætninger for affalds-
området.  
Klintholm I/S har i den forbindelse etableret en affaldskonsulentordning med henblik på, at 
vejlede og rådgive virksomheder. Målet er, at virksomhederne tilrettelægger affaldshåndte-
ringen med størst mulig grad af kildesortering, hvilket vil medvirke til at nedbringe mæng-
den samt øge kvaliteten af affald til deponering. 
 
Gasindvindingsanlæg: 
Udslip af deponigas kan reduceres ved anvendelse af gassen til energiproduktion. 
Der er lavet forundersøgelser med henblik på, at etablere et anlæg til indvinding af deponi-
gas i forbindelse med slutafdækningen af etape 0 og etape 1.1 jf. afsnit 7.4 og 12.9. 
 
Øvrigt materiel: 
Gennem en målrettet indkøbspolitik og overvåget drift af alt kørende og energiforbrugende 
materiel, søges at nedbringe ressourceforbruget og miljøbelastningerne på omgivelserne. 
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11. Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger 
 
 
Kendskabet til det affald der deponeres udgør det væsentligste element i miljøbeskyttelsen 
jf. afsnit 6. Derudover gennemføres en række forebyggende og afhjælpende foranstaltnin-
ger, idet der frem til det tidspunkt hvor deponeringsanlæggets aktive systemer gøres passi-
ve, foretages opsamling og kontrol af perkolat samt kontrol af grundvand og overfladereci-
pient. 
 
De forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i form af membran- og perkolatopsam-
lingssystemer er nærmere beskrevet i  afsnit 7 og 9. 
 
Princippet for deponeringsanlæggets drift er, at det via kontrolprogrammerne er muligt at 
kende miljøpåvirkningerne. 
 
Ved projekteringen af nye etaper og anlæg, anvendes de nyeste teknologier på området. 
 
Et andet væsentligt element er driftspersonalets bevidsthed og færdigheder i forbindelse 
med affaldshåndtering på deponeringsanlægget. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 11.5. 
 
Klintholm har indført et miljøledelsessystem omfattende det ydre miljø og arbejdsmiljøet. 
Målsætningen er, at stimulere miljøbevidstheden på alle niveauer i virksomheden samt 
løbende at mindske og forebygge miljøbelastningen fra virksomhedens aktiviteter. I den 
forbindelse er udarbejdet en miljøledelseshåndbog som alle medarbejdere har fået udleve-
ret. 

11.1 Perkolat 
 
De igangværende og fremtidige etaper på Klintholm er designet således at perkolatmæng-
den begrænses samt at det perkolat der dannes håndteres forsvarligt. 
Ved slutafdækning vil der tilstræbes en yderligere begrænsning af perkolationen. 
 
Deletaperne/cellerne har hver sit adskilte drænsystem tilsluttet samlebrønde ved cellens 
dybdepunkt i pladsens periferi. Det opsamlede perkolat fra etape 1’s tre deletaper ledes til 
gennemløbsbrønd før pumpestation A. Fra etape 2 ledes perkolatet direkte til pumpebrønd, 
hvorfra der udtages prøver (Se bilag 4.1). 
Herefter pumpes perkolatet til Gudme kommunes renseanlæg Stengården, hvor det renses 
inden udledning til recipienten. Gennem et kontrolprogram følges den samlede perkolat-
mængde og sammensætning nøje, således at afhjælpende og forebyggende tiltag kan sættes 
i værk om nødvendigt.  
 
Det er planen, at de fremtidige etaper 3-6 skal etableres så der bliver mulighed for prøve-
udtagning af perkolat, samt måling af mængde fra hver enkelt etape. 
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11.2 Slutafdækning/retablering 
 
Der er lavet planer for den fremtidige retablering af hele Klintholm området (se Bilag 8). 
Disse planer er udarbejdet af landskabsarkitekt Peter Juhl og er indsendt til Gudme Kom-
mune i år 2000. 
 
I første omgang vil det dreje sig om afdækning af Etape 0. I den forbindelse har Rambøll 
udarbejdet ”Skitseprojekt for slutafdækning og efterbehandling af Etape 0” januar 2001. 
 
Der etableres et slutafdækningslag med en tykkelse på minimum 1 m i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997 i affaldsdeponering afsnit 12.3.3. Afdækningen 
udføres med et vækstlag på 0,2 m og 0,8 m råjord oven på min. 0,15m rodspærre.  
Når råjorden er lagt på etapen vil det eventuelle gasanlæg blive etableret, hvorefter vækst-
laget påføres. 
Der afsluttes med såning af græs/beplantning med træer. 
 
