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1Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed. 
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1. INDLEDNING 
I forbindelse med renseprocessen på renseanlæg Lynetten og renseanlæg 
Damhusåen dannes slam, som efter afvanding på renseanlæggene tørres 
og forbrændes på renseanlæg Lynetten. Lynettefællesskabet I/S har en mil-
jøgodkendelse til at deponere asken fra forbrændingsprocessen i et depot 
på renseanlæg Lynettens område.  Miljøgodkendelsen er meddelt af Kø-
benhavns Kommune den 26. april 1993.  
 
Lynettefællesskabet I/S har i 2002 udarbejdet en overgangsplan efter be-
stemmelserne i bekendtgørelse om deponeringsanlæg, deponeringsbe-
kendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, med henblik på at depotet skulle vide-
reføres efter 15. juli 2009. Miljøministeriets lokale miljøcentre har 1. januar 
2007 overtaget tilsynet med kommunalt ejede deponeringsanlæg. Det er 
derfor Miljøcenter Roskilde, der som tilsynsmyndighed skal træffe afgørelse 
om revurdering af miljøgodkendelsen for askedepotet. Københavns Kom-
mune er godkendelsesmyndighed og træffer afgørelse om nye aktiviteter, 
der ikke er omfattet af denne godkendelse. 
 
Miljøcenter Roskilde har på grundlag af overgangsplanen fra november 
2002 og supplerende oplysninger til overgangsplanen fra august 2009 fore-
taget en revurdering af den oprindelige miljøgodkendelse. Miljøcenter Ros-
kilde har ventet med at træffe afgørelse om deponeringsanlæggets mulig-
hed for fortsat drift efter 15. juli 2009, da det først med den nye bekendtgø-
relse om deponeringsanlæg af 31. marts 2009 (i det følgende omtalt som 
deponeringsbekendtgørelsen) er blevet muligt at inddrage depotets kystnæ-
re placering i miljøkonsekvensvurderingen i forhold til at afgøre behovet for 
dobbelt membran- og perkolatopsamlingssystem for det nuværende aske-
depot.  
 
Askedepotet er placeret efter kystnærhedsprincippet men uden egentlige 
miljøbeskyttende foranstaltninger. Miljøcenter Roskilde afgør på grundlag af 
miljøkonsekvensvurderingen, at depotet ikke giver anledning til en ikke ac-
ceptabel påvirkning på det modtagne vandområde Lynetteløbet, og at depo-
tet derfor kan videreføres uden ændring i indretningen. Fortsat drift af depo-
tet sker under forudsætning om, at kvaliteten og mængden af udsivningen 
fra askedepotet følges løbende under hele driftsfasen, og at udsivningen på 
intet tidspunkt bliver kritisk i forhold til påvirkning på Lynetteløbet.  
 
Revurderingen giver anledning til, at der stilles en række supplerende vilkår 
om egenkontrol, afrapportering, nedlukning og sikkerhedsstillelse.  
 
Miljøgodkendelsen er omfattet af IPPC-reglerne og tages op til revurdering 
jævnligt. Efter denne første revurdering skal godkendelsen som minimum 
tages op til revurdering hvert 10. år. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 med ”Vurdering og bemærkninger”, 
afsnit 4 med ”Vurdering af overgangsplan”, afsnit 5 med ”Bemærkninger til 
afgørelsen” samt bilag, har Miljøcenter Roskilde foretaget den første regel-
mæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er 
mere end 8 år gamle: 

 Miljøgodkendelse af 26. april 1993 til drift at slamaskedepot ved ren-
seanlæg Lynetten. 

 Ændring af godkendelse af 26. april 1993 af slamaskedeponi ved 
Rense anlæg Lynetten, 24. juni 1994 (godkendelse til indbygning af 
forurenet slaggefyld i dæmningerne). 

 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, for-
di de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller 
ændret ved påbud efter lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) § 
41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter 
lovens § 41.  
Det er kun vilkår 4 i den tidligere miljøgodkendelse, der er videre ført (ænd-
ret redaktionelt) som vilkår 13 i den reviderede miljøgodkendelse.   
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i lov om miljøbeskyttelse nr. 1757 af 22. december 2006 
(miljøbeskyttelsesloven). Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af 
afgørelsen. 
 
Miljøcenter Roskilde har i henhold til § 8 stk. 1 i bekendtgørelse om depone-
ring nr. 650 af 29. juni 2001 truffet afgørelse om anlæggets fortsatte drift, 
mens nye vilkår i deponeringsanlæggets godkendelse som følge af Miljø-
center Roskildes revurdering fastsættes efter reglerne i bilag 2 i depone-
ringsbekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra den tidligere miljøgodkendelse, hvor rets-
beskyttelsesperioden er udløbet. 

2.1 Klassificering af deponeringsenhed 
Miljøcenter Roskilde afgør hermed, at det bestående deponeringsanlæg 
klassificeres som anlægsklasse MA1 for mineralsk affald. 

2.2 Vilkår for revurderingen 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.2.1 Generelle forhold 
1. Overdragelse af deponeringsanlæg eller dele heraf må kun ske til en 

offentlig myndighed, indtil tilsynsmyndigheden har godkendt, at efterbe-
handlingen er afsluttet og depotet er overgået til passiv drift. 
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Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 Indstilling af driften for en længere periode. 

 
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes til tilsynsmyndighe-
den, før ændringen indtræder. 

 
2. Ved overdragelse af deponeringsanlæg før efterbehandlingen er afslut-

tet, skal erhververen stille samme sikkerhed, som Lynettefællesskabet 
I/S er forpligtet til at stille. 

 
3. Driftsledere og personale, der varetager den daglige drift af askedepo-

tet, skal have erhvervet A-beviser eller B-beviser i overensstemmelse 
med bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale be-
skæftiget på deponeringsanlæg nr. 612 af 22. juni 2004 med senere 
ændringer om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på 
deponeringsanlæg. 

2.2.2 Indretning og drift 

INDRETNING 

4. Dæmningerne omkring depotet skal vedligeholdes og forblive intakte. 
Der skal foretages en systematisk inspektion mindst én gang per halvår 
samt efter særlig kraftig storm. 
 
Der skal etableres vandstandsmålere i lagunen og umiddelbart uden for 
depotet inden 3 måneder efter denne afgørelse. Vandstanden i lagunen 
skal registreres kontinuert hvert 10. minut i en periode på 2 måneder, 
og sammenholdes med samtidig måling af vandstand i havet uden for 
depotet. Resultatet skal, sammen med en vurdering af depotets tæthed, 
afrapporteres til tilsynsmyndigheden senest 6 måneder efter denne af-
gørelse. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af resultatet tage stilling 
til, om registreringen af vandstanden skal fortsættes og/eller om der 
skal gennemføres tætning af dæminger. 

 
5. Grøften langs deponiets indvendige afgrænsning skal opretholdes og 

vedligeholdes, så længe depotet er i drift. 
 
6. Der skal være et hegn omkring hele deponeringsanlægget for at hindre 

uvedkommende adgang til depotet. Hegnet skal holdes ved lige og in-
spiceres minimum én gang hvert have år. Hegnet skal opretholdes, ind-
til depotet er fuldt slutafdækket. 

 
7. Der skal etableres to filterboringer i dæmningen ud mod Lynetteløbet. 

Boringerne skal placeres og indrettes med henblik på at få det mest 
retvisende billede af det vand, der siver ud til recipienten. Det skal sam-
tidig i forbindelse med udførelsen af boringerne sikres, at dæmningsfyl-
dets egenskaber beskrives så detaljeret som muligt. De hydrauliske for-
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hold i dæmningen skal bestemmes via prøvepumpning. 
 
