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Ikke-teknisk resume  
Odense Nord Miljøcenter har i henhold til den forhenværende BEK 650 af 29. juni 2001 om 
deponeringsanlæg fremsendt en overgangsplan i juli 2002. Den fremsendte overgangsplan vedrører 
kun de idriftværende deponeringsenheder 1A, 1B, 1C og specialdepotet SD.  

Den nugældende miljøgodkendelse fra juni 1992 omfatter dog alle deponeringsenheder på Odense 
Nord Miljøcenter - undtaget enheder til deponering af shredderaffald (enhederne 7A og 7B) - dvs. i 
alt 16 deponeringsenheder: De idriftværende enheder 1A, 1B, 1C og specialdepotet SD, etablerede 
men ikke idriftsatte enheder (enhederne 2A, 5A, 5B og 5K) og de endnu ikke etablerede enheder 
(enhederne 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 4B, 6A og 6B).  

Alle enhederne opfylder betingelserne i henhold til Deponeringsbekendtgørelsens definition af 
bestående enheder, hvorfor Odense Renovation A/S anser, at alle enheder skal indeholdes i en samlet 
overgangsplan for anlægget. 

Odense Renovation A/S ønsker, at tilsynsmyndigheden i forbindelse med behandlingen af 
overgangsplanen træffer afgørelse for alle de for nærværende miljøgodkendte deponeringsenheder 
uanset om de er etablerede, idriftsatte eller ej, således at Odense Nord Miljøcenter forsat har en 
godkendelse til at etablere og drive disse enheder i fremtiden. 

Nærværende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter er udarbejdet i henhold til retningslinjer 
beskrevet i BEK. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg (herefter kaldet 
Deponeringsbekendtgørelsen). 

I henhold til nærværende overgangsplan er enhederne 1A og 1 B nedlukket i 2009 og enhederne 1C 
og SD vil fortsat være i drift efter den 16. juli 2009. 

Overgangsplanen omhandler ikke deponering af shredderaffald på deponeringsenheder 7A og 7B, 
komposteringsanlæggene på enhederne 5B og 5K, jordbehandlingsanlægget på enhed 5A og 
slaggesorteringsanlægget på enhed 2A og ej heller oplagring af forbrændingsegnet affald på 4B. 

Overgangsplanen tager udgangspunkt i: 

• Odense Nord Miljøcenters gældende miljøgodkendelse fra juni 1992 

• Arbejdsinstrukser i Odense Renovation A/S' ISO 14.001 Systemhåndbog 

• Driftsvejledning, drifts- og sikkerhedsinstruks, for Odense Nord Miljøcenter 
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1. Indledning  
Nærværende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens 
Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg (herefter benævnt 
deponeringsbekendtgørelsen).  

I henhold til Deponeringsbekendtgørelsens § 36 - der refererer til §§ 6-8 og § 19 i den delvist 
ophævede bekendtgørelse nr. 650 om deponeringsanlæg dateret 29. juni 2001 - skal alle bestående 
deponeringsanlæg senest den 16. juli 2002 fremsende en overgangsplan til tilsynsmyndigheden som 
grundlag for myndighedens afgørelse om anlæggets fortsatte drift og vilkårene herfor. 

Som anlægsejer af Odense Nord Miljøcenter har Odense Renovation A/S juli 2002 fremsendt en 
overgangsplan til den daværende tilsynsmyndighed - Fyns Amt. I forbindelse med Fyns Amts 
myndighedsbehandling af overgangsplanen, og efterfølgende Miljøcenter Odenses fortsatte 
myndighedsbehandling, har Odense Nord Miljøcenter udarbejdet og fremsendt supplerende 
oplysninger i perioden 2006 - 2009.  

I og med at Deponeringsbekendtgørelsen er trådt i kraft 1. april 2009 og med baggrund i de dermed 
ændrede regler og bestemmelser for deponeringsanlæg har Odense Nord Miljøcenter anset det for 
nødvendigt at udarbejde en revideret overgangsplan, der opsamler samtlige oplysninger til brug for 
myndighedsbehandlingen, og samtidigt er opdateret i forhold til den nye Deponeringsbekendtgørelse 
252. Nærværende reviderede overgangsplan er resultatet af dette arbejde, og erstatter dermed 
samtlige tidligere fremsendelser i forbindelse med overgangsplanen til tilsynsmyndigheden.  

Overgangsplanen indeholder - jf. bilag 4 i deponeringsbekendtgørelsen: 

o De i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen (nr. 1640 af 13. december 2006) angivne 
oplysninger 

o De i bilag 1 i deponeringsbekendtgørelsen angivne oplysninger.  

o Nye og supplerende oplysninger til brug for klassificering samt oplysninger til brug for 
klassificering i anlægsklasser.  

o En beskrivelse af de foranstaltninger, som påtænktes udført med henblik på, at anlægget kan 
efterleve kravene i Deponeringsbekendtgørelsen. 

o Miljøkonsekvensvurdering som grundlag for godkendelse af videreførelse af bestående 
deponeringsenheder med reducerede krav til membran- og perkolatopsamlingssystemer 

 
1.1 Baggrund  
 

I 1992 meddelte det forhenværende Fyns Amt miljøgodkendelse til etablering af en kontrolleret 
losseplads til deponering af ca. 8. mill. m3 affald. På daværende tidspunkt forventede man, at 
levetiden for lossepladsen ville være ca. 25 år. Området omfattet af denne miljøgodkendelse er 
angivet på nedenstående Figur 1-1. 

Miljøgodkendelsen blev givet på en række vilkår, hvoraf nogle er blevet ændret siden, ligesom der 
efterfølgende til Odense Nord Miljøcenter er blevet meddelt andre, særskilte godkendelser til 
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etablering og drift af affaldsbehandlingsanlæg på området, samt til nye deponeringsenheder til 
shredderaffald beliggende umiddelbart op til området.  

 

 

 

Afgrænsning af 

miljøgodkendelse for deponering 

af shredderaffald  - 2003 Afgrænsning af miljøgodkendelse 

for deponering af affald - 1992 

 

Figur 1-1: Nugældende miljøgodkendelser for deponering af affald, ref. Tabel 1-1

 

   6
 



 
 
 

I nedenstående Tabel 1-1 gives en samlet oversigt over Odense Nord Miljøcenters 
miljøgodkendelser. 

 

Dato Godkendelse Myndighed 

Juni 1992 Miljøgodkendelse for Odense Nord Miljøcenter Fyns Amt  

19. maj 1995 Miljøgodkendelse til jordbehandlingsanlæg Fyns Amt  

4. dec. 1998 Miljøgodkendelse til slamkomposteringsanlæg Fyns Amt  

15. jan. 1999 Tillægsgodkendelse til jordbehandlingsanlæg Fyns Amt  

16. april 2000 Revision af bilag 1 – kvalitetskriterier for renset jord (jordbehandlingsanlæg) Fyns Amt  

8. dec. 2000 Miljøgodkendelse til shredderdeponeringsforsøg Fyns Amt  

22. jan. 2001 Miljøgodkendelse til modtagelse af slagger (midlertidigt oplag og sortering på 1B) Fyns Amt  

9. marts 2001 Miljøgodkendelse til emballering og oplag af brændbart affald Fyns Amt  

9. maj 2001 Miljøgodkendelse til modtagelse og sortering af slagger Fyns Amt  

29. juni 2001 Miljøgodkendelse for shredderdepot Fyns Amt  

3. aug. 2001 Vandindvindingstilladelse Fyns Amt  

12. okt. 2001 Forlængelse af perioden i Miljøgodkendelse af 22. jan. 2001 (midlertidigt oplag og 
sortering af slagge på 1B) 

Fyns Amt  

2. september 2002 Miljøgodkendelse af anlæg til oplagring og sortering af slagge Fyns Amt  

August 2002 Miljøgodkendelse til udvidelse af jordrensningsanlæg til mikrobiologisk rensning af 
forurenet jord på Odense Nord Miljøcenter 

Fyns Amt  

April 2003 Odense Nord Miljøcenter Specialdepot for shredderaffald Fyns Amt  

9. juli 2004 Ændring af driftsvilkår på jordbehandlingsanlægget  Fyns Amt  

9. marts 2005 Oplag af brændbart affald på Odense Nord Miljøcenter, Odense Kommune. 
Tillægsgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 § 33 

Fyns Amt  

16. december 2005 Deponering af forurenet jord på Odense Nord Miljøcenter  Fyns Amt  

3. maj 2006 Dispensation til at slutdeponere midlertidigt oplagret affald Fyns Amt  

26. februar 2007 Dispensation til midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald Miljøstyrelsen 

Tabel 1-1:  Oversigt over godkendelser for Odense Nord Miljøcenter 

 

Miljøgodkendelsen fra 1992 omfatter en række deponeringsenheder, hvis placering fremgår af bilag 
1 til overgangsplanen I henhold til miljøgodkendelsen må deponeringsanlægget til deponering 
modtage "almindeligt blandet affald" - også beskrevet som "affaldstyper, der normalt må modtages 
på kontrollerede lossepladser", samt modtage særligt affald (asbest, støbesand, mv.) til deponering i 
specialdepoter. 
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Deponeringsenhedernes status pr. oktober 2009 er som angivet i Tabel 1-2. 

Deponeringsenhed Status okt. 2009 Affald i hht. nugældende godkendelser  

1A, 1B Nedlukket  Blandet affald a), forurenet jord 

1C I drift Blandet affald a), brændbart affald 

SD I drift  Specialdepoter - asbest, støbesand, mv. b) 

2A Etableret - benyttes til slaggesortering Blandet affald a), 

5A Etableret - benyttes til jordbehandlingsanlæg  Blandet affald a), 

5B og 5K Etableret - benyttes til komposteringsanlæg  Blandet affald a), 

2B, 2C, 3A, 3B, 
4A, 4B, 6A, 6B,  

Blandet affald a), Endnu ikke etablerede  

a) "almindeligt blandet affald" dvs. "affaldstyper, der normalt må modtages på kontrollerede lossepladser" 
b) Modtager alene asbestaffald 

Tabel 1-2: Deponeringsenhedernes status oktober 2009 

Alle ovennævnte enheder er godkendte før 1. juli 2001. De har enten modtaget affald før denne dato 
og er fortsat hermed, eller har endnu ikke modtaget affald med henblik på deponering. Alle 
enhederne er dermed omfattet af definitionen på "bestående enheder", jf. 
Deponeringsbekendtgørelsens § 3, stk.7, og skal således være omfattet af overgangsplanen. 

Odense Nord Miljøcenter har i april 2003 fået en godkendelse til deponering af shredderaffald på 
enhed 7A og 7B. Disse enheder var ikke omfattet af den tidligere godkendelse - jf. Figur 1-1 ovenfor 
- og er godkendt efter 1. juli 2001. Enhederne er dermed ikke bestående enheder og skal således ikke 
medtages i overgangsplanen.   

Komposteringsanlæggene beliggende på enhederne 5B og 5K, jordbehandlingsanlægget beliggende 
på enhed 5A, og slaggesorteringsanlægget beliggende på enhed 2A er alle behandlingsanlæg og er 
således ikke omfattet af deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser.  

Oplag til brændbart affald er godkendt ved særskilt miljøgodkendelse og skal dermed ej heller 
medtages i overgangsplanen. 

 

1.2 Formål  
 
Formålet med overgangsplanen er, at give tilsynsmyndigheden tilstrækkelige oplysninger til 
tilsynsmyndighedens revurdering af Odense Nord Miljøcenter med henblik på at opnå godkendelse 
til fortsat drift af de deponeringsenheder, som ønskes videreført efter 15. juli 2009. 
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2. Handlingsplan   
De dele af overgangsplanen, der munder ud i egentlige aktiviteter, og som skal gennemføres eller 
implementeres for at overholde deponeringsbekendtgørelsens krav, er beskrevet i nærværende 
handlingsplan. 

Handlingsplanen er opdelt i 5 hovedemner: 

• Indretningsmæssige tiltag 

• Uddannelse af personale 

• Klassificering af deponeringsanlæg 

• Sikkerhedsstillelse 

• Beredskabsplan 

 

1. Indretningsmæssige tiltag  

Enhed Aktivitet Planlagt 
implementering 

Enhed 1A, 1B Ingen indretningsmæssige ændringer. 

Deponering af forurenet jord ophører. 

Færdiggørelse af slutafdækning. a) 

- 

2009 

2009 

Enhed 1C Ingen indretningsmæssige ændringer. 

Deponering af blandet affald ophører. 

Færdiggørelse af slutafdækning - 
nedlukning. a) 

- 

2018  

2018-2019 

Enhed SD Ingen indretningsmæssige ændringer. - 

Enhed 2B Etableres b) og ibrugtages til deponering af 
mineralsk affald med særskilt område til 
asbestaffald.  

2010 

Enhed 2C Enheden etableres b) til deponering af 
mineralsk affald ved behov for 
deponeringsvolumen 

(2020) 

 

Enhed 4 A Oplag af brændbart affald nedlægges / 
flyttes. 

Efterfølgende etableres b) og ibrugtages 
enheden til deponering af mineralsk affald. 

senest 2018  

 

(2026) 

Enhed 3A, Enhederne etableres b) til deponering af 
blandet affald 

(2018) 
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Enhed 5B 
Enhed 5K 
Enhed 2A 

Efter ophør af behandlingsaktiviteterne 
agtes enhederne ibrugtaget til deponering af 
mineralsk affald successivt efter behov for 
deponeringsvolumen  

Ingen indretningsmæssige ændringer. 

(se Tabel 7-1) 

Enhed 5A Efter ophør af behandlingsaktiviteterne 
agtes enheden etableret b) og ibrugtaget til 
deponering af mineralsk affald  

(se Tabel 7-1) 

Enhed 3B, 
4B, 6A, 6B  

Enhederne etableres b) til deponering af 
blandet affald, successivt efter behov for 
deponeringsvolumen  

(se Tabel 7-1) 

a) Der foretages delvis slutafdækning på de dele af enheden som støder direkte op til fremtidige 
deponeringsenheder - se afsnit 11.3

b) Etablering af geologisk barriere og plastmembran - se afsnit 7.2.3 - samt perkolatopsamlingssystem - se afsnit 
7.2.4.1. 

Tabel 2-1: Indretning af Odense Nord Miljøcenter  

Alle angivne tidspunkter er omtrentlige og er bl.a. baseret på skønnede fremtidige affaldsmængder 
og -typer. 

2. Klassificering af deponeringsanlægget  

Overgangsplanen indeholder forslag til positivlister for anlægget. Se også afsnit 6.4. 

Fyns Amt har med skrivelse af 1. februar 2002 klassificeret deponeringsenheden SD som en 
deponeringsenhed til farligt affald.  

Nærværende reviderede overgangsplans afsnit 6.1 indeholder oplysninger til tilsynsmyndighedens 
klassifikation af de øvrige deponeringsenheder til kystnære deponeringsenheder for ikke-farligt 
affald - jf. Deponeringsbekendtgørelsens § 36, stk. 2. 

3. Sikkerhedsstillelse  

Overgangsplanen indeholder i afsnit 5.2 forslag til størrelsen af sikkerhedsstillelsen henholdsvis 
grundbeløbet til dækning af omkostninger forbundet med nedlukning og efterbehandling for de 
deponeringsenheder, der videreføres efter 16. juli 2009. 

Aktivitet Planlagt implementering 
(frist) 

Henvisning 

Oprettelse af sikkerhedsstillelsesordning November 2009                      Afsnit 5.2

(reguleres årligt frem til ca. 30 år efter 
nedlukning af deponiet) 

Tabel 2-2 Sikkerhedsstillelse 
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4. Beredskabsplan  

Odense Nord Miljøcenter har en beredskabsplan, der senest blev gennemgået i forbindelse med ISO 
14.001 certificering af Odense Renovation A/S i 2009. 

Beredskabsplanen for Odense Nord Miljøcenter er vedlagt som bilag 2. 

 

3. Lovgrundlag og planforhold  
3.1 Lovgrundlag  
 
3.1.1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg  
 

Etableringen og driften af Odense Nord Miljøcenter reguleres af Bekendtgørelse 252 af 31. marts 
2009 om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 

Alle de i Odense Nord Miljøcenters godkendelse fra 1992 omfattede enheder har enten modtaget 
affald før denne dato og er fortsat hermed, eller har endnu ikke modtaget affald med henblik på 
deponering. Alle enhederne er således omfattet af definitionen på "bestående enheder", jf. 
Deponeringsbekendtgørelsens § 3, stk.7. 

 

3.1.2 Miljøbeskyttelsesloven  
 

Etableringen og driften af Odense Nord Miljøcenter reguleres af Lov om Miljøbeskyttelse nr. 1757 af 
22. december 2006 (Miljøbeskyttelsesloven)..  

Deponeringsanlægget på Odense Nord Miljøcenter er ifølge bilag 1 i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed omfattet af 
følgende listepunkter: 

"Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag eller 
som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg  for deponering af 
inert affald (K105)".  

 

"Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1-D9 eller D11-D13, som nævnt i 
bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen (K102) 

 

Odense Kommune er godkendende myndighed, mens Miljøcenter Odense er tilsynsførende 
myndighed for virksomheden. 

Videreførelse af miljøgodkendte, bestående etablerede og ikke-etablerede deponeringsenheder 
Odense Renovation A/S opfatter deponeringsanlæggets miljøgodkendelse 1992 som en 
begunstigende forvaltningsakt, som ifølge praksis kun kan tilbagekaldes såfremt der er klar 
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lovhjemmel hertil. Det er endvidere Odense Renovation A/S´ opfattelse, at lovgivningen og den 
deraf følgende praksis kun hjemler begrænsede muligheder for at kræve en eksisterende godkendelse 
tilbagekaldt - alternativt bortfaldet. Disse situationer er dels omhandlet i Miljøbeskyttelseslovens § 
41 og særligt i Miljøbeskyttelseslovens § 37 a-b for så vidt angår deponeringsanlæg. 
En godkendelse til drift af en godkendelsespligtig virksomhed er således endelig i den forstand, at i 
det omfang virksomheden drives i overensstemmelse med godkendelsens vilkår og i øvrigt gennem 
den periodiske revurdering for så vidt angår de i-mærkede virksomheder, ikke giver anledning til 
væsentlig forurening i omgivelserne, ses der ikke at være grundlag for at tilbagekalde godkendelsen - 
ud over hvad der er hjemmel til i Miljøbeskyttelseslovens § 41. Hertil føjer sig for Odense Nord 
Miljøcenters vedkommende reglerne i deponeringsbekendtgørelsen.  
 
