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Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidli-
gere Sdr. Hostrup Losseplads  
 
Sønderjylland Amt har den 17. november 2006 truffet afgørelse vedrørende 
overgangplan for Sdr. Hostrup Losseplads – nu Arwos Deponi A/S. 
 
I henhold afgørelsen er det fastlagt, at der årligt skal udtages 2 grundvand-
prøver fra en boring opstrøms lossepladsen og 2 prøver i hver af 3 boringer 
nedstrøms lossepladsen. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen1 skal der minimum 4 gange årligt 
udtages prøver af grundvand i et deponeringsanlægs drifts- og efterbehand-
lingsperiode. 
 
Med foreliggende afgørelse er der fastlagt krav om 4 årlige udtagninger af 
grundvandsprøver, og der er foretaget revurdering af gældende krav vedrø-
rende grundvandsmonitering.  
 
Jævnfør § 75 i miljøbeskyttelsesloven har foreliggende påbud været varslet 
overfor Arwos Forsyning ved brev af 14. april 2011 fra Miljøstyrelsen Oden-
se. 
 
Der meddeles hermed påbud til Arwos Forsyning vedrørende grundvands-
kontrol for Arwos Deponi A/S. 
 
Påbuddet meddeles efter § 72 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
 
Vilkår 
 
Opstrøms boring 
 
1. Grundvandskvaliteten opstrøms Arwos Deponi A/S skal kontrolleres i 

den etablerede boring B 1 – se vedlagte kortbilag A.  
 
Nedstrøms boringer 
 
2. Grundvandskvaliteten nedstrøms Arwos Deponi A/S skal kontrolleres i 

de etablerede boringer B 13, B 14 og B 15. 
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Prøveudtagning og analyseparametre 
 
3. Der skal hvert år, jævnt fordelt over året, udtages 4 prøver i hver af bo-

ringerne B1, B13, B14 og B15. 
 

Prøverne skal udtages af en person, der er certificeret til prøveudtag-
ning eller et laboratorium, der er akkrediteret til prøveudtagning. 

 
4. Prøverne i henhold til vilkår 3 skal analyseres for de parametre, der 

fremgår af nedenstående skema. 
 
 

Parameter  

pH 

Ledningsevne 

NVOC 

AOX 
*

GC – FID – screening * *

Ammonium – ammoniak 

Chlorid 

Sulfat 

Natrium 

Kalium 

Calcium 
 
   

*  AOX  =  Adsorberbart  organisk halogen 

* * 
GC – FID – screening ved gaschromatografi for indhold af ekstaher-

bare organisk stoffer, herunder opløsningsmidler og olieprodukter. 
 
Analyseresultater for de udtagne prøver skal løbende fremsendes til til-
synsmyndigheden. 

 
5. Udtagningen af grundvandsprøver skal foregå efter følgende procedure: 
 

• Før og efter hver moniteringsrunde rengøres prøvetagningsudstyret. 
 
• Prøverne fra boringer/filtre udtages i samme rækkefølge hver gang 

startende med de filtre, som forventes at give de laveste koncentra-
tioner. 

 
• Pumpen /filter-indtaget skal placeres i samme dybde hver gang i de 

forskellige boringer. 
 
Dybden fastlægges ud fra boringens indretning. 
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• Boringer/filtre pejles umiddelbart før forpumpning indledes og med 

faste intervaller under hele forpumpningen (f.eks. hvert 5. minut, af-
hængig af hvor længe forpumpningen skal foregå). 

 
• Det skal tilstræbes, at forpumpningen sker med samme ydelse hver 

gang i de forskellige filtre, og eventuelle ændringer i ydelsen under-
vejs skal registreres. 

 
• Under forpumpningen registreres vandet farve, klarhed og lugt. End-

videre registreres temperatur, pH, og ledningsevne regelmæssigt 
(f.eks. hvert 5 minut), og forpumpningen fortsættes til pH og led-
ningsevne viser stabile målinger. Stabile målinger er når to målinger 
med et tidsinterval på 5 minuttet varierer mellem 5 μS/cm og 0,05 
pH – enhed. 

 
• Ved selve prøveudtagningen nedsættes pumpens ydelse til ¾ af 

ydelsen under forpumpningen. 
 