Lynettefællesskabet I/S skal inden 3 måneder fra denne afgørelse sen-
de et forslag til boringernes placering til accept til tilsynsmyndigheden, 
med begrundelse for placering af boringerne og valg af filtersætning. 
Plan for prøvepumpningsprogrammet skal før udførelsen accepteres af 
tilsynsmyndigheden. 
 
Filterboringerne skal etableres umiddelbart efter, at tilsynsmyndigheden 
har accepteret placeringen af boringerne. 
 

FOREBYGGELSE AF STØVFLUGT 

8. Der skal være hjælpemidler til at rengøre tilsmudsede lastbiler, dumpe-
re og andet materiel for aske, inden køretøjerne forlader askedepotet. 
Materiel skal altid rengøres, hvis det er tilsmudset. 

 
9. Al transport af asken fra ovnene og over til askedepotet skal foregå i 

lukkede containere. 
 
10. Transportvejen skal reduceres til den kortest mulige. 
 
11. Asken må ikke håndteres ved vindhastigheder over 8 m/s. 
 
12. Inde i depotet må der ikke køres med en hastighed over 15 km/time. 

Hastighedsbegrænsningen skal være skiltet ved indgang til depotet. 
 
13. Depotet skal efter hver arbejdsdag afdækkes med kørestabil eller andet 

ikke-støvende materiale. 
 

DRIFTSINSTRUKS 

14. Der skal udarbejdes en driftsinstruks, som angiver, hvordan depone-
ringsanlægget skal drives. Driftsinstruksen skal være kendt af driftsper-
sonalet, som ved hjælp af instruksen skal kunne drive depotet på en 
måde, så godkendelsen overholdes. 
 
Driftsinstruksen skal som minimum indeholde: 

 Kort med beskrivelse af dæmningernes dimensioner, opbygning og 
tæthed. 

 Procedure for inspektion og vedligeholdelse dæmningerne, jf. vilkår 
4. 

 Kort med placering af grøft om depotet i forlængelse af vilkår 5. 

 Procedure for inspektion og vedligeholdelse af grøft, jf. vilkår 5. 

 Kort med korteste transportvej i forlængelse af vilkår 10. 

 Procedure for hvordan vindstyrke og –retning følges løbende, så 
støvende handlinger kan indstilles, ændres eller flyttes, jf. vilkår 11. 

 Arbejdsbeskrivelse for afdækning med ikke-støvende materiale ef-
ter hver arbejdsdag, jf. vilkår 13. 
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 Beskrivelse af metode til sikring af, at affaldsdeponeringen afslut-
tes i kote +1,5, således at der er plads til 1 m slutafdækning jf. vil-
kår 21. 

 
Driftsinstruksen skal sendes til accept af tilsynsmyndigheden inden 3 
måneder efter denne afgørelse. 
 
Driftsinstruksen skal ved revision af forhold, der kan have betydning for 
overholdelse af miljøgodkendelsen, sendes til godkendelses- og til-
synsmyndigheden med angivelse af ændrede afsnit og årsag til revisi-
on. 

2.2.3 Modtagekontrol 
15. Når der modtages affald på anlægget, skal det være bemandet med en 

person med A- eller B-bevis, jf. bekendtgørelse om uddannelse af drifts-
ledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg. 

 
16. Lynettefællesskabet I/S skal foretage en registrering af deponeret affald 

med angivelse af indvejet mængde af hhv. bundaske, flyveaske, sand 
fra sandfang og sand fra fluid-bed, jf. affaldstyperne optaget på depone-
ringsanlæggets positivliste i vilkår 17. Registreringen skal ske af såvel 
tilkørte som frakørte affaldsmængder.  
 
Registreringen skal foretages i en driftsjournal for hvert læs deponeret 
affald, og journalen skal være tilgængelig for og på forlangende indbe-
rettes til tilsynsmyndigheden. 

2.2.4 Positivliste 
17. Askedepotet må modtage følgende restprodukter fra Lynettefællesska-

bet I/S’ egen drift:  
 

 
EAK kode2 

 
Affaldstype 

19 01 12 Bundaske 

19 01 14 Flyveaske 

19 01 19 Sand fra fluid bed-forbrænding 

19 08 02 Sand fra sandfang 
 
 

                                                 
2 Miljøstyrelsens liste over affald (EAK-koder) i bekendtgørelse om affald, nr. 1634 af 13. 
december 2006. 
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18. Det skal for affaldstyperne optaget på positivlisten i vilkår 17 dokumen-
teres, at faststofindhold af organiske stoffer ligger under grænseværdi-
erne i nedenstående tabel: 
 

Parameter 
Grænseværdi 
(mg/kg TS) 

TOC (Total organisk kulstof) 5 % 
BTEX (Bencen, toluen, ethylbenzen og xylener) 15 
PCB (PCB nr. 28, 52, 101, 118, 153 og 180) 10 
Sum af Kulbrinter ( C6-C40) 450 
PAH (Fluor-anthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-
benz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-c,d)pyren) 

75 

Naphthalen 5 
 

 
Udvaskning fra affaldstyperne til deponering på deponeringsanlægget 
skal overholde grænseværdierne i nedenstående tabel: 
 

Stof /  
Parameter 

Grænseværdi 
L/S= 2 l/kg 
(mg/kg TS) 

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

Grænseværdi 
for C0 

(mg/l) 
Arsen 0,40 2,0 0,30 
Barium* 8,7* 29* 5,8* 
Cadmium 0,60 1,0 0,30 
Krom total 4,0 10 2,5 
Kobber* 0,8* 1,7* 1* 
Kviksølv 0,050 0,20 0,030 
Molybdæn 5,0 10 3,5 
Nikkel 5,0 10 3,0 
Bly* 0,4* 0,8* 0,23* 
Antimon 0,20 0,70 0,15 
Selen 0,30 0,50 0,20 
Zink 25 50 15 
DOC 380 800 250 

*) Værdierne er reduceret i forhold til tabel 3.9 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
 
Lynettefællesskabet I/S skal som affaldsproducenten sikre, at der se-
nest 1. juli 2011 sker en grundlæggende karakterisering af de enkelte 
affaldstyper i forhold til grænseværdierne ovenfor i overensstemmelse 
med retningslinjerne i bilag 3 og 7 i deponeringsbekendtgørelsen. 
 
Alle affaldstyper optaget på positivlisten er af hovedtype A1, hvorfor 
testkrav ved grundlæggende karakterisering omfatter generel kemisk 
sammensætning, TOC, indhold af organiske stoffer, uorganisk kolonne-
test, uorganisk batchtest, pH-stattest og syre-/ baseneutraliseringska-
pacitet.  
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2.2.5 Støj 
19. Støjbelastningen fra anlægget må ikke overstige følgende grænsevær-

dier, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A): 
 

        Tidsrum 
 
 

 
 
Områdetype 
(farve i figur 1) 

Mandag–
fredag kl. 

07.00-18.00 
Lørdag 

kl. 07.00-14.00 

Mandag–fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 
Søn- og hellig-

dag 
kl. 07.00-22.00 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

Erhvervsområde 
(turkis) 

70 70 70 

Tekniske anlæg 
(grå) 

70 70 70 

Rekreativt område 
(grøn) 

50 45 45 

 
Områdetyper fremgår af figur 1 nedenfor og er fra gældende lokalpla-
ner. 
 