For at reducere nedsivningsmængden af overfladevand i størst mulig omfang, anlægges i 
hvert afvandingsopland et system af grøfter i form af trug i vækstlaget eller traditionelle 
markdræn. I tilfælde af forurening skal overfladevandet afledes til perkolatsystemet. 
 
Den endelige udformning af slutafdækningen er dog ikke vedtaget i skrivende stund (Juni 
2002). 
 
Retablering af etape 1 og 2 samt fremtidige etaper (3-6) vil ske efter retningslinierne i lo-
kal- og kommunalplaner samt lovgivning som referer til Miljøbeskyttelsesloven. 
 

11.3 Drift 
For at sikre en forsvarlig drift af deponeringsanlægget er der udarbejdet arbejdsinstrukser i 
”Driftsinstruktion for Klintholm I/S”. Herudover tilstræbes det, at alle medarbejdere følger 
retningslinierne i Miljøledelseshåndbogen. 

11.3.1  Sikkerhedsinstruktion 
For at sikre at driften af deponeringsanlægget sker sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt 
forsvarligt, er der indeholdt sikkerhedsinstruktioner i ”Driftsinstruktion for Klintholm I/S”. 
 

11.4 Kontrolprogrammer 
I ”Driftsinstruktion for Klintholm I/S” er samtlige kontrolaktiviteter på deponeringsanlæg-
get gennemgået. Se endvidere afsnit 12. 
 

11.5 Uddannelse og træning 
 
Der er pr. 1. juli 2002 ansat 1 direktør, 1 driftsleder, 3 maskinførere, 1 bogholder, 1 af-
faldskonsulent samt 1 person som står for kontrol og indvejning. Alle ansatte som er om-
fattet af bekendtgørelsen vil så snart det er muligt blive uddannet i henhold til krav i be-
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kendtgørelse nr. 647 om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på depone-
ringsanlæg. 
 
Klintholm I/S vil til enhver tid have en opdateret liste over hvilke beviser de enkelte med-
arbejdere har. 
 
I tabel 11.1 er anført, hvilke beviser der kræves ifølge bekendtgørelsen. 
 
Tabel 11.1   Uddannelseskrav   
 

Stilling Uddannelseskrav: 

1 driftsleder A-bevis 

3 maskinførere B-bevis 

1 kontrol/vejning B-bevis 

1 bogholder/miljøsekretær B-bevis 
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12. Moniterings- og kontrolprogram 
 
I de efterfølgende afsnit beskrives det nuværende kontrolprogram for ”Klintholm I/S” 
Revideret kontrolprogram er under udarbejdelse efter påbud fra Fyns Amt og forventes 
endeligt godkendt af Miljøstyrelsen medio 2002.  
 
Nuværende kontrolprogram: 
Omfanget af egenkontrollen omfatter bl.a. kontroller for: 
 
• anlæg af aktive, miljøbeskyttende foranstaltninger (membraner, drænsystemer, per-

kolatpumper, afledningssystemer etc.) 
 
• accept af affald til deponering. 
 
• Perkolat, grundvand og overfladevand 
 
• Støj 
 
• Andet (lugt, støv, skadedyr etc.) 
 
Analyser vil blive udført af et akkrediteret laboratorium ud fra de relevante analysemetoder 
og detektionsgrænser.  
 

12.1 Affald 
Ethvert læs affald der modtages på Klintholm deponeringsplads skal accepteres i henhold 
til pkt. 6 i driftsinstruktionshåndbogen og registreres i henhold til retningslinierne i pkt. 7: 
”Kontrol- og afvisningsprocedure”. Retningslinierne er i overensstemmelse med § 20 i 
deponeringsbekendtgørelsen. 
(Under revision) 
 

12.2 Potentialeforhold 
Der foretages pejling af boringer omkring deponeringsanlægget – jf. pkt. 4 i driftsinstrukti-
onshåndbogen. Hver 2. måned pejles vandstanden på følgende lokaliteter: 
 
B6A, B7, B8, B16, B324, B325, Kalkgrav F og Kalkgrav G. (Bilag 7). 
 
Der pejles med elektrisk håndpejler eller tilsvarende udstyr. 
Alle pejleresultaterne indføres i pladsens driftsprotokol. 
 
Formålet med registrering af vandstanden er, at verificere de beskrevne strømningsforhold 
i området – herunder strømningsretning og variationer i denne samt sæsonvariation i 
grundvandsstand. 
(Under revision) 
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12.3 Perkolat 
Formålet med monitering af perkolat er at beskrive perkolatets sammensætning, forure-
ningsgrad og udviklingen i denne. 
 