• Prøverne udtages og opbevares under passende hensyn til de pa-
rametre, der efterfølgende skal analyseres for. 

 
• Hele forløbet dokumenteres i en journal. 
 

 
Kontrolprocedure for grundvandsanalyser 

 
6. Der fastlægges de alarmtærskelværdier, der fremgår af nedenstående 

skema. 
 
 

Parameter  Alarmtærskelværdi  

Ledningsevne 90 mS/m 

NVOC 7 mg/l 

AOX  40 µg/l 

GC – FID – screening  må ikke påvises  

Ammonium – ammoniak 0,3 mg/l 

Chlorid 45 mg/l 

Natrium 45 mg/l 

Calcium 190 mg/l 
 
 
7. Ved overskridelse af en eller flere af de alarmtærskelværdier der frem-

går af vilkår 6, skal Arwos Forsyning øjeblikkelig få udtaget en ny prøve 
til analyse. 
 
Hvis der også er overskridelse af en eller flere alarmtærskelværdier i 
den nye prøve, skal Arwos Forsyning senest 4 uger efter at analysere-
sultatet foreligger fremsende en redegørelse, for hvilke tiltag der påtæn-
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kes iværksat f.eks. fysiske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig 
hæves prøveudtagningsfrekvensen til 6 prøver pr. år indtil 4 prøver i 
træk, efter tilsynsmyndighedens vurdering har vist et tilfredsstillende re-
sultat. 
 
 

Pejling af grundvandsstand 
 

8. Der skal foretages pejling af vandstanden i boringerne B1, B13, B14 og 
B 15 umiddelbart før udtagning af prøver herfra.  

 
Årsrapport 
 
9. Analyseresultaterne i henhold til vilkår 3 og 4 og pejledata i henhold til 

vilkår 8 skal afrapporteres i sammenhæng med Arwos Forsynings årlige 
fremsendelse af rapport vedrørende drift af Arwos Deponi A/S. 

 
Årsrapporten kan afrapporteres elektronisk i en database (eksempelvis 
ERISDA), hvortil tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen Odense) har ad-
gang. 

 

 

  
Arwos Forsynings bemærkninger til varsel om påbud 
 
Arwos Forsyning har ikke haft bemærkninger til det varslede påbud., 
 
  
Aabenraa Kommunes bemærkninger til varsel om påbud 
 
Aabenraa Kommune har ikke haft bemærkninger til det varslede påbud. 
 
 
Baggrund for påbuddet 
 
Grundvandskontrol 
 
Sønderjyllands Amt har den 17. november 2006 truffet afgørelse vedrøren-
de overgangsplan for Sdr. Hostrup Losseplads - nu Arwos Deponi A/S. 
 
Der er i henhold til vilkår 23 – 25 i afgørelsen fastlagt krav vedrørende 
grundvandskontrol for Sdr. Hostrup Losseplads. 
 
I henhold til vilkår 23 er det fastlagt, at der skal gennemføres grundvands-
kontrol 2 gange årligt. 
 
I henhold til bestemmelse i deponeringsbekendtgørelsen2 skal der stilles 
vilkår om, at der som minimum skal udføres grundvandskontrol 4 gange 
årligt i deponeringsanlæggets drifts- og efterbehandlingsperiode. 
 
I foreliggende afgørelse er der således fastlagt vilkår om, at der skal udta-
ges 4 årlige prøver af grundvand i en brønd (B1) etableret opstrøms losse-
pladsen og i hver af de tre brønde (B13, B14, B15) etableret nedstrøms 
lossepladsen. Se vedlage bilag A. 
 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2009 om deponeringsanlæg 
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I ovennævnte vilkår 23 er det endvidere fastlagt, at der indtil videre i en 2 
års indkøringsperiode skal gennemføres 4 årlige pejlinger af vandstanden i 
de boringer, der fremgår af bilag A. 
 
Arwos Forsyning har telefonisk oplyst, at øvrige boringer, dvs. boringer ud-
over boringerne B1, B13, B14, og B15, er beskyttede og aflåste og er borin-
ger, der ikke længere benyttes til pejling af grundvandsstand. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at der for indeværende ikke er behov for 
gennemførelse af pejlinger i ovennævnte ”øvrige” boringer, idet det vurde-
res, at der haves tilstrækkelige oplysninger om grundvandsstrømningerne i 
området. Se i øvrigt bemærkninger i afsnit om grundvandsforhold. 
 