 
Figur 1 Lokalplanområder: Mørk grå: Tekniske anlæg (lokalplan Lynetten); Turkis: 
Erhvervsområde (lokalplan Refshaleøen); Grøn: Rekreativt område (lokalplan Refsha-
leøen); Skraveret område: Askedepot. 
 
Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid forlange, at Lynettefællesskabet 
I/S gennem en støjmåling/beregning dokumenterer, at vilkåret er over-
holdt. Dog højst én gang årligt, med mindre der sker væsentlige æn-
dringer i driften eller der klages over støj. 
 
Målinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøsty-
relsens vejledninger og skal udføres af en enhed, som er optaget på 
Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendt til at udføre ”Mil-
jømåling - ekstern støj”. 
 
Grænseværdien for støj anses overholdt, hvis målte eller beregnede 
værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænse-
værdien. Ubestemtheden må ikke være større end 3 dB(A). 
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Plan for måle- og beregningsprocedure skal før udførelsen accepteres 
af tilsynsmyndigheden. Dokumentation, inkl. oplysninger om driftsfor-
hold under målingerne, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 
måneder efter, at kravet er fremsat. 

2.2.6 Nedlukning og efterbehandling 
20. Askedepotet må først påbegyndes nedlukket, når tilsynsmyndigheden 

på grundlag af en fremsendt nedlukningsplan har meddelt skriftlig ac-
cept hertil.  

 
21. Slutafdækningen skal bestå af et dyrkningslag på 1 meter ren jord. De 

øverste 20 cm af dyrkningslaget skal bestå af et vækstlag og de neder-
ste 80 cm af jord, der mindst er lige så ren som kategori 1 jord fastsat i 
jordflytningsbekendtgørelsen. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, in-
den slutafdækning påbegyndes, og slutafdækning skal dokumenteres. 

 
22. Askedepotet er først endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden har 

meddelt skriftlig accept af nedlukning som dokumentation for, at vilkå-
rene for nedlukningen er overholdt. I forlængelse heraf vil tilsynsmyn-
digheden tage stilling til, om depotet kan overgå til passiv drift.  

2.2.7 Egenkontrol og dokumentation 
23. Al prøveudtagning, målinger, analyser og beregninger skal foretages af 

akkrediteret laboratorium. Analyseresultater skal foreligge i Standat-
format. 

 
24. Der skal foretages prøveudtagning og analyse af lagunevand og vand 

fra de to boringer, etableret i dæmning jf. vilkår 7, 4 gange årligt i hele 
den aktive driftsperiode. Analyseparametre og analysefrekvens er angi-
vet i nedenstående tabel: 
 

                              Parameter 
 
 
 
 
Måned 

Arsen 
Bly 
Molybdæn  
Nikkel  
Selen 

Antimon 
Cadmium 
Barium 
Kobber 
Krom total 
Kviksølv 
Sølv 
Zink 

Marts X  
Juni X  
September X  
December X X 
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25. Deponeringsanlægget skal foretage indsamling og registrering af føl-
gende data: 
 

Parameter 
Frekvens i efterbehand-

lingsperioden 
Nedbørsmængde Dagligt 
Temperatur (døgnmim./-max.kl. 14.00) Dagligt 
Fremherskende vindretning og styrke Dagligt 
Fordampning (lysimeter etc.) Dagligt 
Luftfugtighed (kl. 14.00) Dagligt 

 
Indsamlingen af data angivet i ovenstående tabel kan ske enten via 
meteorologisk måleudstyr placeret på eller i umiddelbar nærhed af de-
poneringsanlægget eller via anden form for dataindsamling, som er 
godkendt af tilsynsmyndigheden, der sikrer en tilsvarende kvalitet af de 
indsamlede data. 
 

26. De indsamlede meteorologiske data i vilkår 25 skal indgå som grundlag 
for fastsættelse af deponeringsanlæggets årlige perkolatproduktion. 

 
27. Der skal i driftsperioden minimum én gang årligt foretages en vurdering 

af sætninger i det deponerede affald. I vurderingen skal der indgå en 
opgørelse over det samlede deponeringsareal, mængde og sammen-
sætning af det deponerede affald, deponeringsmetoder, tidspunkt for og 
varighed af deponeringen samt beregning af deponeringsanlæggets 
samlede restkapacitet. 

2.2.8 Årlig afrapportering 
28. Lynettefællesskabet I/S skal hvert år senest den 1. april indsende en 

afrapportering for perioden 1. januar til 31. december af det foregående 
års egenkontrol til tilsynsmyndigheden. 
 
I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenterede og 
vurderet i forhold til deponeringsanlæggets miljøgodkendelse og be-
lastningen af miljøet fra driften af anlægget. Årsrapporten skal udføres 
som en standardrapport, der hvert år følger samme procedure. 
 
Afrapporteringen skal indeholde følgende: 
 

a) Indvejede affaldsmængder, hhv. deponeret eller bortkørt til 
genanvendelse, jf. vilkår 16. 

b) Resultater af faststofanalyser og udvaskningsforsøg for af-
faldstyper, der deponeres, jf. vilkår 18. 

c) Opfyldningstakt og forventet restvolumen. 
d) Lagunevandskvalitet og kvalitet af vandprøver fra de to borin-

ger i dæmningen, jf. vilkår 24. 
e) Meteorologiske data, herunder registrerede dage med vindha-

stighed over 8 m/s jf. vilkår 11, samt fastsættelse af nettoned-
bør og beregning af den årlige perkolatdannelse, jf. vilkår 26. 
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f) Afhjælpning af støvgener. 
g) Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder sæt-

ninger i asken, jf. vilkår 27.  
h) Eventuelle indkomne klager vedr. anlæggets drift. 
i) Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan 

har været bragt i anvendelse. 
j) Evt. afvigelser fra moniteringsplanen, afvigelser i driften af 

pladsen samt andre relevante oplysninger. 
k) Opgørelse over anlæggets samlede sikkerhedsstillelse og en 

vurdering af sikkerhedsstillelsen i forhold til de oprindelige for-
udsætninger. 

l) Status for uddannelse af deponeringsanlæggets medarbejde-
re, herunder en beskrivelse af planlagte uddannelsesaktiviteter 
i det kommende kalenderår. 

2.2.9 Sikkerhedsstillelse 
29. Lynettefællesskabet I/S etablerer en sikkerhedsstillelse på 8,15 kr./t 

ekskl. moms i 2009 niveau. 
 
Lynettefællesskabet I/S skal senest 3 måneder efter denne afgørelse 
over for tilsynsmyndigheden dokumentere, at den stillede sikkerhed er 
beskyttet i forhold til andre kreditorer. 

 
30. Lynettefællesskabet I/S skal én gang årligt, senest den 1. april, sam-

men med årsrapporten, fremsende dokumentation for den stillede sik-
kerhed til tilsynsmyndigheden. 

2.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
31. Enhver signifikant, negativ påvirkning af miljøet skal indberettes til til-

synsmyndigheden.  
 
 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
I afsnit 4 er der redegjort for askedepotets indretning, drift, omgivelser og 
nye lovkrav samt bedste tilgængelige teknik (BAT). Revurderingen af miljø-
godkendelse af askedepotet er foretaget med udgangspunkt i en vurdering 
af disse forhold. 
 
Klassificering af askedepotet 
Klassificeringen er foretaget i henhold til regningslinjerne i deponeringsbe-
kendtgørelsen bilag 3 afsnit 3.5. Heraf fremgår det, at deponeringsanlæg, 
som er indrettet uden membran og perkolatopsamling, skal klassificeres 
som anlægsklasse MA1.  