Der er i den gældende miljøgodkendelse ikke angivet en tidsfrist for etableringen af de godkendte 
enheder, udover at godkendelsen bortfalder, "såfremt etableringen af lossepladsen ikke er påbegyndt 
senest 2 år efter godkendelsen er endeligt meddelt" (vilkår A.2) 
 
I forbindelse med tilsynsmyndighedens revurdering af miljøgodkendelsen - baseret på nærværende 
overgangsplan - anser Odense Renovation A/S ikke, at den i godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 
2 angivne regel om fremtidige godkendt udvidelser er relevant for Odense Nord Miljøcenter, al den 
stund at reglen ved referencen til Miljøbeskyttelseslovens § 36 alene vedrører de såkaldte 
rammegodkendelser. Den gældende miljøgodkendelse er ikke en rammegodkendelse i lovens 
forstand, hvorfor reglen i bekendtgørelsens § 16, stk. 2 ikke finder anvendelse. 
 
Odense Renovation A/S anser videre, at reglen i godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 er en 
generel administrativ regel, der pålægger den godkendende myndighed at oplyse om retsvirkningen 
af, at aktiviteten ikke er igangsat indenfor en i godkendelsen nærmere angiven frist. Ifølge 
bekendtgørelsen må denne frist normalt ikke overstige 2 år. Reglen må forstås således, at i de 
situationer, hvor den pågældende godkendelse ikke er taget i anvendelse - det vil sige hvor 
aktiviteten ikke er igangsat indenfor den angivne frist - vil godkendelsen bortfalde. Dette fremgår 
netop af den nugældende miljøgodkendelse vilkår A.2 
 
Affaldsdeponeringen på det aktuelle anlæg er siden idriftsættelsen foregået på grundlag af de i den 
oprindelige godkendelse oplyste planer for opfyldningen af området. Der er således ikke tale om at 
godkendelsen ikke er taget i brug - således som det er forudsat i godkendelsesbekendtgørelsens § 16, 
stk. 1. Der er derimod tale om at aktiviteten løbende afvikles i overensstemmelse med de fastlagte og 
godkendte planer herfor. På dette grundlag finder Odense Renovation A/S ikke, at reglen i 
godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 er relevant for bedømmelsen af ønsket om at ibrugtage 
(dvs. etablere og idriftsætte) planlagte og allerede godkendte deponeringsenheder til deponering af 
affald. 
  

Miljømyndighederne har altid mulighed for ved de lovpligtige regelmæssige (8 års) revurderinger af 
en miljøgodkendelse (IPPC direktivets bestemmelser) at tage en miljøgodkendelse op, ligesom der 
ved en eventuel § 41 situation er muligheder for at påbyde ændringer eller stop af driften. 

Det fremgår som et krav i den nugældende miljøgodkendelse, ligesom der i nærværende 
overgangsplan er lagt op til, at der altid forud for etablering og ibrugtagning af 
deponeringsenhederne fremsendes et detailprojekt med en beskrivelse af indretning, arbejds- og 
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materialespecifikationer til miljømyndigheden. Det vil derved sikres, at deponeringsenhederne med 
de tilhørende faciliteter opfylder de nyeste lovgivninger og BAT på området. 

 

3.1.3 Naturbeskyttelsesloven  
 

Lov om naturbeskyttelse, nr. 1042 af 20. oktober 2008. Odense Nord Miljøcenter er placeret ved 
Odense Fjord og op til Odense Kanal. Anlægget ligger ca. 1½ km indenlands i forhold til Odense 
Kanals udmunding i Odense Fjord og er således ikke omfattet af lovens bestemmelser vedrørende 
strandbeskyttelse. 

Ønskes der ændringer af søerne, der ligger inden for Odense Nord Miljøcenters område, kræver dette 
en særskilt tilladelse fra Odense Kommune. 

 

3.1.4 Landbrugsloven  
 

Følgende dele af Odense Nord Miljøcenter er undergivet landbrugspligt: matr. nr. 1a og 1c, Stige 
Strand, Lumby samt matr. nr. 60b, 60d, 60e, 61a, 61b, 62a, 62b, 63b, 63c, 64,65a, 65b, 66a, 67, 68, 
69, 70, 71a, 71b, 72a, 73a, 73b, 73c, 74a, 74b, 75,76a, 77 og 78, Stige By, Lumby. 

Lokalplanen for området anfører, at landbrugspligten ikke skal være til hindre for, at arealerne tages i 
brug til losseplads, men indtil dette sker, skal arealerne drives jordbrugsmæssigt efter landbrugs-
lovens regler. 

Arealer, der endnu ikke er udlagt til deponeringsenheder eller behandlingsanlæg, er forpagtet af en 
landmand, der driver landbrug på de pågældende arealer. 

 

3.2 Planforhold  
 
3.2.1 Regionplan - nu landsplansdirektiv  
 

Området er beliggende i landzone og er i henhold til landsplansdirektivet udlagt som primært 
landbrugsområde. 

 

3.2.2 VVM  
 

Der er ikke udarbejdet en VVM-redegørelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Odense Nord 
Miljøcenter (daværende Odense Nord Losseplads) i 1992, da dette på daværende tidspunkt ikke var 
lovpligtigt. 

I forbindelse med lokalisering af lossepladsen er der udført omfattende undersøgelser af de 
miljømæssige forhold. 
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Der er i oktober 2002 udarbejdet en VVM-redegørelse, som kun omfatter etablering af specialdepotet 
for shredderaffald på deponeringsenhed 7A og 7B. VVM-redegørelsen er vedtaget som et tillæg til 
Fyn Amts regionplan.  

 

3.2.3 Kommune- og lokalplan  
 

Odense Nord Miljøcenter hører under Odense Kommune og er omfattet af kommuneplantillæg nr. 
11.1 samt lokalplan nr. 11-445, der sikrer det planmæssige grundlag efter kommuneplanloven for 
etablering af en kontrolleret losseplads ved Seden Inddæmmede Strand, der er vedtaget den 20. 
november 1991 af Odense Kommune. 

Kommuneplantillægget fastlægger overordnede rammer for lossepladsens etablering, drift og 
retablering. Lokalplanen uddyber disse rammer. 

Lokalplanen foreskriver bl.a., at lokalområdet skal opdeles i nærmere beskrevne områder til 
kontrolleret losseplads, specialdepot, modtageområde samt til et forrenseanlæg for perkolat. 

Lokalplanen fastsætter også, at Odense Nord Miljøcenter (daværende Odense Nord Losseplads) skal 
opdeles i deponeringsenheder, således at opfyldningen påbegyndes fra syd med henblik på hurtigst 
mulig afskærmning mod Stige By. Desuden fastlægges fyldhøjderne for hver enkelt 
deponeringsenhed. 

Lokalplanen foreskriver desuden, at Odense Nord Miljøcenter skal indhegnes etapevis, at søen, der 
ligger i områdets nordlige del, skal bevares med den omgivende bevoksning, mens søen inde i 
området forudsættes fyldt op. 

Endelig foreskriver lokalplanen, at området i takt med opfyldningen af de enkelte 
deponeringsenheder skal tilplantes efter en beplantningsplan, således at området efter endt 
opfyldning kan anvendes til landbrug, skovbrug samt rekreative formål med bl.a. stier. 

 

4. Beliggenhed og lokalisering 
Odense Nord Miljøcenter er beliggende på adressen: 

Strandløkkevej 100                           
5270 Odense N 
Tlf.:  63 18 90 00 

Deponeringsanlægget inkl. adgangsvej er beliggende på del af matr. nr. 29, Bågø Strand, Odense 
Jorder, matr. nr. 1a og 1c, Stige Strandby, Lumby, matr. nr. 60d, 60e, 61a, 61b, 62b, 63c, 65a, 71a, 
71b, 72a, 73a, 73b, 73c, 74a, 74b, 75, 76a, 77, 78 samt dele af matr. nr. 60b, 62a, 63b, 64, 65b, 66a, 
67, 68, 69, 70, Stige By, Lumby samt alle parceller, der er udstykket fra nævnte ejendomme efter den 
17. april 1990. 

P-nummer:   1.009.076.219 

Beliggenhedsplan for Odense Nord Miljøcenter fremgår af bilag 3. 
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4.1 Deponeringsanlæggets lokalisering  
 

I forbindelse med valg af lokalitet forud for etableringen af deponeringsanlægget skulle det 
daværende amtsråd vælge mellem tre placeringer for en fremtidig losseplads ved Odense. De tre 
lokaliteter var: Kærby Fed, Stige Ø Nord og Seden Inddæmmede Strand. 

Det forhenværende amtsråd fandt ikke de økonomiske forhold omkring de tre alternative placeringer 
berettiget til, at økonomien skulle tillægges afgørende betydning ved valg af placering. 

Amtsrådet mente, at man måtte tillægge hensynet til blandt andet beboerne ved Kærby Fed, hensynet 
til fredningsmæssige, rekreative og recipientmæssige interesser ved Stige Ø Nord samt hensynet til 
de forskellige levetider af lossepladserne så stor vægt, at en vis gene for jordbrugsinteresserne ved 
Seden Inddæmmede Strand måtte accepteres. 

På baggrund af denne afvejning besluttede amtsråd sig i marts 1987 for placeringen af en ny 
losseplads ved Seden Inddæmmede Strand. 

Amtsrådet fandt, at vandindvindingsinteresserne i området kunne beskyttes effektivt ved placering af 
en losseplads ved Seden Inddæmmede Strand. De væsentlige fredningsmæssige og rekreative 
interesser, der er knyttet til Odense Fjord-området, blev kun berørt i ringe omfang. Lokaliteten var 
rummelig og ville dermed give lossepladsen en relativ lang levetid. 

Odense Nord Miljøcenter ligger ca. 700 m nordøst for Stige By med tilhørende væksthusområder.  

Nord for anlægget ved Strandager i en afstand af ca. 800 m ligger en række gårde i det åbne land. Ca. 
300 m øst for Odense Nord Miljøcenter ligger et antal skydehuse i det åbne land. 

Odense Nord Miljøcenters nærmeste nabo er Strandager nord for miljøcenteret og Hammergyden i 
Stige By, der ligger sydvest for miljøcenteret. 

Deponeringsanlægget er placeret tæt på kysten, umiddelbart op ad Odense Kanal.  

Anlæggets placering blev valgt på grund af områdets geologi og hydrogeologi, som gør lokaliteten 
velegnet til etablering og drift af et deponeringsanlæg (se afsnit 8.2 og 8.3). Der er ingen risiko for 
oversvømmelse, sætning eller jordskred på anlægget.  

 

4.2 Deponeringsanlæggets omgivelser  
 
4.2.1 Beboelse og erhverv i området  
 

Omkringliggende områder er landbrugsområder med spredt bebyggelse i det åbne land. Afstanden til 
nærmeste nabo er ca. 325 m i vestlig retning. 

Der er hverken kort- eller langsigtede planer for byudvikling i området. 
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4.2.2 Rekreative arealer, vandområder, m.v.  
 

Odense Nord Miljøcenter ligger ved Odense Fjord og er placeret tæt på kysten, ca. 1½ km fra Odense 
Kanals udmunding i Odense Fjord. 

 

4.2.3 Overjordiske anlæg og kulturhistoriske monumenter, m.v. 
 

På Odense Nord Miljøcenter findes udover deponeringsenhederne omfattet af nærværende 
overgangsplan: Portbygningen, mandskabsbygningen, værkstedet, vaskepladsen, 
komposteringsanlæggene, jordbehandlingsanlægget, oplagring af forbrændingsegnet affald, 
deponeringsanlæg til shredderaffald og sorteringsanlægget til slagge. 

I forbindelse med etablering af deponeringsenhederne er der foretaget omfattende arkæologiske 
undersøgelser. Der er ingen tegn på at området har været beboet i fortiden. 

 

5. Ejerforhold og sikkerhedsstillelse 
Odense Nord Miljøcenter er en del af Odense Renovation A/S, som er et kommunalt affaldsselskab, 
der ejes af Odense Kommune beliggende i Region Syd. 

Odense Renovation A/S er beliggende på adressen: 

Snapindvej 21                             
5200 Odense V                             
Tlf.: 63 13 82 00 

Virksomhedens CVR- nummer: 17 41 40 70 

Kontaktperson:       Direktør Thomas B. Jørgensen 
           Telefon 63 13 82 01 

 

5.1 Daglig ledelse 
 

Den daglige ledelse på Odense Nord Miljøcenter forestås af anlæggets driftschef Finn Andersen samt 
holdleder Bjarne Nielsen og administrativ holdleder Kim Rasmussen. 
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5.2 Sikkerhedsstillelse  
 
5.2.1 Sikkerhedsstillelsesperiode 
 

Perkolatets indhold af forurenende stoffer vil reduceres med tiden, men hvornår det vil være muligt 
at lade en enhed overgå til passiv drift, vides ikke med sikkerhed. Man skal derfor se på udviklingen i 
perkolatet. 

Sikkerhedsstillelsesperioden fastsættes normalt til 30 år, hvilket svarer til den periode hvori 
efterbehandlingen af en deponeringsenhed forventes at skulle foretages.  

For de affaldstyper - blandet affald og mineralsk affald (herunder asbestaffald), samt støbesand - som 
anlægget forventes at modtage er der ingen umiddelbare grunde til at forkorte perioden.  

Odense Nord Miljøcenter har derfor i beregningen fastsat en sikkerhedsstillelsesperiode på 30 år for 
alle affaldstyperne.  

 

5.2.2 Sikkerhedsstillelsesbeløb  
 

Sikkerhedsstillelsesbeløbet består af to komponenter: 

• Omkostninger til nedlukning  

• Omkostninger til efterbehandling  

 

I sikkerhedsstillelsesberegningen er følgende delelementer medtaget ved nedlukning: 

• Lønninger 

• Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. 

• Oprydning (materialeoplag m.v.) 

• Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer 

• Afvikling af biaktiviteter 

• Terrænregulering, herunder volde 

• Udlægning af rodspærre 

• Udlægning af råjord og dyrkningslag 

• Beplantning 

• Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse 
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I sikkerhedsstillelsesberegningen er følgende delelementer medtaget ved efterbehandlingsperioden: 

• Indsamling, transport og bortskaffelse af perkolat og overfladeafstrømmende vand 

• Perkolat- og grundvandsmonitering samt monitering af overfladevand 

• Gasmonitering 

• Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer, herunder perkolat, gas  

• Kontrol af sætninger 

• Drift, reparation og vedligeholdelse af miljøbeskyttende systemer, herunder perkolat og gas 

• Vedligeholdelse af arealer, herunder beplantning 

• Udarbejdelse af årsrapporter 

• Årligt tilsyn, herunder gebyr for tilsyn 

• Fjernelse eller nedlukning af perkolatbrønde, perkolatbassin, gasopsamlingssystem, 
grundvandskontrolbrønde m.v. ved overgang fra aktiv til passiv drift 

• Øvrige krav til efterbehandling i medfør af miljøgodkendelsen.  

 

Efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden er der ikke foretaget en beregning på 
sikkerhedsstillelsen for deponeringsenhed 1A og 1 B. Disse enheder anses for nedlukkede i 2009, jf. 
deponeringsbekendtgørelsens § 14, stk. 3. 

For bestående deponeringsanlæg gælder det, at grundbeløbet pr. ton affald skal fastsættes i forhold til 
et skøn over de samlede udgifter til nedlukning og efterbehandling af de igangværende enheder 1C 
og SD og af de planlagte enheder 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5K, 6A og 6B.  

Grundbeløbet fastsættes for den resterende kapacitet, under hensyntagen til hensættelser for allerede 
deponeret affald på deponeringsenheder i drift.  

Odense Nord Miljøcenter har siden 1994 (SD) og 1998 (1C) hensat penge til sikkerhedsstillelse for 
nævnte deponeringsenheder. Denne hensættelse for allerede deponeret affald er medtaget i 
beregningen. 

Grundbeløbet skal differentieres efter affaldsklasser, der deponeres. Endvidere indgår følgende 
parametre i beregningerne: 

• Den årlige prisudvikling 

• Den årligt deponerede mængde affald 

• Restkapacitet 

 

Sikkerhedsstillelsen vil blive opbygget kvartalsvis i takt med, at der deponeres affald. Grundbeløbet 
reguleres en gang årligt i forbindelse med aflæggelsen af regnskab for det foregående år. 
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Beregningerne er vedlagt som bilag 4 og er opsummeret i Tabel 5-1 nedenfor. 

Enhed/affaldsklasse Affaldsklasse Sikkerhedsstillelsesbeløb, DDK 

 

 
Pr. ton resterende 

kapacitet 
(2009 værdi) 

Etableret sikkerhedsstillelse 
ved nedlukningstidspunktet 

i 2009-pris 

Enhed 1C  Blandet affald 26 kr. 14.950.000 kr. 

Enhed SD  Farligt affald 72 kr 2.880.000 kr. 

Enhed 2A  Mineralsk affald 31 kr 7.725.200 kr 

Enhed 2B  Mineralsk affald 28 kr. 14.817.000 kr 

Enhed 2 C  Mineralsk affald 28 kr. 9.408.000 kr. 

Enhed 3A  Blandet affald 28 kr. 17.640.000 kr. 

Enhed 3B  Blandet affald 28 kr. 17.640.000 kr. 

Enhed 4A  Mineralsk affald 12 kr. 20.160.000 kr. 

Enhed 4B  Blandet affald 21 kr 17.208.000 kr 

Enhed 5A  Mineralsk affald 15 kr 18.501.000 kr 

Enhed 5B  Mineralsk affald 18 kr 16.884.000 kr 

Enhed 5K  Mineralsk affald 25 kr 9.380.000 kr 

Enhed 6A  Blandet affald 23 kr. 9.568.000 kr. 