I henhold vilkår 24 i ovennævnte afgørelse fra 17. november 2006 er der 
fastlagt det analyseprogram og de alarmtærskelværdier, der fremgår af ne-
denstående skema. 
 
 
 

Parameter  Alarmtærskelværdi  

pH - 

Ledningsevne 90 mS/m 

NVOC 7 mg/l 

AOX  40 µg/l 

GC – FID – screening  må ikke påvises 1) 

Ammonium – ammoniak 0,3 mg/l 

Chlorid 45 mg/l 

Sulfat - 

Natrium 45 mg/l 

Kalium - 

Calcium 190 mg/l 
 

1) Koncentrationen af trichlorethylen skal bestemmes og vurderes i for-
hold til den kendte forurening fra det gamle affaldsdepot. 

 
De angivne analyseparametre og alarmtærskelværdier er videreført i fore-
liggende afgørelse. 
 
Miljøstyrelsen Odense har foretaget justeringer og ændringer af øvrige af de 
vilkår, der er fastlagt i afgørelsen fra 17. november 1986. 
 
Af vedlagte bilag B fremgår justeringerne og ændringerne. 
 
Grundvandsforhold  
 
Sdr. Hostrup Losseplads – nu Arwos Deponi A/S – er beliggende syd for 
Aaberaa Fjord og 1 km nordøst for Hostrup Sø og er etableret i en nedlagt 
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grusgrav. Området er udlagt som ODS – område med særlige drikkevands-
interesser. 
 
I notat af november 2005, vedrørende ”Kontrolleret losseplads ved Sdr. Ho-
strup, Vurdering af grundvandsforhold”, er der angivet følgende i afsnit 4, 
Sammenfattende vurderinger: 
 
”Sdr. Hostrup Losseplads er beliggende i udkanten af et større område med 
særlige drikkevandsinteresser ifølge amtets Regionplan. Der er ingen aktu-
elle drikkevandsinteresser nedstrøms for pladsen”. 
 
Sdr. Hostrup Losseplads er inddelt i etaperne A – E se vedlagte bilag A. 
Etape A er nedlukket og etape C er i drift. 
 
Etaperne A og C er etableret med kompositmembran – bestående af øverst 
en plastmembran og nederst en tekstildug med betonit imellem. 
 
Under den gamle losseplads – affaldsdepot nr. 545 – 5720 – er der ingen 
membran. 
 
I ovennævnte notat fra 2005 er det angivet, at Sønderjylland Amt har ansva-
ret for affaldsdepot nr. 545 – 5720. 
 
Det er angivet, at der er fundet tydelige tegn på perkolatpåvirkning i boring 
B3 – se vedlagte bilag A - umiddelbart nedstrøms deponiet, men det er vur-
deret, at forureningspåvirkningen er svag, og at der ikke behov afværgefor-
anstaltninger. 
 
Efter nedlæggelse af Sønderjyllands Amt er det Region Syddanmark, der 
har ansvaret for affaldsdepot nr. 545 - 5720. 
 
Miljøstyrelsen Odense har drøftet sagen vedrørende affaldsdepot 545 – 
5720 med Jordforureningskontoret, Region Syddanmark. 
 
Region Syddanmark har ikke fokus på affaldsdepotet, og finder ikke anled-
ning til at følge udviklingen i grundvandsforholdene ved krav om udtagning 
af grundvandsprøver i boringer etableret i tilknytning til affaldsdepotet. 
 
Miljøstyrelsen Odense finder som nævnt i afsnit om grundvandforhold ikke, 
at der er behov for monitering i de øvrige boringer, der fremgår af bilag A. 
Dette begrundes i, at der for nuværende - med boringerne B13, B14, B15, 
og B 16 - vurderes at være tilstrækkeligt grundlag for vurdering af grund-
vandsforholdene relateret til drift af Arwos Deponi A/S. 
 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Påbuddet vil blive annonceret i Aabenraa Ugeavis og kan ses på Miljømini-
steriets hjemmeside www.mst.dk 
 
 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 

• Arwos Forsyning. 
• Aabenraa Kommune. 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
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• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen. 
 

