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1. INDLEDNING 
 
Denne afgørelse regulerer indretningen og driften af Forlev Miljøanlæg med 
hensyn til beskyttelse af det eksterne miljø. Efter indledningen følger selve 
afgørelsen og tilhørende vilkår i afsnit 2. Miljøcenter Roskildes miljømæssi-
ge vurdering af driften af Forlev Miljøanlæg beskrives i afsnit 3 og i afsnit 4 
er forholdet til lovgivningen beskrevet. 
 
Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev er indrettet for depone-
ring af affald i en tidligere grusgrav. 
 
Da Forlev Miljøanlægs samlede miljøgodkendelse meddelt af Vestsjællands 
Amt er fra 1992, skal den ifølge lovgivningen2 tages op til revision mindst 
hvert 10. år – og første gang otte år efter at godkendelse er meddelt. Endvi-
dere er Forlev Miljøanlæg omfattet af deponeringsbekendtgørelsen3. 
 
Efter amternes nedlæggelse har Miljøministeriets lokale miljøcentre overta-
get tilsynet med offentlige ejede deponeringsanlæg. Fremover er det Miljø-
center Roskilde, der er myndighed og som skal træffe afgørelse om revision 
af Forlev Miljøanlægs godkendelser. Dette gælder også for eventuelle biak-
tiviteter, der måtte drives på anlægget. Slagelse Kommune fungerer som 
godkendelsesmyndighed for eventuelle nye aktiviteter. 
 
Forlev Miljøanlæg har i 2001 ansøgt om udvidelse af aktiviteterne på matrik-
ler, der støder op til virksomheden, hvilket vil blive afgjort af Slagelse Kom-
mune og indgår dermed ikke i nærværende afgørelse. 
 
Forlev Miljøanlæg er omfattet af listepunkt K 105: ”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. (i)”.  
 
Virksomheden har en gasmotor med en kapacitet på 0,312 MW, som ikke 
er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, men dog er en bi-aktivitet. 
 
Deponeringsbekendtgørelsen fra 2001 – med udspring i deponeringsdirekti-
vet fra EU – beskriver Bedst Tilgængelige Teknik (BAT) for deponeringsan-
læg og stiller en række specifikke krav til indretning og drift af deponerings-
anlæg. 
 
Således fremgår det bl.a., at deponeringsanlæg i 2002 skulle indsende en 
plan for den fortsatte drift af anlægget (overgangsplan), hvor der var en 
række forhold omkring anlægget, der skulle beskrives - herunder i hvilket 
omfang anlægget kunne leve op til de indretningskrav, der er fastsat i be-
kendtgørelsen. 

                                                 
2 Jf. § 18 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 
2006. 
3 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 650 af 29. juni 2001 og nr. 252 af 31. marts 
2009 
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Deponeringsenheder, der ikke kan leve op til bekendtgørelsens 2 krav, skal 
være nedlukket senest den 16. juli 2009 og samtidig fastlægges at nye an-
læg til deponering af affald skal indrettes og drives efter bekendtgørelsens 
regler. 
 
Forlev Miljøanlæg har den 15. juli 2002 indsendt overgangsplan, der beskri-
ver anlægget og lægger op til at nedlukke dele af det eksisterende anlæg, 
som ikke lever op til bekendtgørelsens krav. 
 
Miljøcenter Roskilde har gennemgået overgangsplanen samt efterfølgende 
fremsendt materiale og har revurderet de gældende miljøgodkendelser i 
forhold til gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i 
øvrigt. Der er desuden afholdt møder mellem Miljøcenter Roskilde og Forlev 
Miljøanlæg. 
  
Cellerne 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 4.1 må med denne afgørelse 
ikke længere modtage affald til deponering. Dog kan der efter denne dato 
fortsat drives gasmotoranlæg og perkolathåndteringsfaciliteter på celle 3.1 
og udføres affaldsbehandlingsaktiviteter på celle 3.5. 
 
Celle 4.2 kan fortsætte efter 16. juli 2009. 
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1.1 Forlev Miljøanlæg  
 

 
Figur 1 Oversigt over det eksisterende deponeringsanlæg 
 
På området blev der udgravet grus i en årrække, før det blev taget i brug 
som Forlev kontrollerede losseplads i 1978 med miljøgodkendelse fra Vest-
sjællands Amtskommune. Kapaciteten var på omkring 1,5 mio. m3 affald. 
 
Virksomheden måtte modtage og deponere en lang række affaldstyper efter 
gældende regler således også husholdnings- og industriaffald samt affald 
fra bygge- og anlægsvirksomhed. 
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I 1987 fik I/S KAVO godkendelse til at fortsætte driften i yderligere en tiårig 
periode frem til 1. januar 1998. Cellerne 1.1, 1.2 og 2.1 var på det tidspunkt 
stort set opfyldt og celle 3.1 var netop ibrugtaget. Der kunne fortsat depone-
res en række forskellige affaldstyper herunder dagrenovation, industriaffald 
og olieforurenet jord. På daværende tidspunkt var knap halvdelen af volu-
menet opbrugt med forventning om, at der på anlægget var kapacitet frem 
til 2005.  
 
I mellemtiden stod man med et stort volumen forurenet jord fra en oprens-
ning i I/S KAVOs opland og der blev derfor i 1990 givet tilladelse til at etab-
lere et specialdepot (celle 3.3) til den forurenede jord, som blev placeret 
pakket helt ind i en plastmembran. En del af jorden er efterfølgende udlagt 
på celle 3.2, hvor en beplantning med pil forsøgsvist renser jorden for me-
taller. 
 
Men alligevel viste det sig, at der blev behov for at udvide anlægget, hvorfor 
Vestsjællands Amtskommune i 1992 meddelte I/S KAVO mulighed for at 
udvide med yderligere 0,5 mio. m3 nord for det eksisterende anlæg med de 
nye celler 4.1 og 4.2. Denne godkendelse blev givet med gyldighed frem til 
1. januar 1998 ligesom den sydlige del af anlægget, der fik forlænget god-
kendelsen i 1987. 
 
Vestsjællands Amt meddelte i 1999 I/S KAVO, at der ikke var et retligt 
grundlag for at fastholde tidsbegrænsningen i godkendelserne fra 1987 og 
fra 1992. I/S KAVO kunne således fortsat drive deponeringsanlæg på det 
samlede areal. I 2002 traf amtet afgørelse om, at deponering af affald på 
hele anlægget skulle ske efter vilkårene i godkendelsen fra 1992. 
 
Efterfølgende accepterede amtet i 2006, at anlægget indrettede et special-
depot for forurenet jord på en del af celle 4.1, da dette ikke kunne forventes 
at medføre en yderligere miljøbelastning. 
 
I efteråret 2008 er der indrettet en ny celle til blandet affald på celle 4.2.1. 
 
1.2 Andre aktiviteter 
 
I en kort periode har I/S KAVO haft slaggesortering på anlægget. Nu drives 
der gasindvinding på alle afsluttede celler undtagen celle 4.1 på anlægget 
og der er håndtering af forbrændingsegnet affald (neddeling og omlastning) 
i området benævnt celle 3.5 i Figur 1. 
 
Håndteringen af det forbrændingsegnede affald blev godkendt i 2002 af 
Vestsjællands Amt. I 2006 fik anlægget en midlertidig godkendelse til at øge 
oplaget af forbrændingsegnet affald til udløb den 1. april 2007, hvilket efter 
klage til Miljøklagenævnet er blevet ophævet med afgørelse af 27. novem-
ber 2008. 
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1.3 Denne afgørelse 
 
Denne afgørelse retter sig mod de samlede fremtidige aktiviteter på Forlev 
Miljøanlæg med baggrund i en revurdering i de nuværende aktiviteter. Cel-
lerne 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 4.1 er nedlukkede for modtagel-
se af affald til deponering. Et egentligt nedlukningstilsyn er dog ikke udført 
dags dato. 
 
Der er således ikke givet ikke tilladelse til nye aktiviteter, men der optræder 
dog nye vilkår, som i det store hele er en skærpelse til krav om indretningen 
og driften af Forlev Miljøanlæg. 
 
Såfremt anlægget ønsker at drive nye aktiviteter eller ændre på de nuvæ-
rende aktiviteter på en måde, som kan medføre en forøget miljøbelastning, 
skal Slagelse Kommune godkende det. Kommunen har den fulde godken-
delseskompetence og skal således vurdere om nye eller ændrede aktivite-
ter er godkendelsespligtige i forhold til de nuværende aktiviteter på anlæg-
get. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 5 har Miljøcenter Roskilde foretaget en 
revurdering af følgende miljøgodkendelser for Forlev Miljøanlæg: 
 

• Virksomhedsgodkendelse til udvidelse af Forlev kontrollerede losse-
plads, 10. december 1992 med vilkårsændring af 1. oktober 2002 

• Afgørelse af 16. august 1990 vedr. vilkår for indretning af specialde-
pot 

• Afgørelse af 6. januar 1995 vedr. vilkår for udledning af overflade-
vand 

• Afgørelse af 24. juli 1998 vedr. vilkår for gasmotoranlæg 
• Afgørelse af 26. januar 2009 om sikkerhedsstillelse for celle 4.2.1 

 
Den gennemførte revurdering giver dermed anledning til ændring af stort 
set samtlige vilkår i ovennævnte godkendelser. Vilkår for indretning af spe-
cialdepotet bortfalder i praksis, da depotet er afsluttet, dog opretholdes vil-
kåret om, at membranerne ikke må brydes. 
 
Af 2002 afgørelsen fremgår det, at ”Vilkårene følger den eksisterende god-
kendelses retsbeskyttelse og kan derfor tages op til revision sammen med 
de samlede godkendelser for Forlev Miljøanlæg”. Der er således ikke nogen 
retsbeskyttelse for vilkår i samtlige ovennævnte afgørelser. 
 
Denne nye afgørelse regulerer således den samlede drift af Forlev Miljøan-
læg og erstatter alle tidligere afgørelser, hvorved visse vilkår er vurderet 
utidssvarende og derfor enten er blevet sløjfet eller indarbejdet i de øvrige 
vilkår. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, i miljøbeskyttelsesloven4 jf. i øvrigt deponeringsbekendtgørelsens 
§ 8. Forbud mod fortsat drift af deponeringsenhederne, der ikke lever op til 
deponeringsbekendtgørelsens krav og nedlukning heraf sker efter miljøbe-
skyttelseslovens § 41, stk. 1 jf. lovens § 37b. 
 
Såfremt ikke andet er anført i de enkelte vilkår, skal afgørelsen følges 
straks. Eventuel klage over afgørelsen har som udgangspunkt opsættende 
virkning således, at vilkårene først skal efterkommes, når der er truffet en-
delig afgørelse med eventuelt ændrede vilkår. 
 
Ved deponeringens ophør skal virksomheden indsende oplysninger, om at 
arealet har været anvendt til affaldsdeponering og arealets afgrænsning til 
Regionsrådet, Region Sjælland med henblik på kortlægning af arealet på 
vidensniveau 2 (v2) efter jordforureningsloven5. Regionsrådet vil underrette 
ejeren af ejendommen om kortlægningen og lade oplysningerne indføre i 
matrikelregistret. 
 
                                                 
4 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
5 Lov om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007 
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2.1 Definitioner 
 
Generelt følges terminologien fra deponeringsbekendtgørelsen, vejledning 
om affaldsdeponering6 samt vejledning om overgangsplaner7. 
 
Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulig-
hed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 
 
Ved impermeabelt areal forstås et befæstet areal, der er uigennemtrænge-
ligt for de stoffer, som oplagres og håndteres på arealet. 
 
Ved tankanlæg forstås stationære tanke med tilhørende rørsystemer og 
slanger. 
 
Der skelnes mellem stort og småt brændbart affald målt på materialets ud-
strækning. Således er stort affald mere end 1 m målt i længste dimension, 
mens småt brændbart affald således er mindre end 1 m. 
 
2.2 Vilkår der bortfalder 
 
Følgende vilkår i den samlede miljøgodkendelse af 10. december 1992 med 
ændring af 1. oktober 2002* bortfalder med denne samlede afgørelse: 
 
1.2, 1.5, 1.9, 1.9a*, 1.10, 1,11b, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.25, 1.29, 1.31, 1.33, 1.33.a*, 6.1, 6.6, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.3 og 
10.2. 
 
Herudover bortfalder  
 afgørelse af 16. august 1990 vedr. vilkår for indretning af specialdepot  
 afgørelse af 6. januar 1995 vedr. vilkår for udledning af overfladevand 
 afgørelse af 24. juli 1998 vedr. vilkår for gasmotoranlæg 
 Afgørelse af 26. januar 2009 om sikkerhedsstillelse 

 
Miljømæssige påvirkninger, der tidligere har været reguleret af ovenstående 
afgørelser sker gennem efterfølgende vilkår. 
 
2.3 Vilkår for afgørelsen 

A Generelle forhold 
 
A 1 Forlev Miljøanlæg skal indrettes og drives på en sådan måde, at 

driften af anlægget ikke giver anledning til, at affald, jord, støv, gas, 
lugt, grundvandsforurening m.v. spredes til offentlige veje eller gi-
ver anledning til gener i det omgivende miljø. 

                                                 
6 Vejledning om affaldsdeponering, nr. 9, 1997 
7 Vejledning om overgangsplaner, nr. 5, 2001  
Vejledning om overgangsplaner, nr. 5, 2001 
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A 2 En kopi af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig for 
driftspersonalet på anlægget. 

A 3 Der skal udarbejdes en driftsinstruks for alle væsentlige miljømæs-
sige aktiviteter på anlægget, for hvilke der er stillet vilkår. Instruk-
sen skal være et samlet dokument, som kan foreligge elektronisk. 

Afvigelser fra driftsinstruksen skal registreres i anlæggets drifts-
journal med begrundelse for afvigelsen samt eventuelle forslag til 
afhjælpende handlinger. 
 
Driftspersonalet skal have kendskab til indhold og betydning af 
driftsinstruksen. 

 
A 4 Driftsinstruksen skal som minimum fremsendes til godkendelses- 

og tilsynsmyndighederne ved revision med angivelse af årsag til 
revision og angivelse af ændrede afsnit. 

Instruksen skal versionsstyres således, at det er sikkerhed for at 
anlæggets samt godkendelses- og tilsynsmyndighedens eksempla-
rer er enslydende og opdaterede. 

 
Næste reviderede udgave af den nuværende driftsinstruks baseret 
på vilkår i dette påbud skal foreligge til godkendelses- og tilsyns-
myndighedernes orientering 4 måneder fra datoen for revurderin-
gen. 

B Nye anlægsarbejder 
 
B 1 Inden anlægsarbejder i forbindelse med f.eks. etablering af nye 

eller ændring af eksisterende deponeringsenheder påbegyndes, 
skal der indsendes et detailprojekt til godkendelsesmyndighedens 
accept og efterfølgende til tilsynsmyndighedens orientering, såle-
des at sidstnævnte har mulighed for at føre tilsyn i anlægsfasen. 
Der henvises til den til enhver tid gældende godkendelses- hen-
holdsvis deponeringsbekendtgørelse. 

Deponering må ikke påbegyndes før tilsynsmyndigheden har haft 
lejlighed til at gennemføre et afsluttende tilsyn af anlægsarbejdet.  
 

B 2 Membraner etableret i forbindelse med indretning af celle 3.3 til 
arsenforurenet jord må ikke brydes i forbindelse med anlægsarbej-
der eller lignende. Sker der brud på membranerne, skal disse ud-
bedres straks efter, at det konstateres og tilsynsmyndigheden skal 
samtidig orienteres. 

C Drift 
 
C 1 Anlæggets driftstid må ligge inden for tidsrummet hverdage, man-

dag til fredag 7.00-18.00 samt lørdage 7.00-14.00. 
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Aktiviteter uden for driftstiden kan kun foretages efter forudgående 
orientering af tilsynsmyndigheden og under overholdelse af alle øv-
rige vilkår. 
 

C 2 Hele Forlev Miljøanlæg skal være omgivet af et minimum 2 meter 
højt trådhegn med porte, som skal være aflåste uden for anlæg-
gets driftstid. 

C 3 Følgende meteorologiske data skal registreres: 

Dagligt i driftsperioden: 
• Nedbørsmængde  
• Temperatur (Døgn minimum og maksimum samt kl. 14.00) 
• Fremherskende vindretning og -styrke 
 

Data kan opsamles ved hjælp af egen vejrstation eller af en af til-
synsmyndigheden accepteret leverandør af meteorologiske data. 
 

C 4 Såfremt egen vejrstation benyttes, skal udstyret dokumenteres 
korrekt opstillet og skal løbende vedligeholdes efter leverandørens 
anvisning. 

C 5 Deponiet skal mindst en gang årligt eller efter leverandørens an-
visninger foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske 
kontrol-, alarm- og sikringssystemer. 

Resultatet af eftersynet og afprøvningen noteres i driftsjournalen. 
 

Eventuelle mangler ved funktionaliteten af automatiske kontrol-, 
alarm- og sikringssystemer skal omgående udbedres og tilsyns-
myndigheden skal straks orienteres. 

 
C 6 Såfremt der konstateres rotter, fugle og andre skadedyr på anlæg-

gets område, skal disse straks bekæmpes. 

- Befæstede arealer 
 
C 7 Der skal være mulighed for at rengøre vogne, emballage mv. inden 

de forlader anlægget på et impermeabelt areal med opkant. Ren-
gøringspladsen skal være indrettet med hældning mod sump eller 
lignende impermeabelt opsamlingsbassin. Alternativt kan rengørin-
gen foregå på en deponicelle med underliggende polymermem-
bran. 

Etableringen af et sådant område skal foretages inden 6 måneder 
fra dato. 

 
C 8 Afvanding fra befæstede arealer skal føres over olieudskiller og 

sandfang før tilledning til nedsivningsbassin for overfladeafstrøm-
mende vand. 
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Sandfang og olieudskiller skal være dimensionerede efter gælden-
de normer og anvendes i overensstemmelse med Erhvervs- og 
Byggestyrelsens VA-godkendelse samt Slagelse Kommunes regu-
lativ. 
 

C 9 Hver 5. år skal olieudskiller, tilløb og afløb tæthedsprøves af en 
autoriseret kloakmester og resultatet af tæthedsprøvningen noteres 
i driftsjournalen. Første tæthedsprøve skal ske 4 måneder fra re-
vurderingen. 

C 10 Hvis der opstår risiko for, at spild af flydende affald kan nå et afløb 
med udløb via nedsivningsanlægget jf. vilkår J 6 og N 3, skal de re-
levante afspærringsventiler straks lukkes og spildet opsamles jf. vil-
kår C 12. 

C 11 Anlægget skal løbende og mindst en gang i kvartalet, foretage vi-
suel kontrol for utætheder og revnedannelser, som på sigt kan 
medføre utætheder i: 

• overflader, belægninger og fuger på alle impermeable og be-
fæstede udendørs arealer og gulve i rum, hvor der håndteres 
affald og/eller er oplag af kemikalier 

• sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner – herunder 
perkolatbrønde og tanke jf. i øvrigt vilkår J 1 

• stationære containere og egne transportcontainere til farligt af-
fald 

• gruber og lignende særlige oplagsområder 
 
Resultatet af gennemgangen indføres i driftsjournalen og eventuel-
le konstaterede mangler, utætheder og/eller revner skal omgående 
udbedres. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at anlægget lader en uvildig fag-
ligt kvalificeret person gennemføre kontrollen, dog maksimal en 
gang hvert andet år. 

- Spild 
 
C 12 Spild af affald udenfor sorterings- og neddelingsområder samt are-

aler beregnet for deponering skal straks opsamles. 

Spild af affald i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner 
samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør.  
 

C 13 Opsamlet spild af olie herunder eventuelt opsugningsmateriale 
samt fejlagtigt tilført olie- og kemikalieaffald skal håndteres som 
farligt affald jf. vilkår G 1.  
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- Modtagelse af affald 
C 14 Der skal i driftstiden altid være uddannet driftspersonale til stede 

på anlægget.  

C 15 Modtagekontrol ved vejebod skal foretages visuelt af en person 
med A-bevis eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Kon-
trollen kan foretages ved on-line videoovervågning, når der samti-
dig er mulighed for kommunikation mellem chauffør og indvejer. 

Ved enhver modtagelse af affald skal der føres kontrol med: 
• at den fornødne dokumentation, jf. § 53 og § 54 i affaldsbe-

kendtgørelsen foreligger 
• at affaldet står opført på anlæggets positivliste som blandet 

affald jf. vilkår C 19 og må deponeres på anlægget 
• at affaldet registreres i henhold til ISAG med angivelse af 

EAK-kode, mængde, karakteristika, oprindelse, levering og 
dato 

• at affald til sortering, behandling eller oplagring er optaget 
på anlæggets liste over affald, der må modtages. 

 
Ved afvisning af tilført affald skal tilsynsmyndighed, affaldsprodu-
cent og dennes hjemkommune orienteres skriftligt om afvisningen 
og årsagen hertil. 

 
C 16 På selve deponeringsstedet skal der foretages kontrol af det mod-

tagne affald af en person med A eller B-bevis. 

C 17 Deponeringsanlægget skal regelmæssigt udføre stikprøvekontrol 
ved affaldsmodtagelse af, at affaldet ikke er uegnet til deponering. 
Kontrollen udføres minimum én gang om måneden og består i ud-
sortering af et tilfældigt udvalgt læs blandet affald i følgende frakti-
oner: 

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

 
De enkelte fraktioner registreres efter vægt og registreres i drifts-
journalen. Antallet af kontroller og de respektive mængder indgår i 
årsrapporteringen jf. vilkår L 3. 

 
- Fejlagtigt tilført affald 
 
C 18 På anlægget skal der findes mulighed for forsvarlig opbevaring af 

fejlagtigt tilført affald jf. i øvrigt vilkår G 1. 

Fejlagtigt tilført affald jf. vilkår C 31 skal løbende fraføres, idet det 
er tilladt at mellemlagre ikke-deponeringsegnede materialer, der ik-
ke kan vindspredes. Det er tilladt at mellemlagre max. 150 m3. 
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Fejlagtigt tilførte kemikalier og/eller farligt affald skal bortskaffes, 
når der er opsamlet 1000 kg eller for hver 6 måneder for hvad, der 
måtte indtræffe først. 

- Positivliste for blandet affald  
 
C 19 På celle 4.2 til blandet affald kan kun de herunder anførte affalds-

typer deponeres. 

EAK Kode Affaldstype 

19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk 
behandling af affald, herunder: 
Deponeringsegnet rest fra forsortering af storskrald, industriaf-
fald, handels- og kontoraffald samt bygge- og anlægsaffald  

20 03 03 Affald fra gadefejning 

17 05 04  Jord, sten og brokker eller blandinger af disse 

19 08 01 Ristegods fra spildevandsrensningsanlæg  

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand  

19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand 

19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispildevand 

10 01 99 Andet affald ikke specificeret andetsteds (forbrændingsrester 
fra energifremstilling) 

10 03 26 Slam og filterkager fra røggasrensning fra termisk baserede 
aluminiumsværker (aluminiumhydroxidslam) 

19 08 02 Affald fra sandfang 

 

Forlev Miljøanlæg er godkendt til at modtage 320.000 m3 blandet 
affald på celle 4.2. 

- Midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald 
 
C 20 Ikke-balleteret forbrændingsegnet affald til viderebehandling (ned-

deling, omlastning og til indpakning) kan kun opbevares på celle 
3.5. Der må maksimalt være et oplag på 1.250 tons. 