3.1 Vilkårsændringer 
I et følgende har Miljøcenter Roskilde begrundet alle vilkår i miljøgodken-
delsen. 
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3.1.1 Generelle forhold 
Ejerforhold (vilkår 1):  
Så længe et deponeringsanlæg er aktivt, må det kun overdrages til anden 
offentlig myndighed, jf. § 8, stk. 6 i deponeringsbekendtgørelsen.  
 
Sikkerhedsstillelse ved ejerskifte (vilkår 2): 
Efter deponeringsbekendtgørelsen § 17, stk. 1 skal den nye erhverver stille 
samme sikkerhed, som overdrageren var forpligtet til at stille. 
 
Uddannelseskrav (vilkår 3): 
Det er fastsat i deponeringsbekendtgørelsen § 26, stk. 3, at for depone-
ringsanlæg, hvor der alene deponeres eget affald, svarende til Lynettefæl-
lesskabet I/S’ askedepot, skal deponeringsanlægget ved modtagelse af af-
fald være bemandet med en person med A- eller B-bevis eller kvalifikatio-
ner, som kan sidestilles hermed, jf. bekendtgørelse om uddannelse af drifts-
ledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg. 

3.1.2 Indretning og drift 
Vedligeholdelse af dæmning omkring depotet (vilkår 4): 
Depotet er indrettet uden miljøbeskyttende foranstaltninger i form af mem-
bran eller perkolatopsamlingssystem. Dæmningerne omkring depotet er ind-
rettet med det formål at sikre, at lagunevandet fortrænges ud til Lynettelø-
bet. Det skal dog sikres gennem opsyn og vedligeholdelse af dæmningerne, 
at standen af dæmningerne ikke forringes, så vandgennemtrængeligheden 
og forudsætningerne for miljøkonsekvensvurderingen ændres drastisk. 
 
Depotets tæthed kan dokumenteres via en systematisk registrering af udvik-
lingen i vandstanden inde i lagunen sammenholdt en samtidig registrering 
af vandstanden i havet uden for depotet. I miljøkonsekvensvurderingen er 
der taget udgangspunkt i, at dæmningen ud mod Lynetteløbet har en hy-
draulisk ledningsevne på 10-4 m/s, og med udgangspunkt i denne tæthed 
forventes der ikke at kunne registreres nogen tidevandspåvirkning på vand-
standen inde i lagunen. Hvis der gennem vandstandsmålingerne registreres 
en tidevandspåvirkning, skal omfanget af påvirkningen kvantificeres og den 
udsivende vandmængde skal fastsættes. Resultatet skal afrapporteres til 
Miljøcenter Roskilde, og det skal herefter besluttes, hvilke tiltag der eventu-
elt skal iværksættes, hvis det viser sig, at depotet ikke er tæt. 
 
Grøft indvendig i depotet (vilkår 5): 
Grøften sikrer, at overfladevand i driftsfasen afskæres fra omgivelserne og 
at eventuelt overfladevand ledes til lagunen, og indirekte moniteres via 
egenkontrollen af lagunevandet jf. vilkår 24. Miljøcenter Roskilde har med 
udgangspunkt i den aktuelle indretning vurderet, at der ikke er behov for at 
gennemføre monitering af mængde og kvalitet af overfladeafstrømmende 
vand. Forudsætningen for denne vurdering er, at grøftens funktion oprethol-
des, indtil askedepotet er overgået til passiv drift.  
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Hegn omkring depotet (vilkår 6): 
Depotet er i dag indhegnet, og vilkår om opretholdelse af hegnet er stillet i 
forlængelse af deponeringsbekendtgørelsen § 26, stk. 1, hvoraf det frem-
går, at der ikke må være fri adgang til et deponeringsanlæg. 
 
Etablering af to filterboringer (vilkår 7): 
Ifølge deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 6 skal der etableres mini-
mum 3 moniteringsboringer, heraf én opstrøms og 2 nedstrøms for depone-
ringsanlægget. Miljøcenter Roskilde har vurderet, at det ikke er relevant at 
stille vilkår om monitering af grundvandskvaliteten opstrøms depotet, da der 
ikke er grundvandsinteresser under eller i nærheden af deponeringsanlæg-
get. Der forventes ingen udstrømning af lagunevand fra depotet til grund-
vandsmagasinet. Pga. trykforholdene og permeabilitetsforskellen mellem 
dæmningsfyld og havbund vil udstrømningen ske gennem dæmningen til 
Lynetteløbet. Det forslås af Cowi, på vegne af Lynettefællesskabet I/S, at 
der etableres 2 boringer i dæmningen ud med Lynetteløbet, så der kan op-
nås et mere retvisende billede af det vand, der siver ud til Lynetteløbet. Mil-
jøcenter Roskilde er enig i denne vurdering, og har derfor stillet vilkår om 
etablering af to filterboringer i dæmningen ud mod Lynetteløbet. 
 
Boringerne skal udføres efter bestemmelserne i bekendtgørelse om udfø-
relse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1000 af 26. juli 2007. 
 
Hjælpemidler til at rengøre materiel (vilkår 8): 
Jf. idékatalog om regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv, Rap-
port nr. 48, Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner 
til luften, 2008, er hjulvask et relevant driftskrav for anlægsaktiviteter, der er 
kendetegnet af diffust støv. Miljøcenter Roskilde vurderer, at hjulvask vil 
hindre, at asken spredes ud af depotet. 
 
Transport i lukkede containere (vilkår 9): 
Da asken har stor tilbøjelighed til støvflugt og ikke kan befugtes, vurderer 
Miljøcenter Roskilde, at det er nødvendigt, at al transport sker i lukkede 
containere, hvilket er i overensstemmelse med den daglige drift og beskre-
vet i driftsinstruksen fra 1997. 
 
Kortest mulig transportvej (vilkår 10): 
Dette vilkår er en videreførelse af beskrivelse i driftsinstruksen fra 1997. Mil-
jøcenter Roskilde har valgt at formulere det som et vilkår i selve miljøgod-
kendelsen. 
 
Håndtering af asken ved vindhastigheder under 8 m/s (vilkår 11): 
Vilkåret er et nyt vilkår, som skal hindre støvflugt, da det har vist sig ikke at 
være muligt at holde asken befugtet. Hastighedsgrænsen på de 8 m/s er 
fastsat med henvisning til idékatalog om regulering og kontrol af diffuse 
emissioner af støv, Rapport nr. 48, Miljøstyrelsens Referencelaboratorium 
for måling af emissioner til luften, 2008. 
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Hastighedsbegrænsning i depotet (vilkår 12): 
Da asken har høj tilbøjelighed til at støve, vil støvflugt kunne minimeres ved 
at køre langsomt i depotet. Miljøcenter Roskilde har fastsat hastigheds-
grænsen på 15 km/time med henvisning til idékatalog om regulering og kon-
trol af diffuse emissioner af støv, Rapport nr. 48, Miljøstyrelsens Reference-
laboratorium for måling af emissioner til luften, 2008. 
 
Afdækning med ikke-støvende materiale (vilkår 13): 
Afdækning inden afslutning af arbejdsdagen sker allerede i forbindelse med 
driften af depotet i dag. Vilkåret stilles i stedet for det tidligere vilkår om at 
holde asken befugtet, og formålet med vilkåret er at reducere støvflugt. Fi-
berdug kan også betragtes som ikke-støvende materiale. Den løbende af-
dækning har således et andet formål end slutafdækningen fastsat i vilkår 
21. 
 