Enhed 6B  Blandet affald 30 kr. 19.770.000 kr. 

Tabel 5-1 Sikkerhedsstillelse for Odense Nord Miljøcenter 

 

5.2.3 Anvendt sikkerhedsstillelsesform  
 

Odense Renovation A/S agter at stille sikkerhed ved etablering af en bankgaranti i et pengeinstitut, 
hvilket er én af de godkendte former for sikkerhedsstillelse, jfr. § 12, stk. 3 i 
deponeringsbekendtgørelsen.  

 

5.2.4 Dokumentationen for den stillede sikkerhed  
 
Senest 3 måneder efter tilsynsmyndigheden har truffet en afgørelse om overgangsplanen vil Odense 
Renovation A/S indsende en dokumentation af sikkerhedsstillelsesordningen for 
deponeringsenhederne 1C og SD til tilsynsmyndigheden. I takt med, at de fremtidige 
deponeringsenheder tages i brug, vil Odense Nord Miljøcenter oprette en bankgaranti for hver af de 
fremtidige deponeringsenheder. En dokumentation for sikkerhedsstillelsen for de fremtidige 
deponeringsenheder indsendes ligeledes til tilsynsmyndigheden inden ibrugtagning af enhederne. 
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I forbindelse med den årlige regulering af sikkerhedsstillelsen fremsender Odense Nord Miljøcenter 
en dokumentation for den stillede sikkerhed til Miljøcenter Odense. 

 

6. Affald 
6.1 Anlægsklassificering  
 
Jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 4 skal der i overgangsplanen for et anlæg, der ønskes 
videreført efter 15. juli 2009, angives oplysninger til myndighedens brug for klassificering samt 
oplysninger til brug for klassificering i anlægsklasser. 

Klassificering af bestående enheder med farligt affald 

Odense Nord Miljøcenter har tidligere i henhold til § 6 i BEK 650 indsendt oplysninger til 
klassificering af deponeringsanlægget. De oplysninger, som Odense Nord Miljøcenter daværende 
tidspunkt har sendt ind omhandler, hvilke affaldstyper, der er deponeret på anlæggets 
deponeringsenheder, jf. § 5 stk. 2 i BEK 650. Der er ikke siden fremkommet nye oplysninger til 
tilsynsmyndighedens klassificering af deponeringsanlægget.       

Klassificering af enheder til ikke-farligt affald 

Kystnærhed 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, punkt 24 defineres kystnærhed som  

 "Område fra kystlinjen og maksimalt 15 km ind i landet, hvor der er en entydig og ubrudt 
grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod et marint vandområde, og hvor der ikke 
ligger almene vandforsyningsanlæg, der indvinder fra den berørte grundvandsressource på 
strømningslinjen mellem deponeringsanlægget mod et marint vandområde, og hvor der ikke 
ligger almene vandforsyningsanlæg, der indvinder fra den berørte grundvandsressource på 
strømningslinjen mellem deponeringsanlægget og det marine vandområde". 

 

Odense Nord Miljøcenter er beliggende ca. 7 km fra Odense Fjord og ca. 13 km fra Odense Fjords 
udmunding ved Gabet og overholder dermed afstandskravet om maksimalt 15 km til kystlinjen. 

 

Der er gennemført hydrogeologiske undersøgelser af området, hvor Odense Nord Miljøcenter er 
placeret. Resultatet af disse undersøgelser kan ses i rapporterne: 

• Hydrogeologisk Rapport for Losseplads ved Seden Inddæmmede Strand, R&H, oktober 
1984. 

• Vandbalancevurderinger - en hydrogeologisk model. Kontrolleret Losseplads Odense Nord. 
R&H, september 1989. 
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De gennemførte hydrogeologiske undersøgelser viser, at Odense Nord Miljøcenter er beliggende i et 
inddæmmet område med et frit sekundært grundvandsreservoir over et primært, artesisk 
grundvandsreservoir, som bevirker, at der i området generelt er en opadrettet grundvandsstrømning 
fra det primære reservoir til det sekundære reservoir. 

 

Det sekundære grundvandsreservoir afdrænes på entydig vis mod nord via afvandingskanaler til 
Landvandskanalen, hvorfra drænvandet pumpes til Odense Fjord. 

 

Nedstrøms (dvs. vest og syd) for området, hvor Odense Nord Miljøcenter er placeret foretages 
indvinding af grundvand til vandingsformål til gartnerier fra det primære reservoir. På grund af 
problemer med saltvandsindtrængning fra Odense Kanal forventes fremtidig vandforsyning til 
gartnerierne i stigende grad at blive baseret på opsamlet regnvand fra drivhusarealer kombineret med 
levering af vand fra Odense Vandforsyning. 

 

Der er således ikke etableret almene vandforsyningsanlæg i det inddæmmede område, hvor Odense 
Nord Miljøcenter er placeret, ligesom der ikke, grundet risikoen for saltvandsindtrængning, er 
mulighed herfor. 

 

Selvom der ikke, med den valgte placering af Odense Nord Miljøcenter i et inddæmmet område, kan 
ske en traditionel vurdering af kravet om "entydig og ubrudt grundvandsstrømning, vurderer Odense 
Renovation A/S, at intentionerne i bekendtgørelsens tekst om en entydig afstrømning til et marint 
vandområde, som samtidig ikke vil kunne påvirke almene vandforsyningsanlæg i negativ retning er 
overholdt.  

 

Med baggrund i det ovenstående er det efter Odense Renovation A/S´ opfattelse, at 
deponeringsanlægget på Odense Nord Miljøcenter opfylder deponeringsbekendtgørelsens definition 
for at være et kystnært beliggende anlæg. 

 

Anlægsklasser 
Alle p.t. etablerede deponeringsenheder er indrettet med et opadrettet grundvandstryk på 
membransystemets underside. Ikke-etablerede og ibrugtagne deponeringsenheder vil ligeledes blive 
etableret med et opadrettet grundvandstryk.  

 

Jf. afsnit 3.4 i bilag 3 i deponeringsbekendtgørelsen og kapitel 2 under punkt 6 vil 
deponeringsenhederne på Odense Nord Miljøcenter dermed kunne klassificeres som følgende: 

• Deponeringsenhed for mineralsk affald tilhører anlægsklassen MA1 

• Kystnære deponeringsenheder for blandet affald 

• Deponeringsenhed for farligt affald tilhører anlægsklasse FA1 
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6.2 Affald til deponering 
 
Odense Nord Miljøcenter vil stille krav til affaldsproducenterne om, at der inden modtagelse på 
deponeringsanlægget er foretaget en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 og 7. Kravet om at foretage en 
grundlæggende karakterisering af de enkelte læs vil kun blive fraveget i de tilfælde, hvor 
tilsynsmyndigheden har fastsat et program for affaldsproducentens overensstemmelsestestning.  
 

Pt. kan Odense Nord Miljøcenter ikke give oplysninger om den grundlæggende karakterisering af de 
affaldstyper, som ønskes optaget på positivlister. Odense Nord Miljøcenter forventer dog, at de af 
Odense Nord Miljøcenter ansøgte affaldstyper kan optages på positivlister svarende til de på Tabel 6-
4 hhv. Tabel 6-5 angivne lister efter en grundlæggende karakterisering. 

 
Affaldsdeponeringen bliver foretaget i overensstemmelse med en anlægsspecifik positivliste. Hvis 
Odense Nord Miljøcenter på baggrund af oplysningerne fra den grundlæggende karakterisering kan 
konstateres, at affaldet ikke tilhører en affaldstype, der er optaget på anlæggets positivliste, og 
Odense Nord Miljøcenter ønsker at modtage affaldet, fremsender Odense Nord Miljøcenter en 
anmodning til tilsynsmyndigheden om, at affaldet ønskes optaget på positivlisten. For de 
affaldstyper, som skal undergå en overensstemmelsestest, vil Odense Nord Miljøcenter sammenholde 
resultatet af overensstemmelsestesten med resultatet fra den grundlæggende karakterisering. Hvis 
resultaterne afviger væsentligt fra hinanden modtages affaldet ikke.  
 
Nedenstående er Odense Renovation A/S' forslag til positivlister for affald, som ønskes modtaget på 
deponeringsenhederne for mineralsk affald, blandet affald og farligt affald. Positivlisterne er 
udarbejdet ud fra kendskabet til affaldets oprindelse, sammensætning og egenskaber. 
 
Affaldet til deponering vil være deponeringsegnet. Dette indebærer, at affaldet ikke er omfattet af 
miljølovgivningens krav om frasortering til genanvendelse, specialbehandling eller forbrænding, 
ligesom det ikke må være flydende. 
 
Affaldet er derudover behandlet, dvs. som minimum sorteret, medmindre en behandling ikke vil 
nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet. 
 
6.3 Affaldsmængder  
 
Af Tabel 6-1 fremgår de årlige forventede affaldsmængder for de enkelte affaldsklasser. Tabellen er 
udarbejdet ud fra kendskab til affald modtaget gennem de senere år på Odense Nord Miljøcenter, 
forventninger til affaldsudviklingen samt den kommunale affaldsplanlægning. 
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Restvolumen for de enkelte deponeringsenheder fremgår af Tabel 7-1. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Inert 
affald 
[ton] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Blandet 
affald 
[ton] 

33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 25.000 25.000 25.000

Mineralsk 
affald 
[ton] 

0 52.000 52.000 52.000 33.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

Farligt 
affald 
[ton] 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Depone-
ringsegnet 
affald i alt 
[ton] 

35.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 79.500 79.500 79.500

Tabel 6-1 Faktiske og forventede årlige affaldsmængder [ton/år]. 

 

6.4 Positivliste 
Som udgangspunkt ønsker Odense Renovation A/S, at der fremtidigt kan modtages de samme 
affaldstyper til deponering som hidtil. Idet de videreførte deponeringsenheder ønskes klassificeret 
som enheder til mineralsk affald, blandet affald og farligt affald (dog kun SD) indebærer dette, at der 
på enhederne ønskes modtaget følgende affaldsklasser: 

 

Enhed SD til farligt affald: 

• Farligt affald i form af emballeret støvende asbest  

 

Enheder til blandet affald: 

• Blandet affald  

 

Enheder til mineralsk affald: 

• Mineralsk affald 

• Inert affald (jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 6) 
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• Farligt affald i form af støvende asbest i emballeret form 
(jf. jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 6.4) 

 
Med udgangspunkt i affaldstyper, der for nærværende kan modtages, samt i affaldets oprindelse, 
sammensætning og egenskaber foreslår Odense Renovation A/S nedenstående positivlister for 
samtlige deponeringsenheder for deponering af affald.  
 
Affald der p.t. kan modtages på Odense Nord Miljøcenter: 

I Tabel 6-2 er anført de affaldstyper Odense Nord Miljøcenter er godkendt til at modtage i henhold til 
den nugældende miljøgodkendelse.  

 

AFFALDSTYPER P.T. GODKENDT TIL MODTAGELSE PÅ ODENSE NORD MILJØCENTER  

Affaldstype Bemærkninger 

Dagrenovation Der modtages ikke længere dagrenovation ved Odense Nord Miljøcenter. 

Have-, gren- og parkaffald Have-/parkaffald anvendes til kompostering og deponeres ikke. 

Storskrald Deponeringsegnet affald fra genbrugsstationer herunder;  
PVC, trykimprægneret træ, el-skrot, emballager,  

Kontor- og handelsaffald Deponeringsegnet affald 

Erhvervs- og industriaffald Deponeringsegnet affald herunder; Kasseret biokompost, sorteringsrest fra 
Uniscrap,  

Bygge- og anlægsaffald Deponeringsegnet affald herunder; PVC, trykimprægneret træ, jord forurenet med 
f.eks. plast eller bionedbrydeligt affald,  

Affald fra renseanlæg Slam med TS > 20%, sand og ristestof 

Støberiaffald, bl.a. støbesand Oprindeligt godkendt til deponering på SD, men er efterfølgende godkendt til 
deponering på enheder med blandet affald 

Asbestholdigt affald Støvende asbestaffald på SD i emballeret stand, ikke-støvende er godkendt til 
deponering enheder til blandet affald 

Vejopfej  

Forurenet jord Jord forurenet med f.eks. plast eller bionedbrydeligt affald fra genbrugsstationer,  

Tabel 6-2 Affaldstyper p.t. godkendt til modtagelse på Odense Nord Miljøcenter 

 

Blandet affald: 

Jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 7 kan en affaldstype alene optages på positivlisten 
for en enhed til blandet affald såfremt den efterlever definitionen herpå, dvs. er en ikke-farlig 
affaldstype bestående af en blanding af organisk og uorganisk materiale og med et indhold af totalt 
organisk kulstof (TOC) på mere end 5%.  
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FORSLAG TIL POSITIVLISTE FOR DEPONERINGSENHED FOR BLANDET AFFALD 

Affaldstype EAK-koder Bemærkninger 

Bygnings- og nedrivningsaffald - 
deponeringsegnet 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald med TOC > 5% og 
hvor kildesortering ikke er mulig 

Erhvervs- og industriaffald Udelukkende deponeringsegnet, blandet erhvervsaffald. 

PVC Deponeringsegnet 17 02 03  

Storskrald 20 03 01 Udelukkende deponeringsegnet blandet affald indsamlet som 
storskrald. 

Afvandet slam, min. 25 % TS 19 08 05  

Flydende slam, min. 20 % TS 19 08 05  

19 08 01 Ristegods fra spildevandsrensningsanlæg Ristestof og sand 

19 08 02 Sand fra sandfang fra spildevandsrensningsanlæg ikke andet 
steds specificeret  

Containeraffald fra andre kommuner 20 03 01 Deponeringsegnet blandet affald fra andre kommuners 
genbrugsstationer. 

Deponi fra genbrugsstationerne 20 03 01 Deponeringsegnet blandet affald  

Trykimprægneret træ 17 02 01 1)

Trykimprægneret træ 20 01 38 1)

Jord m.m. fra erhvervsnærgenbrugs-
stationen 

17 05 04 Jord forurenet med f.eks. plast eller bionedbrydeligt affald 

Jord m.m. fra nærgenbrugsstationerne 20 02 02 Jord forurenet med f.eks. plast eller bionedbrydeligt affald 

El skrot 16 02 16 Ikke genanvendelige dele fra el skrot, eksempelvis 
ledningsdele. 

Oprydning fra miljøstationer 20 03 03 Fraktionen består eksempelvis af plastposer, pladsopfej m.v.. 

Affald fra olie/kemikalierum 20 03 03

20 03 99

Fraktionen består eksempelvis af plastposer, snavs fra gulve 
m.v.. 

Sorteringsrest fra Uniscrap 16 01 99 Fraktionen består af pladsafskrab (hovedsageligt jord). 

Fejlsorteret affald  Blandinger af flere fraktioner der ikke er farligt, inert eller 
mineralsk 

Forrenseanlæg Odense Nord Miljøcenter  19 08 15 Slam fra Odense Nord Miljøcenter’s forrenseanlæg. 

Kompost 19 05 03 Komposten anvendes til bunddække/biofilter i depoterne. 

Kasseret biokompost 19 05 03  
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Vejopfej 20 03 03  

Slagger 19 01 12 Fraktionen består af slagger, papirrester m.v. 

Andet deponeringsegnet affald Diverse deponeringsegnet affald, der hverken er inert, farligt 
eller mineralsk, og ej heller omfattet af miljølovens krav om 
frasortering til genanvendelse, specialbehandling eller 
forbrænding, eller blandede læs af inert, mineralsk og blandet 
affald, der ikke kan adskilles uden uforholdsmæssigt store 
omkostninger og hvor forsortering ikke har været muligt. 

1) Affaldet forventes at kunne blive optaget på positivlisten. Affaldet vil blive undersøgt nærmere og vil efterfølgende 
blive endeligt kategoriseret. Den endelige kategorisering vil ske inden positivlisten træder i kraft. 

Tabel 6-3 Positivliste for deponeringsenheder med blandet affald 
  

PVC og trykimprægneret træ deponeres på deponeringsenheder for blandet affald. Affaldet placeres 
separat for senere at blive fraført til genanvendelse. 

 

Mineralsk affald: 

Jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 6 kan en affaldstype optages på positivlisten for en 
enhed til mineralsk affald såfremt den efterlever definitionen herpå, dvs. er en ikke-farlig affaldstype 
primært bestående af uorganisk materiale med et indhold af totalt organisk kulstof (TOC) på mindre 
end 5%. Affaldet må kun i begrænset omfang kunne opløses i eller reagere kemisk med vand. 

 

Endvidere kan inerte affaldstyper optages på positivlisten efter en konkret vurdering og endeligt kan 
støvende asbest med asbestfibre, der er bundet af et bindemiddel eller emballeret i plast, optages på 
positivlisten. 

 
FORLAG TIL POSITIVLISTE FOR DEPONERINGSENHED FOR MINERALSK AFFALD 

Affaldstype EAK-koder Bemærkninger 

10 09 08 Brugte støbekerner og -forme 1) Ikke-farligt støbesand  
fra jern- og metalstøberier 

Brugte støbekerner og -forme  1) 10 10 06 

12 01 21 Brugte slibeemner og slibematerialer, 1) Ikke-farligt slibestøv, fra 
overfladebearbejdning af metal og plast 

Affald fra sandblæsning, 12 01 17 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Mursten 

17 01 03 Tegl og keramik 

Ikke-farligt og ej genanvendeligt 
bygningsaffald i rene eller blandede læs 
1)  

17 01 07 Blandede læs af beton, mursten, tegl og keramik 
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Glas 17 02 02 

17 05 04 Jord og sten, også fra opgravning på gl. lossepladser 

17 06 04 Isolationsmateriale - ej asbest  

17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer  

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald (f.eks. gips, rockwool, 

puds, m.v.) eller læs forurenet med andet mineralsk affald 

Jord omfattende forurenet jord, 
fjernvarmejord (specialaffald type 2), 
renset jord, mv. 