Såfremt det kan forudses, at lagret af ikke-balleteret forbrændings-
egnet affald vil overstige 1.250 tons, skal der straks iværksættes 
balletering, således at mængdegrænsen kan overholdes. 
 
Oplagringen skal ske på en sådan måde, at risiko for gasdannelse 
elimineres. 
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C 21 Der kan opstilles sorterings- og neddelingsanlæg på anlægget til 
sortering og neddeling af forbrændingsegnet affald. 

Anlægget kan placeres på celle 3.5 under netoverdækning, som 
løbende skal vedligeholdes. Eventuelle skader skal udbedres 
straks. Alternativt kan der udlægges net over bunkerne, såfremt 
netoverdækningen ødelægges på et større område f.eks. i forbin-
delse med brand. 
 
I direkte tilknytning til neddelings- og sorteringsanlæg kan der op-
stilles indpakningsanlæg. 
 
Såfremt sorterings- og neddelingsanlægget samt indpakningsan-
lægget ønskes placeret andet sted skal Forlev Miljøanlæg rette 
henvendelse til godkendelsesmyndigheden for vurdering af even-
tuel godkendelsespligt. 
 

C 22 Neddelt brandbart affald skal løbende komprimeres. 

C 23 Efter neddeling/balletering af stort brandbart affald kan ballerne 
placeres som midlertidig mellemoplag på celle 4.2.2. Der skal ske 
en datoregistrering af det emballerede affald. 

C 24 Driftsinstruksen skal sikre, at den midlertidige oplagring af for-
brændingsegnet affald overholder relevante krav i Beredskabssty-
relsens tekniske forskrifter8 vedrørende bl.a. brandbart affald med 
hensyn til: 

• Opdeling, størrelse og geometri af oplag 
• Indbyrdes afstand mellem oplag 
• Egenkontrol i henhold til Beredskabsstyrelsen bestemmel-

ser 
 

Det skal ske ved, at Forlev Miljøanlæg vedligeholder eksisterende 
beredskabsplan samt opdaterer driftsinstruktion jf. vilkår A 4. 
 

C 25 Mellemoplag af forbrændingsegnet affald skal fraføres anlægget til 
forbrænding senest 1 år efter det er indkommet. 

C 26 Ikke-balleteret forbrændingsegnet affald skal fraføres anlægget før 
eventuelt balleteret affald dog under hensyntagen til vilkår C 25. 

C 27 Der skal føres regelmæssige tilsyn med, at det midlertidigt oplag-
rede forbrændingsegnede affald ikke giver anledning til nedbryd-
ning af den bionedbrydelige del af affaldet, herunder at det sikres, 
at der ikke sker en forøgelse af affaldets vandindhold, som følge af, 
at der trænger nedbør eller overfladevand ind i affaldet. 

                                                 
8 Beredsskabsstyrelsen FOB Vejledning nr. 11 af 31. januar 2008 om indretning af oplag af 
brandbart affald i det fri 
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Overvågningen skal omfatte temperatur- og/eller gasmålinger og 
skal gennemføres mindst en gang hver 14. dag. Resultaterne regi-
streres i driftsjournalen. 
 

C 28 Hver uge skal Forlev Miljøanlæg udarbejde en opgørelse over de 
akkumulerede mængder forbrændingsegnet affald i mellemoplag 
opdelt i balleteret og ikke-balleteret affald. 

Opgørelserne skal være tilgængelige ved tilsynsmyndighedens til-
syn på anlægget og såfremt oplaget af løst brandbart affald over-
stiger 1100 t, skal tilsynsmyndigheden straks have orientering om 
oplagets størrelse og forventede afviklingstakt. 
 
Når mellemoplag af balleteret forbrændingsegnet affald er opbeva-
ret 10 måneder, skal tilsynsmyndigheden straks have orientering 
om oplagets størrelse og forventede afviklingstakt. 

- Dagrenovation 
 
C 29 Dagrenovation til omlastning skal fraføres anlægget senest dagen 

efter, at det er modtaget. Der skal dog foretages en daglig afdæk-
ning med jord. 

- Deponering 
 
C 30 Tipfronten skal minimeres mest muligt og må maksimalt være 20 

meter bred. 

C 31 På tipfronten er det tilladt at foretage frasortering af ikke depone-
ringsegnede materialer, som bortskaffes jf. vilkår C 18. 

C 32 Det tilførte affald til deponering skal udlægges med løbende kom-
paktering. 

Affald, der kan give anledning til lugtgener eller tiltrække skadedyr, 
samt affald der kan være vindflygtigt - herunder støvende affald - 
skal afdækkes løbende - altså umiddelbart efter udlægning og 
kompaktering. 
 

C 33 Anlægget skal i driftsperioden minimum én gang årligt foretage en 
vurdering af deponeringsanlæggets samlede restvolumen samt af 
sætninger i det deponerede affald. 

I vurderingen skal der for hver enkelt deponeringsenhed indgå en 
opgørelse over det samlede deponeringsareal, mængde og sam-
mensætning af det deponerede affald, deponeringsmetoder, tids-
punkt for og varighed af deponeringen samt beregning af depone-
ringsanlæggets samlede restkapacitet. 
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C 34 Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om overgang til passiv drift 
af en eller flere celler efter henvendelse fra Forlev Miljøanlæg. 

D Luftforurening – støv, plast- og papirflugt, deponigas 

- Støv 
D 1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener 

udenfor virksomhedens område og om nødvendigt skal der foreta-
ges en sprinkling af virksomhedens befæstede kørearealer. Til-
synsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 

- Plast- og papirflugt 
D 2 Risikoen for plast- og papirflugt skal minimeres mest muligt – om 

nødvendigt ved opsætning af flytbare hegn eller netoverdækning. 

Hegn flyttes løbende, således at kun de områder, hvor der affalds-
aktiviteter, er indhegnede. 
 

D 3 Ved eventuel plast- og papirflugt uden for Forlev Miljøanlæg skal 
der iværksættes indsamling inden for et døgn. 

Såfremt bortfløjne materialer ikke kan indsamles inden for et døgn, 
skal Forlev Miljøanlæg underrette berørte naboer om forventet 
tidspunkt for indsamling, der dog skal foretages inden for en uge. 
 

D 4 Trådhegn og levende hegn omkring anlægget skal løbende renhol-
des for bortfløjet papir og plast. 

Deponigas 
 

Prøvetagning inde på anlægget 
 
D 5 Deponigas skal opsamles fra celle 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 

og udnyttes i det eksisterende gasmotoranlæg, indtil det er doku-
menteret og accepteret af tilsynsmyndigheden, at slutafdækningen 
evner at omsætte den dannede deponigas, der ikke opsamles. Le-
verandørens serviceplan for gasmotoranlægget skal følges. 

Gasindvindingsanlægget skal være tilsluttet et overvågningsanlæg, 
som automatisk logger data over hele døgnet af: 
 

• Deponigassens indhold af CH4, CO2, O2, H2S og H2 
• Lufttryk 

 
Samtlige gasboringer skal gennemgås, kontrolleres og driftsopti-
meres, således at sug fungerer optimalt. Hver enkelt gasboring får 
sin egen logbog, så styringsparametrene sikrer optimalt drift. 
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D 6 Der skal moniteres for deponigas på celle 4.1 månedligt for 

• Deponigassens indhold af CH4, CO2, O2, H2S og H2 
• Lufttryk 
 

Der skal foretages en beregning af, hvor meget deponigas der dan-
nes. 
 

Måleforhold 
 Gasindvindingsanlægget skal være i normal drift. 
 Der skal udtages minimum 1 stikprøve for hver 500 m2 overfla-

deareal. 
 Prøvetagningen skal så vidt muligt foretages, når atmosfære-

trykket er under 1010. 
 Indsugning af poreluft/gas skal ske 40-60 cm under terræn. 

 
D 7 Den igangsatte monitering for deponigas inde på Forlev Miljøanlæg 

ud for celle 3.2 og 3.4 skal fremover også omfatte celle 4.1. 

Der skal moniteres for deponigas hvert kvartal for: 
 
 Deponigassens indhold af CH4, CO2, O2, H2S og H2 
 Lufttryk 

 
Måleforhold 

 Gasindvindingsanlægget skal være i normal drift. 
 Prøvetagningen skal så vidt muligt foretages, når atmosfære-

trykket er under 1010 hPa. 
 Der skal foretages stikprøvemålinger med 20-30 m mellemrum 

langs anlægget. 
 Indsugning af poreluft/gas skal ske 40-60 cm under terræn. 

 
D 8 Den igangsatte monitering for deponigas uden for Forlev Miljøan-

læg ud for celle 3.1, 3.2 og 3.4 skal fremover også omfatte celle 
4.1. 

Der skal moniteres for deponigas hvert kvartal for: 
 
 Deponigassens indhold af CH4, CO2, O2, H2S og H2 
 Lufttryk 

 
Måleforhold 

 Gasindvindingsanlægget skal være i normal drift. 
 Prøvetagningen skal så vidt muligt foretages, når atmosfære-

trykket er under 1010 hPa. 
 Der skal foretages stikprøvemålinger med 20-30 m mellemrum 

langs anlægget. 
 Der skal endvidere med mellemrum foretages minimum to stik-

prøvetagninger vinkelret på anlægget. 
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 Første prøvetagningssted må maksimalt være 10 m fra matri-
kelskel og andet mellem 15 og 25 m fra matrikelskel. 

 Såfremt én af disse prøver viser metangaskoncentrationer over 
målingens usikkerhed eller kuldioxid over 5 vol %, skal der fore-
tages yderligere én prøve minimum 5 og maksimum 10 m fra 
andet prøvetagningssted. Prøvetagningen fortsættes som for-
anstående indtil målingen viser metangaskoncentrationer, der 
ligger under usikkerheden på målingen og et kuldioxidindhold 
under 5 vol %. 

 Såfremt der ikke i områderne er tegn på forekomst af deponigas 
eller plantemisvækst, kan ovenstående prøvetagningstæthed 
og/eller -hyppighed nedsættes efter aftale med tilsynsmyndig-
heden. 

 Uanset ovenstående, skal der altid udtages yderligere stikprøver 
i områder, hvor der er tegn på plantemisvækst. Der skal i hvert 
område med misvækst udtages fire prøver med en indbyrdes 
afstand på 1 m. 

 Indsugning af poreluft/gas skal ske 40-60 cm under terræn. 
 
D 9 Monitering jf. vilkår D 5 - D 8 kan foretages af virksomheden selv, 

dog kan tilsynsmyndigheden maksimalt en gang hvert andet år, 
kræve at alle gasmålinger udføres af ekstern rådgiver. 

D 10 Måleudstyr jf. vilkår D 5 - D 8 skal vedligeholdelse og kalibreres 
efter leverandørens vejledning. 

D 11 Der skal føres journal over målingerne nævnt i vilkår D 5 - D 8: 

 Prøvetagningssteder markeres på kort med angivelse af enten 
koordinater eller afstande fra faste genstande og entydigt num-
mer, således prøvetagningssted kan genfindes inden for en 
usikkerhed på 1 m. 

 Metrologiske data noteres på prøvetagningsdagen. Ligeledes 
skal det angives om lufttrykket forud for måletidspunktet har væ-
ret stærk/svagt faldende/stigende eller konstant. 

 Deponigassens indhold noteres for hvert prøvetagningsnummer. 
 Eventuelle afvigelser fra princippet for prøvetagningen noteres. 
 Oplysningerne indgår i årsrapporteringen, hvor Forlev Miljøan-

læg skal vurdere moniteringen og om der eventuelt er behov for 
afværgeforanstaltninger eller ændring af moniteringen herunder 
frekvensen for de enkelte prøver. 

E Lugt 
 
E 1 Driften af anlægget må ikke give anledning til væsentlige lugtgener 

uden for anlæggets skel. 
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Konstatering, af hvorvidt der optræder lugtgener uden for anlæg-
get, sker dels gennem egenkontrollen og dels ved tilsynsmyndig-
hedens tilsyn gennem en ikke-kvantitativ vurdering foretaget af til-
synsmyndigheden. 
 
Såfremt det gennem egenkontrollen konstateres, at der er lugtge-
ner fra anlægget uden for anlæggets skel, skal der træffes foran-
staltninger til at reducere lugtemissionerne ved at lokalisere årsa-
gen til emissionerne og foretage afhjælpende handlinger. 
 

E 2 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal der bekostes maksi-
malt en lugtmåling årligt. Som baggrund for anmodningen skal lig-
ge forhold, der gør, at tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, at 
lugtmålingen gennemføres, herunder klager over lugtgener i kom-
bination med tilsynsmyndighedens egne tilsyn jf. vilkår E 1. 

E 3 Lugtmålinger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder eller den 
til enhver tid gældende vejledning. 

Kontrolpunkter skal fastlægges ved første lugtmåling. 

F Støj 
 
F 1 Det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau Lr fra 

anlæggets samlede aktiviteter, må ikke overstige følgende græn-
seværdier ved skelgrænsen: 

mandag til fredag kl. 07.00-18.00 50 dB(A) 
mandag til fredag kl. 18.00-22.00 45 dB(A) 
lørdag kl. 07.00-14.00 50 dB(A) 
lørdag kl. 14.00-22.00 45 dB(A) 
søn- og helligdage kl. 07.00-22.00 45 dB(A) 
Alle dage kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 
 
Senest 3 måneder fra dato for revurdering skal Forlev Miljøanlæg 
fremsende handlingsplan for hvorledes vilkåret kan overholdes. 

 
F 2 Maksimalværdien af det A-vægtede lydtrykniveau med tidsvægt-

ning FAST, må ikke overstige 55 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 til 
7.00 alle ugens dage. 

F 3 Anlægget skal opretholde et støjdatakatalog med alle betydende 
støjkilder. 

F 4 Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller bereg-
ning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 
om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern 
støj fra virksomheder. 



 

 23 

Ligeledes skal Referencelaboratoriets orienteringer vedrørende 
støj følges jf. Retningslinje RL20/96 Kvalitetskrav til ”Miljømåling – 
ekstern støj”. 
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret 
af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt 
af EA (European cooperation for Accreditation) til at udføre "Miljø-
måling - ekstern støj", eller af laboratorier, der beskæftiger perso-
ner, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger. 
 
Resultatet af alle målinger/beregninger fremsendes kommenteret 
af Forlev Miljøanlæg til tilsynsmyndigheden straks de foreligger. 
 
Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller be-
regnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end lig med 
grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger. Ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). 
 
Når støjvilkår i øvrigt er overholdt, kan tilsynsmyndigheden maksi-
malt anmode Forlev Miljøanlæg om at lade udføre og bekoste må-
ling eller beregning af støjemission én gang årligt. 
 
Som kriterium for anmodningen skal enten foreligge naboklager el-
ler forhold, hvor tilsynsmyndigheden kan begrunde, at disse afviger 
fra, hvad Forlev Miljøanlæg har dokumenteret ved udarbejdelse af 
nærværende påbud. 

G Kemikalier og farligt affald 
 
G 1 Farligt affald, der fremkommer i forbindelse med driften af anlæg-

get samt fejlagtigt tilført farligt affald jf. vilkår C 18, skal opbevares 
under tag i tætte beholdere på gulv uden afløb eller med sump. 

G 2 Råvarer i form af kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, 
der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplags-
plads med impermeabel belægning uden afløb. 

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes in-
den for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme 
indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 
 
 
 
 
 

http://webtool.danak.dk:8080/akkreditering
http://www.swedac.se/sdd/System.nsf/(GUIview)/index.html
http://www.european-accreditation.org/
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H Overjordiske olietanke  
 
H 1 Entreprenørtanke til opbevaring af dieselolie skal være typegod-

kendt med mærkningsskilt, der som minimum oplyser om fabrikan-
tens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer 
og år. 

H 2 Når tanken ikke længere skal anvendes, skal tanken fjernes fra 
deponiet. 

H 3 Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 

H 4 Tanken skal være monteret med overfyldningsalarm, som er såle-
des placeret at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 

H 5 Tanken skal være hævet over underlaget, således at inspektion af 
bunden kan finde sted. 

H 6 Afstand til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 

H 7 Hvis Forlev Miljøanlæg konstaterer eller får begrundet mistanke 
om, at tanken er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 
Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en 
eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af tanken. 

H 8 Såfremt der under påfyldning af anlægget eller tankning af materiel 
sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umid-
delbart kan fjernes skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 

H 9 Tanken skal være i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke 
foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske foru-
rening af jord, grundvand eller overfladevand. 

H 10 Spild af brændstof og olie skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, 
inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som far-
ligt affald. Der skal til enhver tid forefindes tilstrækkeligt opsug-
ningsmateriale til at håndtere spild og uheld. 

H 11 Der skal ske opsamling af det forurenede jordvolumen ved spild af 
brændstof og olie på ubefæstede arealer. Jorden skal efterfølgen-
de bortskaffes til et godkendt modtageanlæg jf. vilkår C 18. 

I Vandtanke 
 
I 1 Under- og overjordiske tanke betegnet 7, 8, 9, 11 og 12 på Bered-

skabsplan af 17. august 2001 må kun anvendes til oplag af vand til 
f.eks. befugtning af støvende arealer, vanding af deponiets be-
plantning eller som slukningsvand ved brand på deponiet. 
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J Spildevand 
 
J 1 Perkolatbrønde og -pumper skal efterses en gang om måneden. 

Resultatet af eftersynet registreres i driftsjournalen. 

Det skal sikres, at perkolat frit kan tilløbe perkolatbrønde og pum-
pebrønde ved løbende renholdelse af perkolatopsamlingssystemet. 
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J 2 Perkolat fra deponeringsenhederne skal opsamles og bortskaffes 
løbende efter tilslutningstilladelse fra Slagelse Kommune. 

Perkolatoppumpningen kan ophøre, når der jf. vilkår J 3 er truffet 
afgørelse om en deponeringsenheds overgang til passiv fase. 

 
J 3 Frisk oppumpet perkolat fra hver enkelt deponeringsenhed skal 

analyseres fire gange årligt efter analyseprogrammet i nedenstå-
ende skema: 

Parameter Enheder med blandet 
affald 

 Rutine Udvidet 

pH X X 

Ledningsevne X X 

Tørstof  X X 

Lugt, farve, klarhed X X 

BI5  X X 

NVOC X X 

AOX  X 

GC-FID-screening 1)  X 

Totalt N  X X 

Ammonium-N X X 

Nitrit –N X X 

Nitrat-N X X 

Klorid X X 

Sulfat  X 

Sulfid  X 

Jern  X 

Bly  X 

Cadmium   X 

Total fosfor  X 

Zink  X 

 
1) GC-FID screening ved gaschromatografi for ekstraherbare organiske stoffer herunder 
opløsningsmidler og olieprodukter 
 

Rutineprogrammet gennemføres i januar, april og juli måned og det 
udvidede program i oktober måned. 
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Før deponeringsanlægget kan overgå til passiv drift, skal indholdet 
af de analyserede stoffer i perkolatet ligge under eller være lig med 
de gældende kriterier for grundvand eller det skal kunne sandsyn-
liggøres, at koncentration i perkolatet vil kunne accepteres udledt til 
grundvand eller vandområder. 

Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvornår perkolatet kan 
accepteres udledt til omgivelserne. Se også vilkår C 34. 

Ved nedlukning kan anlægget fremsende forslag til eventuelt ænd-
ret kontrolprogram sammen med orienteringen om nedlukning af 
en deponeringsenhed til tilsynsmyndigheden. 

Monitering og analyse af perkolatet kan tidligst ophøre efter an-
søgning og efterfølgende accept af tilsynsmyndigheden jf. depone-
ringsbekendtgørelsen. 
 

J 4 Perkolatanalyserne skal gennemføres af et laboratorium, der er 
akkrediteret til at udføre de pågældende analyser eller af et labora-
torium, der er accepteret af tilsynsmyndigheden. 

Analyser mv., der er omfattet af bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger9 udføres efter denne. 

 
J 5 Perkolatmængderne fra de enkelte deponeringsenheder skal må-

les og registreres ved bortkørsel alternativt ved bortpumpning. 

Overfladeafstrømmende vand 
 
J 6 Overfladeafstrømmende vand kan, hvis det ikke kan nedsives gen-

nem det eksisterende nedsivningsbassin, udledes til Tude Å gen-
nem eksisterende rørforbindelse. 

Der må maksimalt udledes 2400 m3 pr. år til Tude Å. 
 

J 7 Vandet i nedsivningsbassinet analyseres for olie, zink og bly og 
tilhørende vandmængder skal registreres ved timetæller, såfremt 
der udledes. Prøverne udtages samtidigt med kontrollen af grund-
vand jf. vilkår K 2 og udføres efter K 3. 

Resultatet af kontrollen indgår i årsrapporteringen jf. vilkår L 3. 

K Jord og grundvand 
 
K 1 Grundvandskontrollen skal ske i følgende boringer (DGU nr. og 

internt anlægsnummer angivet): 

 Filtersætning i det øvre sekundære magasin:  
                                                 
9 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af  
akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006. 
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o DGU 214.518, K6 
o DGU 214.517, K5 
o DGU 214.535, R1 
o DGU 214.537, R3 
o DGU 214.892, R10 
o DGU 214.519, K7 

 Filtersætning i det nedre sekundære magasin:  
o DGU 214.332 (gammel vandværksboring) 
o DGU 214.535, R1 
o DGU 214.520, K8 

 

 
 
Moniteringsboringer og brønde skal være sikrede med låse eller 
lignende mod utilsigtet adgang. 
 
Etableres nye boringer som erstatning for de i dette vilkår nævnte, 
skal tilsynsmyndigheden godkende placering, filtersætning mv. in-
den etablering. 
 

K 2 Moniteringsboringerne jf. vilkår K 1 prøvetages og analyseres efter 
programmet anført herunder. 
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Boring Januar April Juli Oktober 

Boringer umiddelbart 
nedstrøms anlægget 

    

R1, nedre magasin  P1  P1 

R1, øvre magasin P2 P2 P2 P2 

K5, øvre magasin P2 P2 P2 P2 

K6, øvre magasin P2 P2 P2 P2 

Gammel vandværk  P1  P1 

Boring umiddelbart 
nord for anlægget 

    

R10, øvre magasin P2 P2 P2 P2 

Boringer umiddelbart 
opstrøms anlægget 

    

K7, øvre magasin P2 P2 P2 P2 

K8, nedre magasin  P1  P1 

R3, øvre magasin  P1  P1 

 
 

Analyseprogram P1 Analyseprogram P2 

Turbiditet Turbiditet 

Lugt Lugt 

Farve Farve 

Konduktivitet Tørstof 

pH Ledningsevne 

Klorid pH 

 BI5 

 Iltindhold 

 Ammonium-M 

 Nitrit-N 

 Nitrat-N 

 Total-N 

 Total-P 

 Sulfat 

 Klorid 

 Jern 

 NVOC 

 Bly 

 Cadmium 
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Analyseprogram P1 Analyseprogram P2 

  Zink 

 AOX 

 GC-FID-screening1) 
1) GC-FID screening ved gaschromatografi for ekstraherbare organiske stoffer herunder 
opløsningsmidler og olieprodukter 
 

Der skal foretages pejlinger af grundvand forud for hver prøvetag-
ning ud fra fastsatte målepunkter. Ligeledes gennemføres feltmå-
linger for pH, ledningsevne, turbiditet, opløst ilt og redoxpotentiale 
forud for prøvetagningen. 
 