Driftsinstruks (vilkår 14): 
Driftsinstruksen skal udgøre et kvalitetssikringssystem, der omfatter en be-
skrivelse af en række væsentlige standardprocedurer for driften. Miljøcenter 
Roskilde stiller vilkår om en driftsinstruks, dels for at sikre at depotets ind-
retning forbliver intakt og vedligeholdes (dæmning og dræn), dels for at sik-
re skriftlig beskrivelse af arbejdsprocedurer, som sikrer en effektiv støvkon-
trol og kontrol med niveau for top af deponeringen. 

3.1.3 Modtagekontrol  
Uddannelse af personale (vilkår 15): 
Uddannelseskrav for personale beskæftiget ved Lynettefællesskabet I/S’ 
askedepot følger af deponeringsbekendtgørelsen § 26, stk. 3. Efter be-
kendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på 
deponeringsanlæg, bekendtgørelse nr. 612 af 22. juni 2004, § 15, skal til-
synsmyndigheden påse, at såvel driftsledere som personale har opnået be-
vis for at kunne varetage hhv. driftslederfunktionen og deponeringsaktivite-
ter. For at Miljøcenter Roskilde kan kontrollere efterlevelsen af uddannel-
seskrav, skal status for uddannelse af medarbejderne indgå i den årlige af-
rapportering.  
 
Registrering af mængde deponeret affald (vilkår 16): 
Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsen § 25, stk. 7 at der ved depone-
ringsanlæg, hvor der alene deponeres affald fra én affaldsproducent, stadig 
skal registreres deponeret affald med angivelse af mængde, karakteristika 
og oprindelse, leveringsdato og producent.  

3.1.4 Positivliste 
Depotets positivliste (vilkår 17): 
Affaldsdeponeringen skal foregå i overensstemmelse med positivlisten, jf. 
deponeringsbekendtgørelsen § 18, stk. 1. Det fremgår af § 18, stk. 5, at po-
sitivlisten skal fastsættes som vilkår i godkendelsen. 
 
Lynettefællesskabet I/S har ønsket at bibeholde slamasken på depotets po-
sitivliste. Asken fra forbrænding af slammet består af hhv. bundaske og fly-
veaske fra filter. Miljøcenter Roskilde har desuden tilføjet sand fra fluid bed-
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forbrændingen, da dette affaldsprodukt i den nærmeste fremtid vil blive ge-
nereret fra slamaskeforbrændingen, når den nye ovn tages i brug. 
 
Lynettefællesskabet I/S har i supplerende oplysninger til overgangsplan i 
august 2009 beskrevet, at man fremover kun ønsker mulighed for midlerti-
dig oplag af sand fra sandfang. Depotet er i dag godkend til deponering af 
sand fra sandfang, og Miljøcenter Roskilde har derfor foreslået, at affaldsty-
pen bibeholdes på deponeringsanlægget positivliste. Det gør det muligt for 
Lynettefællesskabet I/S fortsat at oplagre sandet midlertidigt på depotet 
frem til 1. juli 2011. Lynettefællesskabet I/S har så mulighed for inden juli 
2011 at søge Københavns Kommune om godkendelse til, at sand fra sand-
fang derefter oplageres midlertidig uden optagelse på deponeringsanlæg-
gets positivliste. Jf. deponeringsbekendtgørelsen § 9 kan godkendelses-
myndigheden fastsætte vilkår om, at mineralsk affald kan tillades oplagret 
på deponeringsanlægget i en periode på 5 år eller mindre, uden at affaldet 
optages på anlæggets positivliste. Det er en betingelse for en sådan god-
kendelse, at ansøger kan sandsynliggøre, at det oplagrede affald kan gen-
anvendes eller nyttiggøres. Dette forudsætter desuden, at indhold af total 
organisk kulstof er på maksimalt 5%.  
 
Grænseværdier for faststofindhold af organiske stoffer samt grænseværdier 
for udvaskning (vilkår 18): 
Jf. deponeringsbekendtgørelsen § 18, stk. 2 skal affald, som deponeres, 
overholde grænseværdierne fastsat i deponeringsbekendtgørelsens bilag 3. 
 
Depotet er i forbindelse med revurderingen og indarbejdelse af reglerne i 
den nye deponeringsbekendtgørelse af Miljøcenter Roskilde blevet klassifi-
ceret som anlægsklasse MA1, og der er i deponeringsbekendtgørelsen 
fastsat acceptkriterier for denne anlægsklasse. 
 
Grænseværdien på maksimalt 5 % TOC i tørstofindhold er fastsat i forlæn-
gelse af definitionen af mineralsk affald jf. definitionen i deponeringsbe-
kendtgørelsen § 3, stk. 1 punkt 18. Da asken kommer fra affaldsforbræn-
dingen, der er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om anlæg, der for-
brænder affald nr. 162 af 11. marts 2003, gælder det allerede for asken, at 
TOC skal være mindre end 3 %.  
 
Miljøkonsekvensvurderingen i supplerende oplysninger til overgangsplanen, 
fra august 2009, peger på, at udvaskningskriterierne for barium, kobber, 
nikkel og bly vil overskride miljøkvalitetskriterierne for havet. Derfor har Mil-
jøcenter Roskilde skærpet acceptkriterierne for disse stoffer i forhold til de-
poneringsbekendtgørelsens acceptkriterier for MA1. Med hensyn til barium 
er omregningen foretaget i forhold til et miljøkvalitetskriterium på 5,8 µg//l, 
som er nyeste viden i forhold til værdien på 10 µg//l anvendt i bilag B. Lynet-
tefællesskabet I/S har den 26. november 2007 fået udtaget prøver af slam-
asken, hvor der blev gennemført udvaskningstest for stofferne arsen, bari-
um, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel, bly og zink. Testresultatet er 
refereret i afsnit 2 i rapporten med supplerende oplysninger til overgangs-
planen, vedlagt som bilag B til denne afgørelse. Heraf ses det, at alle de 
testede parametre lå langt under såvel bekendtgørelsens grænseværdier 
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for MA1 som de skærpede grænseværdier i vilkår 18 for barium, kobber, 
nikkel og bly.  
 
Tidsfristen 1. juli 2011 er sat i forlængelse af deponeringsbekendtgørelsen § 
4, stk. 4. Heraf fremgår det, at kystnære deponeringsanlæg for mineralsk 
affald, hvor der er truffet afgørelse efter § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 650 
af 29. juni 2001 om anlæggets fortsatte drift, har fået en frist frem til 1. juli 
2011 til at fremsende oplysninger til tilsynsmyndigheden til afgørelse om 
klassificering i anlægsklasser af deponeringsanlægget. Miljøcenter Roskilde 
finder det derfor i overensstemmelse med intensionen bag denne tidsfrist, at 
Lynettefællesskabet I/S først er forpligtet til at foretage grundlæggende ka-
rakterisering af affaldet efter 1. juli 2011. Det giver samtidig god mening at 
vente med igangsættelse af den grundlæggende karakterisering, da Lynet-
tefællesskabet I/S er i gang med at opsætte en ny ovn ved slamforbræn-
dingsanlægget, hvorfor det må forventes, at asken herefter vil ændre karak-
ter. 
 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at flyveasken, bundasken og det 
kommende sand fra fluid-bed, alle tre affaldstyper med oprindelse fra Lynet-
tefællesskabet I/S’ eget slamforbrændingsanlæg, kan betragtes som affald 
af hovedtype A1 i henhold til deponeringsbekendtgørelsen bilag 7 punkt 1. 
Hovedtype A1 er karakteriseret som affald, der produceres ved samme pro-
ces på det samme anlæg, og der vil være mulighed for, at tilsynsmyndighe-
den efter ansøgning fra Lynettefællesskabet I/S fastsætter program for 
overensstemmelsestestning, når der mindst én gang er sket grundlæggen-
de karakterisering af affaldstypen, jf. deponeringsbekendtgørelsen § 21, stk. 
2.  