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard eller ode@mst.dk.. Klagen skal være modtaget senest den 6. juli 2011 
16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Arwos Forsyning vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
En klage over påbuddet har opsættende virkning, med minder Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
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Med venlig hilsen 
 

 

Jens Møller Madsen  
 

 
  

 
 
 
 
Liste over modtager af kopi af afgørelsen 
 
 
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, post@aabenraa.dk. 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, 
syd@sst.dk  
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Bilag B: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af 17. november 2006 – Miljøgodkendelse (revurdering), 
Afgørelse om ændring af vilkår i eksisterende godkendelse af deponerings-
anlægget Sdr. Hostrup Losseplads, Flensborgvej 353, Sdr. Hostrup Losse-
plads – nu Arwos Deponi A/S. 
 
Tidligere 
Vilkår nr. 

  Ænd-
ret 
Nyt nr. 

Bemærkninger 
 

For tidligere vilkår 23 er angivet de dele af vilkåret for hvilke der, er foretaget væsentlige 
ændringer 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der skal etableres 
og vedligeholdes 
minimum 3 monite-
ringsboringer, heraf 
1 opstrøms og 2 
nedstrøms for de-
poneringsanlægget. 
 
Dog skal der indtil 
videre i en 2 års 
indkøringsperiode 
anvendes de i den i 
følgende tabel (se 
godkendelsen fra 
17. november 
2006) angivne mo-
niteringsboringer. 
Efter indkøringspe-
rioden revurderer 
tilsynsmyndigheden 
behovet for antallet 
af boringer. 
 
Der skal gennemfø-
res grundvandskon-
trol 2 gange årligt i 
deponeringsanlæg-
gets drifts- og efter-
behandlingsperio-
de. 
 
 

1 og 2 Det er fastlagt, at grundvandskvaliteten skal 
kontrolleres i 1 opstrøms boring og i 3 ned-
strøms boringer. 
 
Det er fastlagt, at der årligt skal udtages 4 årlige 
grundvandprøver i hver af de ovennævnte bo-
ringer. 
 
Derudover er der foretaget redaktionelle æn-
dringer af vilkår 23. 
 
 

Tidligere vilkår 24 omhandler analyseparametre for grundvandsprøver og alarmtærskel-
værdier 
24  4 og 5 Redaktionelle ændringer  
 
Tidligere vilkår 25 omhandler overskridelser af alarmtærskelværdier 
25 I tilfælde af, at en 

alarmtærskelværdi 
overskrides, skal 
resultatet bekræf-
tes via yderligere 

7 Ved overskridelse af en eller flere af de alarm-
tærskelværdier der fremgår af vilkår 6, skal Ar-
wos Forsyning øjeblikkelig udtage en ny prøve 
til analyse. 
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Tidligere 
Vilkår nr. 

  Ænd-
ret 
Nyt nr. 

Bemærkninger 
 

en prøvetagning, 
der omgående 
igangsættes. 
 
Bekræftes over-
skridelsen af en 
alarmværdi, skal 
anlæggets ledelse 
inden for en frist 
fastsat af tilsyns-
myndigheden frem-
sende en risikovur-
dering i forhold til 
grundvandsmaga-
sinet for den målte 
parameter samt 
forslag til det videre 
forløb. 
Risikovurderingen 
skal specielt klar-
lægge, om krav til 
grundvandskvalite-
ten fortsat kan 
overholdes. 
Tilsynsmyndighe-
den kan om nød-
vendigt kræve af-
værgeforanstalt-
ninger iværksat. 

Hvis der også er overskridelse af en eller flere 
alarmtærskelværdier i den nye prøve, skal Ar-
wos Forsyning senest 4 uger efter at analysere-
sultatet foreligger fremsende en redegørelse for 
hvilke tiltag, der påtænkes iværksat f.eks. fysi-
ske tiltag for at hindre udsivning etc. Samtidig 
hæves prøvetagningsfrekvensen til 6 prøver pr. 
år indtil 4 prøver i træk, efter tilsynsmyndighe-
dens vurdering, har vist et tilfredsstillende resul-
tat. 
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