Analyserne af grundvandet skal vurderes ved hjælp af et kontrol-
kort for hver boring med faste kontrolregler og niveauer. 
 
Forslag til kontrolkort og kontrolgrænser skal fremsendes til til-
synsmyndigheden inden 3 måneder fra dato. 
 

K 3 Analyser af grundvand og overfladestrømmende vand jf. J 6 og J 7 
skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udfø-
re de pågældende analyser eller af et laboratorium, der er god-
kendt af tilsynsmyndigheden. 

Analyser mv., der er omfattet af bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger10 udføres efter denne. 
 
Analyseblanketten skal indeholde alle relevante prøvetagningsin-
formationer. Analyseresultaterne skal overføres elektronisk i 
STANDAT-format i den fælles offentlige database (Jupiter). Til-
synsmyndigheden skal desuden have tilsendt analyseblanket i pdf-
format senest 2 måneder efter, at prøverne er udtaget. 

 
K 4 Ved årsrapporteringen jf. vilkår L 3 skal anlægget tage stilling til, 

om der er behov for en revision af grundvandskontrolprogrammet. 

K 5 Grundvandskontrollen skal fortsætte efter endt deponering. An-
lægget kan fremsende forslag til eventuelt ændret kontrolprogram 
sammen med orienteringen om nedlukning af en deponeringsen-
hed til tilsynsmyndigheden. 

L Journal og indberetning/rapportering 
 
L 1 Resultat af målinger, analyser, beregninger og andet, for hvilket 

der er stillet vilkår, skal fremsendes kommenteret til tilsynsmyndig-
heden senest 14 dage efter de foreligger. Ved overskridelse af 
kontrolværdier for vilkår skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. 

                                                 
10 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af  
akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006. 



 

 31 

Der skal senest to uger efter orienteringen fremsendes en vurde-
ring af konsekvenserne af overskridelsen og forslag til afhjælpende 
handlinger. 
 

L 2 Resultatet af alle målinger og analyser skal opbevares på anlæg-
get i driftsjournalen. 

Journalen udformes af anlægget selv. Der skal dog findes en sam-
let oversigt på anlægget over hvor og på hvilken form, de enkelte 
data befinder sig. Data kan findes enten på anlægget eller hos I/S 
KAVO i øvrigt, dog således at det er muligt for tilsynsmyndigheden 
umiddelbart at få adgang til journaldata ved besøg på selve an-
lægget. 
 
Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal 
være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 

L 3 Senest 1. april skal der fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndig-
heden omhandlende det foregående kalenderår. Årsrapporten kan 
indgå som en del af virksomhedens grønne regnskab. 

Årsrapporten skal som minimum indeholde de punkter, der fremgår 
af nedenstående, dog afrapporteres anlægsarbejder udført på de-
poneringsanlægget særskilt i forbindelse med afslutning af an-
lægsarbejderne. 
 
I årsrapporten skal data sammenstilles for de seneste fem år så-
fremt data findes. 

 
a) Indvejede affaldsmængder fordelt på de enkelte affaldsklasser 
b) Oversigt over afviste affaldslæs 
c) Resultatet af stikprøvekontrol ved affaldsmodtagelse 
d) Opfyldningstakt og forventet restkapacitet 
e) Perkolatkvalitet og -kvantitet for hver enkelt deponeringsenhed 

samt samlet for hele deponeringsanlægget. Endvidere skal der 
være en opgørelse over mængden af perkolat, samt hvortil per-
kolatet er endeligt bortskaffet. 

f) Meteorologiske data (månedsværdier for nedbør, temperatur 
samt luftfugtighed) 

g) Resultater af grundvandskontrolprogram 
h) Resultater af overfladevandskontrolprogram 
i) Resultater af udførte støjmålinger eller beregninger 
j) Resultater fra gasmonitering, el/varmeproduktion 
k) Afhjælpning af gener i form af lugt, støv, skadedyr m.m. 
l) Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sætnin-

ger i affaldet 
m) Eventuelt indkomne klager vedr. anlæggets drift 
n) Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan 

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

p) Status for uddannelse af deponeringsanlæggets medarbejdere, 
herunder en beskrivelse af planlagte uddannelsesaktiviteter i det 
kommende kalenderår. 

 
Vurdering af kontrol 
I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede 
og vurderet i forhold til deponeringsanlæggets miljøgodkendelse og 
belastningen af miljøet fra driften af anlægget. 
 
Endvidere skal det fremgå af årsrapporten, hvilke eventuelle af-
hjælpende foranstaltninger, der er foretaget eller forventes foreta-
get. 
 
Form på årsrapport 
Årsrapporteringen skal udføres som en standardrapportering, der 
hvert år følger samme procedure. Moniteringsdata skal indberettes 
til en eventuel fælles offentlig database, såfremt en sådan forefin-
des. 

M Klassificering og sikkerhedsstillelse 
 
M 1 Cellerne 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 4.1 er nedlukkede 

for modtagelse af affald til deponering. Et egentlig nedlukningstil-
syn er dog ikke udført dags dato. 

Der kan fortsat drives gasmotoranlæg og perkolathåndteringsfacili-
teter på celle 3.1 og udføres affaldsbehandlingsaktiviteter på celle 
3.5. 
 

M 2 Deponeringsenhederne på det eksisterende anlæg er alle klassifi-
ceret til blandet affald. 

M 3 Der skal stilles sikkerhed til tilsynsmyndigheden for de deponerede 
mængder affald på celle 4.2, som videreføres efter 16. juli 2009. 

Beløbsstørrelsen på sikkerhedsstillelsen skal være det beløb, som 
Slagelse Kommune har påbudt den 26. januar 2009. Pt. er det 
godkendte beløb 89,00 kr. pr. ton uden forrentning pristalsreguleret 
grundbeløb 2009. Indekset reguleres efter entrepriseindekset for 
jordarbejder. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal løbende forøges i takt med den mængde 
affald, der deponeres på anlægget. Sikkerhedsstillelsen skal opda-
teres en gang årligt og føres i et regneark. 
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Det samlede beløb for sikkerhedsstillelse skal rapporteres til til-
synsmyndigheden i årsrapporten for anlægget og i form af kopi af 
kvitteringer eller kontoudtog, som dokumentation for, at der indsæt-
tes det krævede beløb i årene fremover. 
 
Kopi af fremtidige kvitteringer og opdateret regneark skal fremsen-
des til tilsynsmyndigheden senest den 1. april pr. løbende år. 
 
Kontoen skal være gældende indtil efterbehandling er udført og 
godkendt, hvorefter tilsynsmyndigheden kan frigive eventuelt over-
skydende beløb. 

N Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
N 1 Anlægget skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret ud-

slip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at 
skadens opfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 

Akut forurening som følge af driftsuheld eller andet skal straks 
meddeles de lokale beredskabsmyndigheder med henblik på be-
grænsning af eventuelle skaders udbredelse. 
 
Virksomheden har pligt til at indberette enhver betydelig, negativ 
påvirkning af miljøet som afsløres gennem kontrol- og overvåg-
ningsprocedurerne til tilsynsmyndigheden11. 
 
Ved betydelig negativ påvirkning forstås driftsforstyrrelser eller 
uheld, der medfører væsentlig forurening eller indebærer risiko her-
for. Indberetningen til tilsynsmyndigheden skal foretages samme 
dag, som den negative påvirkning observeres. 
 

N 2 Alle driftsuheld - uanset om der er sket en forurening af omgivel-
serne eller ej - skal selvstændigt registreres i driftsjournalen. 

N 3 Brand på anlægget skal straks søges slukket med indsats af an-
læggets eget brandslukningsmateriel.  

I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik 
på opsamling af slukningsvand på anlægget.  
  
Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. Så-
fremt der er tale om slukningsvand på en celle, hvor slukningsvan-
det nedsiver til perkolatopsamlingssystemet, bortskaffes det med 
perkolatet. 
 
Såfremt der er foretaget brandslukning på en deponeringsenhed, 
skal den indgående mængde slukningsvand indgå i perko-
latregnskabet. 

                                                 
11 Miljøcenter Roskilde, telefon: 7254 6500, e-post: post@ros.blst.dk. 
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Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe føl-
gerne af akutte uheld. 

O Retablering og ophør 
 
O 1 En deponeringsenhed må først påbegyndes nedlukket når der er 

fremsendt oplysninger til tilsynsmyndigheden og når denne har 
meddelt godkendelse hertil. 

Såfremt gasmotoranlæg, perkolathåndteringsfaciliteter eller af-
faldsbehandlingsaktiviteterne tænkes afviklet, skal tilsynsmyndig-
heden orienteres med virksomhedens beskrivelse af, hvorledes 
man ønsker at afvikle aktiviteterne og foretage udbedrende efter-
behandling til et fremtidigt nyt formål. 
 
Tilsynsmyndigheden træffer selvstændig afgørelse om fornyet ef-
terbehandling til andet formål end affaldsaktiviteter og drift af 
gasmotor og perkolatfaciliteter. 

 
Retablering af deponeringsenhederne skal foretages som anført i 
lokalplan 85. Celle 3.1 og 3.5 omfattet af vilkår M 1 skal dog ikke 
leve op til den langsigtede landskabsplan, før afvikling af aktivite-
terne er sket og en efterfølgende retablering af områderne har fun-
det sted. 
 

O 2 Retableringen skal ske i takt med ophør af drift af de enkelte celler. 

Retableringen skal ske med en slutafdækning: 

 nederst minimum 0,15 m. rodspærre grus eller knust tegl/beton. 
 herefter et vækstlag på minimum 0,8 m. 
 øverst minimum 0,2 m. muld. 

 
Slutafdækningen skal tillade vand at infiltrere til affaldet. 

Til etablering skal anvendes jord, der overholder de fastsatte 
grænseværdier for indhold af forureningselementer for Kategori 1 i 
bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om flytning af jord. 
 
Nødvendige skråningsanlæg mod nye enheder er tilladt. 
 
Retableringen omfatter ikke den endelige beplantning, så længe 
der drives affalddeponeringsaktiviteter eller følgeanlæg (gasindvin-
ding mv.) på den enkelte deponeringsenhed. 
 
Minimum en gang årlig skal der udføres målinger af sætninger i af-
faldet 
 



 

 35 

O 3 I efterbehandlingsperioden skal monitering af perkolat, grundvand, 
overfladeafstrømmende vand, meteorologi og deponigas samt mi-
nimum en gang årligt sætninger i affaldet udføres uændret indtil de 
fastlagte kontrolprogrammer eventuelt justeres ved et påbud. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
Forlev Miljøanlæg, I/S KAVO, har indsendt overgangsplan for Forlev Miljø-
anlæg modtaget i Vestsjællands Amt den 15. juli 2002. I forbindelse med I/S 
KAVOs ansøgning om udvidelse af Forlev Miljøanlæg, har I/S KAVO tilveje-
bragt yderligere oplysninger om miljøpåvirkningen fra det eksisterende an-
læg, der ligeledes er indgået i arbejdet med denne afgørelse. 
 
Vestsjællands Amt nåede ikke at afslutte revurderingen inden amtets ned-
læggelse den 31. december 2006, hvorefter sagen overgik til Miljøministeri-
et, Miljøcenter Roskilde. 
 
Miljøcenter Roskilde har afholdt møder med virksomheden. Der er frem-
sendt yderligere oplysninger og der har været foretaget tilsyn under sagens 
behandling. 
 
Miljøcenter Roskilde har offentligt annonceret i Korsørposten den 21. marts 
2007, at miljøcentret har igangsat revurderingen af miljøgodkendelse hos 
Forlev Miljøanlæg jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 12.12 
 
I/S KAVO er reguleret af følgende miljøgodkendelser: 
 
 10. december 1992 med ændring af 1. oktober 2002  
 16. august 1990 om indretning af specialdepot  
 6. januar 1995 om udledning af overfladevand 
 24. juli 1998 om gasmotoranlæg 
 26. januar 2009 om sikkerhedsstillelse 

 
Alle miljøgodkendelser er medtaget i nærværende revurdering. 
 

                                                 
12 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006. 
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3.1 Baggrund for afgørelsen 
 
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Som nævnt indledningsvist i afsnit 1.1 har der været drevet deponeringsan-
læg i en lang årrække på lokaliteten. 
 
Der er ikke ændret på indretningen siden hovedgodkendelsen fra 1992 blev 
givet.  
 
Affaldsmængderne til deponering er dog faldet markant i forhold til hvad 
depotet er indrettet til at kunne modtage. 
 
I dag modtages der udelukkende blandet affald til deponering. 
 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Der er ikke i årene sket store ændringer i omgivelserne – de planlægnings-
mæssige rammer er stort set de samme som i 1992. Således er der heller 
ikke udpeget nye beskyttelsesværdige natur- eller landskabsværdier i den 
umiddelbare nærhed af anlægget. 
 
Anlægget er i øvrigt beliggende i et område med begrænsede drikkevands-
interesser og umiddelbart inden for kystnærhedszonen med mindre end 2 
km til Storebælt. 
 
Forlev Miljøanlæg er omfattet af lokalplan 85 Forlev Losseplads meddelt af 
den daværende myndighed Korsør Kommune i 1993. Deponeringsanlægget 
hører under enkeltområde L.T2 i Slagelse Kommunes Kommuneplan Kor-
sør 2009-2020, som udgør hele den nordlige del af kommunens landområ-
der. 
 
Arealet er udlagt som landområde med landskabelige beskyttelseshensyn, 
hvor det afgrænsede område L.T2 kan anvendes til kontrolleret losseplads. 
 
Af Regionplan 2005-2016 udarbejdet af Vestsjællands Amt fremgår det, at 
Forlev Miljøanlæg kan udvides. Selve miljøanlægget kan dog kun udvides 
såfremt en VVM-redegørelse godtgør, at det kan ske uden væsentlige mil-
jømæssige problemer. 
 
Forlev Miljøanlæg har fremsendt ansøgning om tilladelse til udvidelse af 
anlægget til Slagelse Kommune, der som godkendelsesmyndighed vil fore-
stå VVM og på baggrund heraf eventuelt udarbejde en miljøgodkendelse. 
 
De nye aktiviteter indgår således ikke i revurderingen af de eksisterende 
aktiviteter på Forlev Miljøanlæg. 
 
3.1.3 Nye lovkrav 
Der er sket en del ændringer i lovgivningen siden etableringen af virksom-
heden i 1992, hvilket har betydning for driften og reguleringen af depone-
ringsanlæg. 
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Dels er der forbud mod deponering af forbrændingsegnet affald og i dag 
foretages en højere grad af genindvinding af en række affaldsfraktioner og 
dels er der i 2001 kommet ny lovgivning for deponeringsanlæg i Danmark. 
 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. de-
cember 2006 
Godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter regler for godkendelse af nye 
virksomheder eller nye aktiviteter på allerede godkendte samt for revidering 
af gældende miljøgodkendelser. I henhold til denne bekendtgørelse skal der 
foretages en revidering af Forlev Miljøanlægs miljøgodkendelse. 
 
Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13. december 2006 
Affaldsbekendtgørelsen omfatter håndtering af affald og definerer affaldsty-
per, der er acceptable ved deponering på f.eks. Forlev Miljøanlæg. 
 
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 650 af 29. juni 2001. 
Deponeringsbekendtgørelsen (ophævet på nær § 8, 9 og 19) omhandler 
specifikt krav til deponeringsanlæg og den medfører i sig selv, at Forlev 
Miljøanlægs miljøgodkendelse skal revideres. 
 
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 252 af 31. marts 2009. 
Deponeringsbekendtgørelsen omhandler specifikt krav til deponeringsan-
læg og den medfører i sig selv, at Forlev Miljøanlægs miljøgodkendelse skal 
revideres. 
 
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 
og pipelines, nr. 724 af 1. juli 2008 
Olietankbekendtgørelsen fastsætter regler for typegodkendelse, indretning, 
inspektion og sløjfning af tanke med tilhørende rørsystemer og pipelines til 
opbevaring eller transport af olieprodukter. Bekendtgørelsen finder anven-
delse på virksomhedens entreprenørtanke. 
 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006 
Bekendtgørelsen fastsætter regler for kemiske og mikrobiologiske målinger 
samt prøveudtagninger, og støjmålinger og støjberegninger, der udføres 
som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser. 
  
Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrænd-
te carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner, nr. 621 
af 23. juni 2005 
Denne bekendtgørelse fastsætter emissionsgrænseværdier m.v. for motorer 
og turbiner i faste installationer med en indfyret effekt på over 120 kW pr. 
motor eller turbine. Bekendtgørelsen omfatter motorer og turbiner til for-
brænding af blandt andet naturgas og biogas.  
 
Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på 
deponeringsanlæg, nr. 612 af 22. juni 2004 
Bekendtgørelsen stiller krav til kvalifikationer herunder uddannelse af per-
sonale der er ansat på deponeringsanlæg. 
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Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning 
af jord, nr. 1479 af 12. december 2007. 
Bekendtgørelsen stiller renhedskrav til genanvendelse af jord, som på de-
poneringsanlæg kan anvendes til slutafdækning. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har udgivet en række vejledninger, som lægges til grund ved 
blandt andet myndighedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomhe-
der. Der skal derfor henvises til: 
 
Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder 
 
Vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder 
 
Vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 
 
Vejledning nr. 9/1997 om affaldsdeponering 
 
Vejledning nr. 5/2001 om overgangsplaner 
 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
 
I/S KAVO er omfattet af listepunkt K 105: ”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. (i)”. 
 
Orientering13 fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurde-
ring af miljøgodkendelser angiver, at der findes retningslinjer i Bekendtgø-
relse om deponering af affald. Endvidere refereres der til EU BREF14 ”Af-
faldsbehandling” 2005. Dokumentet omfatter imidlertid ikke lossepladser 
(punkt 5.4 i IPPC-direktivets bilag 1). 
 
Deponeringsbekendtgørelsen fastsætter ret præcise krav til indretning og 
drift af deponeringsanlæg. Disse krav må betragtes som den bedst tilgæn-
gelige teknik for så vidt angår deponering af affald. 
 
Den gennemførte revurdering giver dermed anledning til ændring af stort 
set alle vilkår i godkendelsen af 10. december 1992 med ændringen af 1. 
oktober 2002 samt indføjelse af vilkår for gasmotoranlæg (jf. afgørelse af 
24. juli 1998) og vilkår for udledning af overfladevand (jf. afgørelse af 6. ja-
nuar 1995). 
 
Vilkår for indretning af specialdepotet (jf. afgørelse af 16. august 1990) bort-
falder i praksis, da depotet er afsluttet, og der ikke er vilkår i den afgørelse, 
der har aktualitet mere, dog således at membranerne ikke må brydes. 
 

                                                 
13 Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/2006, Referencer til BAT vurdering ved miljøgodkendelser 
14 EU Kommissionen udarbejder EU BREF-dokumenter (BAT reference documents) 
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Det betyder at nedenstående afgørelser bortfalder med denne afgørelse: 
 
 afgørelse af 16. august 1990 om indretning af specialdepot 
 afgørelse af 10. december 1992 om miljøgodkendelse 
 afgørelse af 6. januar 1995 om udledning af overfladevand 
 afgørelse af 24. juli 1998 om. vilkår for gasmotoranlæg 
 afgørelse af 1. oktober 2002 om ændring af miljøgodkendelse 
 afgørelse af 26. januar 2009 om sikkerhedsstillelse 

 
3.2 Vilkårsændringer 
 
3.2.1 Opsummering 
Der er tale om en gennemgribende revision af godkendelsen, hvor der pri-
mært har været fokus på anlæggets forhold til deponeringsbekendtgørel-
sens regler – herunder bl.a. 
 
 skærpede krav til indretning af nye deponeringsenheder  
 skærpede krav til egenkontrol 
 krav om uddannelse af driftspersonale 

 
Herudover er vilkårene for følgeaktiviteterne (omlastning af affald og drift af 
gasmotoranlæg) også skærpet og der er fastsat vilkår om opbevaring af 
balleteret forbrændingsegnet affald på membranbelagt areal. 
 
En række vilkår bortfalder med denne afgørelse. Enten fordi de er utidssva-
rende, ikke følger lovgivningen eller fordi forholdene reguleres af nye vilkår i 
denne godkendelse. 
 
Den samlede godkendelse er samtidig struktureret på en anden måde end 
den tidligere. Derfor er der i den følgende gennemgang af vilkårsændrin-
gerne lagt vægt på, at hvert enkelt vilkår er kommenteret og der er direkte 
referencer til tidligere vilkår, så det er muligt at sammenholde den tidligere 
godkendelse med denne afgørelse. 
 
I denne afgørelse er der hentet en række vilkår direkte fra Deponeringsbe-
kendtgørelsen, hvilket egentlig burde være unødvendigt, da lovgivningen 
forudsættes som overholdt. 
 
Imidlertid har Miljøcentret valgt at medtage disse som en service for på den 
måde dels at binde den nye afgørelse op med den gamle og dels for på et 
sted at have en samlet oversigt over hvilke vilkår, der skal overholdes. 
 
3.2.2 Vilkår der bortfalder 
I det følgende gennemgås de vilkår med nummer i kursiv i godkendelsen fra 
1992 med ændringer, der bortfalder med denne afgørelse. Oversigten kan 
sammenholdes med Bilag D, der indeholder den fulde tekst af vilkår i disse 
godkendelser. 
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1.2 
Vestsjællands Amt redegjorde med brev af den 29. juni 1999 for, at amtet 
ikke fandt, at en tidsbegrænsning kunne opretholdes. Der er ikke angivet 
særlige grunde til tidsbegrænsningen udover muligheden for en revision. 
Som følge af deponerings- og godkendelsesbekendtgørelsen tages anlæg-
gets godkendelse op til revision med denne afgørelse. Dette vilkår udgår 
dermed. Det fremgår af selve afgørelsen hvornår og på hvilke betingelser, 
vilkårene kan tages op til revision. 
 
1.5 
Der kan ikke stilles vilkår, da der er tale om planforhold og i øvrigt skulle 
vilkåret være opfyldt tilbage i 1993. 
 
1.9 
Vilkåret er ikke selvstændigt relevant, idet opbygningen af nye celler først 
igangsættes efter accept af projektet af godkendelsesmyndigheden. 
 
1.9a og 1.10 
Vilkårene er blevet gennemført og dækkes i øvrigt af vilkår D 5 - D 6. 
 
1.11b 
Fremover må deponiet ikke modtage dagrenovation til deponering, hvorfor 
dette vilkår falder bort. 
 
1.12, 1.13, 1.14 og 10.2 
Forlev Miljøanlæg har ikke foretaget jordrensning på anlægget. 0,5 % olie 
svarer til 5.000 mg/kg jord. Grænsen for farligt affald vil i de fleste tilfælde 
være 1.000 mg/kg. Det er ikke et ønske fra I/S KAVOs side at behandle 
olieforurenet jord. Vilkårene bortfalder derfor. 
 
1.15, 1.16 og 1.17 
Det sker et par gange årligt, at anlægget modtager støvende asbest. Da 
støvende asbest (farligt affald) ikke vil kunne modtages til deponering på 
nye deponeringsenheder på anlægget, bortfalder vilkåret med denne afgø-
relse og eventuelt støvende asbest må anvises til andre deponeringsanlæg. 
 