3.1.5 Støj 
Generet støjvilkår (vilkår 19): 
Det beskrives i overgangsplanen, at der vil forekomme støj fra lastbiler ved 
til- og frakørsel samt fra dozere eller lignende. Denne aktivitet vurderes i 
overgangsplanen ikke at give anledning til en målbar forøgelse af det støjni-
veau, som driften af renseanlægget i øvrigt vil give anledning til i området. 
 
Miljøcenter Roskilde har derfor ikke fundet det relevant at kræve særlige 
støjberegninger, der specifikt dækker driften af askedepotet, men har i ste-
det stillet et generelt støjvilkår.  
 
Miljøcenter Roskilde har med kortudsnit i vilkåret illustreret de forskellige 
støjgrænser i forhold til planmæssig arealanvendelse. Det er Miljøcenter 
Roskildes vurdering, at den faktiske arealanvendelse er i overensstemmel-
se med planerne for de nærmeste omgivelser. Miljøcenter Roskilde har vur-
deret, at der ikke er overnatning i det rekreative område, og der stilles derfor 
ikke skærpede støjvilkår i nattetimerne. Grundet det rekreative områdes 
bymæssige placering, vurderer Miljøcenter Roskilde, at støjvilkårene her 
bør svare til støjgrænser gældende for etageboligområder. 
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3.1.6 Nedlukning og efterbehandling 
Fremsendelse af nedlukningsplan og tilsynsmyndighedens skriftlige accept 
(vilkår 20): 
Når et deponeringsanlæg ønskes nedlukket, skal den der er ansvarlig for 
driften af deponeringsanlægget sende oplysninger herom til tilsynsmyndig-
heden jf. deponeringsbekendtgørelsen § 30, stk. 1. Depotet kan først påbe-
gyndes nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt godkendelse af, at 
nedlukningen kan påbegyndes. Miljøcenter Roskilde har præciseret, at op-
lysningerne om nedlukning skal suppleres med en nedlukningsplan. Ned-
lukningsplanen skal bl.a. indeholde en dokumentation for, om anlægget kan 
overgå direkte til passiv drift. 
 
Slutafdækning (vilkår 21): 
Lynettefællesskabet I/S har i forbindelse med beregning af udgifter til slutaf-
dækning i supplerende oplysninger til overgangsplanen i august 2009 sat 
slutafdækningen 1 m, heraf de øverste 20 cm til vækstlag og de nederste 
80 cm som råjord. Miljøcenter Roskilde vurderer, at den foreslåede slutaf-
dækning er i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 2, punkt 13 i 
deponeringsbekendtgørelsen. Miljøcenter Roskilde har ved formuleringen af 
vilkåret præciseret, at jorden skal overholde grænseværdierne for indhold af 
forureningselementer for Kategori 1 jord jf. bekendtgørelse om anmeldelse 
og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1479 af 12. decem-
ber 2007. 
 
Da den endelige terrænregulering ifølge lokalplan nr. 189 af august 1991 
skal afsluttes i kote +2,5 i henhold til Københavns Kommunes nivellements-
system, skal opfyldningen med slamaske som følge heraf fremover afsluttes 
i kote +1,5. 
 
Miljøcenter Roskilde har i vilkåret nævnt, at slutafdækningen skal dokumen-
teres. Dokumentation kan ske enten ved nivellering af koter for hhv. top de-
ponering og top slutafdækning. Alternativt kan slutafdækning dokumenteres 
via et jordregnskab over tilkørte mængder af ren jord og vækstlag, eller slut-
afdækningen kan dokumenteres via systematisk fotoregistrering, hvor 
dæklagstykkelse dokumenteres med meterstok.  
 
Depotet endeligt nedlukket (vilkår 22):  
Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsen § 30, stk. 3, at tilsynsmyndig-
heden skal godkende nedlukningen. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør 
hvornår depotet kan overgå til passiv drift jf. § 31 i deponeringsbekendtgø-
relsen. Askedepotet er godkendt til at kunne fortsætte uden membran og 
perkolatopsamlingssystem, da miljøbelastningen fra depotet anses for at 
være acceptabel for det modtagende vandområde. Det forventes derfor, at 
depotet kan overgå til passiv drift straks efter ophør af deponering og ned-
lukning.  

3.1.7 Egenkontrol og dokumentation 
Akkrediteret prøveudtagning og analyser (vilkår 23): 
Efter deponeringsbekendtgørelsen § 24 skal analyser udføres af akkredite-
rede laboratorier eller laboratorier accepteret af tilsynsmyndigheden.  
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Prøveudtagningen, og ikke mindst håndteringen af prøverne, er afgørende 
for usikkerheden for analyseresultaterne og sammenligneligheden over tid. 
Miljøcenter Roskilde stiller krav om akkrediteret prøveudtagning for at sikre, 
at der foreligger et kvalitetsstyringssystem for prøveudtagningen, og at prø-
veudtagningen udføres af en uvildig 3. part. Miljøcenter Roskilde henviser til 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer mv., bekendtgørelser nr. 1353 af 11. de-
cember 2006. Af godkendelsesbekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 
2006 § 14, stk. 1 punkt 4 fremgår, at der i en miljøgodkendelse kan stilles 
krav om, at prøveudtagningen og analyse skal udføres af et akkrediteret 
laboratorium.  
 
Analysehyppighed og –program (vilkår 24): 
Parametervalget svarer til, hvad Lynettefællesskabet I/S har foreslået i 
overgangsplanen, tilføjet barium og antimon, som indgår i testprogram for 
den grundlæggende karakterisering. Miljøcenter Roskilde har sat analyse-
hyppigheden til 4 gange årligt i stedet for 2 gange, som foreslået i over-
gangsplanen, da det i deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 4 er be-
skrevet, at der skal stilles vilkår om, at der årligt gennemføres 3 rutinekon-
troller og 1 udvidet kontrol. I stedet skal der kun måles én gang årligt for alle 
parametrene, mens der de øvrige 3 gange kun analyseres for de 5 paramet-
re arsen, bly, molybdæn, nikkel og selen, som kræver fortyndingsforhold på 
mere end en faktor 50 (se skema i afsnit 4.10 om miljøkonsekvensvurde-
ring). Miljøcenter Roskilde finder det relevant, at Lynettefællesskabet I/S 
gennemfører kontroller af kvaliteten af det udsivende vand løbende, for der-
ved at kunne dokumentere, at forudsætningen for depotets reducerede krav 
til miljøbeskyttende foranstaltninger er til stede under hele depotets driftspe-
riode. 
 
Miljøcenter Roskilde vil regelmæssigt foretage en vurdering af behovet for 
justering af analyseprogrammet på baggrund af analyseresultaterne, hver 
gang der foreligger resultater fra det udvidede analyseprogram, jf. beskri-
velsen i deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 4. 
  