17 05 04 Jord og sten, også fra forurenede grunde, 
fjernvarmeopgravninger, mv. 

20 01 02 Glas  

20 02 02  Jord og sten fra have- og parkaffald 

20 02 03  Andet ikke-bionedbrydeligt have- og parkaffald  

20 03 07 Storskrald (beton, mursten, tegl og keramik, glas, gipsbaserede 
byggematerialer) 

Mineralsk, ej genanvendeligt affald fra 
nærgenbrugsstationer 

20 03 99 Affald ikke andet steds specificeret 

17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest - emballeret 

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer 

Asbestaffald fra bygnings- og 
nedrivningsaffald 

17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende - emballeret 

17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest - emballeret 

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer 

Asbest fra nærgenbrugsstationerne 

 

17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende - emballeret 

1) Affaldet forventes at kunne blive optaget på positivlisten. Affaldet vil blive undersøgt nærmere og vil efterfølgende 
blive endeligt kategoriseret. Den endelige kategorisering vil ske inden positivlisten træder i kraft. 

Tabel 6-4  Positivliste for deponeringsenhed for mineralsk affald  
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Farligt affald: 

På en deponeringsenhed til farligt affald kan alene optages affaldstyper der er klassificerede som 
farligt affald. 

 

FORSLAG TIL POSITIVLISTE FOR DEPONERINGSENHED FOR FARLIGT AFFALD -  SD 

Affaldstype EAK-koder Bemærkninger 

17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest - emballeret Asbest fra bygge- og nedrivningsaffald 
og fra genbrugsstationer 

17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende - emballeret 

Tabel 6-5 Positivliste for deponeringsenhed for farligt affald 

 
 

6.5 Modtagelse af affald 
 

Ved modtagelse af affald gennemføres følgende: 

• Kontrol af dokumentation, jf. § 53 og § 54 i bekendtgørelse om affald foreligger, og hvor de 
finder anvendelse dokumenter i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 
1013/2006 om overførsel af affald 

• At affaldet står opført på anlæggets positivliste og må deponeres på anlægget 

• At affaldet svarer til det affald, som har gennemgået en grundlæggende karakterisering og om der 
er foretaget en overensstemmelsestestning efter retningslinjerne i bilag 7, punkt 4 og 5 i BEK 252. 

 

Al kontrol med affald vil blive foretaget af en person med A-bevis eller kvalifikationer, som kan 
sidestilles hermed, jf. bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på 
deponeringsanlæg. 

Der foretages en registrering af affaldet med angivelse af mængde, karakteristika og oprindelse, 
leveringsdato og producent. Ved modtagelse vil der ske en visuel inspektion af affaldet ved 
indgangen til deponeringsanlægget og på deponeringsstedet og det vil blive kontrolleret, at affaldet er 
sorteret og ikke indeholder forbrændingsegnet og genanvendeligt affald. Ved begrundet mistanke om 
uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentationen vil der blive foretaget en yderligere kontrol 
af affaldet ved aflæsning og kontrolsortering af affaldet på en hertil indrettet plads.  

Der vil ske en underretning senest den følgende hverdag efter afvisningen af et læs affald anlæggets 
tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.  

Deponeringsanlægget skal udstede en skriftlig kvittering til transportøren for modtagelse af hvert læs 
affald, som modtages til deponering på anlægget.  

For deponeringsenheder for blandet affald er der jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 7.2 
fastsat et krav til stikprøvekontrol ved modtagelse af affaldet. Der vil derfor regelmæssigt - minimum 
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en gang om måned - blive udtaget hele læs ved affaldsmodtagelsen, og de udtagne læs vil blive 
udsorteret i følgende fraktioner: 

 

• Deponeringsegnet, blandet affald 

• Genanvendelsesegnet affald 

• Forbrændingsegnet affald 

• Andet affald, herunder farligt affald 

 

6.6 Acceptkriterier for modtagelse af affald 
 
6.6.1 Deponeringsenheder for mineralsk affald  
 
På enheder for mineralsk affald anvendes følgende acceptkriterier: 

 

Affaldstyper: 

Affaldet skal være én af følgende affaldsklasser / -type: 

• Mineralsk affald 

• Inert affald 

• Farligt affald / støvende asbest 

 
Støvende asbest accepteres kun såfremt asbestfibrene er bundet af et bindemiddel eller affaldet er 
emballeret i plast. Det deponeres på et særskilt område/celle eller en særskilt deponeringsenhed. 

 
Faststofindhold: 
 
Parameter Grænseværdi (mg/kg TS) 
 Inert Mineralsk 
TOC (total organisk kulstof 3 % 5 % 
BTEX (Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener) 6 heraf benzen maks. 1,5 15 
PCB (polyklorerede bifenyler) 2) 1 10 
Sum kulbrinter  (C6 - C40) 150 450 
PAH (Polycycliske aromatiske kulbrinter) 3) 4 75 
Naphtalen 0,5 5 
2) Sum: PCB nr. 28, 52, 101, 118, 153, og 180 
3) Sum: Flouranthen, benz(b,k,j)flouranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indino(1,2,3-c,d)pyren 

Tabel 6-6: Acceptkriterier for faststofindhold for mineralsk og inert affald til deponering på enhed til 
mineralsk affald 
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For farligt affald: Asbestaffaldet må ikke indeholde andre farlige stoffer end støvende asbest 
 
Udvaskningsegenskaber: 
 
Deponeringsbekendtgørelsens Bilag 3, afsnit 9 åbner muligheder for, at kystnære deponeringsanlæg 
med indadrettet grundvandstryk, kan opnå en lempelse af acceptkriterierne angivet i samme bilags 
tabeller for udvaskningsegenskaber. Lempelsen kan tillades uden at anlæggets vægtede 
fortyndingsfaktor beregnes. 
 
På denne baggrund ønsker Odense Renovation A/S, at der for modtagelse af mineralsk affald, samt 
ikke-farligt gipsaffald på deponeringsenheder for mineralsk affald kan tillades acceptkriterier i 
henhold til bekendtgørelsens bilag 3, tabel 3.3 hhv. tabel 3.9 lempet med en faktor 3 - dog undtaget 
cadmium, kviksølv, bly og DOC. 

Da grundvandsstrømmen under deponiet ikke er rettet mod et overfladevandsområde med ferskvand  
kan grænseværdierne for klorid, flourid og sulfat udgå.  

 

Stof/parameter Grænseværdi - Inert Grænseværdi - Mineralsk 

 L/S = 2  
l/kg TS 

(mg/kg TS) 

L/S = 10 
l/kg TS 

(mg/kg TS) 

For C0

 
(mg/l) 

L/S = 2  
l/kg TS 

(mg/kg TS) 

L/S = 10 
l/kg TS 

(mg/kg TS) 

For C0

 
(mg/l) 

Arsen (As) 0,30 1,50 0,180 1,20 6,0 0,90 

Barium (Ba) 21,0 60 12,0 90 300 60 

Cadmium (Cd) 0,030 0,040 0,020 0,60 1,0 0,30 

Krom total (Cr) 0,60 1,50 0,30 12,0 30 7,5 

Kobber (Cu) 2,70 6,0 1,80 75 150 90 

Kviksølv (Hg) 0,0030 0,010 0,0020 0,050 0,20 0,030 

Molybdæn (Mo) 0,90 1,50 0,60 15,0 30 10,5 

Nikkel (Ni) 0,60 1,20 0,36 15,0 30 9,0 

Bly (Pb) 0,20 0,50 0,15 5,0 10 3,0 

Antimon (Sb) 0,060 0,180 0,30 0,50 2,10 0,45 

Selen (Se) 0,180 0,30 0,120 0,90 1,50 0,60 

Zink (Zn) 6,0 12,0 3,60 75 150 45 

Klorid (Cl-) - - - - - - 

Flourid (F-) - - - - - - 

Sulfat (SO4
--) - - - - - - 
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Phenolindex 1,50 3,0 0,90 - - - 

DOC 240 500 160 380 800 250 

Tabel 6-7: Acceptkriterier for udvaskningsegenskaber for mineralsk og inert affald til deponering 
på enhed til mineralsk affald. Ref. Deponeringsbekendtgørelsens bilag 3,  tabel 3.3 hhv. 
tabel 3.9 -  lempet med en faktor 3 - undtaget cadmium, kviksølv, bly og DOC. 

   

 

6.7 Deponeringsenhed for blandet affald  
 

Ved deponering af blandet affald vil der foreligge en grundlæggende karakterisering i henhold til 
punkt 2 i bilag 3 i deponeringsbekendtgørelsen. Der er ikke i deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, 
punkt 7.1 fastsat grænseværdier for deponeringsanlæg til blandet affald. I forbindelse med 
karakteriseringen af blandet affald er der ej heller krav om at gennemføre testning af affaldet. 

På enheder for mineralsk affald anvendes følgende acceptkriterier: 

Affaldstyper: 

Affaldet skal være følgende affaldsklasse /  -type: 

• Blandet affald 

  

Affaldet skal have undergået behandling forud for deponering, som minimum omfattende udsortering 
af inerte og mineralske affaldstyper. Såfremt kildesortering ikke har været muligt, og det ud fra en 
ressource- og omkostningsmæssig betragtning ikke vurderes hensigtsmæssigt at foretage sortering af 
et læs blandet affald indeholdende inert og/eller mineralsk affald og forbrændingsegnet affald, kan 
det pågældende læs affald accepteres deponeret på en deponeringsenhed for blandet affald. 

Blandede læs med flere affaldstyper kan som udgangspunkt accepteres til deponering, såfremt 
affaldstyperne ikke enkeltvis er omfattet af definitionen på farligt affald. 

 

6.8 Deponeringsenhed for farligt affald   
 

Odense Renovation A/S ønsker fortsat at deponere farligt affald i form af støvende asbest emballeret 
i plast på enheden SD. 

Som udgangspunkt skal der opstilles acceptkriterier for modtagelse af farligt affald på en 
deponeringsenhed til farligt affald. Således til faststofindholdet jf. deponeringsbekendtgørelsens 
bilag 3, tabel 3.11 og 3.12, samt til udvaskningsegenskaberne, jf. samme bilags tabel 3.14. 

Odense Renovation A/S ønsker alene at modtage farligt affald i form af støvende asbest på enheden. 
En testning af dette affald kræver nedknusning til 120 my. På denne baggrund vurderer Odense 
Renovation A/S, at testning ikke er praktisk muligt - pga. arbejdsmiljørisici i forbindelse med 
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testningen, hvorfor Odense Renovation A/S anser, at affaldet ikke kræver testning - jf. 
Deponeringsbekendtgørelsen bilag 3 afsnit 2.3. 

På denne baggrund ansøger Odense Renovation A/S om, at der ved modtagelse af støvende asbest på 
deponeringsenhed SD alene fastsættes acceptkriterier omfattende krav om, at affaldet skal være 
emballeret i plast. 

 

7. Teknisk beskrivelse  
7.1 Generelt  
 

Odense Nord Miljøcenter er beliggende på et ca. 110 ha stort areal ved Seden Inddæmmede Strand. 
Området er et fladt inddæmmet areal, gennemskåret af en afvandingskanal. Anlægget grænser mod 
øst op til Odense Kanal. Mod de øvrige retninger grænser anlægget op til åbne arealer for 
gartnerierhverv og landbrug. Odense Nord Miljøcenters beliggenhed ses af bilag 3, mens den 
overordnede indretning af anlægget ses af bilag 1. 

Tilkørsel til Odense Nord Miljøcenter sker ad Strandløkkevej. Fra indkørslen fører en vej forbi 
anlæggets forrenseanlæg og videre til modtageområdet. Ved modtageområdet er portbygning med 
brovægt placeret samt parkeringsplads ved mandskabsbygningen. 

Umiddelbart indenfor modtageområdet er der indrettet vaskeplads samt værksted for anlæggets 
maskinpark. 

Selve anlægget er opdelt i deponeringsenheder - jf. bilag 1 - til deponering af mineralsk, blandet og 
farligt affald.  

 

7.1.1 Åbningstid  
 

Anlægget har åbent på følgende tidspunkter: 

• Mandag - fredag: 7.00 - 16.00 

• Lørdag og søndag: lukket 

Kun driftspersonale og personer, der er påkrævet i forbindelse med håndteringen af affald må 
normalt færdes på området. Det er altid opsyn på pladsen i åbningstiden. 

Anlægget er indhegnet og aflåst udenfor åbningstid. 

 

7.2 Deponeringsanlæggets indretning 
 
7.2.1 Generelt 
 

De enkelte deponeringsenheder er i Tabel 7-1 angivet med navn, størrelse, anvendelse samt 
deponeret volumen (opgjort pr. oktober 2009), restkapacitet og forventet driftsperiode. 
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Etape Status 
Nuværende / 

fremtidig aktivitet  
Areal Volumen 

Restkapacitet 

 Pr. ultimo 
2009 

Opstartet/

Forventes 
opstartet 

Forventes 
nedlukket 

Enhed 
1A 

Etableret - 
nedlukket 

Deponering af 
forurenet jord. 45.500 m2 675.000 m3 0 1994 2009 

Enhed 
1B 

Etableret - 
nedlukket 

Deponering af 
forurenet jord. 39.900 m2 570.000 m3 75.000 m3 1996 2009 

Enhed 
1C 

Etableret - i drift 
Deponering af blandet 
affald. 41.000 m2 575.000 m3 225.000 m3 1998 2018 

Enhed 
2A 

Etableret -  
ej i drift 

Slaggesorteringsanlæg   
  / 
Deponering af 
mineralsk affald 

10.500 m2 178.000 m3 178.000 m3 2057 2061. 

Enhed 
2B 

Ej etableret 
Deponering af 
mineralsk affald. 

30.000 m2 378.000 m3 378.000 m3 2010 2020 

Enhed 
2C 

Ej etableret 
Deponering af 
mineralsk affald. 

20.000 m2 240.000 m3 240.000 m3 2020 2026 

Enhed 
3A 

Ej etableret 
Deponering af blandet 
affald. 40.000 m3 630.000 m3 630.000 m3

2018 2043 

Enhed 
3B 

Ej etableret 
Deponering af blandet 
affald. 

40.000 m3 630.000 m3 630.000 m3

2043 2068 

Enhed 
4A 

Ej etableret 

Oplag af brændbart 
affald  / 
Deponering af 
mineralsk affald 

45.000 m3 1.200.000 m3

1.200.000 m3 2026 2056 

Enhed 
4B 

Ej etableret 
Deponering af blandet 
affald 

45.000 m3 848.000 m3 848.000 m3 2069 2102 

Enhed 
5A 

Etableret -  
ej i drift 
Skal ombygges 

Jordbehandlingsanlæg
   / 
Deponering af 
mineralsk affald 

20.000 m2 881.000 m3 881.000 m3 2062 2086 

Enhed 
5B 

Etableret -  
ej i drift 

Slamkomposteringsan
læg.         / 

Deponering af 
mineralsk affald  

53.800 m2 491.000 m3 491.000 m3 2087 2103 

Enhed 
5K 

Etableret -  
ej i drift 

Komposteringsanlæg.
   / 

18.700 m2 268.000 m3 268.000 m3 2104 2111 
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Deponering af 
mineralsk affald 

 

Enhed 
6A 

Ej etableret 
Deponering af blandet 
affald 

17.000 m2 416.000 m3 416.000 m3 2103 2113 

Enhed 
6B 

Ej etableret 
Deponering af blandet 
affald 

45.000 m2 659.000 m3 659.000 m3 2114 2133 

Enhed 
SD 

Etableret - i drift 
Deponering af farligt 
affald 

8.800 m2 40.000 m3 16.000 m3 1994 2012 

Tabel 7-1 Data for de enkelte deponeringsenheder pr. november 2009 

 

Indtil den 16. juli 2009 er der deponeret inert, mineralsk og blandet affald på deponeringsenhed 1C. 
Efter 15. juli 2009 er der kun deponeret blandet affald på enhed.  

 

7.2.2 Membransystemet for de etablerede deponeringsenheder 
 

Enhed Bundmembran Fald på membran 

[‰] 

1A 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

1B 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

1C 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

SD 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

5A 1,0 mm polymermembran 
(HDPE), minimum 0,25 m 
dræn- og beskyttelseslag 

3 

10 ved indløbsbygværk 
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3 5B 0,30 m moræneler, 1,0 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,25 m dræn- og 
beskyttelseslag 

10 ved indløbsbygværk 

5K 0,30 m moræneler, 1,0 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

3 

10 ved indløbsbygværk 

2A 0,50 m moræneler, 1,0 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

3 

10 ved indløbsbygværk 

Tabel 7-2 Opbygning af membransystemer for etablerede deponeringsenheder 

Moræneleren i bundmembranen er etableret som en kunstig geologisk barriere. 

Alle ovennævnte deponeringsenheders membranbelagte areal har et opadrettet grundvandstryk, idet 
membranfladerne er placeret under områdets sekundære grundvandsspejl. 

Områdets sekundære grundvandsspejl er bestemt af et omfangsdræn placeret i periferien af 
deponeringsenhederne. Omfangsdrænets niveaumæssige placering varierer mellem kote ca. -0,9 og   
-1,1 m. 

Under bundmembranen er etableret et nedre drænsystem med afledning til en drænpumpebrønd. Ved 
pumpning er det således muligt, at styre trykniveauet på bundmembranen. 

Membransystemet for de enkelte deponeringsenheder er opbygget til at efterleve de ved de 
pågældende deponeringsenheders etableringstidspunkt gældende krav og normer. 

Udførte undersøgelser og kontrolprocedurer ved etablering af membransystemet i de enkelte 
deponeringsenheder er dokumenteret og godkendt af det forhenværende Fyns Amt. 

 

7.2.3 Membransystem for deponeringsenheder der videreføres 
 

For en beskrivelse af de geologiske og hydrogeologiske forhold under deponeringsenhederne 
henvises til afsnit 8.2 og 8.3. 