1.18 og 1.19 
Der er en særlig godkendelse til specialdepot for arsenforurenet jord på den 
gamle del af deponiet. Der er i dette depot både bund- og topmembran i 
form af en polymermembran. Jorden er med andre ord pakket ind og ligger i 
øvrigt inden for deponeringsanlæggets øvrige perkolatopsamlingssystemer. 
 
Bestemmelserne om, at metalholdigt affald skulle deponeres særskilt, skal 
ses i lyset af, at surt perkolat fra det øvrige affald ville kunne udvaske en 
relativt større del af metallerne. 
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Ved deponering af blandet affald er der ikke særlige fraktioner, der modta-
ges i et volumen, som nødvendiggør en selvstændig deponering. Såfremt 
anlægget ønsker det, kan der efterfølgende ansøges om indretning af spe-
cialdepoter til særlige affaldsfraktioner med et højt indhold af bestemte foru-
reningskomponenter med mulighed for godkendelse efter en konkret vurde-
ring foretaget af Slagelse Kommune. 
 
1.20 
Anlægget har ikke tidligere kunnet modtage farligt affald udover de fraktio-
ner, der specifikt er nævnt i det tidligere vilkår 1.11 (forurenet jord). Vilkåret 
udgår og erstattes af specifikke positivlister. Der er ikke grund til at lave ne-
gativlister, når det er vilkårsfastsat hvilke affaldstyper anlægget kan modta-
ge. 
 
1.25 
Det ligger implicit i lovgivningen, at godkendelsen skal følges. Der bør der-
for ikke være et sådant vilkår. Driftsinstruksen er en praktisk udmøntning af 
godkendelsens vilkår og skal dermed i realiteten også følges for at godken-
delsens vilkår er overholdt. 
 
1.29 
Der må ikke afbrændes affald efter affaldsbekendtgørelsens regler, hvorfor 
der ikke er behov for et vilkår om dette. 
 
1.31 
Vilkåret er nu omfattet af nyt vilkår C 6, men var allerede reguleret af tidlige-
re vilkår 10.7. 
 
1.33 
Der er ikke behov for en selvstændig forudgående orientering for netop 
denne aktivitet. 
 
1.33.a 
Vilkåret bortfalder, da der ikke er støjmæssige begrundelser for en særlig 
placering udover den, der er givet med den generelle indretning af anlæg-
get. 
 
6.1 
Boringerne er etableret og vilkåret er derfor ikke relevant. 
 
6.6, 8.3, 8.4 og 8,5 
Når driften af deponiet indstilles, vil tilsynsmyndigheden efter ansøgning 
træffe afgørelse om retablering og eventuel fremtidig monitering herunder af 
grundvand og deponigas. 
 
8.4 og 8.5 
Når driften af deponiet indstilles, vil tilsynsmyndigheden efter ansøgning 
træffe afgørelse om retablering. 
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9.1 
Tilsynsmyndigheden følger af den til enhver tid gældende lovgivning og 
nævnes derfor ikke specifikt i afgørelsen. For tiden er Miljøcenter Roskilde 
tilsynsmyndighed, mens Slagelse Kommune er godkendelsesmyndighed, 
hvilket er nævnt i en række specifikke vilkår. 
 
3.2.3 Vilkår, der er ændret eller fastholdt uændret 
I det følgende gennemgås de vilkår med nummer i kursiv i godkendelsen fra 
1992 med ændringen, som ændres eller fastholdes uændret med denne 
afgørelse. Oversigten bør sammenholdes med Bilag D, der indeholder en 
oversigt der gjaldt frem til denne afgørelse. 
 
3.2.4 Generelle forhold 
Uheld og utilsigtet udslip hos I/S KAVO kan give anledning til forurening. 
Miljøcenter Roskilde stiller krav om, at virksomheden indrettes og drives på 
en sådan måde, at risikoen for uheld og utilsigtet udslip forebygges, herun-
der at driftspersonalet er orienteret om nærværende miljøgodkendelses 
indhold. 
 
De indledende vilkår sigter på at regulere en række generelle forhold, som 
hvorledes der skal udarbejdes driftsinstrukser og sikring af, at alle beskæfti-
get på anlægget er bekendt med indholdet i vilkårene for afgørelsen og ud-
dannet til at arbejde på deponeringsanlægget. Herudover fastsættes gene-
relle vilkår for prøvetagning mv. 
 
Tidligere vilkår 1.1, nu A 1 
Vilkåret er en omskrivning i en let ændret form for at skærpe opmærksom-
heden på de miljømæssige forudsætninger for fortsat at kunne foretage 
deponering. 
 
I forbindelse med partshøring påpeges at adgangsforholdende til anlægget i 
form an en offentligt vej ikke er nævnt. 
 
Aktiviteter der foregår udenfor virksomhedens område på offentlig vej regu-
leres af politi og/eller kommune, hvorfor miljøcentret ikke ser sig i stand til at 
stille vilkår i miljøgodkendelsen. 
 
Nyt vilkår A 2  
Der er tale om et generelt vilkår, der skal sikre, at påbuddet er tilgængeligt 
på anlægget og at både indhold og den affødte driftsinstruks er bekendt for 
driftspersonalet. Personalet kan således arbejde ud fra påbudets og drifts-
instruksens indhold. 
 
Tidligere vilkår 1.23, nu A 3 
Driftsinstruksen kan opfattes som en konkret udmøntning af, hvordan an-
lægget gennem de daglige rutiner kan overholde påbudets vilkår. Instruk-
sens indhold kan ikke direkte håndhæves af tilsynsmyndigheden, men dia-
log mellem deponiet og myndigheden om instruksens indhold kan betyde, at 
driften af deponiet fastlægges og beskrives på en måde, der betyder, at 
anlægget kan og vil leve op til alle påbudets vilkår. 
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Hvorledes anlægget ønsker at bekendtgøre indholdet for personalet er op til 
virksomheden selv at afgøre. 
 
Tidligere vilkår 1.24, nu A 4 
Der foreligger en driftsinstruks for det eksisterende anlæg af 8. august 
2006. Det vurderes, at der er behov for en opdatering i forbindelse med 
udarbejdelsen af nærværende påbud og de mange nye vilkår. 
 
Deponiet kan fremsende et udkast til instruks til myndighederne med an-
modning om kommentarer inden en revideret driftsinstruks fremsendes. 
 
Myndighederne har dermed mulighed for at gennemgå instruksen og gøre 
anlægget opmærksom på uhensigtsmæssige rutiner eller rutiner, som myn-
dighederne finder ikke stemmer overens med vilkårene i denne afgørelse. 
 
Samtidig er det vilkårsfastsat, at afvigelser fra instruksen skal registreres jf. 
vilkår A3, således det er muligt for anlægget at vurdere, om der skal ske 
ændringer i instruksen og om disse ændringer medfører behov for ansøg-
ning om revision af påbudets vilkår. 
 
3.2.5 Nye anlægsarbejder 
 
Tidligere vilkår 2.1, nu B 1 
Efter ansøgning til godkendelsesmyndigheden Slagelse Kommune accepte-
res selve detailprojektet for den nye celle. Der er ikke tale om en godken-
delse efter miljøbeskyttelsesloven, men om en stillingtagen til det konkrete 
projekt. 
 
Tilsynsmyndigheden skal efterfølgende orienteres, således at det er muligt 
at gennemføre et fysisk tilsyn under anlægsarbejderne. En række af an-
lægsarbejderne er kritiske for miljøbeskyttelsen og det er derfor oplagt, at 
tilsynsmyndigheden gennemfører tilsyn i den forbindelse. Vilkåret følger 
desuden af deponeringsbekendtgørelsens § 32. 
 
Nyt vilkår B 2 
I forbindelse med bortfald af miljøgodkendelsen til etablering af specialdepot 
for arsenforurenet jord vurderer miljøcentret, at den eksisterende membran 
ikke må gennembrydes i forbindelse med anlægsarbejder. Der stilles derfor 
vilkår. 
 
3.2.6 Drift 
 
Tidligere vilkår 1.21, nu C 1 
Anlæggets driftstid fortsætter uændret på hverdage mandag til fredag men 
med mulighed for at udnytte lørdag kl. 7-14 for modtagelse af affald fra virk-
somhedens containerstationer. Miljøcentret vurderer, at der er mulighed for 
at overholde de øvrige vilkår i nærværende påbud også i tidsrummet lørdag 
kl. 7-14. 
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Det sker i særlige tilfælde, at deponiet holder åbent f.eks. såfremt der mod-
tages særlige fraktioner, der kræver hurtig deponering eller når I/S KAVOs 
genbrugsstationer holder åbent på helligdage og skal have tømt containere 
for at have tomme containere den efterfølgende hverdag. Aktiviteten er dog 
væsentlig mindre end den daglige drift. 
 
Det er fastsat, at sådanne aktiviteter kun kan ske efter forudgående oriente-
ring af tilsynsmyndigheden, således at myndigheden har mulighed for at 
forholde sig til omfanget af de ønskede aktiviteter, der dog fortsat skal ske 
inden for de rammer, de øvrige vilkår udstikker. 
 
Tidligere vilkår 1.4, nu C 2 
Vilkåret er afledt af § 26 i deponeringsbekendtgørelsen og samtidig en sik-
ring imod, at papir, plast og andet løst materiale umiddelbart blæser ud fra 
deponiet. 
 
Vilkåret skal endvidere sikre mod uvedkommendes adgang til anlægget, 
således der ikke hersker tvivl om, hvorvidt affald på anlægget har været 
gennem modtagekontrollen og dermed accepteret til deponering eller anden 
behandling. 
 
Nyt vilkår C 3 
Vilkåret følger direkte af deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 5 me-
teorologisk data. Miljøcentret vurderer, at det ikke er nødvendigt at foretage 
en kontrolberegning af deponiets perkolatproduktion, hvorfor der ikke stilles 
vilkår om yderligere supplerende meteorologiske data. 
 
Herudover kan data anvendes til vurdering af eventuelle lugtgener, vind-
flugtsepisoder eller lignende ved at sammenholde de enkelte episoder med 
vejrdata. 
 
Miljøcentret vurderer, at deponiet bør kunne vælge mellem at indhente vejr-
data fra eget anlæg eller fra fremmed leverandør. 
 
Nyt Vilkår C 4 
Miljøcentret vurderer, at vejranlægget skal efterses og vedligeholdes for at 
være retvisende. 
 
Nyt Vilkår C 5 
Miljøcentret vurderer, at der er nødvendigt at stille vilkår om funktionskontrol 
af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer og såfremt der konsta-
teres mangler skal disse straks udbedres og tilsynsmyndigheden kontaktes. 
 
Tidligere vilkår 1.31 og 10.7, nu C 6 
Vilkåret er en direkte følge af deponeringsbekendtgørelsen krav om årsrap-
portering om bl.a. konstatering af skadedyr eller fugle. 
 
Der sprøjtes mod fluer og der er opsat rottekasser, som tjekkes regelmæs-
sigt. 
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- Befæstede arealer 
Nyt Vilkår C 7 
Deponiet modtager dagligt et større antal lastbiler med affald, som ved kør-
sel på anlæggets område for det meste kører rundt på ubefæstede områ-
der. Miljøcentret vurderer, at det skal stilles vilkår om, at deponiet stiller 
rengøringsfaciliteter til rådighed på befæstede arealer, således at der ikke 
trækkes jord og andet affald med ud på de tilstødende veje primært Vejla-
gervej. 
 
Der stilles vilkår om at rengøringen skal foregå på et særligt indrettet områ-
de eller på en deponicelle med mulighed for perkolatopsamling. 
 
Nyt Vilkår C 8 
På deponiet forefindes et nedsivningsbassin for overfladeafstrømmende 
vand fra befæstede vejarealer. Ved overfyldning er der mulighed for ud-
pumpning til Tude Å. 
 
Deponiet har etableret sandfang og olieudskiller inden tilledning til nedsiv-
ningsbassin for at renholde bassinet. 
 
Miljøcentret vurderer, at brugen af sandfang og olieudskiller er en passende 
barriere, men der stilles alligevel vilkår om dimensionering og anvendelse. 
 
Nyt Vilkår C 9 
Miljøcentret vurderer, at olieudskiller og tilløb samt afløb skal tæthedsprø-
ves af en autoriseret kloakmester og da der ikke foreligger dokumentation 
for tæthed, stilles der vilkår herfor. 
 
Nyt Vilkår C 10 
Miljøcentret vurderer, at der skal være mulighed for at kunne afspærre fra-
løbet fra nedsivningsbassinet, såfremt der konstateres forurening i dette, 
hvorfor der stilles vilkår. 
 
Nyt Vilkår C 11 
Miljøcentret vurderer, at det er vigtigt at forebygge og forhindre nedsivning 
fra områder, der forventes at være tætte. Der stilles således vilkår om re-
gelmæssigt tilsyn. 
 
- Spild 
Nyt vilkår C 12 
Det er væsentligt at alle områder omkring anlægget renholdes, således at 
der ikke spredes yderligere affald, hvorfor der stilles vilkår. 
 
Nyt Vilkår C 13 
Miljøcentret vurderer at spild af olie, eventuelt fejlagtigt tilført olie- og kemi-
kalieaffald samt eventuelt opsugningsmateriale skal håndteres som farligt 
affald, hvorfor der stilles vilkår. 
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- Modtagelse af affald 
Tidligere vilkår 1.22, 1.26 og 10.1 C 14 - C 15 
Vilkåret følger af deponeringsbekendtgørelsens § 25 samt krav til årsrap-
portering. 
 
Det er her præciseret, at der skal være uddannet driftspersonale til stede jf. 
bekendtgørelse om uddannelse af driftspersonale på deponeringsanlæg. 
 
Det skal være med til at sikre, at der hele tiden er mulighed for at anvise 
affaldet til den rette behandling eller til deponering - herunder at sikre at 
affald, der ikke kan modtages ikke kommer ind på anlægget men bliver af-
vist ved vejeboden. 
 
Det er særligt vigtigt, at der kun deponeres de affaldstyper på anlæggets 
deponeringsenheder, der er godkendt, da fejlagtigt tilført affald kan have 
uforudsete miljømæssige konsekvenser. Derfor er det fortsat centralt, at 
anlægget har en effektiv modtagekontrol og at der sker en korrekt registre-
ring, så affaldet behandles optimalt. 
 
Nyt vilkår 2.3C 16 
Vilkåret er en følge af deponeringsbekendtgørelsens § 25. 
 
Nyt vilkår C 17 
Vilkåret følger af deponeringsbekendtgørelsens Bilag 3 om krav til stikprø-
vekontrol ved modtagelse af blandet affald. 
 
- Fejlagtigt tilført affald 
Tidligere vilkår 1.27, nu C 18 
Der er efter Miljøcenter Roskildes opfattelse tale om vilkår, der generelt bør 
følges, når der håndteres affald – til trods for, at anlægget ikke er godkendt 
til modtagelse af inert, mineralsk eller farligt affald herunder f.eks. asbest, 
kan der ved en fejl komme sådanne fraktioner ind på anlægget, såfremt 
kildesorteringen ikke har været tilstrækkelig. 
 
Endvidere vurderes at farligt affald kan fremkomme i forbindelse med an-
vendelse af hjælpestoffer i den daglige drift. 
 
Det opbevares pt. i værksted ved vejebod/mandskabsbygning. Det forven-
tes det, at der kun er meget begrænsede mængder fejlagtigt tilført affald i 
læs med deponeringsegnet eller forbrændingsegnet affald. Der kan f.eks. 
være tale om enkelte dåser med malingrester og lignende. 
 
Der stilles vilkår om et maksimalt oplag af fejlagtigt tilført kemikalier og/eller 
farligt affald inden bortskaffelse for at sikre at affaldet ikke ophobes. Det 
vurderes, at et passende maksimalt oplag vil udgøre 1000 kg, idet det for-
udsættes at større mængder eventuelt hele tilførte læs affald straks afvises. 
Ligeledes vurderes det, at uanset mængder, må fejlagtigt tilført affald mak-
simalt opbevares 6 måneder for at sikre, at det ikke bliver for ”gammelt”. 
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Med hensyn til andre fejlagtigt tilførte mængder af ikke-deponeringsegnet 
affald, som frasorteres ved tipfronten, vurderes det, at der kan mellemlagres 
op til 150 m3 sådant, såfremt det ikke kan vindspredes, inden der skal ske 
en frakørsel. 
 
- Positivliste for blandet affald 
Tidligere vilkår 1.11, nu C 19 
Efter deponeringsbekendtgørelsens regler fastsættes en positivliste for 
blandet affald. Det er i realiteten affald, der ikke kan deponeres på celler for 
affaldstyperne inert, mineralsk eller farligt affald. 
 
Forlev Miljøanlæg har i forbindelse med partshøring fremsendt en omfat-
tende liste dækkende en lang række EAK numre, som anlægget fremover 
ønsker at kunne modtage. 
 
Miljøcentret vurderer, at denne liste kræver en separat sagsbehandling, 
hvorfor positivlisten, som har været i partshøring fastholdes. 
 
Miljøcentret vil snarest træffe en separat afgørelse om den forslåede sup-
plerende positivliste hvilket vil ske ved påbud jf. miljøbeskyttelseslovens § 
41. 
 
Der er stillet vilkår om maksimal tilladt deponeringsmængde blandet affald 
jf. deponeringsbekendtgørelsen svarende til kapaciteten af celle 4.2. 
 
- Midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald 
Tidligere vilkår 1.11e, nu C 20 
Der er konstateret brande i perioden 2007-2008, hvor deponiet havde et 
langt større oplag med en tidsbegrænset godkendelse til oplag af op til 
7.500 tons og den efterfølgende afviklingsperiode – med et fortsat stort op-
lag – har vist, at det ikke er muligt at sikre oplaget mod brand. I perioden 
forud hvor mængdegrænserne er overskredet uden godkendelse, er der 
også forekommet brande. 
 
Perioden med et langt mindre oplag op til 1.250 tons har vist, at der ikke har 
været samme tendens til ukontrollable brande og har vist, at eventuelle 
brande som følge af f.eks. gnister fra maskiner eller selvantændelse ikke 
har haft samme konsekvenser og i overvejende grad har kunnet håndteres 
af anlæggets eget personale. 
 
Det betyder, at anlægget kan modtage forbrændingsegnet affald svarende 
til cirka to ugers affaldsproduktion, hvilket giver mulighed for at indleje ind-
paknings-/balleteringsanlæg, i perioden hvor oplaget opbygges, såfremt 
affaldet ikke kan afsættes til andre anlæg, der kan balletere affaldet. Så-
fremt anlægget ønsker at opstille et permanent anlæg til balletering, giver 
det ikke anledning til at ændre mængdebegrænsningen. 
 
I forbindelse med partshøring har Forlev Miljøanlæg fremført ønske om at 
kunne oplagre op til 2.000 brændbart affald, før balletering skal igangsæt-
tes. 
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Miljøcentret skal i den anledning henvise til Miljøklagenævnets afgørelse 
over den tidsbegrænsede godkendelse på 7.500 t jf. ovenfor, som blev op-
hævet af klagenævnet den 27. november 2008. 
 
Af afgørelsen fremgår det, at der ved udvidelser skal stilles supplerende og 
skærpede krav til imødegåelse af brand. 
 
I høringssvaret har Forlev Miljøanlæg ikke fremkommet med yderligere op-
lysninger, som kan dokumentere, at virksomheden ser sig i stand til at fore-
bygge brand i forbindelse med en eventuel udvidelse af oplaget. 
 
Derfor fastholdes det maksimale oplag på 1.250 t. 
 
Tidligere vilkår 1.32 og vilkår 1.6a, nu C 21 
Det er nu præciseret, at der er tale om neddeling og sortering af forbræn-
dingsegnet affald. Der kan i tilknytning hertil opstilles indpakningsanlæg. 
 
Der er etableret net mv. på det eksisterende anlæg til sikring mod plast- og 
papirflugt.  
 
Herudover er tilføjet, at netoverdækning løbende skal vedligeholdes og at 
skader skal udbedres straks det er muligt. I forbindelse med tidligere brande 
på anlægget er netoverdækningen ligeledes brændt, hvorfor det i en sådan 
situation kan accepteres, at overdækningen mangler i en kortere periode 
alternativ at der udlægges løse net over bunkerne. 
 
Endelig er det vurderet, at ikke-balleteret affald kun kan opbevares i ar-
bejdsoplag på celle 3.5 for at sikre mod, at affaldet placeres andre steder på 
anlægget og dermed risikerer at blive sammenblandet med ikke-
forbrændingsegnet affald. 
 
Tidligere vilkår 1.11c, nu C 22 
Der er sket en redigering af det tidligere vilkår med opdeling i efterfølgende 
vilkår. 
 
Tidligere vilkår 1.11c og 1.1d, nu C 23 
Vilkåret er ændret således, at mellemoplag af forbrændingsegnet affald, der 
er emballeret, kan placeres på anlægget. 
 
I forbindelse med partshøring er det fremført, at der bør fastsættes en 
mængdebegrænsning på oplagets størrelse for at undgå brand. I vilkår C 24 
henvises der til Beredskabsstyrelsen vejledning om indretning af oplag af 
brandbart affald i det fri. 
 
I denne er der bl.a. angivet hvorledes et deponi skal indrettes med miler, for 
hvilke der er stillet krav til højde, længde og bredde og da vejledningen 
samtidig anbefaler minimumsafstande mellem de enkelte miler, så medfører 
dette er der kun kan være et maksimalt oplag af balleteret affald afhængigt 
af grundarealets størrelse. 
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Miljøcentret vurderer derfor at beredskabets krav til indretning af depotet i 
forbindelse med oplag af balleteret affald vil være miljømæssigt i orden. 
 
I forbindelse med partshøring er det fremført, at affald placeres på grusun-
dergrund uden membran. Af vilkåret fremgår det, at mellemoplag kan ske 
på celle 4.2.2. Denne er indrettet i henhold til ansøgning og accept fra Sla-
gelse Kommune og miljøcentret har ført tilsyn med etableringen i vinteren 
2008/2009. 
 
Cellen er indrettet med kunststofmembran i henhold til deponeringsbe-
kendtgørelsen og den godkendte ansøgning. Vilkåret opretholdes derfor. 
  
Nyt vilkår 2.3C 24 
Med baggrund i Beredskabsstyrelsens FOB vejledning nr. 11 om indretning 
af brandbart affald i det fri af 31. januar 2008 stilles der krav til bl.a. oplag af 
brandbart affald på deponier. Tilsynsmyndigheden på miljøområdet, altså 
Miljøcenter Roskilde kan således ikke håndhæve dette vilkår, men vilkåret 
kan betragtes som et servicevilkår, som kan have alvorlige miljømæssige 
konsekvenser, såfremt det ikke overholdes. 
 
Der tænkes i den anledning på f.eks., at et forkert teknisk indrettet deponi 
kan medføre brand og dermed røggener og slukningsvand, som kan have 
stor betydning for det eksterne miljø. 
 
Kravet om en godkendt beredskabsplan fremgår af deponeringsbekendtgø-
relsen. 
 
Der stilles ikke vilkår om mængder og indretning, men oplaget skal indrettes 
efter Beredskabsstyrelsen bekendtgørelse herom og dermed godkendes af 
Slagelse Kommune.  
 
Driftsinstruksen skal ligeledes opdateres indeholdende dette forhold jf. vilkår 
A 4. 
 
Nyt vilkår C 25 
Vilkåret er en direkte følge af affaldsbekendtgørelsens regler vedr. oplagring 
af forbrændingsegnet affald. 
 