Monitering af meteorologiske data (vilkår 25): 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at moniteringsprogrammet skal suppleres 
med monitering af meteorologiske data jf. deponeringsbekendtgørelsen bi-
lag 2 punkt 5. Det er væsentligt at kunne fastsætte den lokale nettonedbør, 
da denne skal indgå i beregningen af den udsivende vandmængde. Måling 
af vindstyrke og –retning er desuden nødvendigt for at kunne efterleve vilkår  
11. 
 
Beregning af den udsivende vandmængde (vilkår 26): 
Jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 4 skal der fastsættes vilkår 
om, at den samlede perkolatmængde fra et deponeringsanlæg skal måles 
og registreres ugentligt. Da askedepotet er indrettet uden et perkolatopsam-
lingssystem, er det ikke muligt at stilles et sådan krav. Miljøcenter Roskilde 
vurderer, at den udsivende vandmængde kan skønnes via en beregning 
med udgangspunkt i den lokale nettonedbør.  
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Vurdering af sætninger i depotet mm. (vilkår 27): 
Jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 9 skal der i miljøgodkendel-
sen stilles vilkår om, at anlægget i driftsperioden minimum én gang årligt 
skal vurdere sætninger i affaldet. 

3.1.8 Årlig afrapportering 
Årlig afrapportering (vilkår 28): 
Deponeringsanlæg skal efter deponeringsbekendtgørelsen § 27 én gang 
årlig aflægge en rapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten har til formål at 
samle resultaterne af relevante kontroller udført på deponeringsanlægget i 
det forløbne år. Tidsfristen 1. april fremgår af deponeringsbekendtgørelsen 
§ 27, stk. 2. Omfanget af den årlige afrapportering er fastsat i deponerings-
bekendtgørelsen bilag 2 punkt 15. 

3.1.9 Sikkerhedsstillelse 
Fastsættelse af sikkerhedsstillelsen (vilkår 29): 
Miljøcenter Roskilde fastsætter vilkår om sikkerhedsstillelse i forlængelse af 
§ 14 i deponeringsbekendtgørelsen. Sikkerhedsstillelsens størrelse er fast-
sat på grundlag af skøn over de samlede udgifter til nedlukning af depotet. 
Der er ikke indregnet udgifter til efterbehandling, idet depotet forventes at 
overgå direkte til passiv drift, når deponeringsaktiviteten ophører og depotet 
er endelig nedlukket. 
 
Cowi har for Lynettefællesskabet I/S beregnet den samlede omkostning i 
forbindelse med nedlukningen til ca. 3,12 mio. kr. ekskl. moms i 2008 pris-
niveau. Miljøcenter Roskilde har vurderet, at alle væsentlige omkostninger i 
forbindelse med nedlukningen er medtaget i beregningen.  
 
Grundet en forøgelse af krav til slutafdækning, skal deponeringen fremover 
afsluttes 1 m under kote +2,5 mod tidligere 0,2 m under kote +2,5. Dette vil 
betyde en reduktion i deponeringskapaciteten. Samtidig er dele af depotet 
allerede slutafdækket, se bilag D, og Miljøcenter Roskilde vurderer derfor, 
at der alt i alt er en tilstrækkelig sikkerhed for, at grundbeløbet kan dække 
Lynettefællesskabet I/S’ samlede udgifter til opfyldelse af godkendelsens 
vilkår om nedlukningen.  
 
Beløbet er af Cowi angivet i prisniveau 2008 og Lynettefællesskabet I/S har 
den 22. september 2009 fremsendt beregning af, at grundbeløbet i over-
ensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v. skal 
opskrives med 3,57 % for at være i prisniveau 2009. Miljøcenter Roskilde 
konkluderer derfor, at der skal stilles sikkerhed for 8,15 kr./t ekskl. moms i 
prisniveau 2009. 
 
Lynettefællesskabet I/S har den 22. september 2009 meddelt Miljøcenter 
Roskilde, at man vil indsætte sikkerhedsstillelsen på en spærret konto i den 
Danske Bank. Miljøcenter Roskilde vurderer, at dette er i overensstemmel-
se med bestemmelserne i deponeringsbekendtgørelsen, da det fremgår af 
bekendtgørelsens § 12, stk. 2 punkt 3, at sikkerheden kan stilles ved depo-
nering af kontanter på en spærret konto i et pengeinstitut.  
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Jf. deponeringsbekendtgørelsen § 14, stk. 2 punk 2 skal der fastsættes en 
frist på 3 måneder for etablering af sikkerhedsstillelsen og indsendelse af 
dokumentation herfor. 
  
Årlig fremsendelse af dokumentation for sikkerhedsstillelsen (vilkår 30): 
Jf. § 13 i deponeringsbekendtgørelsen skal der fastsættes vilkår om, at virk-
somheden mindst én gang årligt indsender dokumentation for den stillede 
sikkerhed til tilsynsmyndigheden. Dette indgår som en del af årsrapporten. 
(vilkår 28). 

3.1.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Indberetning af driftsforstyrrelser og uheld (vilkår 31): 
Dette vilkår er stillet i forlængelse af deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 
punkt 12. Indberetningspligten fremgår ligeledes af miljøbeskyttelsesloven § 
71, stk. 1. Underretningspligten fritager ikke Lynettefællesskabet I/S for hur-
tigst muligt at afhjælpe følgerne af et uheld. Det gælder jf. miljøbeskyttelses-
loven § 71, stk. 2, at pligten til underretning ikke indskrænker den ansvarli-
ges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelserne eller uheldet effektivt af-
værget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til at gen-
oprette den hidtidige tilstand.  
 

4. VURDERING AF OVERGANGSPLAN 
Lynettefællesskabet I/S har i 2002 indsendt “Overgangsplan for askedepot, 
Renseanlæg Lynetten” af november 2002. Overgangsplanen er udarbejdet i 
overensstemmelse med retningslinjer beskrevet i deponeringsbekendtgø-
relsen nr. 650 af 29. juni 2001 og Miljøstyrelsens vejledning om overgangs-
planer fra 2002. 
 
Miljøcenter Roskilde har i 2009 bedt om følgende supplerende oplysninger 
fra Lynettefællesskabet I/S: Miljøkonsekvensvurdering med udgangspunkt i 
acceptkriterierne for depot til mineralsk affald under anlægsklasse MA1, en 
vurdering af overfladeafstrømmende vand, en vurdering af behov for grund-
vandsmonitering, en vurdering af behov for recipientmonitering samt en be-
regning af sikkerhedsstillelsen. Miljøcenter Roskilde har desuden bedt Ly-
nettefællesskabet I/S om at forholde sig til mulig forekomst af grønbroget 
tudse.  
 
Miljøcenter Roskilde har i det følgende medtaget de væsentligste basisop-
lysninger fra overgangsplan og supplerende oplysninger hertil. Overgangs-
planen er vedlagt som bilag A og de supplerende oplysninger til overgangs-
planen findes i bilag B. 

4.1 Indledning 
Det fremgår af overgangsplanens indledning, at miljøgodkendelsen er givet 
til deponering af 305.000 m3 materiale, og at arealet af depotet udgør ca. 
52.000 m2 i vandlinjen. Depotet har været i drift siden 1995 og Lynettefæl-
lesskabet I/S forventer, at depotet vil være aktivt indtil ca. år 2025. 
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4.2 Handlings- og aktivitetsplan 
I overgangsplanen fra 2002 er der fremlagt en handlingsplan, som udeluk-
kende opridser gennemførte aktiviteter (overgangsplan og driftsinstruks). 