Deponeringsenhedernes membransystemer består af en geologisk barriere etableret som et 
komprimeret lerlag og en bundmembran af plast (HDPE). 
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7.2.3.1 Yderligere reducerede krav til membran- og perkolatopsamlingssystem 
 

I Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 3.4.2.3 åbnes der mulighed for, at deponeringsanlæg 
med indadrettet grundvandstryk kan etableres med "yderligere reducerede krav" til 
membransystemet. Disse reducerede krav indebærer, at den godkendende myndighed kan fastsætte 
krav til membransystemet, der er lempede i forhold til de normale krav til samme, evt. helt bortfalde 
et krav om etablering af et membransystem. 

Indadrettet grundvandstryk 

Membransystemet er for alle etablerede deponeringsenheder etableret med oversiden under 
grundvandsspejlet, og ved etableringen af de resterende deponeringsenheder agtes dette princip 
ligeledes fulgt. 

For de etablerede enheder ligger membransystemet overside gennemsnitligt som følger: 

Etape 1A 1B 1C 2A 5A 5B 5K SD 

Dybde under gvs. 
(m) 

0,95 1,05 1,05 1,25 0,84 1,12 0,84 0,79 

Tabel 7-3 Gennemsnitsdybder for membraner 

De resterende enheder agtes etableret efter samme system med overside i ca. 1,0 m under 
grundvandsspejlet.  

Indsivning til affaldet 
For at vurdere størrelsesordenen af den potentielle grundvandsindsivning til deponeringsenhederne er 
i Figur 7-1 gennemført overslagsmæssige beregninger af indsivningsmængden. 
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Indsivningsmængde, q (mm/år )
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m
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q = k x i x A
i = (h-Z)/L

L = lertykkelse = 0,3 m

Z = Dræn-og beskyttelseslag = 0,3 

h = dybde under gvs

gvs

5% af teoretisk 
perkolation 
(240 mm/år)

 
 
Figur 7-1 Indsivningsmængde 

Beregningerne er gennemført med en lertykkelse på 0,3 m med en permeabilitetskoefficient på   
1x10-10 m/s og med et hydraulisk tryk over membranen på 0,3 m. Plastmembranen er ikke taget i 
regning, hvilket resulterer i et stærkt konservativt resultat. 

Det fremgår af ovenstående, at indsivningen overslagsmæssigt andrager ca. 10 mm/år, hvilket er 
mindre end 5 % af den teoretiske perkolatproduktion. 

Der vil kunne forekomme en forøget indsivning i de dybest beliggende områder af membranfladen, 
typisk ved perkolatsamlebrønde og andre udløbsværker. Når det hertil tillægges: 

• at beregninger er konservative (plastmembranen er ikke taget i regning) 

• at der fra resultaterne af det løbende moniteringsprogram ikke er konstateret forhold der 
indikerer en indsivning 

• at der er etableret foranstaltninger, der muliggør en reduktion af indsivningen ved pumpning 
fra det nedre drænsystem 

må det konkluderes, at indsivningen af grundvand til affaldet ikke overstiger en mængde svarende til   
5 % af perkolatdannelsen. 
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Yderligere reducerede krav 

De hidtil etablerede enheder på Odense Nord Miljøcenter er etableret - jf. ovenstående  

Enhed Bundmembran Fald på membran 

[‰] 

1A 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

1B 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

1C 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

SD 0,30 m moræneler, 0,75 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

5 

10 ved indløbsbygværk 

5A 1,0 mm polymermembran 
(HDPE), minimum 0,25 m 
dræn- og beskyttelseslag 

3 

10 ved indløbsbygværk 

5B 0,30 m moræneler, 1,0 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,25 m dræn- og 
beskyttelseslag 

3 

10 ved indløbsbygværk 

5K 0,30 m moræneler, 1,0 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

3 

10 ved indløbsbygværk 

2A 0,50 m moræneler, 1,0 mm 
polymermembran (HDPE), 
minimum 0,3 m dræn- og 
beskyttelseslag 

3 

10 ved indløbsbygværk 

Tabel 7-2 - med en reduceret tykkelse på 30 cm af den kunstigt etablerede geologiske barriere i 
forhold til et normalt krav på min. 50 cm.  

   38
 



 
 
 

Taget i betragtning at: 

• deponeringsanlægget er lokaliseret, hvor der ingen grundvandsinteresser er 

• de geologiske og hydrogeologiske forhold på lokaliteten bevirker, at der er en konstant 
opadrettet strømning fra det primære til det sekundære grundvandsmagasin, hvilket 
umuliggør en forurening af det primære grundvandsmagasin 

• membransystemet er placeret under det sekundære grundvandsspejl og bevirker dermed, at 
der er et indadrettet grundvandstryk 

• det er muligt at styre grundvandstrykket på membranen via det nedre drænsystem 

 

søger Odense Renovation A/S på denne baggrund hermed om tilladelse til at videreføre de bestående 
enheder på Odense Nord Miljøcenter med yderligere reducerede krav til membransystemet på 
deponeringsenhederne svarende til, at den geologiske barriere er minimum 30 cm tyk og der 
etableres en plastmembran direkte herpå. Membranerne etableres med oversiden i ca 1,0 under 
grundvandspejlet. 

 

Kunstigt etableret geologisk barriere 
Til den kunstigt etablerede geologiske barriere er hidtil anvendt ler der opfylder nedennævnte krav: 

• Lertype:     Moræneler 

• Lerindhold, L:   > 14 % 

• Plasticitetsindeks, Ip: > 5 % 

• Kalkindhold, ka:   < 30 % 

• Vandindhold:    wnat > wopt bestemt udfra Standard Proctorforsøg 

• Sten med diameter større end 0,1 m forekommer ikke 

I henhold til DS/R 466 vil moræneler, der opfylder ovennævnte krav, have en permeabilitets-
koefficient på k < 1 × 10-10 m/s.  

Ved etableringen af de resterende enheder agter Odense Renovation A/S at benytte lermaterialer der 
mindst giver tilsvarende eller bedre hydrauliske egenskaber.  

Ifølge deponeringsbekendtgørelsen er de normale ikke-reducerede krav til et in-situ lerlags 
permeabilitet og lagtykkelse som følger: 

 

 Mineralsk affald Blandet affald Farligt afflad 

1,0x10-9 m/s 1,0x10-9 m/s 1,0x10-9 m/s Permeabilitetskoefficient (k) 

Lagtykkelse (af in-situ lerlag) 2,0 m 2,0 m 5,0 m 

Tabel 7-4 Deponeringsbekendtgørelsens krav til in-situ lerlag 
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Ved anvendelse af Darcy´s Lov med 30 cm hydraulisk tryk på membranoverfladen kan ovenstående 
krav konverteres til en maksimal vandflux ud gennem en kunstig etableret geologisk barriere. 

Nedenstående tabel sammenstiller det maksimale krav til vandfluxen med den aktuelle vandflux ud 
gennem den på deponeringsenhederne kunstig etablerede geologisk barriere. 

 Mineralsk affald Blandet affald Farligt affald 

Max. vandflux (mm/år) 36 36 33 

Aktuel vandflux (mm/år) 6 6 6 

Tabel 7-5 Krav til vandflux 

Som det fremgår af ovenstående overholder den kunstigt etableret geologisk barriere på deponerings-
enhederne klart bekendtgørelsens krav til vandfluxen. Selv kravet til vandfluxen for deponerings-
enheder med farligt affald er overholdt med over 5 gange. 

 

7.2.4 Perkolatopsamlingssystem  
 
7.2.4.1 Drænsystem for deponeringsenheder der videreføres  
 

Hoved- og sidedræn: 

Hoved- og sidedræn er hidtil udført og agtes for de resterende enheder ligeledes udført som 
stenfyldte render med en kerne af nøddesten (ø 16 – 32 mm) med en permeabilitetskoefficient på ca. 
5 m/sek. Hoveddrænene er suppleret med drænrør større end Ø 80 mm, liggende inde i stenrenderne  

Sidedrænene er udført af perlesten (ø 2 – 8 mm) med en permeabilitetskoefficient på ca. 0,1 m/sek.. 

Faldet i hoveddrænene er minimum 5 ‰. 

Drænenes dimensioner og afstanden mellem sidedrænene er fastlagt i overensstemmelse med 
angivelserne i DS/R 466 herunder, at systemet ved tilstopning/kollaps af 50 % af drænene fortsat er i 
stand til at afdræne den forudsatte perkolatmængde, henholdsvis holde perkolathøjden i dræn- og 
beskyttelseslaget under 0,3 m. 

Dræn- og beskyttelseslaget: 

I henhold til Deponeringsbekendtgørelsen skal dræn- og beskyttelseslaget over membransystemet 
etableres med en minimum tykkelse på 0,5 m, idet dog tilsynsmyndigheden ud fra kendskabet til det 
affald, der deponeres, kan beslutte, at tykkelsen af dræn- og beskyttelseslaget kan reduceres på alle 
affaldsklasser til min. 0,3 m.  

Jf. angivelserne i Tabel 7-2 er dræn- og beskyttelseslaget på de etablerede deponeringsenheder udlagt 
med en tykkelse på 0,3 m i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse. Odense 
Renovation A/S ønsker også ved etableringen af de resterende deponeringsenheder at udlægge dræn- 
og beskyttelseslaget med den samme tykkelse. 

Idet drænenes dimensioner og afstande er fastlagt i overensstemmelse med DS/R-Info 466 har 
drænsystemet kapacitet til at holde perkolatstanden over membransystemet under en trykhøjde af 0,3 
m uanset om drænlaget tykkelse er 0,3 m eller 0,5 m. Som følge heraf vurderes benyttelsen af den 
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reducerede tykkelse på 0,3 m ikke at give en forøget risiko for gennemsivning af perkolat gennem 
membransystemet.  

Med hensyn til drænlagets funktion som beskyttelseslag har Odense Renovation A/S ladet udføre 
Edb-beregninger over spændingsforløbet gennem et 30 cm beskyttelseslaget. Beregningerne er 
vedlagt som bilag 5. Ifølge disse beregninger kan det konkluderes, at såfremt der køres på et 
affaldslag på min. 0,5 m, er der ingen risiko for, at der kan presses en skarp genstand gennem 
polymermembranen. 

På denne baggrud anser Odense Renovation A/S, at betingelserne for at kunne reducere 
deponeringsbekendtgørelsens krav om et 0,5 m drænlag til 0,3 m for at være tilstede. 

Brønde og udløbsbygværker: 

Der er etableret rense- og inspektionsbrønde i enden af visse hoveddræn. 

Perkolatdrænene fører det opsamlede perkolat til perkolatpumpebrøndene placeret for hver deletape i 
deponiets rand. Perkolatpumpebrønde er etableret af glasfiberarmeret polyester. Alle brønde 
beskyttes mod påvirkninger fra affald og perkolat med belægninger af vinylester, polyester eller 
asfaltemulsion. 

I deponeringsenhedernes dybdepunkt er etableret såkaldte indløbsanlæg. Disse har til formål at sikre, 
at perkolatet fra etapens hoveddrænledninger uden problemer kan tilledes opsamlingsbrøndene. 
Således er opsamlingsbrønde med flere indløb etableret så perkolat fremført til anlægget ender i 
opsamlingsbrønden blot et indløb fungerer. I områderne ved indløbsanlæggene er dræn-/beskyttelses-
laget erstattet af mere permeable gruslag. Desuden er der over drænrørene etableret minimum 10 cm 
tykke armerede betonplader for yderligere at hindre knusning af rørene. 

Fra perkolatbrøndene føres perkolatet videre til behandling dels via trykledninger og i mindre 
omfang via gravitationsledninger af plastrør. Rørene er lagt i jorden uden for deponienhederne. 
Ledningerne er sektioneret med brønde for vedligeholdelse. 

SRO-anlæg: 

Der er etableret et SRO-anlæg til styring, regulering og overvågning af pladsens perkolatflow og af 
perkolatniveauerne i de enkelte perkolatopsamlingsbrønde. 

Herved sikres, at det dannede perkolat tilføres forrenseanlægget efter deponeringsenhedernes 
aktuelle afledningsbehov eller forrenseanlæggets kapacitet og behov for sammensætning af perkolat 
fra ”unge” og ”gamle” deponeringsenheder. 

Jfr. ovenstående gennemgang vurderes drænsystemet i deponeringsenhederne at opfylde kravene i 
deponeringsbekendtgørelsen. 

 

7.2.4.2 Forrenseanlæg 
 

Perkolatet ledes til Odense Nord Miljøcenters forrenseanlæg, hvor der sker en rensning så udløb fra 
forrenseanlægget svarer til forureningsgraden af almindeligt byspildevand. Det således forrensede 
perkolat afledes til rensning på Odense Nordvest Renseanlæg via det offentlige spildvandssystem.  
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7.2.5 Overfladevand/drænvand 
 

Drænsystemet kan opdeles i følgende 3 hovedområder: 

• Omfangsdræn/grøfter i anlæggets randzoner 

• Dræn uden for deponeringsenhederne 

• Dræn under deponeringsenhederne 

Regnvand, der ikke siver ned gennem det deponerede affald, men i stedet afledes langs overfladen af 
færdigopfyldte slutafdækkede deponeringsenheder, uden berøring med affaldet, vil blive afledt til 
drænsystemet uden for deponeringsenhederne og/eller til omfangsdrænet/grøften omkring anlægget 
og videre herfra til Odense Kanal/Odense Fjord. 

Drænsystemet under deponeringsenhederne er udført med hoved- og sidedræn bestående af grus. 
Hoveddrænrørene er suppleret med drænrør i en kvalitet, der kan modstå trykket fra det ovenover 
liggende affald. 

Drænsystemet afvander til pumpebrønde. I pumpebrøndene er der mulighed for prøveudtagning for 
hver hoveddrænsstreng. 

Ud over hoved- og sidedræn er der uden for grænserne for hver deletape etableret et lokalt omfangs-
dræn, placeret i kote ca. -1,0 m. Disse dræn sikrer sammen med omfangsdrænet/grøften i randen af 
anlægget samt drænene uden for deponeringsenhederne, at det sekundære grundvandsspejl forbliver i 
det fastlagte niveau omkring kote -1,0 m, når man efter opfyldning med affald ønsker at frigive det 
sekundære grundvandsspejl fra de dybere liggende hoveddræn. 

De lokale omfangsdræn er udført tilsvarende hoveddrænene af grus suppleret med drænrør. 
Omfangsdrænene afvander direkte til opsamlingsbrønde udenfor deponeringsområderne. Drænvandet 
fra pumpebrøndene pumpes også hertil før den samlede vandmængde føres til omfangsdrænet eller 
grøften omkring anlægget og derfra til Odense Kanal/Odense Fjord. 

Af hensyn til overvågning af systemet er der etableret inspektionsbrønde i forbindelse med omfangs-
drænene. 

   42
 



 
 
 

Systemet er illustreret ved Figur 7-2 nedenfor. 

 

Figur 7-2: Princip for trykforholdende under deponeringsenhederne 

 

 

7.3 Drift af deponeringsenhederne 
 

Driften af Odense Nord Miljøcenter sker som beskrevet i driftsvejledningen for anlægget som kan 
ses på Odense Nord Miljøcenter. 

 

7.4 Gashåndtering, indretning og drift 
 

Gasproduktionen på en deponeringsenhed med organisk affald er typisk fordelt således, at 20 % af 
deponeringsenhedens gasmængde dannes og forsvinder uden opsamling under affaldsopfyldningen. 
Da deponeringsenhedens omsætning på dette tidspunkt endnu ikke har nået methanfasen, er hoved-
parten af den undslupne gas kuldioxid. 

Efter affaldsopfyldningen slutafdækkes deponeringsenheden og i den efterfølgende ca. 10 år lange 
periode dannes 70 % af gasmængden. Deponeringsenhedens omsætning er i denne periode i methan-
fasen, og gassens sammensætning er med methan og kuldioxid som de dominerende gasarter. Når 
omsætningen efterhånden er ved at have gennemlevet methanfasen, vil gasproduktionen på 
deponeringsenheden begynde at falde. 
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Den samlede producerede gasmængde for de etablerede deponeringsenheder er beregnet til ca. 
550 mio. Nm3, og den maksimale produktion forventes at være ca. 16 mio. Nm3/år. Dette svarer til, 
ved en brændværdi for deponigas på 16,2 MJ/Nm3, en samlet produceret energimængde på 8.910 TJ. 

Indvindingssystemet er etableret med lodrette og vandrette boringer. Kondensvand, dannet ved 
gasindvindingen, afledes til perkolatdrænsystemet. 

De deponerede affaldsmængder på deponeringsenhederne 1A, 1B og 1C indeholder følgende 
procentdele dagrenovation i vægt-%: 

Enhed Indhold af dagrenovation 

[vægt-%] 

1A 15 

1B 5 

1C 9 

Tabel 7-6 Indhold af dagrenovation på etape 1A, 1B og 1C 

Dagrenovation på enhederne 1B og 1C er udelukkende anvendt som beskyttelseslag. Der er ikke 
deponeret yderligere dagrenovation på disse deponeringsenheder. 

Odense Renovation A/S og Fjernvarme Fyn A/S står for driften af indvindingsanlægget, som er 
etableret på deponeringsenhed 1A og 1B. Der indvindes ikke gas på 1C 

Odense Renovation A/S vurderer, at der med de forventeligt meget små mængder bionedbrydeligt 
materiale i blandet affald, og specielt i mineralsk affald ikke vil være behov for at etablere 
indvindingsanlæg på andre deponeringsenheder. 

 

7.5 Massestrømme og processer 
 

Den væsentligste tilførsel til anlægget er affald. Her ud over tilføres forskellige ressourcer for at 
kunne behandle affaldet. De tilførte ressourcer går bl.a. til drift af miljøbeskyttende systemer og 
bygninger. 

I forbindelse med driften af anlægget kan der forekomme emissioner af forskellig art. Emissionerne 
stammer dels fra kørsel med maskiner, drift af bygninger samt fra selve affaldet. 
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Figur 7-3 viser den overordnede massebalance for Odense Nord Miljøcenter. 
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Figur 7-3 Overordnet massebalance over Odense Nord Miljøcenter 

I anlæggets driftsperiode er de væsentligste parametre fra massebalancen anført i Tabel 7-7. Her ses 
værdierne for tilført affald, forbrug af vand, energi m.v. samt udvundet deponigas og fraført perkolat 
for de seneste år. 