Såfremt der kan opnås dispensation fra Miljøstyrelsen til længere op-
lagringstid, kræves en selvstændig afgørelse, der regulerer et sådant oplag. 
Det er dermed vilkårssat, at der ikke kan ske oplag af forbrændingsegnet 
affald i en periode udover et år, før der er taget stilling til oplagets drift og 
indretning gennem en selvstændig godkendelsessagsbehandling. 
 
Nyt vilkår C 26  
For at bevare brændværdien i forbrændingsegnet affald stilles der krav om, 
at ikke-emballeret affald fraføres anlægget førend tilsvarende emballeret 
dog under hensyntagen til vilkår C 25 således, at det ”ældste” affald fraføres 
først. 
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Tidligere vilkår 1.11d og 10.7a, nu C 27 
Overvågningen er en direkte følge af deponeringsbekendtgørelsens regler 
og skal sikre, at affaldet ikke nedbrydes. Overvågningen i sig selv sikrer 
ikke dette, men driftsinstruksen skal beskrive afhjælpende handlinger. 
 
Tidligere vilkår 10.1a, nu C 28 
Det er fortsat et ønske fra Miljøcenter Roskilde at have overblik over de ak-
kumulerede mængder af forbrændingsegnet affald på anlægget. Erfaringer 
fra år 2006-2008 viser, at I/S KAVO ikke har kunnet overholde grænserne. 
Det er miljøcenterets opfattelse – også set i lyset af brand i oplaget – at der 
skal reageres hurtigt såfremt oplaget nærmer sig den maksimale mængde 
jf. vilkår C 20, hvorfor der er sat en alarmværdi på ca. 90 % af denne 
mængde. 
 
- Dagrenovation  
Tidligere vilkår 1.11a, nu C 29  
Anlægget har fortsat behov for at kunne omlaste dagrenovation til større 
lastbiler under f.eks. revision af forbrændingsanlægget i Slagelse, idet 
komprimatorbilerne ellers ville skulle køre meget lange distancer med få 
tons affald. 
 
Modsat tidligere hvor Vestsjællands Amt tillod omlastningen at vare to uger, 
har Miljøcenter Roskilde vurderet, at det skal ske inden for samme arbejds-
dag, men erkender at det af og til ikke er muligt at overholde, hvorfor der 
stilles vilkår om bortkørsel senest dagen efter modtagelse. Det skyldes bl.a., 
at affaldet ligger under fri himmel og dels at affaldet allerede kan være op til 
14 dage gammelt, såfremt der kun er 14 dages afhentning i nogle af I/S 
KAVO-kommunerne. 
 
- Deponering 
Nyt vilkår C 30 
En begrænsning af tipfrontens bredde sikrer blandt andet, at der er en min-
dre risiko for at affald bortflyver fra anlægget. 
 
Nyt vilkår 31 
På trods af modtagekontrol ved vejeboden må det forventes, at der modta-
ges læs, som ikke blot indeholder blandet affald. Det vurderes derfor, at der 
er muligt at frasortere ikke deponeringsegnet blandet affald ved tipfronten 
for siden at fraføre disse mængder jf. vilkår C 18. 
 
Tidligere vilkår 1.28, nu C 32 
Der er generelt behov for at ændre vilkåret, da der dels ikke deponeres 
plast og papir i mængder, der nødvendiggør en daglig afdækning med jord 
eller lign. og dels at deponeringsstrategien afhænger af anlæggets aktuelle 
topografi. 
 
Eventuelt affald der kan medføre lugtgener eller tiltrække skadedyr, vurde-
res dog at skulle overdækkes umiddelbart efter modtagelse på deponiet. 
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Nye vilkår C 33 
Vilkåret følger direkte af deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, pkt. 8, at der 
skal foretages vurderinger og målinger af deponiets restvolumen og sæt-
ninger. 
 
Nye vilkår C 34 
Vilkåret følger direkte af deponeringsbekendtgørelsens § 31. 
 
3.2.7 Luftforurening – støv, plast og papirflugt, deponigas 
Vilkårene skal sikre, at der ikke er uacceptable påvirkninger i form af dels 
støv/papirflugt og dels fra udsivning af deponigas. Derfor er der formuleret 
en række vilkår, der betyder, at anlægget dels skal sikre sig mod gener mv. 
og dels skal iværksætte afhjælpende foranstaltninger, hvis der er optræk til 
gener mv. 
 
- Støv 
Tidligere vilkår 3.1 og 3.2, nu D 1 
De interne og eksterne køreveje skal vandes i f.eks. tørre perioder. 
 
Det er vilkårsfastsat, at transporter der er støvende eller potentielt støvende 
skal kunne renholdes – det kan f.eks. være transporter, der har tilkørt jord til 
deponering jf. vilkår C 7. 
 
- Papir og plastflugt 
Tidligere vilkår 1.6, nu D 2 
Det vurderes, at der i fremtiden vil være endnu mindre plast og papir i det 
deponeringsegnede affald på grund af fortsat bedre sortering af affaldet. 
Dog fastholdes vilkåret, da der fortsat kan modtages produktionsaffald, der 
kan indeholde vindflygtige dele. 
 
Eftersom deponiet løbende fyldes op vil det være nødvendigt at flytte rundt 
på opsatte hegn for, at dette kan have en effekt. 
 
Tidligere vilkår 1.7, nu D 3 - uændret 
Vilkåret har hidtil fungeret og det vurderes, at det fortsat vil være tilstrække-
ligt. 
 
Nyt vilkår D 4 
Miljøcentret vurderer, at det er nødvendigt at renholde hegn for papir og 
plast for på den måde at minimere risikoen for, at materialerne blæser uden 
for virksomheden område.  
- Deponigas 
På den gamle del (cellerne 1.1 – 3.4) er der enten deponeret dagrenovati-
on, som en del af den almene deponering, eller også som beskyttelseslag 
på bundmembran. Der er således mulighed for dannelse af deponigas. 
 
Det er konstateret, hvorfor der er etableret gasventilering med opsamling af 
gassen, som brændes af i en gasmotor på anlægget. I Bilag C er en over-
sigt over gasboringerne. Vilkåret er formuleret ret upræcist og er derfor er-
stattet af mere præcise vilkår om gasventilering. 
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Nye vilkår D 5 
Fra nedlukkede celler indvindes i dag ca. 125 m3/h deponigas med et ind-
hold på ca. 50 % metan, som afbrændes i en gasmotor, hvorved der produ-
ceres el som afsættes. 
 
Gasmotoren reguleres i henhold til gasmotorbekendtgørelsen15, da den 
samlede indfyrede effekt er 0,851 MW og således er større end grænse-
værdien 0,12 MW. Men da den indfyrede effekt samtidig er mindre end 1 
MW, stilles der ikke krav om emissionsgrænseværdier men blot om en an-
meldelse inden anlægget tages i brug. Dette er sket i forbindelse med etab-
leringen i 1998, hvorfor gasmotoren ikke er omfattet af bilag 1 tabel 2 i 
gasmotorbekendtgørelsen. Der skal således ikke stilles udledningsvilkår. 
 
For at sikre en optimal drift af og dermed forbrænding i gasmotoranlægget, 
stilles der dog vilkår om, at serviceplanen skal følges. 
 
Undersøgelsesparametrene fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 
2. 
 
Nyt vilkår D 6 
I forbindelse med nedlukning af celle 4.1 er det konstateret, at der på denne 
celle er udlagt dagrenovation som beskyttelseslag på bundmembranen. Der 
er foretaget en teoretisk beregning af gaspotentialet på cellen. 
 
Via en frigravning er det konstateret, at der ikke, modsat fastsat i vilkår i 
miljøgodkendelsen, er udlagt drængrus ovenpå lermembran på celle 4.1 A’s 
vestlige side på en strækning af ca. 50 m ud af cellens samlede omkreds på 
ca. 320 m. 
 
Af dokumenter fra afleveringsforretning for cellen fremgår det, at man har 
glemt at beskrive og dermed udføre udlægningen af drængrus. 
 
Den således manglende strækning udgør ca. 15 % af cellens samlede om-
fang. 
 
På cellen er der i bund og langs sider udlagt en 0,5 m tyk lermembran hele 
vejen til terræn. Erfaringsmæssigt vil en sådan membran have en permeabi-
litet omkring 10-9 m/s ved korrekt indbygning. 
 
På den mangelfyldt udbyggede strækning er der anvendt jord i stedet for 
grus, hvilket betyder, at der på denne strækning er en noget lavere per-
meabilitet i drænlaget skønnet 10-7 m/s i stedet for 10-4 m/s. 
 
Det vurderes, at selv om der er anvendt jord oven på lermembranen, så vil 
der være en ca. 100 gange højere permeabilitet i dette lag end i ler-
membranen. 

                                                 
15 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte karbonhydri-
der og karbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner, nr. 621 af 23. juni 2005 
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Det vurderes derfor, at eventuel gasdannelse, som søger ud mod membra-
nen, vil have en tendens til at søge opad gennem jordlaget, hvor permeabili-
teten er højere. 
 
Endvidere formodes det, at permeabiliteten i selve det udlagte affald er hø-
jere end i det nævnte jordlag i og med, at der trods komprimering altid vil 
være kanaler og forbundne hulrum, som vil udgøre mulige transportveje for 
den dannede lossepladsgas. 
 
Den foretrukne spredningsretning må derfor forventes at være op gennem 
affaldet som følge af den lermembran, der findes rundt om hele cellen samt 
i nogen grad langs det udlagte gruslag ovenpå membranen. 
 
Der vil således ikke blive stillet vilkår om, at gøre noget ved den mangelfuldt 
udbyggede del af drænlaget på celle 4.1.A ud mod Vejlagervej, idet afgrav-
ning og nyetablering af et gruslag ikke kan forventes at give en væsentlig 
bedre dræning af gas eller reduktion af en forvejen lille risiko. 
 
Da det således fremgår, at der er en teoretisk risiko for dannelse af metan 
samt at celle 4.1.A’s membran ikke er udført efter vilkår i miljøgodkendel-
sen, vurderes det at der er behov for en løbende monitering til afklaring om 
der er et problem. 
 
Resultaterne af målingerne skal vurderes af Forlev Miljøanlæg og fremsen-
des kommenteret som en del af årsrapporten til afklaring af, om der er be-
hov for afværgeforanstaltninger med hensyn til deponigas på celle 4.1 jf. 
vilkår D 11. Resultaterne af vilkår D 7 - D 8 afrapporteres og kommenteres 
på samme måde. 
 
Undersøgelsesparametrene fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 
2. 
 
Af svar i forbindelse med partshøring fremgår det, at Forlev Miljøanlæg øn-
sker at nedsætte omfanget af feltmålinger således at monitering for H2S og 
H2 udgår, hvilket der er åbnet mulighed for i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Imidlertid er der usikkerhed om eventuel dannelse af metan og omfanget 
heraf, hvorfor vilkåret opretholdes. 
 
Nyt vilkår D 7 
Forlev Miljøanlæg har gennem de seneste år regelmæssigt gennemført 
frivillig egenkontrol af påvirkningen med deponigas på eget og tilstødende 
arealer. Denne kontrol fortsættes og vilkårsfastsættes, da de gennemførte 
afværgeforanstaltninger ved celle 3.4 ikke endeligt har vist sig at virke efter 
hensigten. 
 
Metoden er beskrevet i Driftsinstruks for Forlev Miljøanlæg afsnit 6.3 
Gasmonitering af 08-08-2006. 
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Vilkåret deles op i 2 med monitering inde på eget areal henholdsvis hos 
naboer placeret uden for Forlev Miljøanlægs matrikel. 
 
I ovennævnte instruks er målepunkterne skitseret. 
 
I forbindelse med partshøring, anføres at der burde udføres kontrol hele 
vejen rundt om anlægget. 
 
Miljøcentret vurderer, at den hidtidige monitering for gas opretholdes og at 
det undersøgte område udstrækkes til også at omfatte den fulde celle 4.1. 
Denne celle tages med i moniteringen, da der ikke ser sikkerhed for størrel-
sen af en eventuel dannelse af deponigas. 
 
Undersøgelsesparametrene fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 
2. 
 
Nyt vilkår D 8 
Forlev Miljøanlæg har igennem en længere periode foretaget systematiske 
gasmålinger og vurderinger af afgrøder på vestsiden af anlægget ud for 
cellerne 3.1, 3.2 og 3.4. 
 
Målingerne er integreret med vilkår D 7 og således også beskrevet i samme 
instruks. 
 
I forbindelse med partshøring, anføres at der burde udføres kontrol hele 
vejen rundt om anlægget. 
 
Miljøcentret vurderer, at undersøgelserne fastsættes med vilkår jf. vilkår D 7 
og at undersøgelsesområdet udvides til at omfatte naboarealet ud for celle 
4.1 men baggrund i usikkerheden og eventuel dannelse af deponigas på 
cellen. 
 
Undersøgelsesparametrene fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 
2. 
  
Nyt vilkår D 9 
Hidtidig har Forlev Miljøanlæg selv forestået monitering for deponigas, hvil-
ket miljøcentret fortsat mener at være i orden. Dog vurderes det, at der skal 
være en mulighed for at lade en ekstern konsulent foretage undersøgelser-
ne. 
 
Nyt vilkår D 10 
Miljøcentret vurderer, at det er nødvendigt at foretage retvisende moniterin-
ger, hvorfor det anvendte måleudstyr forudsættes kalibreret og vedligeholdt 
efter leverandørens anvisninger. 
 
Nyt vilkår D 11 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal monitering af gas indgå i 
årsrapporten. 
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3.2.8 Lugt 
Omlastning og deponering af bionedbrydeligt affald kan give anledning til 
lugtgener. Da den bionedbrydelige del af det deponerede affald må forven-
tes at blive yderligere reduceret i fremtiden og da det fremover ikke vil være 
muligt at modtage dagrenovation til længere oplagring inden bortkørsel, 
vurderes det, at der fremover vil være færre kilder til lugtemissioner. 
 
Tidligere vilkår 3.3, nu E 1 
Der har været en række tilfælde, hvor det eksisterende anlæg har givet an-
ledning til lugtgener efter både Vestsjællands Amts og Miljøcenter Roskildes 
opfattelse. Årsagen til generne har primært kunnet lokaliseres til områder på 
deponeringsenhederne, hvor der har været deponeret organisk materiale og 
i enkelte tilfælde deponigaslugt. 
 
Lugtgener fra deponeringsanlægget er primært søgt begrænset ved hjælp 
af ekstra afdækning og påsprøjtning af et enzymatisk produkt, der nedbry-
der lugtstofferne. 
 
Miljøcenter Roskilde har dog vurderet, at lugtemissionerne fra anlægget er 
så varierende, at det ikke er ønskværdigt med et fast vilkår for lugtbidraget i 
omgivelserne, der vil være svært at dokumentere overholdt, da driftsbetin-
gelserne ikke fuldt ud lader sig kontrollere på et deponeringsanlæg. 
 
Tidligere vilkår 11.2, nu E 2 
Amtskommunen er ændret til tilsynsmyndigheden. 
 
Det fastlægges under hvilke omstændigheder tilsynsmyndigheden kan kræ-
ve lugtmålinger udført. 
 
Derfor vil det fortsat primært være gennem tilsynet med anlægget, at det vil 
kunne konstateres, om der er lugtgener uden for anlægget, men såfremt der 
vedvarende, under hvad der kan betegnes som normale forhold, er 
lugtemissioner, kan disse kræves dokumenteret gennem målinger og der 
kan efterfølgende blive tale om påbud om dels lugtbidrag og dels afhjæl-
pende foranstaltninger. 
 
Tidligere vilkår 9.3, nu E 3 - uændret 
Lugtmålinger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledning 4/1985, hvorfor 
vilkåret fortsætter. 
 
3.2.9 Støj 
 
Tidligere vilkår 4.1, nu F 1 og F 2 
Forlev Miljøanlæg har fremsendt en Miljømåling – ekstern støj, som om-
handler bestemmelse af den støjbelastning, som virksomheden giver an-
ledning til i en række referencepunkter omkring virksomheden med det nu-
værende aktivitetsniveau. 
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Rapporten er udarbejdet af Dansk Akustisk Rådgivning og dateret 24. marts 
2009. 
 
I nedenstående skema er angivet resultatet i den fremsendte støjrapport. 
Alle værdier er angivet i dB (A) re. 20 µPa: 
  
Referencepunkt Hverdag 07-18 Hverdag 18-22 Hverdag 22-07 
 Lr Lr Lr 
R1 Vejlagervej 4 52* ± 3 14 ± 3 24* ± 4 
R2 Vejlagervej 2 51* ± 3 15 ± 3 29* ± 5 
R3 Vejlagervej 6 44 ± 3 28 ± 5 28 ± 5 
R4 Møllesøvej 5 32 ± 4 0 ± 3 0 ± 3 
R5 Møllesøvej 5 37 ± 4 7 ± 3 8 ± 3 
R6 Møllesøvej 7 44 ± 3 3 ± 3 3 ± 3 
R7 Vejlagervej 15 36 ± 5 17 ± 4 17 ± 4 
 
*Værdier er inklusive et tillæg på 5 dB for indhold af tydeligt hørbare impul-
ser i virksomhedsstøjen. 
 
Referencepunkt 1 er placeret hvor støjen fra virksomheden er mest kraftig 
3,5 m fra boligens facade, der vender mod virksomheden. Punktet er place-
ret 1,5 m over terræn i tilnærmet frit felt. 
 
Referencepunkterne 2-7 er alle placeret i det mest støjbelastede punkt på 
opholdsarealer i afstande op til 15 m fra boligen jf. støjrapporten. Punkterne 
er placeret 1,5 m over terræn i tilnærmet frit felt. 
 
Referencepunkterne fremgår af bilag 10 i støjrapporten. 
 
I miljøgodkendelsen fra 1992 er angivet følgende vilkår: 
 
Det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau Lr fra anlæg-
gets samlede aktiviteter, må ikke overstige følgende grænseværdier ved 
grænsen til skel:  
 
mandag til fredag kl. 07.00-18.00 50 dB(A) 
mandag til fredag kl. 18.00-22.00 45 dB(A) 
lørdag kl. 07.00-14.00 50 dB(A) 
søn- og helligdage kl. 07.00-22.00 45 dB(A) 
Alle dage kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 
 
Miljøcentret kan således sammenholde de beregnede støjniveauer med de 
vilkårssatte værdier. I forbindelse med en godkendelses/revurderings-
situation må usikkerheden ikke indregnes til virksomhedens fordel. Støjvil-
kår i referencepunkterne R1 og R2 overholdes således ikke. 
 
Der er stilles derfor vilkår om fremsendelse af en handlingsplan til nedbrin-
gelse af støj. 
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I forbindelse med partshøring er der fremsat mulighed for at afvise særligt 
støjende maskiner, således at de ikke får adgang til området. 
 
I forbindelse med sagsbehandlingen har der været fremsendt et meget stort 
antal klager over støj fra lastbiler. Miljøcentret har forholdt sig til klagerne og 
har vurderet disse i forhold til den af Forlev Miljøanlæg udarbejdede støj-
kortlægning. 
 
Ligeledes er det fremført, at støjgrænserne ønskes væsentligt nedsat med 
baggrund i forhold under reetableringsfasen for celle 4.1. Miljøcentret vurde-
rer, at støj som angives at være under støjgrænsen under tidligere nu af-
sluttede forhold ikke bør have indflydelse på den fremtidige regulering. 
 
Oplysningerne i partshøringen giver ikke anledning til ændringer i miljø-
centrets vurdering af støjforholdende i forbindelse med den daglige drift af 
Forlev Miljøanlæg. 
 
Tidligere vilkår 11.1, nu F 3 og F 4  
Der er en række støjende aktiviteter på anlægget. Da aktiviteterne løbende 
flyttes - både på arealet og i højden - er der behov for en løbende opdate-
ring af grundlaget for vurderingen af støjbelastningen af omgivelserne, så-
ledes at der fremadrettet er sikkerhed for, at vilkår F 1 er overholdt. 
 
Det skal ske ved, at anlægget har et katalog over alle betydende støjkilder. 
Dette katalog bruges til at gennemføre en støjberegning eller måling, der 
kortlægger anlæggets støjbelastning af omgivelserne. Når der så sker væ-
sentlige ændringer i støjkildernes placering eller f.eks. antallet af betydende 
støjkilder, skal der gennemføres en fornyet beregning eller måling. 
 
Det er op til anlæggets støjberegner at vurdere, om der er tale om væsentli-
ge ændringer, men myndighedens adgang til at kræve en beregning gen-
nemført fastholdes, således det er muligt at få foretaget en opdateret be-
regning uanset vurderingen fra støjberegneren. 
 
Amtskommunen er ændret til tilsynsmyndigheden.  
 
3.2.10 Kemikalier og farligt affald 
Nyt vilkår G 1 
Selve anlægget deponerer affald så vilkåret retter sig mod det affald, der 
produceres på anlægget – f.eks. brugte oliefiltre til maskiner mv. Ligeledes 
er der behov for et vilkår, der sikrer, at farligt affald håndteres korrekt. Det 
gælder både farligt affald fra driften af anlægget og farligt affald, der fejlag-
tigt tilføres anlægget. 
 
Nyt vilkår G 2 
Der har ikke tidligere været vilkår om opbevaring af kemikalier. Det er miljø-
centerets vurdering, at der bør fastsættes et sådant, så det sikres, at sand-
synligheden for, at der sker uheld, er så lille som muligt og at et uheld ikke 
får konsekvenser for miljøet. 
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3.2.11 Overjordiske olietanke  
Forlev Miljøanlæg har 2 transportable tanke indeholdende dieselolie place-
ret strategisk på området, hvorfra virksomhedens arbejdsmaskiner kan tan-
ke.  
 
Nye vilkår H 1 - H 11 
Vilkårene følger bl.a. af standardvilkår for oplag og omlastning af farligt af-
fald, og det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at oplag af brændstof ikke 
har været håndteret på en forsvarlig måde tidligere. Derfor er der indsat nye 
vilkår for dette. 
 
Der henvises i øvrigt til olietankbekendtgørelsens regler16. Det betyder, at 
entreprenørtanke følger bekendtgørelsens regler. 
 
Såfremt der skal etableres nye stationære tanke – eller der skal tages stil-
ling til godkendelsespligt – påhviler det Slagelse Kommune som godkendel-
sesmyndighed at stille vilkår for indretning mv. af overjordiske tanke. 
 
For så vidt angår de eksisterende tanke til påfyldning af diesel, er der jf. 
bekendtgørelsens § 43 og 44 påbudt vilkår om sløjfning. 
 
KAVO oplyser 25. juli 2008, at der ikke foreligger tankattester for de 2 tan-
ke, men at produktionsåret er henholdsvis 1995 (5,9 m3) fra Erik Rough og 
1993. (4,0 m3) fra en ukendt leverandør. 
 
3.2.12 Vandtanke 
Nyt vilkår I 1 
På virksomheden forefindes diverse under- og overjordiske tanke som 
fremgår af den seneste godkendte beredskabsplan af 17. august 2001. 
Tankene anvendes til oplag af vand, hvorfor der stilles vilkår om at de ude-
lukkende må anvendes til oplag af vand, hvorved der ikke vil være risiko for 
forurening, såfremt tankene lækker. 
 