Prøver udtages 12 gange om året fra perkolatbrønd A eller indløbet til pumpestationen. 
2 gange om året fra perkolatbrøndene 1 og 2. 
Herudover køres udvidet kontrolprogram 2 gange pr. år i henhold til pkt. 4 i driftsinstrukti-
onshåndbogen. (Under revision) 
 

12.3.1 Mængder 
Perkolatmængden fra det samlede deponeringsanlæg registreres ud fra timetællerne på 
pumperne i perkolatpumpebrønden. 
 

12.3.2 Meteorologiske data 
På Klintholm registreres i øjeblikket kun regnmængden som måles daglig og føres til pro-
tokol. 
Fra 2002 vil der blive registreret følgende meteorologiske data: 
(Under revision) 
 
Tabel 12.1 Registrering af meteorologiske data 
 
Parameter I driftsperioden I efterbehandlingsperioden 

Nedbørsmængde Dagligt og månedsværdier 

Temperatur 
(døgn min/max, kl. 14:00) 

Månedligt gennemsnit 

Fremherskende vindretning 
og styrke 

Ej relevant 

Fordampning Dagligt og månedsværdier 

Luftfugtighed (kl. 14:00) 

Dagligt 

Månedligt gennemsnit 

 
Meteorologiske data vil blive registreret via måleudstyr På Klintholm og de indsamlede 
data vil blive indført i driftsmappen. 
 
 
 

12.3.3 Analyseparametre 
Udtagning af prøver og analyser foretages af godkendt laboratorium. 
 
Kontrollen med perkolat foretages i perioden med aktiv drift af deponeringsanlægget. 
Efter overgang til passiv drift, føres der ikke kontrol med perkolatet. 
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Analyseparametre, perkolatkontrol: 
pH 
Kemisk iltforbrug med kaliumpermanganat 
Kemisk iltforbrug med kaliumdichromat 
BI5 
Mineralolie 
Total phosphor 
Total kvælstof 
Ammonium-ammoniak-kvælstof 
Jern  
Chlorid 
Sulfat 

(Under revision) 
 

12.4 Grundvand 
 
Den her beskrevne grundvandskontrol foretages i perioden med aktiv drift af deponerings-
anlægget.  
Der udtages prøver 2 gange årligt ved boringerne: B7, B6A, B8 og B16. 
 

Analyseparametre, grundvand: 
 
Kemisk iltforbrug med kaliumpermanganat 
BI5 
Kemisk iltforbrug med kaliumdichromat 
Jern 
Lugt 

(Under revision) 
 
Udtagning af prøver og analyser foretages af akkrediteret laboratorium. 
 
Nærmeste vandindvindingsanlæg er Bøsøre Vandværks indvinding ca. 550 m nord for los-
sepladsen og 350 m fra kysten. Det er vurderet, at anlægget snarere vil være truet af salt-
vandsindtrængning fra kysten frem for forurening fra lossepladsen. 
 
 

12.5 Recipienter 
Den her beskrevne recipientkontrol udføres i perioden med aktiv drift af deponeringsan-
lægget. 
 
Programmet udføres 4 gange om året samt hvis der er mistanke om forurening. 
 
Prøverne udtages i Kalkgrav G, F og Storebælt. 
 
 

Formateret: Indrykning:
Venstre:  0 pkt., Flere
niveauer + Niveau: 2 +
Nummereringstypografi:  1, 2,
3, … + Begynd med: 1 +
Justering: Venstre + Justeret: 
9 pkt. + Tabulator efter: 
44,25 pkt. + Indrykning: 
44,25 pkt., Tabulatorer: Ikke
med  44,25 pkt.

Formateret: Indrykning:
Venstre:  0 pkt., Flere
niveauer + Niveau: 2 +
Nummereringstypografi:  1, 2,
3, … + Begynd med: 1 +
Justering: Venstre + Justeret: 
9 pkt. + Tabulator efter: 
44,25 pkt. + Indrykning: 
44,25 pkt., Tabulatorer: Ikke
med  44,25 pkt.



Klintholm I/S − Overgangsplan 

juli 2002 41 

Analyseparametre: 
 
Farve, klarhed 
pH 
Ledningsevne 
Suspenderet stof 
Bundfald efter 2 timer 
Kemisk iltforbrug med kaliumpermanganat 
Kemisk iltforbrug med kaliumdichromat 
BI5 
Mineralolie 
Total phopsphor 
Total kvælstof 
Ammonium-ammoniak kvælstof 
Jern 

(Under revision) 
 
 
Endvidere udtages prøver af overfladevand fra komposteringsplads 2 gange årligt. 
 