 

Parameter 2006 2007 2008 

Tilført affald [ton] 418.978 504.464 476.691

Vand [m3] 1.761 960 2.192

El [kWh] 707.511 752.391 694.007

Diesel, gas, olie (inkl. varme) [L] 282.011 302.755 305.025

Deponigas [m3] 1.359.268 1.505.432 1.472.448

Fraført perkolat [m3] 157.772 216.607 169.731

Tabel 7-7 Tilført affald, forbrug af vand, energi m.v. samt fraført perkolat.  
Dataene gælder for hele anlægget. 

Efter anlæggets retablering vil den væsentligste parameter være fraførslen af perkolat til rensning på 
forrenseanlægget. Fraførslen af perkolatet vil kræve forbrug af el til drift af pumper. 
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8. Miljøbeskrivelse  
8.1 Klimatiske forhold  
 
Der bliver løbende registreret nedbør ved hjælp af en elektronisk nedbørsmåler placeret på 
forrensningsanlægget. Nedbørsdata fra forrenseanlægget er hentet ca. en gang om måneden og 
overført til databasen på Odense Nord Miljøcenter. 

For at have et større datagrundlag at arbejde med, er der i 2002 opsat en vejrstation ved slam-
komposteringspladsen på Odense Nord Miljøcenter. Data fra vejrstationen overføres via GSM 
dagligt til en computer i mandskabsbygningen. Vejrstationen registrerer vindretning, vindhastighed, 
nedbør, lufttryk og lufttemperatur. 

I år 2006 er der registreret 731 mm nedbør, i 2007 909 mm nedbør og i 2008 faldt der 804 mm 
nedbør. For år 2006, 2007 og 2008 er det en gennemsnitlig nedbør på ca. 815 mm/år. 

Følgende data er registret hos DMI: 

 Januar Februar Marts April Maj Juni 

Temp. °C 0,3 0,3 2,6 6,2 11,4 15,0 

Vind m/s 5,4 5,3 5,6 5,0 4,7 4,3 

Sol timer 35 63 108 171 238 244 

 

 Juli August September Oktober November December 

Temp. °C 16,1 16,1 13,0 9,4 5,0 1,9 

Vind m/s 4,4 4,2 4,6 4,7 5,3 5,5 

Sol timer 228 220 151 101 57 34 

Tabel 8-1  Gennemsnitsværdier for hver enkelt måned for et gennemsnitsår på Fyn 

 

8.2 Geologi  
 

Odense Nord Miljøcenter er beliggende på et fladt tidligere strandengs- og fjordbundsareal med koter 
mellem 0 m og -1 m og med en dæmning ud mod Odense Kanal. 

De udførte geologiske undersøgelser har vist, at der i de øverste aflejringer træffes post- og 
senglaciale aflejringer, som består af vekslende lag af muld, gytje, tørv, silt, ler og sand. Sand er mest 
dominerende og variere i tykkelsen fra 1 til 4,9 meter. Områdets sekundære grundvandsreservoir 
findes i sandlaget. 

Under det øvre sandlag findes et tilsyneladende sammenhængende 2-20 meter tykt og regionalt 
udbredt morænelerslag, som danner et beskyttende dæklag over det underliggende primære 
grundvands-reservoir af smeltevandssand. Denne underliggende lagforekomst af smeltevandssand, 
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med regional udstrækning, har en tykkelse på 8-20 meter. Lagets overside er inden for det aktuelle 
område beliggende mellem kote -8 og -25 m. 

Under smeltevandssandet findes moræneler, som underlejres af tertiært ler med overside i kote -30 til 
-50 m. 

Undersøgelser af de geotekniske forhold på Odense Nord Miljøcenter viser, at arealet har relativt 
ensartet bæredygtig jordbundsforhold. Stabilitetsberegninger viser, at der i området er tilfreds-
stillende stabilitetsforhold. Det er derfor vurderet, at der ikke er risiko for stabilitetsbrud og 
sætninger, der kan medføre skader på membransystemet. I det omfang man, trods ovenstående, vil 
træffe jordbundsforhold med utilfredsstillende stabilitet eller bæredygtighed, vil disse blive udskiftet 
inden membransystemet udlægges og affald deponeres. 

 

8.3 Hydrogeologi  
 

Der er opstillet en hydrogeologiske model for Odense Nord Miljøcenter, hvori det antages, at der 
findes et udstrakt primært reservoir af smeltevandssand, der strækker sig fra Otterup til Odense og ud 
under Seden og Lumby Inddæmmede Strande til et stykke under Odense Fjord. Reservoiret er 
artesisk (med ”overtryk”) og er i modellen forudsat at være mellem 2 og 20 meter tykt. Det primære 
reservoir udgør det nedre sandlag i modellen. 

Der optræder et øvre frit grundvandsreservoir i smeltevandssandet. Reservoiret er af sekundær 
karakter. I modellen indgår det sekundære reservoir i det øvre sandlag. 

Grundvandspotentialerne i de øvre jordlag (det sekundære reservoir) bestemmes af de i området 
værende afvandingsanlæg. Anlæggene giver et grundvandsspejl varierende mellem kote -0,5 m i SV-
hjørne og ca. kote -2,5 m ved drænkanalen i nordlige skel. Områdets øvre middelvandspejl er ca. 
kote -1,4 m. Langs Odense Kanal er øvre vandspejl beliggende i ca. kote -1,0 m, hvilket medfører en 
årlig indsivning til området fra Odense Kanal på ca. 0,6 mill. m3. 

Grundvandspotentialerne i det underliggende regionale smeltevandslag (det primære artesiske 
grundvandsreservoir) bestemmes af: 

• Vandspejlets gradient mod Odense Fjord 

• Nærliggende grundvandsindvindinger 

• Potentialet i det øvre drænede sekundære reservoir 

I 1988 var områdets primære grundvandspotentiale mellem kote ca. 0 og ca. -1 m, lavest under 
drænkanal i nordlige skel. 

Den nuværende dræning af Seden Inddæmmede Strand bevirker øget opadrettet strømninger fra det 
primære reservoir i forhold til den opsivning, der vil være uden dræning. Den generelle potentiale-
forskel mellem øvre og nedre vandspejl resulterer i en opsivning på ca. 0,1 mill. m3/år fra nedre 
primære reservoir, svarende til ca. 100 mm/år pr. m2. 

Der er i grundvandet i det primære reservoir under deponeringsarealet konstateret et betydeligt 
forhøjet kloridindhold, antageligt på grund af saltvandsindtrængning, hvilket gør det uegnet til 
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drikkevands- og vandingsformål. Indtrængningen af saltvand er nøje knyttet til trykniveauforholdene 
i det primære reservoir.  

Trykniveauerne i den kystnære del af det primære grundvandsreservoir er i højere grad end tidligere 
antaget styret af lækage fra det primære grundvandsmagasin til det øvre sekundære grundvands-
magasin. Den eksisterende afvanding af det inddæmmede område har som sådan større betydning for 
kloridproblemerne i det primære grundvand end tidligere antaget. 

Den fastlagte vandstand i et nyt drænsystem under membranen varierer fra kote -0,7 m ved pladsens 
sydlige afgrænsning til kote -1,5 m ved den nordlige afgrænsning. Drænsystemet vil i det øvre 
sekundære reservoir give et mere udjævnet grundvandsspejl gennemsnitligt ca. 0,5 m højere end før 
placering af Odense Nord Miljøcenter. Anlægget af Odense Nord Miljøcenter har således bevirket, at 
vandopstrømningen fra det primære reservoir til det sekundære reservoir er blevet mindre end hidtil. 
Med de fastlagte drænkoter vil den opadrettede trykgradient gennemsnitligt blive halveret, og 
dermed vil også opstrømningen under lossepladsen blive halveret. Uden for lossepladsens område 
ændres der mindre på drænforholdene og dermed mindre på opstrømningen. 

Den formindskede opstrømning under lossepladsen bevirker en mindre hævning af trykniveauet i det 
primære grundvandsreservoir og medfører, at fronten mellem kloridholdigt vand under Seden 
Inddæmmede Strand skubbes ud ad mod kanalen. 

Effekten ved placering af Odense Nord Miljøcenter, hvor den er, har således været en svag 
forbedring af vandindvindingsforholdene i Stige-Lumbyområdet set i forhold til risikoen for 
saltvandsindtrængning. Forurening af det primære grundvandsreservoir med perkolat fra 
lossepladsen er ikke mulig på grund af den fortsat generelle opstrømning mellem de to reservoirer. 

 

8.4 Recipienter (ferske og marine)  
 

Slutrecipient for grundvandsstrømning i området er Odense Fjord. 

 

9. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
9.1 Spredning af miljøbelastende stoffer ved aktiv og passiv drift af 

deponeringsanlæg  
 

Ved aktiv drift af deponeringsanlægget opsamles perkolatet ved hjælp af aktive miljøbeskyttende 
systemer (bundmembran og drænsystem). Ved aktiv drift forventes ingen spredning af 
miljøbelastende stoffer fra anlægget.  

Monitering af grundvandskvaliteten i området viser ingen påvirkning af grundvandet med perkolat 
jfr. de af Odense Renovation A/S udarbejdede årsrapporter. 

Tidspunkt for overgang til passiv drift bestemmes separat for de enkelte deponeringsenheder og 
afhænger af perkolatets indhold af miljøbelastende stoffer. Deponeringsenheder med inert affald 
forventes at overgå til passiv drift væsentligt hurtigere end deponeringsenheder med blandet og 
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mineralsk affald. De sidstnævnte deponeringsenheder forventes at overgå til passiv drift senest 30 år 
efter, at de er færdigopfyldte og slutafdækkede.  

 

9.2 Perkolatmængder  
 

De samlede perkolatmængder på deponeringsenhederne er løbende afrapporteret i fremsendte 
årsrapporter til Miljøcenter Odense. Perkolatmængderne for de seneste 3 år er angivet nedenfor i 
Tabel 9-1.  

 

  2006 2007 2008 

  
Opsamlet 
perkolat Nedbør 

Andel af 
nedbør 

Opsamlet 
perkolat Nedbør 

Andel af 
nedbør 

Opsamlet 
perkolat Nedbør 

Andel af 
nedbør 

 Etape m3 m3 % m3 m3 % % m3 m3

1A 2.407 32.018 13,3 3.211 35.217 3.619 41.360 11,4 11,0

1B 5.152 28.078 5,4 6.078 30.883 8.537 36.269 4,2 5,1

1C 11.389 28.852 2,5 7.169 31.734 12.082 37.269 3,1 4,4

SD 1.117 6.193 5,5 1.054 6.811 1.557 7.999 5,1 6,5

Tabel 9-1 Perkolatmængder. 

Perkolatmængderne registreres af deponeringsanlægget SRO-system. Perkolatmængderne er tidligere 
registret ved brug af dels elektroniske flowmålere samt elektronisk registrering af pumpetimer 
multipliceret med en skønnet pumpeydelse. Brug af pumpeydelse ved opgørelse af perkolatmængder 
har vist sig at være behæftet med en stor usikkerhed, hvorfor perkolatmængderne nu registreres og 
beregnes af SRO-systemet ved benyttelse af opgørelse af tidsforløbet for bortpumpning af et fast 
kendt volumen. Beregningen kalibreres regelmæssigt. 

Perkolatmængderne forventes reduceret i takt med slutafdækning af deponiet, men samtidig vil der 
løbende tages flere celler i brug, hvilket vil øge den totale mængde perkolat. 

 

9.3 Påvirkning af grundvand  
 
9.3.1  Vurdering af membranens tæthed  
 
For at vurdere en evt. påvirkning af grundvandet skal der foretages en vurdering af membranens 
tæthed både i forhold til en advektiv og en diffusiv transport, ligesom betydningen af mindre defekter 
i membransystemet skal vurderes.  

Alle deponeringsenhedernes membraner er og vil blive anlagt under grundvandsspejlet. 
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En advektive transport vil således ikke medføre udsivning af perkolat, men derimod indsivning af 
grundvand. Det skyldes den opadrettede grundvandsstrømning og placeringen af membranen under 
grundvandsspejlet. En overslagsmæssig beregning af indsivningsmængden er beregnet i afsnit 7.2.3. 

I forbindelse med funktionssvigt i systemerne for perkolatopsamling (f.eks. pumpestop, tilstopning af 
drænrør eller transportledninger) kan der forekomme en forhøjet perkolatstand på bundmembranen. 
Ifølge tabel 7.5 skal perkolatvandstanden over bundmembranen i gennemsnit ligge mellem 0,95 m og 
1,25 m førend der vil forekomme en reel risiko for udsivning. Dette forekommer meget lidt 
sandsynligt med de implementerede kontrolforanstaltninger. 

Med hensyn til vurderingen af konsekvenserne af mindre defekter i membransystem, er der i bilag 6 
gennemført beregninger af gennemsivningen af kompositmembranen som følge af cirkulære huller i 
membranen. 

Beregningerne er gennemført med et hydraulisk overtryk på oversiden af membranen på 0,3 m 
svarende til enten situationen, hvor der endnu ikke er deponeret affald nok til at modsvare 
modtrykket fra grundvandstrykket (grundvandsspejlet under membranunderside) eller, hvor der i en 
permanent situation forekomme en forhøjet perkolatstand over bundmembranen på 30 cm end 
grundvandstrykket (1,25 m +0,3 m = 1,55 m). 

Beregningerne viser at gennemsivningen ligger langt under 1 % af den årlige teoretiske perkolation 
(240 mm/år), hvilket opfylder kravene til et membransystem jfr. DS/INF 466. 

Den diffusive transport gennem en polymermembran vil ifølge DS/INF 466 omfatte stoffer, som kan 
opløses i plastmaterialet. Membranmaterialet er hydrofobt (vandskyende) og tillader alene passage af 
organiske kemikalier, der også er hydrofobe. Der er således ikke konstateret eksempler på, at 
tungmetaller og salte er transporteret igennem en hel plastmembran, da disse er meget hydrofile 
(vandelskende) og derfor frastødes af membranens hydrofobe karakter. 

I bilag 7 er der på det forelæggende grundlag udført beregninger/vurderinger af den diffusive 
transport gennem membranen. Beregningerne viser, at denne transport udgør < 0,1 mm/år. 

Det konkluderes på basis af ovenstående, at sandsynligheden for forurening af grundvandet ved 
gennemsivning af lermembranen under deponeringsanlægget er forsvindende lille og at membran-
systemet samlet opfylder kravene i DS/INF 466. 

Dette underbygges af resultaterne fra det løbende moniteringsprogram, der ikke viser påvirkning af 
grundvandet med perkolat fra deponeringsanlægget. 

Forslag til revideret kontrolprogram for grundvand er beskrevet i afsnit 12. 

 

9.3.2 Miljøkonsekvensvurdering  
  
For deponeringsanlæg beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser samt anlæg 
beliggende i områder med drikkevandsinteresser, hvor der ikke nedstrøms anlægget er indvinding til 
drikkevandsformål, kan krav i tabel 2.1 i BEK 252 for så vidt angår membransystemet reduceres. 

Odense Nord Miljøcenter er hverken beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser eller 
i et område med drikkevandsinteresser med en indvinding til drikkevandsformål nedstrøms for 
anlægget. 
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Deponeringsanlægget på Odense Nord Miljøcenter er indrettet med varigt, indadrettet 
grundvandstryk. Odense Nord Miljøcenter ønsker at videreføre de igangværende og fremtidige 
deponeringsenheder med yderligere reducerede krav. For at deponeringsanlægget kan videreføres, 
kræves det, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering.  Miljøkonsekvensvurderingen omfatter, 
jf. afsnit 3.4.2.3 i bilag 2 i BEK 252, en vurdering af trykgradienten under bunden af 
deponeringsanlægget samt det underliggende lerlags permeabilitet med henblik på at sikre, at 
mængden af indsivende vand til deponeringsanlægget er acceptabelt. Indsivning af grundvand må 
ifølge bekendtgørelsen ikke indebære en væsentlig fortynding af perkolatet. 

De igangværende deponeringsenheder og de fremtidige enheder er og vil blive etableret med en plast 
membran ovenpå den geologiske barriere. Indsivning vil således alene kunne ske dels gennem en 
advektiv transport gennem den geologiske barriere, og efterfølgende gennem evt. defekter i 
plastmembranen.  

Odense Renovation A/S vurderer, at der kun er en forsvindende lille risiko for at der derved kan ske 
en indsivning gennem membransystemet så længe dette er intakt.  

 

9.4 Påvirkning af vandløb og overfladerecipienter  
 

Der kan forekomme forurening af deponeringsanlæggets åbne omfangsgrøft ved afstrømning af 
overfladevand fra uafdækket affald. Disse situationer er meget lidt sandsynlige på grund af anlæggets 
opbygning, dog kan det opstå ved uhensigtsmæssige højde- og afløbsforhold fra affaldets overside i 
forbindelse med kraftig regn, recirkulation af perkolat til affaldet eller i forbindelse med 
brandslukning i affaldet.  

I den gældende miljøgodkendelse for Odense Nord Miljøcenter er der ikke krav om kontrol af 
overfladevand. 

Risikoen for utilsigtet overfladeafstrømning fra det modtagne affald minimeres gennem følgende 
tiltag: 

• Slutafdækningen af deponeringsenheder foretages successivt med deres opfyldning 

• Der foretages jævnligt tilsyn på pladsen for at lokalisere evt. områder, hvor der kan 
forekomme overløb 

Forsøg med monitering af overfladevand: 

I marts 2002 blev der igangsat et forsøg på monitering af overfladevand fra deponeringsenheder på 
Odense Nord Miljøcenter. 

Der er oprettet følgende 3 cellepar: 

• Shredderaffald 

• Blandet affald med kompost som øverste lag 

• Blandet affald med driftsmiddeljord som øverste lag 

Hvert cellepar har en celle med uberørt vegetation samt en celle med fjernet vegetation. Der 
foretages en ugentlig registrering af vegetation og evt. overfladevand samt korrodering. Registreres 
der overfladevand, noteres dette med farve, skønnet mængde samt lugt. 