3.2.13 Spildevand  
Den væsentligste spildevandsfraktion fra anlægget består af perkolat. For at 
mindske miljøbelastningen fra anlægget gennem udsivning af perkolat gen-
nem membransystemet til grundvandet, er der stillet en række vilkår om 
kontrol af perkolatsystemet, så der f.eks. ikke stuves perkolat op på oversi-
den af membranen. 
 
Der eksisterer selvstændige perkolatsystemer for cellerne 1.1-3.4 og 4.1, 
men perkolatet håndteres samlet. Alle fremtidige deponeringsenheder skal 
dog have et selvstændigt perkolatopsamlingssystem. 
 
Dette forhindrer ikke, at perkolatet efterfølgende kan håndteres samlet. Der-
imod sikres, at der kan ske selvstændig prøvetagning mv. og at der kan 
træffes foranstaltninger, således at perkolatet kan håndteres særskilt fra de 
enkelte deponeringsenheder. 
                                                 
16 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, 
nr. 724 af 1. juli 2008. 
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Tidligere vilkår 1.3 og 1.8, nu J 1 og J 2  
I forbindelse med dimensioneringen af membraner og perkolatopsamlings-
systemer, forudsættes det, at perkolattrykket på oversiden af membranen er 
af en vis størrelse. Denne størrelse har betydning for hvor meget perkolat 
der vil sive ud fra membransystemet og dermed for den vurdering, der er 
foretaget af miljøbelastningen fra anlægget. Derfor skal det sikres, at perko-
lattrykket ikke overstiger designtrykket. For at sikre, at der ikke ophobes 
perkolat på membranen, skal det dels være frit tilløb til perkolatbrønde mv. 
og dels skal perkolat bortskaffes løbende. Der vil derfor blive stillet vilkår om 
renholdelse og vedligehold af perkolatopsamlingssystemet. 
 
Der har uden succes været gennemført forsøg med perkolatrecirkulation. 
Der er indgået en aftale med Slagelse Kommune om i stedet at foretage en 
løbende bortskaffelse af perkolat. 
 
Perkolatoppumpningen kan dog først indstilles efter tilsynsmyndigheden 
accept jf. vilkår C 34 og J 3. 
 
Tidligere vilkår 5.1, nu J 3 
Forlev Miljøanlæg har i henhold til vilkår i miljøgodkendelse af 10. december 
1992 ladet udtage prøver af perkolat og grundvand 4 gange årligt og rap-
porteret disse til tilsynsmyndigheden og dermed senest 3. april 2009. 
 
Der er ændret på få parametre i det tidligere analyseprogram og der gen-
nemføres en udvidet kontrol jf. deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Nyt Vilkår J 4 
Der stilles vilkår om, at diverse målinger, som er omfattet af kvalitetskrav, 
skal foretages af akkrediterede laboratorier. 
 
Tidligere vilkår 5.2, nu J 5 
Perkolatmængderne skal fortsat registreres jf. deponeringsbekendtgørel-
sen. Idet det eksisterende anlæg kun bestod af en deponeringsenhed, vil 
registreringen frem til anlæggelse af en ny enhed kunne bestå i vejning af 
perkolattanken inden udtømning. Imidlertid er der nu anlagt en ny depone-
ringsenhed (celle 4.2.1), hvorfor det er nødvendigt at kunne registrere selv-
stændigt fra denne. Det skyldes primært, at det skal være muligt at vurdere 
perkolatproduktionen selvstændigt fra det eksisterende anlæg og fremtidige 
deponeringsenheder – hvis perkolatopsamlingssystemer og membransy-
stemer ikke lever op til dagens krav. 
 
I forbindelse med partshøring har Forlev Miljøanlæg angivet, at der er truffet 
beslutning om etablering fra depotet og at SK Forsyning har accepteret det-
te, herunder overtagelse af ledningsanlægget efter etablering. 
 
Miljøcentret vurderer, at Forlev Miljøanlæg kan vælge mellem at registrere 
bortkørsel af perkolat eller ved bortpumpning. 
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Overfladeafstrømmende vand 
Efter miljøbeskyttelseslovens § 34 skal eventuelle vilkår om udledning af 
vand behandles i forbindelse med miljøgodkendelsen. 
 
Nyt vilkår J 6 
I henhold til udledningstilladelse af 6. januar 1995 kan Forlev Miljøanlæg 
udlede overfladevand til Tude Å. 
 
Overfladevand fra selve deponiet samt fra befæstede arealer føres over 
olieudskiller og sandfang til opsamling i et nedsivningsbassin. Såfremt tilfør-
sel af vand er for stor i forhold til nedsivning, har deponiet mulighed for at 
bortpumpe vand til Tude Å. 
 
Forlev Miljøanlæg har til grund for udledningstilladelsen i 1994 oplyst, at der 
skønnes en årlig maksimal udledning af overfladevand på 2.400 m3. 
 
COWI har udarbejdet et notat i 2006 om Påvirkning af det terristriske og 
akvatiske miljø omkring Forlev Miljøanlæg og Arne Villumsen har udarbej-
det et tilsvarende notat om geologiske og hydrogeologiske forhold i 2005. 
 
Af disse notater fremgår det, at mængden af nedsivende perkolat til grund-
vandet er i størrelsesorden 1.200 m3. Udledningen af overfladevand er så-
ledes i størrelsesorden med nedsivning af perkolat fra deponiet til grund-
vandet. 
 
Samtidig viser vurderingerne, at der ikke vil være en målelig påvirkning af 
Tude Å fra nedsivende perkolat på grund af den fortynding, der sker ned-
strøms anlægget. 
 
Miljøcentret vurderer dog, at der er behov for at dokumentere hvad og hvor 
meget overfladevand, der pumpes til Tude Å jf. vilkår J 7. 
 
Nyt vilkår J 7 
I forbindelse med sagsbehandlingen af overgangsplanen har Forlev Miljø-
anlæg i januar 2009 ladet udtage prøver i nedsivningsbassinet af overflade-
vandet, som kan udledes til Tude Å. 
 
Der er foretaget analyser af vandet udtaget samtidigt med prøver af perkolat 
og grundvand, hvorfor resultaterne vurderes at være sammenlignelige. 
 
Miljøcentret vurderer, at der fremover skal analyseres for olie og metaller i 
forbindelse med udledning fra nedsivningsbassinet. Der vil blive stillet vilkår 
om, at Forlev Miljøanlæg skal fremsende forslag til kontrolgrænser. 
 
Endvidere vil der blive stillet vilkår om forslag til analyseparametre samt 
kontrolgrænser. 
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3.2.14 Jord og grundvand 
Den mest betydende og langsigtede miljøpåvirkning fra et deponeringsan-
læg er risikoen for påvirkning af grundvandet via udsivning gennem mem-
branen. 
 
Nyt vilkår K 1 
Forlev Miljøcenter har i en længere årrække udtaget prøver af grundvand i 9 
boringer filtersat opstrøms og nedstrøms og i såvel det øvre som det nedre 
grundvandsmagasin. Boringerne er placeret umiddelbart uden for anlægget 
og dermed uden for membranen. 
 
Grundvandet analyseres efter et udvidet program 4 gange årligt i de øvre 
magasiner og 2 gange årligt i de nedre magasiner og er i øvrigt beskrevet i 
driftsinstruksen for Forlev Miljøanlæg. 
 
Med baggrund i de ovennævnte 2 notater i vilkår J 6 vurderer miljøcentret, 
at de ovennævnte 9 boringer er passende placeret rundt om anlægget i det 
øvre såvel som nedre grundvandsmagasin, hvorfor dette vilkårssættes. 
 
En eventuel negativ påvirkning af grundvandet kan således registreres og 
der kan foretages afværgeforanstaltning, inden der sker en væsentlig på-
virkning af grundvandet. 
  
I forbindelse med partshøring anføres, at der ikke foretages kontrol af 
grundvand udenfor Forlev Miljøanlæg. På kortet og i selve i vilkåret er angi-
vet en række boringer placeret udenfor Forlev Miljøanlæg, for hvilke der 
skal ske en kontrol af grundvandet af jf. vilkår K 2. 
 
Tidligere vilkår 6.2, 6.3 og 6.4, nu K 2 
Den række af grundvandsanalyser, der er foretaget på Forlev Miljøanlæg 
igennem en årrække viser, at der fra den ældste del af deponeringsanlæg-
get givetvis er en påvirkning med perkolat fra anlægget. Der har i to tilfælde 
været gennemført en afværgepumpning, hvortil der er givet udledningstilla-
delse direkte til Tude Å. 
 
Der er nærmere redegjort for disse forhold i ansøgningen om miljøgodken-
delse til en udvidelse af Forlev Miljøanlæg jf. Bilag A. 
 
Vurderinger af perkolatpåvirkningen fra det eksisterende anlæg antyder, at 
grundvandet under anlægget får tilført omkring 5 % perkolat set i forhold til 
grundvandsstrømmen under anlægget. 
 
Miljøcentret vil via de kommende analyseresultater af overfladevand og 
grundvand vurdere om der er behov for yderligere tiltag. 
 
Analyseprogrammet er således igennem de senere år frivilligt blevet udvidet 
af Forlev Miljøanlæg i forhold til det, der var vilkårsfastsat i de tidligere vil-
kår, for at kunne overvåge en udsivning fra formentlig den ældre del af de-
poniet. 
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Miljøcentret vurderer, at der er behov for at bringe overensstemmelse mel-
lem de faktiske og de vilkårssatte forhold med hensyn til analyseparametre, 
hvorfor vilkåret rettes til. 
 
Endvidere vil der blive stillet vilkår om forslag til analyseparametre samt 
kontrolgrænser ved anvendelse af kontrolkort. 
 
Tidligere vilkår 12.1, nu F 4, J 4, K 3 
Alle prøvetagninger skal som udgangspunkt foretages af akkrediterede la-
boratorier/personer. Der er dog en del af egenkontrollen, som anlægget selv 
bør foretage for løbende at driftsoptimere eller for at kunne reagere hurtigt 
på eventuelle afvigelser. Dette er anført under de enkelte vilkår. 
 
Der kan i enkelte tilfælde være behov for at bruge ikke-akkrediteret labora-
torium, hvis en analyse el.lign. viser sig kun at kunne foretages på den må-
de. Dette kan dog kun ske efter aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Tidligere vilkår 6.5, nu K 4 
På baggrund af årsrapportens gennemgang af grundvands- og perkolatana-
lyserne, skal anlægget tage stilling til, om der er behov for en revision af 
grundvandskontrollen. 
 
Der er skal i forbindelse med årsrapporten være en samlet vurdering af de 
gennemførte analyser sammenholdt med perkolatanalyser. 
 
Der henvises til krav i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Tidligere vilkår 6.6, nu K 5  
Moniteringen skal fortsætte efter deponeringen ophører, men det kan ske 
med en lavere frekvens. Der skal dog træffes en selvstændig afgørelse her-
om, hvilket kan ske i forbindelse med ansøgningen om nedlukningen af de-
poneringsenhederne og overgang til passiv fase efter vilkår O 1. 
 
3.2.15 Journal og indberetning/rapportering 
Indberetningerne skal tjene til, at Miljøcenter Roskilde har mulighed for at 
vurdere om miljøbelastningen fra anlægget ligger inden for de rammer vilkå-
rene fastlægger. Med de fastsatte vilkår for journalføring og årsrapportering 
er det miljøcenterets vurdering, at der opsamles data og foretages en vur-
dering af disse i et omfang, der gør, at miljøcenteret kan føre et effektivt 
tilsyn med anlægget. 
 
Tidligere vilkår 10.5 og 12.2, nu L 1. 
Det forekommer rimeligt, at måleresultater fremsendes øjeblikkeligt såfremt 
kontrolværdier overskrides. Der bør dog gives rimelig tid til at kommentere 
måleresultaterne og derfor fastsættes, at der er to uger til at kommentere 
disse efter, at de foreligger. Det betyder også, at der ikke er et særligt krav 
om at data foreligger et bestemt tidsrum efter måledagen. 
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Såfremt kontrolværdierne overskrides skal der foreligge en vurdering af 
konsekvenserne af overskridelsen og forslag til afhjælpende handlinger. Det 
kan f.eks. være afværgepumpning. 
 
Tidligere vilkår 10.3 og 10.6, nu L 2 
Der er behov for, at tilsynsmyndigheden har adgang til oplysninger, der skal 
noteres i forbindelse med driften af anlægget, således det ved tilsyn kan 
undersøges, om vilkår er overholdt. 
 
Tidligere vilkår 10.4, nu L 3 
Rapporteringen har til formål at samle resultaterne af relevante kontroller 
udført på deponeringsanlægget i det forløbne år. 
 
Det har tidligere været aftalt med tilsynsmyndigheden, at det grønne regn-
skab kan indsendes i stedet for årsrapporten, når blot det grønne regnskab 
indeholder de samme oplysninger som årsrapporten skal. I deponeringsbe-
kendtgørelsen er det dog fastlagt, at årsrapporten skal indsendes senest 1. 
april. 
 
3.2.16 Klassificering og sikkerhedsstillelse 
 
Nyt vilkår M 1 
Cellerne 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 samt 4.1 er nedlukket for mod-
tagelse af affald til deponering, da disse cellers miljøbeskyttende foranstalt-
ninger i form af membraner og perkolatopsamlingssystem ikke lever op til 
deponeringsbekendtgørelsens krav. 
 
Den nye celle 4.2 kan indeholde 320.000 m3. Herudover er der kapacitet på 
området hvor der håndteres forbrændingsegnet affald (celle 3.5) og områ-
det hvor gasmotor og -anlæg er placeret (celle 3.1) ca. 75.000 m3. 
 
Anlægget forventer, at fortsætte med affaldsaktiviteterne på celle 3.5 og 
forventer fortsat at drive gasindvindingsanlægget på celle 3.1. Når disse 
aktiviteter afvikles, vil der være en potentiel restkapacitet og tilsyns- og god-
kendelsesmyndighederne må herefter tage stilling til reguleringen. Det er 
forventeligt, at gasmotoranlægget og perkolatfaciliteterne skal kunne udnyt-
tes i en længere årrække. 
 
Nyt vilkår M 2 
Hele det eksisterende anlæg er klassificeret som et anlæg til modtagelse af 
blandet affald jf. I/S KAVOs indberetning af 29. januar 2002 i henhold til 
deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Forlev Miljøanlæg klassificeres som værende kystnært. 
 
Der er et mindre depot af forurenet jord - selvstændig miljøgodkendt den 16. 
august 1990 - der kan betragtes som farligt affald. Dette er dog udlagt med 
både bund- og topmembran. Der er ikke deponeret i det siden år 2000. Der 
dannes på grund af top- og bundmembranen ikke perkolat af nogen betyd-
ning fra depotet jf. i øvrigt vejledning om overgangsplaner afsnit 5.6.2.5. 
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Nyt vilkår M 3 
Efter deponeringsbekendtgørelsens regler, skal anlægget stille sikkerhed 
for, at der er tilstrækkelige økonomiske resurser til at kunne nedlukke an-
lægget på en miljømæssig korrekt måde. Da de eksisterende celler på nær 
celle 4.2 forudsættes nedlukket, skal der ikke stilles sikkerhed for disse. 
 
Slagelse Kommune har med påbud af 26. januar 2009 fastsat sikkerheds-
stillelsen for celle 4.2. 
 
Miljøcentret har vurderet vilkårene om sikkerhedsstillelse og finder at der 
ikke er anledning til ændringer set i lyset af det korte tidsrum, der er forløbet 
siden Slagelse Kommune traf sin afgørelse og så nærværende afgørelse fra 
miljøcentret. 
 
3.2.17 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Vilkårene retter sig primært mod at begrænse miljøpåvirkningerne fra uheld 
og utilsigtede hændelser. Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at det bl.a. 
sker ved at have en driftsinstruks samt en beredskabsplan, der sikrer, at 
uheld mv. håndteres effektivt, så der sker mindst mulig skade på det omgiv-
ne miljø. 
 
Tidligere vilkår 7.1 og 7.2, nu N 1 
Der er stort set tale om en videreførelse af eksisterende vilkår, dog tilrettet 
med nye betegnelser for brandmyndighed og amtskommune. Vilkåret er en 
direkte følge af Bilag 2 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Nyt vilkår N 2 
Der er behov for at alle driftsuheld registreres så både anlæg og tilsyns-
/godkendelsesmyndighed kan vurdere om der er behov for ændringer af 
godkendelsens vilkår, så uheld ikke opstår – og det uanset om der er sket 
en forurening eller ej. 
 
Tidligere vilkår 1.30 og 7.1a nu N 3  
I de årene 2002-2007 været gennemsnitlig under fire brande pr. år, der alle 
har været i det forbrændingsegnede affald. I de efterfølgende år har der 
ikke været konstateret brande. De har alle på nær tre kunnet bekæmpes 
med anlæggets eget brandslukningsmateriel. De seneste brande er opstået 
i den periode, hvor anlæggets oplag af forbrændingsegnet affald har ligget 
væsentligt over det godkendte. Der har ikke været brand i oplaget af balle-
teret/indpakket affald placeret på celle 4.1. 
 
Placering og benyttelse af anlæggets eget brandslukningsmateriel er be-
skrevet i beredskabsplanen for anlægget. 
 
Det vurderes vigtigt at der er mulighed for afspærring af ventiler, således at 
eventuelt forurenet slukningsvand ikke udledes via nedsivningsbassinet til 
Tude Å. 
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3.2.18 Retablering og ophør 
Nyt vilkår O 1 
Vilkåret er en direkte følge af deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Der er tale om en videreførelse af det tidligere vilkår, dog suppleret med 
vilkår for, hvordan celle 3.1 og 3.5 kan håndteres i den periode, hvor der 
fortsat drives aktiviteter på disse arealer. 
 
Tidligere vilkår 8.1 og 8.2, O 2 
Vilkåret fortsætter stort set uændret. Med det nye vilkår er det præciseret, 
hvordan slutafdækningen skal udføres. 
 
Nyt Vilkår O 3 
Vilkåret følger direkte af deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 14 
efterbehandling. 
 
3.3 Bemærkninger til høring af afgørelsen 
 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse. Virksomheden har haft følgende bemærkninger hertil: 
 

• Bemærkninger modtaget 17. november 2009 fra Forlev Miljøan-
læg 

 
Flere vilkår indeholder en frist, indenfor hvilken KAVO skal udarbejde en 
procedure, retningslinjer, detailbeskrivelse m.v. som led i opfyldelsen af 
vilkåret. De fleste steder er fristen fastlagt til 4 måneder, men enkelte steder 
er fristen sat kortere. KAVO forslår, at der generelt gives en frist på mindst 4 
måneder fra det tidspunkt, de ændrede vilkår træder i kraft. 
 
Vilkår C6: 
I stedet for ”fugle og skadedyr” foreslås ”rotter, fugle og andre skadedyr”. 
 
Vilkår C19: 
Som tidligere bemærket ønsker KAVO listen over tilladte EAK koder til de-
ponering udvidet. Der vedlægges en liste over de EAK-koder, som KAVO 
ønsker at kunne modtage på Forlev Miljøanlæg som blandet affald. 
 
Vilkår C20: 
KAVO ønsker at få lov til oplagre 2.000 tons brændbart affald, før ballete-
ring skal igangsættes. 
 
Vilkår C22: 
Vilkåret gælder formentlig også for småt brændbart affald, hvorfor dette bør 
tilføjes. Den nuværende praksis er, at alt brændbart affald neddeles, men 
det kan ikke afvises, at man i perioder ikke neddeler småt brandbart affald. 
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Vilkår D6-D8: 
I vilkårene fastlægges, at der skal moniteres også for H2S samt H2. Dette 
er udeladt i vilkår D5. I vilkår D6-D8 er der tale om feltmålinger, der vil kræ-
ve andet udstyr end KAVO bruger til de nuværende feltmålinger. Kravet om 
monitering af H2S samt H2 kan udelades jf. deponeringsbekendtgørelsen. 
Specielt kravet om monitering af H2 virker irrelevant, da moniteringen af 
metan giver ”dækning” for eksplosive gasser. 
 
Vilkår D8: 
Under måleforhold står at monitering skal ske efter regnvejrshændelser. 
Dette er problematisk at overholde i praksis og står i øvrigt ikke under måle-
forholdene i afsnittets andre vilkår. 
 
Vilkår F1: 
KAVO ønsker af principielle grunde, at der fastlægges støjvilkår i skel sva-
rende til hvad der er gældende for blandet bolig og erhverv, jf. områdets 
faktiske anvendelse. 
 
Vilkår J5: 
Da der er truffet beslutning om etablering af en perkolatledning fra Forlev 
Miljøanlæg og SK Forsyning har accepteret dette, herunder overtagelse af 
ledningsanlægget efter etablering, bør der fastsættes vilkår om registrering 
af perkolatmængder ved bortpumpning. KAVO forventer at skulle etablere 
en egentlig måling som grundlag for afregningen med SK Forsyning, så der 
vil blive foretaget en løbende måling af mængden, der bortpumpes. 
 
3.4 Udtalelser/høringssvar 
 
3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Der er ikke modtaget kommentarer. 
 
3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret i Korsørposten den 21. marts 2007 
med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 11 hvorved borgerne har 
mulighed for at rekvirere og kommentere på udkast til afgørelse inden den-
ne træffes. 
 
Der er modtaget 10 henvendelser vedrørende beslutningen om at revurdere 
Forlev Miljøanlægs miljøgodkendelse, hvoraf 2 har fremsendt nedenståen-
de kommentarer. 
 
I forbindelse med ansøgning om udvidelse af Forlev Miljøanlæg i 2001 på 
matrikler, der støder op til anlægget, har en række borger kommenteret på 
dette forhold. 
 
Efterfølgende har Miljøcentret, som ovenfor angivet i 2007 igangsat revur-
deringen. Godkendelsen foretages af Slagelse Kommune, hvorfor kommen-
tarerne fra 2001 ikke indgår i nærværende afgørelse vedrørende revurde-
ring af de eksisterende aktiviteter. 
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• Bemærkninger modtaget 10. november 2009 fra John Olsen, 
Vejlagervej 4, 4241 Vemmelev. 

 
Bemærkninger vedr. revurdering miljøgodkendelse Forlev Losseplads også 
kaldet miljøanlæg. 
 
Aller først min undren over, at så få naboer har fået tilsendt udkastet, alle 
burde have mulighed for, at gennemlæse udkastet til godkendelsen. 
 
Vedr. oplagring af balleteret affald, bør der fastsættes et max. antal t så en 
gentagelse af branden ved Odense ikke sker her. 
 
Omlastning af dagrenovation, opbevaring og overdækning, bør fremgå end-
nu mere tydeligt, så lugt undgås. Også hvilke materialer der skal anvendes 
bør fremgå. 
 
Jeg savner en konkret åbningstid generelt, også for de weekender der hol-
des ekstraordinært åbent, samt en orientering om hvilke datoer. Vi har des-
værre set en planlægning, eller mangel derpå, hvor der holdes åbent både 
juledag og påskedag, det er helt uhørt. 
 
Ved åbning lørdag 700 - 1400, bør støjgrænsen ikke overstige 45 dB(A). 
 
Adgangs forholdene til lossepladsen, er overhovedet ikke nævnt, de er me-
get kritisable, for naboerne og hele området, og bør indgå i miljøgodkendel-
sen, uanset det er offentlig vej. 
 
Der bør også indgå i miljøgodkendelsen, at meget støjende køretøjer, og 
maskiner afvises, og ikke får adgang til området. 
 