Analyseparametre: 
 

Kemisk iltforbrug med kaliumpermanganat 
Kemisk iltforbrug med kaliumdichromat 
BI5 
Total phopsphor 
Total kvælstof 
pH 
Cadmium 
Kviksølv 
Nikkel 

(Under revision) 
Analyseresultater og analyseparametre tages løbende op til revurdering ud fra erfarings-
grundlaget. 
 

12.6 Efter endt deponering 
Efter endt deponering fortsætter kontrolprogrammet efter Fyns Amts påbud og Klintholms 
reviderede kontrolprogram som ventes implementeret ultimo 2002. Efter overgang til pas-
siv drift påregnes perkolatet ikke længere kontrolleret, mens kontrol af grundvand og reci-
pienter vil fortsætte. Kontrollens omfang forudsættes nærmere fastsat til den tid. 
 

12.7 Kriterier for at gøre aktive systemer passive 
Der er ikke fastsat nogen tidsgrænse for kontrolprogrammets varighed eller tidspunkt for 
revision i forbindelse med anlæggets overgang fra et aktivt til et passivt system. 
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen finder det vigtigt at kontrolprogrammet løbende kan 
revideres, idet der i dette kontrolprogram igangsættes hidtil uafprøvede kontrolsystemer. 
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Da lossepladsen omfatter deponeringsenheder med forskellige aldre og med forskellig 
baggrund, er tidspunktet for overgang fra aktive til passive systemer svært at forudsige. 
I forbindelse med overgang til passiv drift påregnes kontrollen justeret udfra erfarings-
grundlaget ved aktiv drift. 
 

12.8 Støj 
Målinger/beregninger til dokumentation for, at støjvilkår er overholdt vil finde sted på til-
synsmyndighedens forlangende. Dog maksimum én gang hvert andet år. 
Støjrapporter findes i arkivet. 
 

12.9 Deponigas 
Moniterings- og kontrolprogram for deponigas omkring Klintholm deponeringsplads fore-
findes ikke pt. Ifølge Fyns Amts påbud vil et kontrolprogram for deponigas blive fastlagt i 
en særskilt afgørelse på et senere tidspunkt. 
 
Vejebod og administrationsbygning er forsynet med gasalarm. 
 
 

12.10   Dokumentation 
 

12.10.1 Årsrapport 
 
Resultaterne af egenkontrollen rapporteres 1 gang om året og indeholder en vurdering af 
resultaterne. Årsrapporten for hvert kalenderår foreligger senest pr. 1.marts i det efterføl-
gende år. 
 
Nuværende årsrapport indeholder resultater af kontrol med: 
 
• Opgørelse over affaldsmængder fordelt på kategorier jf. ISAG-systemet (fra alle 

etaper/deletaper) 
• Forbrugt volumen 
• Restvolumen og forventet restlevetid af igangværende etaper 
• Skemaer med analyseresultater fra miljøkontrol af grundvand, overfladevand og 

perkolat m.m. 
• Skadedyrsbekæmpelse, uheld og eventuelle klager 
• Registrering af foretagne eftersyn af beplantninger, hegn, kloaksystemer og omgi-

vende arealer 
• Journal fra specialdepot 
• Journal fra rensning af oliejord 
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Fremtidig årsrapport ventes at indeholde: 
 
• Opgørelse over affaldsmængder fordelt på kategorier jf. ISAG-systemet (fra alle 

etaper/deletaper) 
• Oversigt over evt. afviste affaldslæs med oplysning om anvist alternativ behand-

lingsanlæg. 
• Foretagne fysiske ændringer såsom: ibrugtagning/lukning af etaper/deletaper, æn-

dringer på afløbssystemet m.m. 
• Opfyldningstakt og forventet restvolumen. 
• Perkolatkvalitet og kvantitet for hver enkelt deponeringsenhed og samlet for hele 

anlægget. 
• Oplysninger om hvortil perkolatet er bortskaffet. 
• Meteorologiske data inkl. kontrolberegning af anlæggets årlige perkolatproduktion. 
• Resultater af grundvandskontrol. 
• Resultater af overfladerecipientkontrol 
• Vurdering af anlæggets topografi, herunder sætninger i affaldet. 
• Skadedyrsbekæmpelse, uheld og eventuelle klager 
• Evt. indtrufne nødsituationer. 
• Opgørelse over den samlede sikkerhedsstillelse fordelt på affaldskategorier. 
• Status for uddannelse af deponeringsanlæggets personale og planlagte uddannelses-

aktiviteter det kommende år. 
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