   51
 



 
 
 

Såfremt der registreres overfladevand, bliver der udtaget prøver til analysering. Prøver udtages 
separat for hver celle og analyseres for: 

• BI5 

• COD (Cr) 

• Nitrogen total-N 

• Ammonium-N filtreret 

• Phosphor total-P 

• Suspenderede stoffer 

• Tørstof 

• Chlorid 

• Olie nonpolære, IR 

• pH 

• Lugt, farve 

• Ledningsevne 

• Sulfat 

• TOC 

• Zink 

• Cadmium 

• Jern 

• Mangan 

• Phenoler 

Analyseparametrene svarer til en typisk perkolatprøve. 

Der tages desuden foto af begge celler for alle cellepar. Såfremt der findes særlige forhold tages der 
desuden foto af dette. 

Ved den ugentlige opgørelse foretages desuden en visuel inspektion af alle grøfter. Konstateres der 
behov for vedligehold af grøfterne, udføres dette. 

Grøfterne var ofte næsten eller helt tørlagt, hvorfor det ikke var muligt at udtage en ugentlig prøve. 
Forsøget startede i uge 13 i år 2002 og afsluttet i uge 6 i år 2003. 

På grundlag af forsøgene og erfaringer i øvrigt med dannelse af overfladevand på Stige Ø deponiet 
konkluderer Odense Renovation A/S, at der under de givne forhold kun dannes en meget begrænset 
mængde overfladeafstrømmende vand på det slutafdækkede deponis overside. Det konkluderes 
videre, at så længe slutafdækningen er intakt vil det overfladeafstrømmende vand være stort set 
upåvirket af forureningskomponenter. 

På denne baggrund anser Odense Renovation A/S det ikke for relevant, at etablere egentlige systemer 
til opsamling af overfladeafstrømmende vand fra de slutafdækkede deponeringsenheder. 
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9.5 Støj  
 

Støj stammer fra de i tabel 9.2 anførte kilder. 

 

Parameter 2008 

Lastbiler til og fra deponiet Ca. 65 stk./hverdag

Kompaktor Ca. 6 timer/hverdag

Emballeringsanlæg Ca. 6 timer/hverdag

Entreprenørmaskiner (1 – 5 stk.) Ca. 6 timer/hverdag

Tabel 9.2  Støjkilder 

 

Støjudsendelsen stammer primært fra de benyttede maskiner til håndtering af affald på deponerings-
enhederne. 

For at begrænse støjemissionerne er der etableret støjvolde omkring deponeringsenhederne mod 
bebygget areal. Ydermere er en del af deponiets faste maskinel udstyret med støjdæmpning. 

Odense Renovation A/S har i 2007 fået udarbejdet en fornyet støjberegning for anlægget - denne er 
vedlagt som bilag 8. Som det fremgår heraf overholdes støjvilkårene. 

 

9.6 Spildevand/regnvand  
 

Spildevand fra afløbsinstallationer i mandskabsbygning, porten, værksted og vaskeplads udledes til 
perkolatsystemet, der leder spildevandet til forrensningsanlægget ved Odense Nord Miljøcenter 
sammen med perkolat fra deponierne. Mængderne herfor fremgår af årsrapporterne for hvert enkelt 
år. 

Der sker ingen opsamling af regnvand på Odense Nord Miljøcenter. 

 

9.7 Lugt  
 

Der kan ske en vis lugtafgivelse i forbindelse med driften af deponeringsanlægget. Eftersom der ikke 
deponeres dagrenovation, er lugtafgivelsen dog minimal. Erfaringer viser, at lugtgenerne generelt er 
meget begrænsede, idet der er forholdsvis langt til nærmeste naboer, og lugtemissionen bliver 
mindsket gennem daglig afdækning samt volde og beplantninger, som bidrager til at luften spredes 
og fortyndes bedre. 
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9.8 Deponigas  
 

I afsnit 7.4 er den teoretiske forventede produktion af deponigas angivet. Deponigas er desuden 
omtalt i afsnit 12.10. 

Der er ingen forureningsbegrænsende foranstaltninger i forbindelse med emission af deponigas fra 
Odense Nord Miljøcenter ud over på deponeringsenheder, hvor slutafdækningslaget er etableret 
(etape 1A).   

Nedbrydning (oxidation) af methan kan forventes i slutafdækningen men med et godt gasfordelings-
lag (rodspærren) og et tykt muldlag (> 0,3 m organisk materiale) kan nedbrydningen være relativ stor 
svarende til brug af kompostbede. 

Med den fortsatte drift af gasindvindingsanlægget sikrer Odense Renovation A/S udnyttelse af den 
overskudsenergi, som fremkommer af nedbrydningsprocesserne i affaldet på deponeringsenhederne 
på Odense Nord Miljøcenter. Den indvundne deponigas afsættes af Odense Renovation A/S og 
Fjernvarme Fyn A/S og gassen omdannes til varme og el. 

 

9.9 Røg, støv m.m.  
 

Røg vil kun forekomme ved selvantændelse af affald på anlægget. Hvilket i givet fald straks vil blive 
afværget i henhold til sikkerhedsbestemmelserne i ONM’s drifts- og sikkerhedsinstruks. 

Udslip af udstødningsgas vil forekomme fra de benyttede maskiner til håndtering af affald på 
deponeringsenhederne.  

I tørre perioder kan der forekomme støvgener fra deponeringsanlægget ved kørsel på de interne veje. 

Støvgenerne begrænses gennem følgende tiltag: 

• Særligt støvende affald overdækkes umiddelbart efter udlægning med ren jord eller andet 
affald 

• Ved støvgener på eller uden for deponeringsenhederne hidrørende fra aktiviteter på anlægget, 
befugtes kilden til støvgenerne ved vanding 

Der er ingen støvgener fra det midlertidige oplag af brændbart affald på etape 4B på Odense Nord 
Miljøcenter. Affaldet er pakket ind i plastik og støver derfor ikke. 

 

9.10 Papir- og plastflugt  
 

Ved håndtering af affald indeholdende papir og plastik, vil der kunne forekomme papir- og plastflugt 
i tilfælde af blæsevejr. 

Papir- og plastflugt bekæmpes dog gennem kompaktering af det modtagne affald og tilstrækkelig 
daglig afdækning. I øvrigt vil det 2,5 m høje hegn, som omkranset hele deponiet, tilbageholde 
flyveaffald fra omgivelserne. Det forventes dog ikke, at affaldet indeholder papir og plast af 
betydning. Der er desuden sat et 4 meter højt net op ud mon kanalen. 
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Desuden sker en løbende renholdelse af pladsen samt de tilstødende arealer og hegn. 

 

9.11 Skadedyr  
 

Skadedyr som rotter, mosegrise og måger tiltrækkes normalt af organisk affald, der kun i meget 
begrænset omfang forventes deponeret på anlægget. Desuden vil kompakteringen og den daglige 
afdækning mindske skadedyrs adgang til affaldet. Derfor er skadedyr ikke et problem af betydning.  

Skadedyrsekspert og anlæggets mandskab er desuden ved jævnlige eftersyn på pladsen opmærksom 
på tegn på skadedyr og sørger for fornøden giftudlægning m.v.. 

 

9.12 Driftsforstyrrelser og uheld  
 

Ved oplagring af store mængder af forbrændingsegnet affald og haveaffald kan der ske selv-
antændelse af affaldet, hvorved der sker en emission af luftbårne stoffer.  

Der har de seneste år kun været registreret nedenstående større brand på Odense Nord Miljøcenter: 

• 3. september 2001 

• 2. april 2007 

• 20. juni 2008 

Brandene blev slukket ved hjælp af det brandslukningsudstyr, der findes på anlægget og assistance 
fra Odense Brandvæsen. Brandene har ikke givet anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. 

I tilfælde af mindre brande skal slukning i første omgang udføres med tildækning med jord. Hvis 
dette ikke slukker ilden, bliver det brændende område oversprøjtet med vand. Vand til brand-
bekæmpelse hentes fra brandhane (Odense Brandvæsen), Odense Kanal eller bassiner på Odense 
Nord Miljøcenter. 

For at undgå brand i mellemlagret affald er affaldet oplagret i emballeret form på etape 4B. Herved 
sikres det også, at brændværdien af det oplagrede affald ikke reduceres. 

Det emballerede affald opbevares efter Beredskabsstyrelsens forskrifter. 

 

10. Renere Teknologi  
Driften af Odense Nord Miljøcenter sker i henhold til Odense Kommunes overordnede strategi, efter 
følgende prioriteringsrækkefølge for affaldsbehandling: 

1. Affaldsminimering 

2. Genanvendelse 

3. Forbrænding 

4. Deponering 
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De tiltag, der er gennemført og planlægges gennemført i Odense Kommune på affaldsområdet, er i 
overensstemmelse hermed. Kun deponeringsegnet affald, der ikke med eksisterende teknikker kan 
håndteres på anden miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde, vil derfor blive deponeret på en 
deponeringsenhed. 

Forud for etablering af fremtidige deponeringsenheder skal detailprojektet, i henhold til gældende 
miljøgodkendelse, fremsendes til godkendelse hos miljømyndigheden. 

Den løbende godkendelse af projekterne, med basis i den samlede miljøgodkendelse, vil sikre, at 
hver ny deponeringsenhed udformes efter den nyeste teknologi og at erfaringer fra de etablerede 
celler kan anvendes samt at der opnås en fleksibilitet ved valg af løsninger indenfor de principper, 
der er fastlagt i vilkårene. 

Renere teknologi er et begreb eller måde at tænke på, mere end det er en teknologi. Renere teknologi 
omfatter en løbende indsats for at nedbringe miljøbelastningen fra virksomheden ved at minimere 
forbruget af råvarer og hjælpestoffer og/eller udledninger og affald. 

Renere teknologi kan omfatte: 

• Bedre udnyttelse af råvarer 

• Valg af mindre miljøskadelige råvarer og hjælpestoffer 

• Mindre vandforbrug 

• Mindre energiforbrug 

• Minimering af spildevandbelastningen i form af mindre mængder eller lavere indhold i 
spildevandet  

• Begrænsning af udslip til luften 

• Bedre udnyttelse af spildprodukter i egen virksomhed 

• Genanvendelse af spildprodukter til andre formål  

Der har i en årrække været fokuseret på renere teknologi i Odense Renovation A/S, bl.a. som en 
naturlig måde at tænke på ved rådgivning fra erhvervsaffaldskonsulenten omkring minimering af 
virksomheders miljøpåvirkninger. 

Odense Renovation A/S blev i 2001 miljøcertificeret efter ISO 14.001. Selskabet har i den 
forbindelse opsat en miljøpolitik, der forpligter til at gøre en aktiv indsats for at mindske miljø-
belastningen fra Odense Renovations aktiviteter. F.eks. kan nævnes: nedbringe forbruget af energi og 
andre ressourcer, ved at reducere mængderne af restaffald og sikre en miljømæssigt forsvarlig 
bortskaffelse heraf samt ved at prioritere miljøvenlige produkter, udstyr og arbejdsmetoder. 

Miljøpolitikken er overordnet styrende for aktiviteterne og indsatsen inden for miljøområdet. Den vil 
løbende blive revideret i forhold til den teknologiske udvikling og udviklingen i samfundets 
forventninger. 

Odense Renovation A/S har en differentieret takstpolitik, som giver affaldsproducenterne incitament 
til at levere affaldet i sorteret stand, hvilket er med til at nedbringe mængden af affald til deponering. 

Odense Nord Miljøcenters pumpesystem er indrettes med henblik på også at kunne anvendes til 
recirkulering af perkolat. Indretningen er udformet, så perkolat fra enkelte deponeringsenheder føres 
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til bassiner, hvorfra perkolatet kan anvendes til vanding. Resterende perkolat, der dannes på Odense 
Nord Miljøcenter, renses på forrenseanlægget beliggende ved Odense Nord Miljøcenter. Herefter 
ledes perkolatet til Nordvest Renseanlæg. 

Deponigas fra etape 1A og 1B, hvor der er deponeret dagrenovation, opsamles og anvendes til el og 
varme. Dette projekt står Odense Renovation A/S og Fjernvarme Fyn A/S for. 

Det søges gennem en målrettet indkøbspolitik og overvåget drift af alt kørende og energiforbrugende 
materiel, at nedbringe ressourceforbruget og miljøbelastningerne på omgivelserne. 

 

11. Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger 
I afsnit 7 og 9 fremgår de forebyggende og afhjælpende foranstaltninger, der er gennemført på 
deponeringsanlægget. I de følgende afsnit foretages en overordnet beskrives af de bagvedliggende 
principper for forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med Odense Nord 
Miljøcenter. 

Jfr. afsnit 6 er det kendskabet til det affald, der deponeres, der udgør det væsentligste element i 
miljøbeskyttelsen. Derudover gennemføres en række forebyggende og afhjælpende foranstaltninger, 
idet der bl.a. frem til det tidspunkt, hvor deponeringsanlæggets aktive systemer gøres passive, 
foretages opsamling, behandling og kontrol af perkolat og drænvand. 

Princippet for deponeringsanlæggets drift er, at det via kontrolprogrammerne er muligt at kende 
miljøpåvirkningerne. 

Ved projekteringen af nye deponeringsenheder og anlæg, anvendes de nyeste teknologier på området. 

Et andet væsentligt element i miljøbeskyttelsen er driftspersonalets bevidsthed og færdigheder i 
forbindelse med affaldshåndtering på deponeringsanlægget. 

 

11.1 Analyser  
 
Alle analyser, der udføres som led i grundvandsmoniteringen og i de øvrige kontrol- og 
overvågningsprocedurer, vil blive udført af akkrediteret laboratorier. Ikke-akkrediteret laboratorium 
vil kun blive anvendt, hvis Odense Nord Miljøcenter kan opnå en accept fra tilsynsmyndigheden.   
 
 
11.2 Perkolat  
 

Deponeringsanlæggets udformning og slutafdækning er designet således, at det perkolat, der dannes, 
håndteres forsvarligt.  

Deponeringsområderne på Odense Nord Miljøcenter er og vil blive opdelt i et antal 
deponeringsenheder med hvert sit adskilte drænsystem tilsluttet samlebrønde. 

Perkolatsystemet er og vil blive designet, så det er muligt for hver af deponeringsenhederne at 
foretage prøveudtagning af perkolat tilført fra den pågældende deponeringsenhed. Gennem et 
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omfattende kontrolprogram følges perkolatmængden og sammensætningen nøje, således at 
afhjælpende og forebyggende tiltag kan sættes i værk, hvis der skulle blive behov for dette.  

Det opsamlede perkolat ledes til forrenseanlægget ved Odense Nord Miljøcenter, hvor der sker en 
forrensning inden det føreres videre til rensning på Nordvest Renseanlæg.  

 

11.3 Slutafdækning/retablering  
 

Midlertidig slutafdækning 

Hvor nedlukkede deponeringsenheder grænser op til enten idriftværende enheder eller enheder, der 
først skal etableres og idriftsættes på et senere tidspunkt, etableres der på skråningen herimod en 
midlertidig slutafdækning med lavpermeabel råjord. 

Endelig slutafdækning 

Efter dialog mellem Odense Nord Miljøcenter og Odense Kommunes Byplanlægning har 
sidstnævnte nu besluttet, at området efter endt deponering skal anvendes til andre formål end 
dyrkningsformål. Denne beslutning har dog ikke medført en egentlig ændring af lokalplanen for 
området.   

Der er i bilag 2 i afsnit 13.4 i BEK 252 alene fastsat retningslinjer for den samlede tykkelse af 
slutafdækningen for områder, der fremtidigt skal anvendes til dyrkningsformål. 

I samme afsnit angiver bekendtgørelsen i afsnittets anden tekstblok, at "der fastsættes vilkår om, at 
slutafdækningslaget i dette tilfælde som minimum skal være 1,0 meter tykt".  

Odense Nord Miljøcenter vurderer, at dette er en reminiscens fra den tidligere bekendtgørelse 650, 
hvor dette krav vedrører alle øvrige situationer, end når de slutafdækkede arealer skal benyttes til 
dyrkningsmæssige formål. En såkaldt vejledende udtalelse frigivet fra Miljøstyrelsen i efteråret 2009 
bekræfter at dette er tilfældet. 

Odense Renovation A/S anser derfor, at kravet til slutafdækningen på Odense Nord Miljøcenter vil 
være, at der skal være min. 1,0 m slutafdækning. 

Odense Nord Miljøcenter ønsker at kunne anvende jord, hvor TOC-indholdet er højere end 5 % på 
enheder for mineralsk affald.  

For enheder for mineralsk, blandet og farligt affald ønsker Odense Nord Miljøcenter til enhver tid 
mulighed for at vælge imellem to metoder at slutafdække et område på.  

Metode 1: 

Endelig overdækning vil have en samlet lagtykkelse på min. 1 m bestående af: 

 

• Nederst:    min. 0,4 m lettere forurenet jord, der overholder grænseværdierne af   
      forurenende stoffer i bekendtgørelse nr. 1519 af 14. december 2005 om  
      definition af lettere forurenet jord.  
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• I midten:   min. 0,4 m jord, der overholder de fastsatte grænseværdier for indhold af  
      forureningselementer for Kategori 1 jord i bekendtgørelse nr. 1479 af 12.  
      december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning 
      af jord. 

• Øverst:    min. 0,2 m muldjord/kompost. 

 
Metode 2: 

Endelig overdækning vil have en samlet lagtykkelse på min. 1 m bestående af: 

 

• Nederst:  min. 0,8 m, der overholder de fastsatte grænseværdier for indhold af    
     forureningselementer for Kategori 1 jord i bekendtgørelse nr. 1479 af 12.   
     december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af 
     jord. 

• Øverst:   min. 0,2 m muldjord/kompost 

 

Efter endt opfyldning vil affaldsdeponeringsenhederne blive slutafdækket. Afdækningen vil ske 
løbende, efterhånden som de enkelte deponeringsenheders opfyldning med affald færdiggøres. 