Det bør tydeliggøres, hvor grænserne går for, hvem der er myndighed in-
denfor, og udenfor lossepladsen, eller begge dele. Til hvem og hvor evt. 
klager skal sendes, dette har hidtil været ret flydende. 
 

• Bemærkninger modtaget 18. november 2009 fra Jens Kamper, 
Vejlagervej 15, 4241 Vemmelev. 

 
I det efterfølgende er der refereret til afsnit og sidenr. 
 
2.3 A1 side 10: m.v. – burde være meget mere præcist, der skulle stå – gas, 
lugt, og grundvandsforurening.2.3 C1 side 11; samt lørdage 7.00-14.00. – 
Det er forhåbentlig ikke meningen at de skal have mulighed for at vække os 
hver lørdag morgen kl.7 
 
2.3 C2 side 12: Hele Forlev – Kun de aktive celler. Anlægget der er reetab-
leret skal være uden for det aktive område og ikke være indhegnet. 
 
2.3 C6 side 12: Fugle skal ikke bekæmpes – Fugle på anlæggets etape 3.5 
for omlastning, skal forhindres med netoverdækning med lukkede porte ef-
ter lukketid. 
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2.3 C19 side 15: Et anlæg som dette, placeret for nært ved boliger, bør ikke 
have tilladelse til at modtage ildelugtende og sundhedsfarligt slam. 
 
2.3 C21 side 16: Anlægget kan – Anlægget skal placeres under netover-
dækning med lukkede adgangsveje efter lukketid. 
 
2.3 C23 side 16: Jeg vil endnu en gang stærkt fraråde at der placeres affald 
på grusundergrund uden membran. Ved en eventuel brand er det umuligt at 
oprense slukningsvandet fra undergrunden der har direkte forbindelse til 
den fredede Tude Ådal. 
 
2.3 C24 side 16: Hvad er den maksimale mængde? 
 
2.3 C32 side 17: skadedyr – og fugle. 
 
2.3 D1 side 18: Der mangler vilkår ang. renholdelse af vejen uden for an-
lægget. Der er nu ofte et centimetertykt lag forurenet pladder på vejen uden 
for anlægget. Det fejes ud i rabatterne i dag, det burde ikke komme med ud 
fra lossepladsen. 
 
2.3 D7 side19: Der burde udføres kontrol hele vejen rundt ved anlæggets 
yderkant. 
 
2.3 D8 side 19: Også her skal der kontrolleres hele vejen rundt om anlæg-
get, samt ud til det allerede forurenede områdes yderkant, for at kunne ga-
rantere at gassen på intet tidspunkt kan nå frem til boliger i området. Det 
skal også være med til at lægge pres på KAVO for at få afslutte den gen-
nem 10 år verserende forureningssag med gasforurening af de omliggende 
marker. Der måles heller ikke på arealet hvor kontorbygningen ligger nu, 
selv om der ligger deponeret dagrenovation blot 10 meter fra bygningen. 
KAVO er endda i gang med at sælge bygningen til bolig eller erhverv. Gas 
kan jo få fatale konsekvenser i bygninger. 
 
2.3 E3 side 21: Kontrolpunkter bør være i vindfanen forbi anlægget, da 
stanken ofte er meget lokal – som vinden vender. 
 
2.3 F side 21: Den støj der kom fra anlægget under reetableringsfasen på 
etape 4.1 skulle være under støjgrænsen. Derfor ønsker vi en væsentlig 
nedsættelse af grænseværdien, da det var voldsomt generende på det tids-
punkt. 
 
2.3 K1 side27: Intet grundvand uden for anlægget kontrolleres for forure-
ning. Er det for at undgå nye forureningssager? Der er både kilder og eksi-
sterende boringer rundt om anlægget. Der burde være et netværk af borin-
ger rundt om en losseplads der er placeret så fejlagtigt som Forlev er. Hvis 
der er en udsivning på 1200m3 perkolat om året, må det vel kunne måles 
hvor det spredes i undergrunden. 
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2.3 O2 side 33 Reetableringen skal iværksættes så hurtigt som muligt. Ved 
at give mulighed for følgeanlæg på området kan det give mulighed for ikke 
at reetablere i 100 år. Følgeanlæg må finde indpas i reetablerin-
gen/slutbeplantningen. Som det er nu, vil de for eksempel kunne fortsætte 
med at have pilemarker på området til evig tid. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 
4.1 Lovgrundlag 
 
Denne revurdering er foretaget på baggrund af miljøbeskyttelseslovens reg-
ler om, at vilkår i miljøgodkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæs-
sigt skal revurderes. 
 
Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i mil-
jøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. for-
hold af betydning for det ydre miljø. 
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af en række vilkår 
i godkendelsen af 12. december 1992 samt indarbejdelse af vilkår fra øvrige 
afgørelser jf. afsnit 4.2. Ændringerne sker ved påbud efter miljøbeskyttel-
seslovens § 41, stk. 1, som forinden har været varslet i form af udkast til 
afgørelse.  
 
Der henvises til Bilag E for en oversigt over det anvendte lovgrundlag. 
  
4.2 Øvrige afgørelser 
 
Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser. 
  
Der forelå en godkendelse af 23. december 1987 til Forlev Kontrollerede 
Losseplads og der blev givet miljøgodkendelse til en udvidelse mod nord 
den 10. december 1992. Med Vestsjællands Amts afgørelse af 1. oktober 
2002 blev de samlede deponeringsaktiviteter og følgeaktiviteter omfattet af 
vilkårene i godkendelsen af 10. december 1992. 
 
Herudover er der den 16. august 1990 givet miljøgodkendelse til at indrette 
et specialdepot for kraftigt forurenet jord på det allerede godkendte anlæg. 
Dette depot er endeligt afsluttet i år 2000. 
 
Godkendelsen af 10. december 1992 er dermed den primære godkendelse, 
hvori der er ændret og tilføjet vilkår med amtets afgørelse af 1. oktober 
2002 (denne afgørelses fulgte den oprindelige godkendelses og er dermed 
udløbet). 
 
Gasmotoranlægget blev reguleret med støjvilkår ved afgørelse af 24. juni 
1998. Denne afgørelse bortfalder med denne afgørelse. Herudover indehol-
der afgørelsen reviderede vilkår fra afgørelse af 6. januar 1995 til udledning 
af overfladevand. 
 
Afgørelse om sikkerhedsstillelse den 26. januar 2009 fra Slagelse Kommu-
ne er blevet revurderet og bortfalder dermed. Vilkår er dog indarbejdet i 
nærværende afgørelse. 
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4.3 Retsbeskyttelse 
 
Vilkår i afgørelsen er ikke retsbeskyttede, da de er ændret ved påbud eller 
overført fra eksisterende miljøgodkendelse, hvor retsbeskyttelsesperioden 
er udløbet. 
 
Eventuelle nye vilkår til udvidelser eller godkendelsespligtige ændringer skal 
gives af Slagelse Kommune, der er godkendelsesmyndighed for virksom-
heden. 
 
4.4 Næste revurdering 
Ifølge reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen skal næste revurdering se-
nest finde sted 1. januar 2020. 
 
4.5 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. Det er Slagelse 
Kommune, der er godkendelsesmyndighed. 
 
4.6 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Korsørposten den 1. december 2009 
og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside http://ros.blst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 virksomheden, 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klage-

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

eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker 
underretning om afgørelsen. 

 
Kun nye og ændrede vilkår, kan påklages. Endvidere kan det påklages, at 
vilkår er sløjfet. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til  
 
Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
eller til 
 
post@ros.blst.dk 
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Klagen skal senest være modtaget den 29. december 2009 inden kl. 16.00.  
Vi sender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og 
det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra påbuddet er meddelt. 
 
4.7 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Slagelse Kommune. Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør 
teknik@slagelse.dk  
Embedslægerne Sjælland , Rolighedvej 2, 4180 Sorø sjl@sst.dk 
Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K 
info@nordic.greenpeace.org 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, 
post@sportfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, 
mail@dkfisk.dk 
Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø, regionsjaelland@regionsjaelland.dk 
 
 
Henrik D. Christensen, Vejlagervej 11, 4241 Vemmelev 
Bente Eggert, Vejlagervej 2, 4241 Vemmelev 
Annelise Bruun Hansen, Forlevvej 7, 4241 Vemmelev  
Jens Kamper, Vejlagervej 15, 4241 Vemmelev 
Jørgen Larsen, Vejlagervej 3, 4241 Vemmelev 
Tove Lisborg, Lyshøjvej 22, 4241 Vemmelev 
Torben Mathisen, Vejlagervej 2, 4241 Vemmelev 
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Bilag A Oversigtsplan 1:25.000 
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Bilag B Virksomhedens omgivelser 
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Bilag C Oversigtskort Gasboringer 
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Bilag D Tidligere vilkår for Forlev Miljøanlæg 
I teksten nedenfor er der foretaget en sammenskrivning af miljøgodkendel-
serne fra 10. december 1992 og 1. oktober 2002. I brev af 11. november 
2002 bortfalder vilkår 1.23a, 1.28a-c og 10.1a-c, da aktiviteterne, der dæk-
kes af disse vilkår, ikke skal gennemføres. Gasventilering i vilkår 1.9a skal 
drives som beskrevet efter udgravning. Supplement til beredskabsplan i 
vilkår 7.1a bortfalder. 
 
Indretning og drift 
1.1 Lossepladsudvidelsen skal indrettes og drives i overensstemmelse 

med den miljøtekniske beskrivelse. 
 
1.2 Nærværende godkendelse er gældende indtil 1. januar 1998 (i lighed 

med den allerede eksisterende losseplads' godkendelse). 
 
1.3 Lossepladsudvidelsen skal have eget perkolatopsamlingssystem. 
 
1.4 Hele lossepladsområdet skal være omgivet af et 2 meter højt trådhegn 

med aflåselige porte. 
 
1.5 Senest efteråret 1993 skal der etableres en afskærmende beplantning 

i henhold til lokalplan nr. 85 for Forlev losseplads. Beplantningen skal 
stedse vedligeholdes gennem hele grusindvindings- og driftsperioden. 

 
1.6 Risikoen for plast- og papirflugt skal minimeres mest muligt - eventuelt 

ved opsætning af flytbare hegn eller netoverdækning. 
 
1.6.a Der skal opsættes og løbende vedligeholdes et net over celle 3.5 jf. 

projektbeskrivelse af 12. maj 2000. Dagrenovation til omlastning jf. vil-
kår 1.11a skal altid afdækkes med egnet materiale. 

 
1.7 Ved eventuel plast- og papirflugt uden for Forlev Miljøanlæg skal der 

iværksættes indsamling inden for et døgn. Såfremt bortfløjne materia-
ler ikke kan indsamles inden for et døgn, skal Forlev Miljøanlæg advi-
sere berørte naboer om forventet tidspunkt for indsamling, der dog 
skal foretages inden for en uge. 

 
1.8 Perkolat fra lossepladsudvidelsen skal så vidt muligt recirkuleres. Bort-

skaffelse af overskydende perkolat skal ske til renseanlæg efter aftale 
med amtskommunen. 

 
1.9 For at hindre eventuel gasudtrængning fra lossepladsudvidelsens sider 

skal der løbende etableres et porøst udluftningsanlæg af perlegrus el-
ler andet ensartet materiale langs deponeringsområdets sider (helt fra 
bunden). 

 
1.9.a Der skal være igangsat gasventilering på celle 3.4 senest d. 1. novem-

ber 2002. Detailprojekt skal accepteres af amtet inden igangsætning. 
Gasventileringen skal drives, så risikoen for gasbrand på celle 3.4 
mindskes mest muligt. Efter udgravning af forbrændingsegnet affald, 
skal gasventileringen optimeres med henblik på at afværge ga-
sudtrængning til nærliggende marker. Gassen kan enten udnyttes i ek-
sisterende motor, afbrændes i flare eller ledes gennem bio-bed, så-
fremt den ikke kan afbrændes. 
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1.10 Senest 3 måneder inden udførelse af gasventilering på lossepladsud-
videlsen skal der indsendes et detaljeret projekt til amtskommunens 
godkendelse. Projektet skal blandt andet beskrive kontrolboringer, 
samt hvorledes udslip af drivhusgasser til atmosfæren begrænses 
mest muligt. 

 
1.11 Lossepladsen kan modtage følgende affaldstyper: 
  

o dagrenovation, 
o handels- og kontoraffald,  
o storskrald, 
o haveaffald,  
o vejaffald,  
o industriaffald, 
o forurenet og uforurenet bygge- og anlægsaffald, 
o forurenet jord jf. amtskommunens retningslinier, 
o spildevandsslam samt ristestof og sand, 
o forbrændingsrester fra energifremstilling,  
o rester fra affaldsbehandling (ikke rester fra røggasrensning fra af-

faldsforbrænding), 
o støbesandsaffald,  
o aluminiumhydroxidslam,  
o asbestholdigt affald, 
o olieforurenet jord med under 5 % olieindhold, idet deponering af 

olieholdigt jord kun er tilladt ved indhold under 0,5 %, det vil sige 
at der inden deponering skal foretages en nedbrydning af olien. 

 
1.11.a Dagrenovation kan modtages til omlastning på celle 3.5. Dagrenovati-

on til omlastning må maksimalt ligge på anlægget i 2 uger og skal af-
dækkes dagligt. 

 
1.11.b Såfremt der modtages dagrenovation eller dagrenovationslignende 

affald på Forlev Miljøanlæg, der ikke skal omlastes, skal det straks 
indbygges, afdækkes og komprimeres for at sikre mod skadedyr. Dag-
renovation til deponering kan kun modtages ved utilsigtede driftsstop 
på forbrændingsanlæggene, og såfremt kommunerne ikke kan anvise 
anden mulighed for forbrænding jf. affaldsbekendtgørelsens bestem-
melser pt. Bekendtgørelsen om affald, nr. 619, Miljø- og Energiministe-
riet den 27. juni 2000. 

 
1.11.c “Stort brandbart affald” skal placeres på celle 3.5. Både neddelt og 

ikke-neddelt “stort brandbart affald” skal løbende komprimeres og ved 
hver arbejdsdags afslutning kompakteres. 

 
1.11.d “Stort brandbart affald” kan efter neddeling indpakkes/balleteres jf. 

vilkår 1.33a. Efter indpakning kan ballerne placeres som midlertidig 
mellemoplag på celle 4.2. Et eventuelt oplag af forbrændingsegnet af-
fald på celle 4.2 skal overvåges jf. vilkår 10.7a. Et mellemoplag på cel-
le 4.2 skal fraføres anlægget til forbrænding senest 1 år efter det er 
indkommet. 

 
1.11.e Der må maksimalt være et oplag på 1.250 tons forbrændingsegnet 

affald (inklusiv dagrenovation) til viderebehandling (neddeling og om-
lastning) på celle 3.5. Ikke balleteret forbrændingsegnet affald skal fra-
føres anlægget før eventuelt balleteret affald. 
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1.12 Nedbrydningen af olie i jord med over 0,5 % olie skal foregå ovenpå et 
minimum 5 m tykt lag affald. Eventuel befugtning af jorden skal ske 
med vand fra olienedbrydningsarealer (kræver således særskilt mem-
bran) eller ferskvand. Der må ikke benyttes blandet perkolat. 

 
1.13 Forinden ibrugtagning af areal til behandling af olieforurenet jord skal 

beskrivelse af metode og drift forelægges til amtskommunens accept. 
 
1.14 Olieforurenet jord skal bruges til den daglige afdækning eller nederste 

halvdel af slutafdækning. 
 
1.15 Cementbundet asbestaffald skal straks efter deponering overdækkes 

med 15 cm jord. 
 
1.16 Øvrige asbestholdige materialer skal deponeres i et permanent speci-

aldepot. 
 
1.17 Ikke cementbundet asbestaffald skal ved modtagelsen være emballe-

ret i tætte, dobbelte plastposer, og skal straks efter deponering i speci-
aldepot overdækkes med 15 cm jord. 

 
1.18 Særligt metalholdigt affald (slagger, flyveaske, støbesand, aluminium-

hydroxidslam, eventuelt forurenet jord etc.) skal deponeres på et sær-
skilt område, adskilt fra det øvrige affald. 

 
1.19 Ved grænse mellem almindeligt affald og specialdepot for særligt me-

talholdigt affald skal det sikres, at det metalholdige affald deponeres 
ovenpå det almindelige affald. 

 
1.20 Lossepladsudvidelsen må ikke modtage: 

o destruktionsaffald,  
o patologisk affald,  
o animalsk gødning,  
o eksplosiver af enhver art,  
o restprodukter fra røggasrensning fra affaldsforbrænding,  
o kemikalieaffald i øvrigt. 

 
1.21 Lossepladsudvidelsens åbningstid skal ligge indenfor tidsrummet 

mandag - fredag 7.00 - 18.00. Såfremt der er aktiviteter på losseplad-
sen uden for disse tidsrum skal amtskommunen forinden underrettes. 

 
1.22 Der skal i åbningstiden altid være driftspersonale på lossepladsen. 
 
1.23 Senest 3 måneder inden udvidelsen tages i brug skal der indsendes 

en detaljeret driftsinstruks med tilhørende kontrolrutiner til amtskom-
munens godkendelse. Det forudsættes, at driftsinstruksen udformes 
således, at have- og vejaffald samt bygge- og anlægsaffald og andet, 
der kan placeres andre steder, så vidt muligt ikke deponeres på losse-
pladsen. 

 
1.24 Driftsinstruksen skal fremsendes til amtskommunens accept ved hver 

ajourføring. 
 
1.25 Lossepladsudvidelsen skal drives efter godkendelsen og den ajourfør-

te driftsinstruks. 
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1.26 Der skal på lossepladsen foretages en modtagekontrol, der skal sikre, 
at pladsen alene tilføres de affaldstyper, der er tilladelse til at depone-
re. Ved modtagekontrollen skal som minimum foretages en registrering 
i henhold til I.S.A.G. 

 
1.27 Der skal på pladsen findes mulighed for forsvarlig opbevaring af fejlag-

tigt tilført olie- og kemikalieaffald. 
 
1.28 Det tilførte affald må maksimalt udlægges i lag af 2 m højde og skal 

løbende komprimeres og ved hver arbejdsdags ophør tildækkes med 
10-15 cm mineraljord eller andet egnet materiale, således at bl.a. pa-
pir- og plastflugt undgås. Alternativt kan opsættes net over igangvæ-
rende celler. 

 
1.29 Der må ikke foretages afbrænding af affald på lossepladsen. 
 
1.30 Selvantændte brande skal omgående søges slukket. 
 
1.31 Skadedyr på lossepladsen skal straks bekæmpes. 
 
1.32 Der må opstilles sorterings- og neddelingsanlæg på Forlev Miljøan-

lægs celle 3.5 til sortering og neddeling af affald. 
 
1.33 Forinden opstilling af sorterings- og knuseanlæg skal amtskommunen 

orienteres. 
 
1.33.a Der må opstilles et anlæg til indpakning af neddelt/knust forbræn-

dingsegnet affald. Anlægget skal placeres på celle 3.5 eller 4.1. 
 
Etablering 
2.1 Senest 3 måneder inden påbegyndelse af anlægsarbejde til ny celle, 

skal der fremsendes detailprojekt til amtskommunens godkendelse. 
Detailprojektet skal mindst indeholde: 
o tidspunktet for og varigheden af anlægsarbejdet 
o membranspecifikationer (fabrikat, type, tykkelse, overensstem-

melse med DIF-norm etc.) 
o generel beskrivelse af projektet (inklusiv placering af asbestde-

pot/eventuelt sektion for midlertidigt affald). 
 

Luftforurening 
3.1 Der skal træffes effektive foranstaltninger til at imødegå støvgener fra 

pladsen - om nødvendigt skal foretages sprinkling. 
 
3.2 Deponeret slagge/flyveaske skal til stadighed holdes fugtigt eller af-

dækket, således at støvgener undgås. 
 
3.3 Lossepladsens drift må ikke give anledning til væsentlige lugtgener 

uden for pladsens område. 
 
Støj 
4.1 Det energiækvivalente. korrigerede A-vægtede lydtrykniveau, Lr, fra 

anlæggets samlede aktiviteter må ikke overstige følgende grænse-
værdier ved grænsen til nærmeste bolig - målt 3,5 meter fra den faca-
de, der vender mod anlægget: 
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 mandag til fredag  kl. 07.00-18.00  50 dB(A) 

 mandag til fredag  kl. 18.00-22.00  45 dB(A) 

 lørdag   kl. 07.00-14.00  50 dB(A) 

 søn- og helligdage  kl. 07.00-22.00  45 dB(A) 

 Alle dage   kl. 22.00-07.00  40 dB(A). 

 
Perkolat 
5.1 Frisk oppumpet perkolat skal analyseres 4 gange årligt efter følgende 

program: 
   

Juli og januar: 

lugt,  
farve,  
klarhed,  
tørstof,  
total-fosfor,  
biologisk iltforbrug (BI5),  
sulfid, 
total-kvælstof,  
ammonium-kvælstof,  
nitrit-kvælstof,  
nitrat-kvælstof,  
iltforbrug med dichromat (COD),  
chlorid,  
jern,  
ledningsevne,  
pH 

April og oktober: 

fenol,  
bly,  
cadmium,  
zink,  
bor,  
lugt,  
farve,  
klarhed,  
tørstof,  
total-fosfor,  
biologisk iltforbrug (BI5), 
sulfat,  
total-kvælstof,  
ammonium-kvælstof,  
nitrit-kvælstof,  
nitrat-kvælstof,  
iltforbrug m. dichromat (COD),  
chlorid,  
jern,  
ledningsevne,  
pH 

  

 
5.2 Den bortkørte perkolatmængde skal registreres og indgå i årsrappor-

ten. 
 
Grundvand 
6.1 Der skal mindst etableres 2 kontrolboringer, 1 øst for deponiet og 1 

vest for deponiet. 
 
6.2 Før hver prøveudtagning skal grundvandsstanden i boringen pejles. 
 
6.3 Før hver prøveudtagning skal der som minimum bortpumpes en 

vandmængde svarende til 10 - 20 gange borerørets volumen for at sik-
re, at alt "gammelt" vand er fjernet. 

 
6.4 Grundvand fra de nye boringer skal analyseres 4 gange årligt (januar, 

april, juli og oktober) efter følgende program: (der er identisk med kon-
trolprogrammet for den eksisterende losseplads) 
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o ilt,  
o chlorid,  
o jern,  
o ledningsevne,  
o pH,  
o farvetal,  
o tørstof,  
o ammonium-kvælstof,  
o nitrit-kvælstof,  
o nitrat-kvælstof,  
o bor,  
o TOC 

 
6.5 Grundvandskontrolprogrammet tages op efter de 2 første år og skal 

herefter revideres efter behov, skønnet af amtskommunen. 
 
6.6 Grundvandskontrolprogrammet skal fortsættes efter ophør af losse-

pladsdriften. 
 
Risiko og sikkerhed 
7.1 Lossepladsen skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret ud-

slip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at 
skadens opfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 

 
7.1.a Der skal udarbejdes en brandberedskabsplan, der skal godkendes af 

det lokale brandberedskab og accepteres af amtet. Beredskabsplanen 
skal evalueres og eventuelt revideres mindst en gang hvert kalenderår. 
Amtet skal underrettes såfremt beredskabsplanen revideres. Der skal 
foreligge et særskilt supplement til beredskabsplanen for udgravningen 
af forbrændingsegnet affald på celle 3.4, inden udgravningen igang-
sættes. 

 
7.2 Akut forurening som følge af driftsuheld eller andet skal straks medde-

les brandmyndigheden og, indenfor normal arbejdstid, amtskommu-
nens tekniske forvaltning på telefon 53 63 25 33 med henblik på be-
grænsning af eventuelle skaders udbredelse, samt registreres under 
anlæggets løbende egenkontrol. 

 
Retablering 
8.1 Retableringen af lossepladsen skal ske i overensstemmelse med Mil-

jøstyrelsens "Vejledning i affaldsdeponering" nr.4/1982, afsnit 10.1 og 
10.3, vedrørende efterbehandling af lossepladser til ikke-
landbrugsmæssig anvendelse. 

 
8.2 Retableringen skal ske cellevis. 
 
8.3 Der skal ved retableringen tages de nødvendige hensyn i forbindelse 

med lossepladsens gasudvikling (se desuden under driftsvilkårene). 
 
8.4 Lossepladsen må efter retableringen (inklusiv afdækningslaget) ikke 

overstige det oprindelige niveau, jf. lokalplanen. Eventuelle beregnin-
ger vedrørende sætning af pladsen skal accepteres af amtskommu-
nen. 
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8.5 Senest 1 år efter endelig ophør af lossepladsdriften skal lossepladsen 
være færdigretableret inklusiv beplantning i henhold til projekt af 22. 
april 1992, udarbejdet af landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, jf. 
lokalplan nr. 85. 

 
Tilsyn 
9.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands amtskommune. 
 
9.2 Støjmålinger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder" eller den til enhver tid gæl-
dende vejledning. Kontrolmålepunkter skal fastlægges ved første 
støjmåling. 

 
9.3 Lugtmålinger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 

4/1985 om "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" eller den til 
enhver tid gældende vejledning. Kontrolmålepunkter skal fastlægges 
ved første lugtmåling. 

 
Egenkontrol 
10.1 Forlev Miljøanlæg skal løbende føre kontrol med affaldsleverancerne 

ved vejebod og på deponiet ved aflæsning jf. driftsinstruks, vilkår 1.23. 
Der skal føres journal over det til- og frakørte affald. Hver kalendermå-
ned skal Forlev Miljøanlæg udarbejde en opgørelse over de pr. den 1. i 
måneden akkumulerede mængder forbrændingsegnet affald i mellem-
oplag og til omlastning. Registreringerne af dagrenovation til omlast-
ning, skal journaliseres så det løbende kan kontrolleres, at opholdsti-
den er under 14 dage. Opgørelserne skal være tilgængelige for amtet 
ved tilsyn på anlægget. 

 
10.1.a Hver kalendermåned skal Forlev Miljøanlæg udarbejde en opgørelse 

over de pr. den 1. i måneden akkumulerede mængder forbrændings-
egnet affald i mellemoplag og til omlastning. Registreringerne af dag-
renovation til omlastning, skal journaliseres så det løbende kan kon-
trolleres, at opholdstiden er under 14 dage. Opgørelserne skal være 
tilgængelige for amtet ved tilsyn på anlægget. 

 
10.2 I en journal over behandlet olieforurenet jord skal følgende noteres: 

o dato for levering,  
o leverandør/ejer,  
o opgravningslokalitet og forureningens årsag samt opgravningslo-

kalitetens historik,  
o mængde jord,  
o identifikationsnummer,  
o behandlingsmetode,  
o startanalyser og analysefirma,  
o slutanalyser,  
o tilførsel af hjælpestoffer (bark, eluat, valle, bakterier o.lign) 
 

10.3 Journalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises amtskommunen 
efter anmodning. 

 
10.4 Hvert år i februar måned skal der til amtskommunen fremsendes en 

årsrapport som minimum indeholder følgende: 
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o en samlet opgørelse over modtaget og fraført affald på losseplad-
sen, fordelt på de registrerede affaldstyper. 

o en samlet oversigt over grundvandskontrollen inklusiv pejlinger 
det forløbne år, grafisk fremstillet og kommenteret (f.eks. uvente-
de analyseresultater). Det skal hvert år vurderes, om der er behov 
for ændringer i grundvandskontrollen, jfr. "Grundvandskontrol ved 
kontrollerede affaldsdeponier”, DAKOFA, Skrift nr. 1, 1985 F.eks. 
skal kontrolværdierne løbende kontrolleres. 

o en opgørelse over perkolatkontrollen, inklusiv den borttransporte-
rede perkolatmængde 

o en opgørelse over pladsens forventede restlevetid 
o en redegørelse over eventuelt udført skadedyrsbekæmpelse 
o en redegørelse over eventuelt modtagne klager og hvilke foran-

staltninger, de har givet anledning til (f.eks. plast-/papirflugt) 
o årsrapporten skal endelig konkludere på lossepladsens miljø-

mæssige standard og redegøre for det kommende års miljøfor-
bedrende tiltag 

o opgørelse over mængde af modtaget olieforurenet jord med over 
0,5 % olie, med angivelse af afsluttende analyseresultater til på-
visning af rensning til under 0,5 % olie, forinden deponering. 

 
10.5 Ved eventuelt overskridelse af kontrolværdi ved grundvandskontrollen 

skal amtskommunen straks kontaktes. 
 
10.6 Registreringen af affaldsleverancerne skal til enhver tid være tilgænge-

lig for amtskommunen. 
 
10.7 Såfremt der konstateres rotter og lignende skadedyr på lossepladsen, 

skal disse bekæmpes straks. 
 
10.7.a Der skal foretages en overvågning af mellemoplag af forbrændingseg-

net affald, så det sikres at affaldet bevarer sin brandværdi og ikke un-
dergår nedbrydning. Overvågningen skal beskrives i driftsinstruksen jf. 
vilkår 1.23. 

 
Stikprøvekontrol 
11.1 Efter anmodning fra amtskommunen skal der bekostes 1 støjmåling 

årligt. 
 
11.2 ligeledes efter anmodning fra amtskommunen skal der bekostes 1 

lugtmåling årligt. 
 
Målinger og analyse 
12.1 Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af uvildigt 

autoriseret/anerkendt laboratorium efter aftale med amtskommunen. 
 
12.2 Resultat af støj-/lugtmåling skal fremsendes kommenteret til amts-

kommunen straks, de foreligger; senest 1 måned efter måledagen. 
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Bilag E Lovgrundlag - referenceliste 
 
Love 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
 
Bekendtgørelser 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. de-

cember 2006. 
Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13. december 2006.  
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 650 af 29. juni 2001 og 252 af 

31. marts 2009 
Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på 

deponeringsanlæg, nr. 612 af 22. juni 2004. 
Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrænd-

te karbonhydrider og karbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner, nr. 
621 af 23. juni 2005 

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 
og pipelines, nr. 724 af 1. juli 2008. 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af  
akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. 
december 2006. 

 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
1.  Vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5, 1984 
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6, 1984 
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	1.  INDLEDNING
	1.1  Forlev Miljøanlæg 
	1.2 Andre aktiviteter
	1.3 Denne afgørelse

	2.  AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Definitioner
	2.2 Vilkår der bortfalder
	2.3 Vilkår for afgørelsen
	A Generelle forhold
	A 1 Forlev Miljøanlæg skal indrettes og drives på en sådan måde, at driften af anlægget ikke giver anledning til, at affald, jord, støv, gas, lugt, grundvandsforurening m.v. spredes til offentlige veje eller giver anledning til gener i det omgivende miljø.
	A 2 En kopi af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på anlægget.
	A 3 Der skal udarbejdes en driftsinstruks for alle væsentlige miljømæssige aktiviteter på anlægget, for hvilke der er stillet vilkår. Instruksen skal være et samlet dokument, som kan foreligge elektronisk.
	A 4 Driftsinstruksen skal som minimum fremsendes til godkendelses- og tilsynsmyndighederne ved revision med angivelse af årsag til revision og angivelse af ændrede afsnit.
	B Nye anlægsarbejder
	B 1 Inden anlægsarbejder i forbindelse med f.eks. etablering af nye eller ændring af eksisterende deponeringsenheder påbegyndes, skal der indsendes et detailprojekt til godkendelsesmyndighedens accept og efterfølgende til tilsynsmyndighedens orientering, således at sidstnævnte har mulighed for at føre tilsyn i anlægsfasen. Der henvises til den til enhver tid gældende godkendelses- henholdsvis deponeringsbekendtgørelse.
	B 2 Membraner etableret i forbindelse med indretning af celle 3.3 til arsenforurenet jord må ikke brydes i forbindelse med anlægsarbejder eller lignende. Sker der brud på membranerne, skal disse udbedres straks efter, at det konstateres og tilsynsmyndigheden skal samtidig orienteres.

	C Drift
	C 1 Anlæggets driftstid må ligge inden for tidsrummet hverdage, mandag til fredag 7.00-18.00 samt lørdage 7.00-14.00.
	C 2 Hele Forlev Miljøanlæg skal være omgivet af et minimum 2 meter højt trådhegn med porte, som skal være aflåste uden for anlæggets driftstid.
	C 3 Følgende meteorologiske data skal registreres:
	C 4 Såfremt egen vejrstation benyttes, skal udstyret dokumenteres korrekt opstillet og skal løbende vedligeholdes efter leverandørens anvisning.
	C 5 Deponiet skal mindst en gang årligt eller efter leverandørens anvisninger foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
	C 6 Såfremt der konstateres rotter, fugle og andre skadedyr på anlæggets område, skal disse straks bekæmpes.

	- Befæstede arealer
	C 7 Der skal være mulighed for at rengøre vogne, emballage mv. inden de forlader anlægget på et impermeabelt areal med opkant. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod sump eller lignende impermeabelt opsamlingsbassin. Alternativt kan rengøringen foregå på en deponicelle med underliggende polymermembran.
	C 8 Afvanding fra befæstede arealer skal føres over olieudskiller og sandfang før tilledning til nedsivningsbassin for overfladeafstrømmende vand.
	C 9 Hver 5. år skal olieudskiller, tilløb og afløb tæthedsprøves af en autoriseret kloakmester og resultatet af tæthedsprøvningen noteres i driftsjournalen. Første tæthedsprøve skal ske 4 måneder fra revurderingen.
	C 10 Hvis der opstår risiko for, at spild af flydende affald kan nå et afløb med udløb via nedsivningsanlægget jf. vilkår J 6 og N 3, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes og spildet opsamles jf. vilkår C 12.
	C 11 Anlægget skal løbende og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser, som på sigt kan medføre utætheder i:

	- Spild
	C 12 Spild af affald udenfor sorterings- og neddelingsområder samt arealer beregnet for deponering skal straks opsamles.
	C 13 Opsamlet spild af olie herunder eventuelt opsugningsmateriale samt fejlagtigt tilført olie- og kemikalieaffald skal håndteres som farligt affald jf. vilkår G 1. 

	- Modtagelse af affald
	C 14 Der skal i driftstiden altid være uddannet driftspersonale til stede på anlægget. 
	C 15 Modtagekontrol ved vejebod skal foretages visuelt af en person med A-bevis eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Kontrollen kan foretages ved on-line videoovervågning, når der samtidig er mulighed for kommunikation mellem chauffør og indvejer.
	C 16 På selve deponeringsstedet skal der foretages kontrol af det modtagne affald af en person med A eller B-bevis.
	C 17 Deponeringsanlægget skal regelmæssigt udføre stikprøvekontrol ved affaldsmodtagelse af, at affaldet ikke er uegnet til deponering. Kontrollen udføres minimum én gang om måneden og består i udsortering af et tilfældigt udvalgt læs blandet affald i følgende fraktioner:
	C 18 På anlægget skal der findes mulighed for forsvarlig opbevaring af fejlagtigt tilført affald jf. i øvrigt vilkår G 1.

	- Positivliste for blandet affald 
	C 19 På celle 4.2 til blandet affald kan kun de herunder anførte affaldstyper deponeres.

	- Midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald
	C 20 Ikke-balleteret forbrændingsegnet affald til viderebehandling (neddeling, omlastning og til indpakning) kan kun opbevares på celle 3.5. Der må maksimalt være et oplag på 1.250 tons.
	C 21 Der kan opstilles sorterings- og neddelingsanlæg på anlægget til sortering og neddeling af forbrændingsegnet affald.
	C 22 Neddelt brandbart affald skal løbende komprimeres.
	C 23 Efter neddeling/balletering af stort brandbart affald kan ballerne placeres som midlertidig mellemoplag på celle 4.2.2. Der skal ske en datoregistrering af det emballerede affald.
	C 24 Driftsinstruksen skal sikre, at den midlertidige oplagring af forbrændingsegnet affald overholder relevante krav i Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter  vedrørende bl.a. brandbart affald med hensyn til:
	C 25 Mellemoplag af forbrændingsegnet affald skal fraføres anlægget til forbrænding senest 1 år efter det er indkommet.
	C 26 Ikke-balleteret forbrændingsegnet affald skal fraføres anlægget før eventuelt balleteret affald dog under hensyntagen til vilkår C 25.
	C 27 Der skal føres regelmæssige tilsyn med, at det midlertidigt oplagrede forbrændingsegnede affald ikke giver anledning til nedbrydning af den bionedbrydelige del af affaldet, herunder at det sikres, at der ikke sker en forøgelse af affaldets vandindhold, som følge af, at der trænger nedbør eller overfladevand ind i affaldet.
	C 28 Hver uge skal Forlev Miljøanlæg udarbejde en opgørelse over de akkumulerede mængder forbrændingsegnet affald i mellemoplag opdelt i balleteret og ikke-balleteret affald.

	- Dagrenovation
	C 29 Dagrenovation til omlastning skal fraføres anlægget senest dagen efter, at det er modtaget. Der skal dog foretages en daglig afdækning med jord.

	- Deponering
	C 30 Tipfronten skal minimeres mest muligt og må maksimalt være 20 meter bred.
	C 31 På tipfronten er det tilladt at foretage frasortering af ikke deponeringsegnede materialer, som bortskaffes jf. vilkår C 18.
	C 32 Det tilførte affald til deponering skal udlægges med løbende kompaktering.
	C 33 Anlægget skal i driftsperioden minimum én gang årligt foretage en vurdering af deponeringsanlæggets samlede restvolumen samt af sætninger i det deponerede affald.
	C 34 Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om overgang til passiv drift af en eller flere celler efter henvendelse fra Forlev Miljøanlæg.

	D Luftforurening – støv, plast- og papirflugt, deponigas
	- Støv
	D 1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område og om nødvendigt skal der foretages en sprinkling af virksomhedens befæstede kørearealer. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

	- Plast- og papirflugt
	D 2 Risikoen for plast- og papirflugt skal minimeres mest muligt – om nødvendigt ved opsætning af flytbare hegn eller netoverdækning.
	D 3 Ved eventuel plast- og papirflugt uden for Forlev Miljøanlæg skal der iværksættes indsamling inden for et døgn.
	D 4 Trådhegn og levende hegn omkring anlægget skal løbende renholdes for bortfløjet papir og plast.

	Deponigas
	D 5 Deponigas skal opsamles fra celle 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 og udnyttes i det eksisterende gasmotoranlæg, indtil det er dokumenteret og accepteret af tilsynsmyndigheden, at slutafdækningen evner at omsætte den dannede deponigas, der ikke opsamles. Leverandørens serviceplan for gasmotoranlægget skal følges.
	D 6 Der skal moniteres for deponigas på celle 4.1 månedligt for
	D 7 Den igangsatte monitering for deponigas inde på Forlev Miljøanlæg ud for celle 3.2 og 3.4 skal fremover også omfatte celle 4.1.
	D 8 Den igangsatte monitering for deponigas uden for Forlev Miljøanlæg ud for celle 3.1, 3.2 og 3.4 skal fremover også omfatte celle 4.1.
	D 9 Monitering jf. vilkår D 5 - D 8 kan foretages af virksomheden selv, dog kan tilsynsmyndigheden maksimalt en gang hvert andet år, kræve at alle gasmålinger udføres af ekstern rådgiver.
	D 10 Måleudstyr jf. vilkår D 5 - D 8 skal vedligeholdelse og kalibreres efter leverandørens vejledning.
	D 11 Der skal føres journal over målingerne nævnt i vilkår D 5 - D 8:

	E Lugt
	E 1 Driften af anlægget må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for anlæggets skel.
	E 2 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal der bekostes maksimalt en lugtmåling årligt. Som baggrund for anmodningen skal ligge forhold, der gør, at tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, at lugtmålingen gennemføres, herunder klager over lugtgener i kombination med tilsynsmyndighedens egne tilsyn jf. vilkår E 1.
	E 3 Lugtmålinger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder eller den til enhver tid gældende vejledning.

	F Støj
	F 1 Det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau Lr fra anlæggets samlede aktiviteter, må ikke overstige følgende grænseværdier ved skelgrænsen:
	F 2 Maksimalværdien af det A-vægtede lydtrykniveau med tidsvægtning FAST, må ikke overstige 55 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 til 7.00 alle ugens dage.
	F 3 Anlægget skal opretholde et støjdatakatalog med alle betydende støjkilder.
	F 4 Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

	G Kemikalier og farligt affald
	G 1 Farligt affald, der fremkommer i forbindelse med driften af anlægget samt fejlagtigt tilført farligt affald jf. vilkår C 18, skal opbevares under tag i tætte beholdere på gulv uden afløb eller med sump.
	G 2 Råvarer i form af kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb.

	H Overjordiske olietanke 
	H 1 Entreprenørtanke til opbevaring af dieselolie skal være typegodkendt med mærkningsskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer og år.
	H 2 Når tanken ikke længere skal anvendes, skal tanken fjernes fra deponiet.
	H 3 Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag.
	H 4 Tanken skal være monteret med overfyldningsalarm, som er således placeret at den kan registreres ved påfyldningsrøret.
	H 5 Tanken skal være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.
	H 6 Afstand til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.
	H 7 Hvis Forlev Miljøanlæg konstaterer eller får begrundet mistanke om, at tanken er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af tanken.
	H 8 Såfremt der under påfyldning af anlægget eller tankning af materiel sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.
	H 9 Tanken skal være i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.
	H 10 Spild af brændstof og olie skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes tilstrækkeligt opsugningsmateriale til at håndtere spild og uheld.
	H 11 Der skal ske opsamling af det forurenede jordvolumen ved spild af brændstof og olie på ubefæstede arealer. Jorden skal efterfølgende bortskaffes til et godkendt modtageanlæg jf. vilkår C 18.

	I Vandtanke
	I 1 Under- og overjordiske tanke betegnet 7, 8, 9, 11 og 12 på Beredskabsplan af 17. august 2001 må kun anvendes til oplag af vand til f.eks. befugtning af støvende arealer, vanding af deponiets beplantning eller som slukningsvand ved brand på deponiet.

	J Spildevand
	J 1 Perkolatbrønde og -pumper skal efterses en gang om måneden. Resultatet af eftersynet registreres i driftsjournalen.
	J 2 Perkolat fra deponeringsenhederne skal opsamles og bortskaffes løbende efter tilslutningstilladelse fra Slagelse Kommune.
	J 3 Frisk oppumpet perkolat fra hver enkelt deponeringsenhed skal analyseres fire gange årligt efter analyseprogrammet i nedenstående skema:
	Før deponeringsanlægget kan overgå til passiv drift, skal indholdet af de analyserede stoffer i perkolatet ligge under eller være lig med de gældende kriterier for grundvand eller det skal kunne sandsynliggøres, at koncentration i perkolatet vil kunne accepteres udledt til grundvand eller vandområder.
	Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvornår perkolatet kan accepteres udledt til omgivelserne. Se også vilkår C 34.
	Ved nedlukning kan anlægget fremsende forslag til eventuelt ændret kontrolprogram sammen med orienteringen om nedlukning af en deponeringsenhed til tilsynsmyndigheden.
	J 4 Perkolatanalyserne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågældende analyser eller af et laboratorium, der er accepteret af tilsynsmyndigheden.
	J 5 Perkolatmængderne fra de enkelte deponeringsenheder skal måles og registreres ved bortkørsel alternativt ved bortpumpning.
	J 6 Overfladeafstrømmende vand kan, hvis det ikke kan nedsives gennem det eksisterende nedsivningsbassin, udledes til Tude Å gennem eksisterende rørforbindelse.
	J 7 Vandet i nedsivningsbassinet analyseres for olie, zink og bly og tilhørende vandmængder skal registreres ved timetæller, såfremt der udledes. Prøverne udtages samtidigt med kontrollen af grundvand jf. vilkår K 2 og udføres efter K 3.

	K Jord og grundvand
	K 1 Grundvandskontrollen skal ske i følgende boringer (DGU nr. og internt anlægsnummer angivet):
	K 2 Moniteringsboringerne jf. vilkår K 1 prøvetages og analyseres efter programmet anført herunder.
	K 3 Analyser af grundvand og overfladestrømmende vand jf. J 6 og J 7 skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågældende analyser eller af et laboratorium, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.
	K 4 Ved årsrapporteringen jf. vilkår L 3 skal anlægget tage stilling til, om der er behov for en revision af grundvandskontrolprogrammet.
	K 5 Grundvandskontrollen skal fortsætte efter endt deponering. Anlægget kan fremsende forslag til eventuelt ændret kontrolprogram sammen med orienteringen om nedlukning af en deponeringsenhed til tilsynsmyndigheden.

	L Journal og indberetning/rapportering
	L 1 Resultat af målinger, analyser, beregninger og andet, for hvilket der er stillet vilkår, skal fremsendes kommenteret til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter de foreligger. Ved overskridelse af kontrolværdier for vilkår skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.
	L 2 Resultatet af alle målinger og analyser skal opbevares på anlægget i driftsjournalen.
	L 3 Senest 1. april skal der fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden omhandlende det foregående kalenderår. Årsrapporten kan indgå som en del af virksomhedens grønne regnskab.

	M Klassificering og sikkerhedsstillelse
	M 1 Cellerne 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 4.1 er nedlukkede for modtagelse af affald til deponering. Et egentlig nedlukningstilsyn er dog ikke udført dags dato.
	M 2 Deponeringsenhederne på det eksisterende anlæg er alle klassificeret til blandet affald.
	M 3 Der skal stilles sikkerhed til tilsynsmyndigheden for de deponerede mængder affald på celle 4.2, som videreføres efter 16. juli 2009.

	N Risiko/forebyggelse af større uheld
	N 1 Anlægget skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens opfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
	N 2 Alle driftsuheld - uanset om der er sket en forurening af omgivelserne eller ej - skal selvstændigt registreres i driftsjournalen.
	N 3 Brand på anlægget skal straks søges slukket med indsats af anlæggets eget brandslukningsmateriel. 

	O Retablering og ophør
	O 1 En deponeringsenhed må først påbegyndes nedlukket når der er fremsendt oplysninger til tilsynsmyndigheden og når denne har meddelt godkendelse hertil.
	O 2 Retableringen skal ske i takt med ophør af drift af de enkelte celler.
	Retableringen skal ske med en slutafdækning:
	 nederst minimum 0,15 m. rodspærre grus eller knust tegl/beton.
	 herefter et vækstlag på minimum 0,8 m.
	 øverst minimum 0,2 m. muld.
	Slutafdækningen skal tillade vand at infiltrere til affaldet.
	O 3 I efterbehandlingsperioden skal monitering af perkolat, grundvand, overfladeafstrømmende vand, meteorologi og deponigas samt minimum en gang årligt sætninger i affaldet udføres uændret indtil de fastlagte kontrolprogrammer eventuelt justeres ved et påbud.
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