Opfyldningen vil ske i overensstemmelse med de terrænkoter, der er vist i bilag 8, således at der 
dannes et bakket område på lossepladsområdet. 

Den eksisterende arbejdsinstruks til drifts- og sikkerhedsinstruksen for Odense Nord Miljøcenter 
omhandlende slutafdækning og retablering af deponeringsenheder vil blive revideret umiddelbart 
efter at afgørelsen om overgangplanen er truffet.  

Efter slutafdækning vil de enkelte deponeringsenheder blive beplantet efter en samlet 
beplantningsplan for hele Odense Nord Miljøcenters område. 

Efter aftale med Byplanen vil det samlede areal efter slutafdækning og beplantning f.eks. blive 
anvendt til græsning og skovdrift med mulighed for indpasning af rekreative aktiviteter. 

For at begrænse perkolatdannelsen er deponeringsanlægget udformet således, at der sikres en stor 
overfladeafstrømning gennem etableringen af forholdsvis stejle skråningsanlæg.  

Efter at deponeringen af affald er helt afsluttet på Odense Nord Miljøcenter, vil bygningerne i 
modtageområdet blive fjernet. 

Visse forureningsbegrænsende anlæg vil dog blive drevet videre i en længere periode efter 
deponeringens ophør. 

 

11.4 Drift  
 

For at sikre en forsvarlig drift af deponeringsanlægget vil den eksisterende arbejdsinstruks i 
Driftsvejledning, drifts- og sikkerhedsinstruks blive revideret.   
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11.4.1 Sikkerhedsinstruktion  
 

For at sikre at driften af deponeringsanlægget sker sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt 
forsvarligt, er der indeholdt sikkerhedsinstruktioner i Driftsvejledning, drifts- og sikkerhedsinstruks. 

 

11.5 Kontrolprogrammer  
 

Forslag til moniterings- og kontrolprogram for deponeringsanlægget fremgår af afsnit 12. 

I ISO 14.001 mappen er de i miljøgodkendelsen nuværende krav om kontrolaktiviteterne på 
deponeringsenhederne gennemgået. Den meddelte afgørelse om overgangsplanen vil medføre, at 
kontrolaktiviteterne på deponeringsenhederne på visse områder skal ændres. Der vil derfor være 
behov for at foretage en revision af den eksisterende beskrivelse i ISO 14.001 mappen.  

 

11.6 Uddannelse og træning  
 

I tabel 11.1 er der anført, hvor mange personaler på Odense Nord Miljøcenter i henhold til 
uddannelsesbekendtgørelsen er i besiddelse af A- og B-bevis. 

 

 

A-beviser  
Dato Antal 

Nuværende antal A-
beviser i selskabet 

4 

 
B-beviser 

Dato Antal 
Nuværende antal B-
beviser i selskabet 

17 

 

Odense Nord Miljøcenter planlægger at uddanne 1 person til A-bevis og 1 person til B-bevis.  

 

Odense Renovation A/S vil til enhver tid have en opdateret liste over hvilke medarbejder, der har 
erhvervet hvilke beviser. 
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12. Moniterings- og kontrolprogram  
I dette afsnit beskrives kontrolrutinerne for de enkelte funktioner på Odense Nord Miljøcenter. 
Egenkontrollen omfatter bl.a. følgende: 

• Grundvand 

• Nedbør, perkolat og øvrigt spildevand 

• Gas 

• Affaldsmængder og -typer 

• Overfladevand 

• Anlægning af miljøbeskyttende systemer 

• Lugt, støv og støj 

• Skadedyr 

 

12.1 Affald  
 

Den påtænkte modtagekontrol er beskrevet i afsnit 6.5.  

 

12.2 Potentialeforhold  
 

For løbende at monitere potentialeforholdende foretages der pejling af grundvandsstanden. 

Pejling af grundvandsstanden sker 8 gange om året. 

Pejlingerne foretages i 6 filtersatte observationsboringer. Pejlingerne udføres som beskrevet i Odense 
Nord Miljøcenters Driftsvejledning, Del 8. 

Deponeringsbekendtgørelsen fastsætter i bilag 2, afsnit 4.1, at såfremt et deponeringsanlæg er 
indrettet med et indadrettet grundvandstryk skal perkolatstanden over bunden af 
deponeringsanlægget pejles mindst 4 gange om året og samtidigt med pejlingerne af 
grundvandsstanden. 

Der er ikke etableret foranstaltninger på etape 1a, 1b, 1c samt specialdepotet til at kontrollere 
perkolatniveauet inde i selve depoterne. Af risiko for at perforere membransystemet, vil Odense 
Renovation A/S ikke etablere pejlerør i disse depoter med henblik på en sådan kontrol. 

Odense Renovation A/S anser, at den eneste realistiske fremgangsmåde er en indirekte at kontrol af 
perkolatvandspejlet ved at sikre, at perkolatvandspejlet i etapernes perkolatpumpebrønd på ethvert 
tidspunkt er under niveauet for omfangsdrænenes placering. Dette kan til enhver tid kontrolleres og 
fjerneovervåges via deponeringsanlæggets SRO system.  

SRO-systemet vil kunne konfigureres således, at der vil tilgå en alarm til den vagthavende, såfremt 
denne grænse overskrides. 
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I forbindelse med etablering af de resterende deponeringsenheder etableres samtidigt 
pejlemuligheder for fremtidig pejling af perkolatstanden inden i deponeringsenhederne. Odense 
Renovation A/S agter at fremsende detailprojekt herfor sammen med øvrig detailprojektering af de 
enkelte enheder forud for etableringen af disse. 

 

12.3 Perkolat  
 

Perkolatet analyseres løbende for at beskrive sammensætning og forureningsgraden af dette. 
Resultaterne anvendes til: 

• Oplysning til brug ved drift af Odense Nord Miljøcenters forrenseanlæg 

• Kontrol med udviklingen af perkolatet, herunder hvornår aktive deponeringsenheder kan 
gøres passive 

• Løbende optimering og justering af kontrolprogrammet 

Prøverne udtages fra perkolatpumpebrønde tilknyttet de enkelte deponeringsenheder. 

 

12.3.1 Mængder  
 

Registrering af perkolatmængder fra etape 1A, 1B, 1C og SD sker ved beregning ud fra driftstiden af 
de pågældende perkolatpumper. Registrering af perkolatmængder for de resterende 
deponeringsenheder er ikke fastlagt og vil være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 
regler på området.  

Perkolatmængderne for det samlede anlæg registreres ved aflæsning af flowmåler placeret i udløbet 
fra forrenseanlægget. 

 

12.3.2 Meteorologiske data  
 

Indsamling af meteorologiske data agtes foretaget som følgende: 
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Parameter Under opfyldning I efterbehandlings-
periode 

Målested 

Nedbørmængde Dagligt Dagligt og 
månedsværdier 

Odense Nord 
Miljøcenter 

Temperatur (døgn 
min./max kl. 14.00) 

Dagligt Månedligt gennemsnit Odense Nord 
Miljøcenter 

Fremherskende 
vindretning og styrke 

Dagligt Ej relevant Odense Nord 
Miljøcenter 

Fordampning Dagligt Dagligt og 
månedsværdier 

Odense Nord 
Miljøcenter 

Luftfugtighed Dagligt Månedligt gennemsnit Odense Nord 
Miljøcenter 

Tabel 12-1 Monitering af meteorologiske data 

Dataene overføres til en computer, hvor de lagres og kan trækkes ud efter behov. 

Odense Nord Miljøcenter vurderer, at den foreslåede registrering lever op til kravene i  
Deponeringsbekendtgørelsen , da indsamlingen foregår ved hjælp af måleudstyr umiddelbar i nærhed 
af deponeringsanlægget.  

Odense Nord Miljøcenter vurderer videre, at der ikke skal stilles vilkår om, at klimadata skal indgå 
som grundlag for en kontrolberegning af deponeringsanlæggets samlede perkolatproduktion. Dette 
begrundes dels med den store usikkerhed, der er forbundet med resultater fra en sådan beregning, og 
dels med at der foretages en direkte registrering af perkolatproduktionen fra de enkelte enheder. 

 

12.3.3 Analyseparametre, prøvetagningssteder og analysefrekvens  
 

Oplæg til revideret vandprøveprogram 

Miljøcenter Odense har med skrivelse dateret 2. april 2009 fremsendt oplæg til revideret program for 
udtagelse og analyser af vandprøver fra Odense Nord Miljøcenter herunder for perkolatprøver. 
Skrivelsen med tilhørende bemærkninger fra Odense Renovation A/S er vedlagt overgangsplanen 
som bilag 9 og 10. 

Odense Renovation A/S agter fremtidigt at gennemføre udtagelse og analyser af perkolatprøver efter 
programmet med de ændringer der følger af Odense Renovation A/S' kommentarer. 

Ved etablering af de resterende enheder vil programmet hvad angår prøvetagningshyppighed og 
analyseprogram blive udvidet til også at inkludere perkolat fra disse enheder. 

 

12.4 Grundvand  
 
Miljøcenter Odenses oplæg - jf. ovenfor - med de af Odense Renovation A/S' kommentarer følgende 
ændringer agtes fulgt hvad angår udtagelse og analyse af grundvand og drænvand (se bilag 9 og 10). 
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12.5 Recipienter  
 
Odense Nord Miljøcenter har ikke hidtil gennemført moniteringer af recipienten Odense Fjord og 
anser pga. det indadrettede grundvandstryk ej heller dette for nødvendigt. 
 

12.6 Overfladeafstrømmende vand 
 

Odense Renovation A/S anser det ikke for relevant - jf. afsnit 9.4 - at etablere egentlige systemer til 
opsamling af overfladeafstrømmende vand fra de slutafdækkede deponeringsenheder, pga. den meget 
beskedne vandmængde og belastning af samme.  

Det er således ej heller relevant at opstille moniteringsprogrammer for overfladeafstrømmende vand. 

 

 

12.7 Efter endt deponering  
 

Efter endt deponering og frem til tidspunktet, hvor deponeringsenhedernes miljøbeskyttende 
systemer går fra aktiv til passiv drift udføres perkolat- og grundvandskontrollen som beskrevet i 
afsnittene 12.2, 12.3 og12.4.  

Efter overgangen til passiv drift anses det ikke for nødvendigt at kontrollere perkolatet. Der vil evt. i 
en periode blive ført kontrol med grundvandet. Kontrolprogrammet for dette vil senere blive fastsat. 

 

12.8 Kriterier for at gøre aktive systemer passive  
 

Deponeringsbekendtgørelsens § 31 fastsætter, at myndigheden skal træffe afgørelse om, hvornår 
efterbehandlingen af en enhed eller et deponeringsanlæg kan anses for afsluttet, og hvornår en enhed 
eller deponeringsanlægget kan overgå til passiv drift. Ved overgang til passiv drift, skal der 
gennemføres fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, optagning af gasbrønde, sløjfning af 
moniteringsbrønde mv. 

Hvornår en enhed eller et deponeringsanlæg kan overgå til passiv drift - hvilket markerer 
afslutningen af efterbehandlingsperioden - afhænger af bl.a. af deponeringsetapernes fysiske 
udformning (deponeringshøjde, afdækning mv.) samt viden om affaldets udvaskningsegenskaber. 
Hvad angår viden om affaldets udvaskningsegenskaber bør dette i videst muligt omfang være baseret 
på resultaterne fra udvaskningsforsøg, ligesom resultaterne af gennemført monitering af perkolat og 
deponigas kan indgå i vurderingen af overgang til passiv drift. 

En enhed eller et deponeringsanlæg kan overgå til passiv drift, når emissionerne (perkolat og 
deponigas) fra det deponerede affald kan accepteres i omgivelserne. Påvirkningen af grundvandet 
vurderes ud fra en sammenligning mellem belastningen af forurenende stoffer med gældende 
målsætninger for grundvandsmagasinet. 
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Inden der tages endeligt stilling til at lade en deponeringsenhed overgå til passiv drift skal 
koncentrationsniveauet i perkolatet have været stabilt og på samme niveau eller mindre end de 
beregnede, accepterede koncentrationer i en periode på mindst 2 år. 

 

12.9 Støj  
 

Der er i 1995, 2002 og 2007 udført støjmålinger. Den seneste støjmåling viste, at kravene til støj for 
Odense Nord Miljøcenter er overholdt.  

Yderligere målinger til dokumentation af at støjkravene er overholdt vil blive udført på tilsyns-
myndighedens forlangende. 

 

12.10 Deponigas  
 

I forbindelse med gasindvindingen er der opsat et kontrolprogram indeholdende kontrol med 
følgende parametre: 

• Gasmængder 

• Methanindhold 

• Iltindhold 

• Emissionskrav for udnyttelsesanlægget 

 

Monitering af deponigas fra de fremtidige deponeringsenheder for mineralsk affald vil ikke blive 
foretaget.  

Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 8 fastsætter, at der for enheder til blandet og farligt 
affald, hvor der deponeres bionedbrydeligt affald, skal fastsættes vilkår om monitering af hvor meget 
gas, der dannes fra det deponerede affald. I driftsperioden skal der moniteres månedligt og i 
efterbehandlingsperioden halvårligt omfattende som minimum deponigassens indhold af CH4, CO2, 
O2, H2S og H2, samt lufttryk. 

Moniteringsprogrammets frekvens kan reduceres baseret på en vurdering af moniteringens 
effektivitet, og antallet af analyseparametre kan reduceres, såfremt der kun dannes ubetydelige 
mængder. 

Moniteringen af deponigas kan reduceres, således at den kun består af lufttryk og CH4, CO2, O2 samt 
lufttryk. 

Odense Renovation A/S forventer kun en begrænset produktion af metangas fra fremtidige 
deponeringsenheder med blandet affald henholdsvis kun en forsvindende lille gasproduktion fra 
enheder til mineralsk og farligt affald. Det er således Odense Renovation A/S' vurdering, at 
produktionen af methan i nedlukkede enheder realistisk kan forventes omsat i slutafdækningen 

Odense Nord Miljøcenter foreslår derfor, at der alene gennemføres det føromtalte reducerede 
moniteringsprogram med f.eks. poreluftmålinger på enheder med blandet affald med 2 årlige 
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målerunder til dokumentation af omsætningen af den dannede metan i slutafdækningslagene. Såfremt 
målingerne indikerer, at metanproduktionen overstiger slutafdækningens omsætningskapacitet 
foretages en nærmere kortlægning, herunder eventuelt en prøvepumpning. Derudover føres der tilsyn 
med om beplantede områder på slutafdækkede enheder, har ændret karakter, som kunne tyde på 
udsivning af deponigas fra anlægget. 

Det fremstår ikke klart fra Deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser hvorvidt gasmonitering under 
driften skal foretages også i uafdækket affald. Odense Nord Miljøcenter vurderer, at de umiddelbart 
tilgængelige metoder for monitering af deponigassens sammensætning ikke er anvendelige på 
uafdækket affald. Odense Nord Miljøcenter ønsker derfor, at der kun stilles vilkår om monitering af 
gassammensætningen på slut- eller midlertidigt afdækkede enheder. 

Kontrol af sub-terræn gas spredning 

Odense Renovation A/S anser endeligt, at  

• da de færdigopfyldte enheder vil fremstå som opfyldninger over det eksisterende terræn, og  

• da der under det eksisterende terræn alle steder etableres plastmembran under affaldet, samt  

• da der aktivt foretages ekstraktion af gassen fra de gamle enheder med højt bionedbrydeligt 
indhold, og endelig  

• da den nærmeste bebyggelse er placeret ca. 500 m fra deponeringsenhederne 

er der næppe risici for spredning af gas ved migration gennem jordlagene. 

Odense Renovation A/S anser dermed, at det ej heller er relevant at opstille  moniterings- og 
kontrolprogram for deponigas udenfor anlæggets afgrænsninger. 

  

12.11 Dokumentation  
 
Odense Nord Miljøcenter vil på baggrund af de indsamlede data udarbejde en årsrapport og 
fremsende rapporten senest den 1. marts til tilsynsmyndigheden for det forløbne år. Årsrapporten vil 
både omfatte de eksisterende enheder og de udvidede enheder. Årsrapporten vil blive udført som en 
standardrapport, således at den samme procedure følges fra år til år. Årsrapporten vil endvidere 
indeholde en sammenfatning og vurdering af samtlige kontrol- og overvågningsresultater samt 
redegørelse for alle væsentlige hændelser. 

 

Følgende forhold vil være omfattet i årsrapporten under driftsfasen: 

a) Indvejede affaldsmængder fordelt på de enkelte affaldsklasser 

b) Resultater af udvaskningsforsøg for affaldstyper, der deponeres 

c) Oversigt over afviste affaldslæs 

d) Opfyldningstakt og forventet restkapacitet 

e) Perkolatkvalitet og -kvantitet for hver enkelt deponeringsenhed samt samlet for hele 
deponeringsanlægget. Endvidere foretages en opgørelse over mængden af eventuelt recirkuleret 
perkolat, samt hvortil perkolatet er endeligt bortskaffet.  
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f) Meteorologiske data (månedsværdier for nedbør, temperatur samt luftfugtighed) 

g) Resultater af grundvandskontrolprogram 

h) Eventuelle resultater af overfladevandskontrolprogram 

i) Eventuelle resultater af udførte støjmålinger eller beregninger 

j) Eventuelle resultater fra gasmonitering, samt el eller varmeproduktion 

k) Eventuel afhjælpning af gener i form af lugt, støv, skadedyr m.m. 

l) Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sætninger i affaldet 

m) Eventuelt indkomne klager over anlæggets drift 

n) Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer eller beredskabsplan har været bragt i anvendelse 

o) Opgørelse over anlæggets samlede sikkerhedsstillelse fordelt på affaldsklasser og en vurdering af 
sikkerhedsstillelsen i forhold til de oprindelige forudsætninger 

p) Oplysninger om resultater af kontrollen med overfladeafstrømmende vand 

 

Når deponeringsanlæggets er nedlukket vil årsrapporten kun indeholde oplysninger som nævnt i litra 
e-h, samt j, l og n. 
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