4.3 Lovgrundlag og planforhold 
Driften af slamaskedepotet blev vurderet i forhold til reglerne i bekendtgø-
relsen nr. 650 af 29. juni 2001, da overgangsplanen blev udarbejdet. Frem-
over skal deponeringsanlægget drives efter reglerne i bekendtgørelse om 
deponeringsanlæg nr. 252 af 31. marts 2009. 
 
Etablering og drift af slamaskedepotet er i dag omfattet af listepunkt K 105 
på listen over godkendelsespligtige virksomheder i bekendtgørelse om god-
kendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2009 (godkendelses-
bekendtgørelsen). Jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 6, stk. 1 er det Miljø-
center Roskilde, der fører tilsyn med listevirksomheder omfattet af listepunkt 
K 105, når virksomheden er helt eller delvis ejet eller drives af en kommune 
eller af kommuner i fællesskab.  
 
Det oplyses i overgangsplanen, at der ikke er udarbejdet VVM i forbindelse 
med miljøgodkendelse af anlægget. 
 
Anlægget er omfattet af lokalplan nr. 189 af august 1991, og deponerings-
arealet er i lokalplanen fastlagt til anvendelse til bl.a. depot for aske fra ren-
seanlæg Lynetten.  

4.4 Beliggenhed og lokalisering 
De fremgår af overgangsplanen, at depotet ligger på umatrikuleret areal. 
Depotet består af de omgivende jordfyldsdæmninger og er nedadtil afgræn-
set af den eksisterende havbund. 
 
Nærmeste naboer er hhv. Renseanlæg Lynetten, By og Havns depot for 
havnesediment samt det tidligere B&W område med fabriksbygninger. De 
ligger alle inden for en afstand af ca. 500 m. 
 
Miljøcenter Roskilde kan desuden konstatere, at depotet ligger i et område 
med begrænsede drikkevandsinteresser. Som nævnt ovenfor er depotet 
etableret direkte på havbunden, og der sker ingen vandindvinding ned-
strøms askedepotet.  Denne beliggenhed er en forudsætning for, at de ge-
nerelle krav om etablering af membraner og perkolatopsamlingssystem i 
deponeringsbekendtgørelsen kan reduceres eller helt udelades. 
 
Københavns Kommune har i 2009 udarbejdet forslag til ”Den tænkende 
storby. Københavns Kommuneplan 2009”, hvoraf det fremgår, at området 
anvendes til depot for havnesediment og aske. Miljøcenter Roskilde konklu-
derer, at der ikke er sket ændring i planforholdene efter, at askedepotet blev 
miljøgodkendt af Københavns Kommune i 1993. 
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4.5 Ejerforhold og sikkerhedsstillelse 
Depotet ejes af Lynettefællesskabet I/S, som består af otte ejerkommuner, 
som er Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev. Hvidovre, København, 
Lyngby-Taarbæk og Rødovre. Miljøchefen, som pt. er Kim Rindel, har det 
overordnede ansvar for kontakt med tilsynsmyndigheden og offentligheden.  
 
Det oplyses i overgangsplanen fra 2002, at anlægget vil overgå direkte fra 
aktiv til passiv drift, når depotet er nedlukket og området beplantet. Der for-
ventes ingen efterbehandling af perkolat eller overvågning af anlægget. Der 
er ikke fastsat noget beløb for sikkerhedsstillelse i selve overgangsplanen, 
men i supplerende oplysninger til overgangsplan, 18. august 2009, er sik-
kerhedsstillelsen beregnet i alt 3,12 mio kr., svarende til ca. 7,90 kr./t ekskl. 
moms i 2008 prisniveau. 
 
Miljøcenter Roskilde konstaterer, at der i forbindelse med sikkerhedsstillel-
sen er indregnet udgifter til afretning, levering og udlægning af 0,8 m råjord, 
udlægning af 0,2 m muld/kompost/udrådnet slam samt udgifter til såning. 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at beregningen inddrager alle væsentlige ud-
giftsposter til nedlukningen.  

4.6 Affaldstyper til deponering 
Der er hidtil deponeret 3 forskellige restprodukter fra spildevandsbehandlin-
gen, hhv. bundaske fra nederste etage i slamforbrændingsovnene, flyve-
aske opsamlet i el-filteret og sand fra sandfangene på renseanlæg Lynetten 
og Renseanlæg Damhusåen.  
 
Lynettefællesskabet I/S beskriver i overgangsplanen, at man fortsat ønsker 
at deponere bundaske, flyveaske og sand fra sandfang i depotet.  
 
Lynettefællesskabet I/S oplyser i overgangsplan med supplerende oplys-
ninger fra august 2009, at man ikke længere ønsker at deponere sand fra 
sandfang, da dette materiale afsættes til genanvendelse uden for virksom-
heden. Lynettefællesskabet I/S ønsker i stedet fortsat mulighed for midlerti-
dig oplag af dette affald inden i depotet forud for afsætning. 
 
Lynettefællesskabet I/S oplyser i overgangsplanen fra 2002, at depotet er 
indhegnet og kun kan tilnærmes gennem renseanlægget. Der er ikke nogen 
direkte modtagekontrol på anlægget, men ifølge driftsinstruksen registreres 
mængder deponerede slamaske løbende i journal. 
 
I forlængelse af revurderingen af miljøgodkendelsen vurderer Miljøcenter 
Roskilde, at der er behov for at suppler godkendelsen med en række vilkår, 
hvor deponeringsbekendtgørelsens krav til modtagekontrol præciseres. 

4.7 Deponeringsanlæggets indretning 
Det fremgår af overgangsplanen, at deponeringsanlægget består af én de-
poneringsenhed, og at der i depotet kan deponeres befugtet og ikke stø-
vende slamaske fra renseanlæg Lynettens forbrændingsanlæg, sand fra 



 

25  

sandfangene på renseanlæg Lynetten og renseanlæg Damhusåen samt 
engangsmængder fra byggeriet og gammelt slamaske. 
 
Som nævnt tidligere skal sand fra sandfangene ikke længere deponeres, 
men kun midlertidig oplagres, indtil det kan afsættes til genanvendelse uden 
for virksomheden. 
 
Depotets konstruktion er beskrevet i overgangsplanen afsnit 7.2.1. Det 
fremgår, at dæmningerne har en konebredde på ca. 9 m, og at bredden ved 
bunden afhængigt af dybden varierer fra ca. 39 m til ca. 45 m. Dæmningen 
mod Lynetteløbet er anlagt med en hydraulisk ledningsevne på 10-4 m/s, 
mens dæmningerne mod havneslamsdeponiet og renseanlæg Lynetten er 
anlagt med en hydraulisk ledningsevne på 10-6 m/s. Dette sikrer, at for-
trængt lagunevand lededes til Øresund. 
 
Der er hverken etableret membran eller perkolatopsamlingssystem. Over-
fladevand i form af nettonedbør fra depotet bortledes ved udsivning gennem 
dæmningen til Lynetteløbet. 
 
Det beskrives videre i overgangsplanen, at askedeponeringen dækkes med 
200 mm udrådnet slam, jordfyld eller muld. Som det fremgår af supplerende 
oplysninger til overgangsplanen, august 2009, ved beregning af sikkerheds-
stillelsen, vil slutafdækningen fremover bestå af 0,8 m råjord foruden de 0,2 
m dyrkningslag.  

4.8 Drift af depotet 
Det nævnes i overgangsplanen, at indbygningen sker ved opfyldning på 
havbund til den endelige højde i kote +2,3. Slutafdækningen suppleres 
fremover med 0,8 m råjord og der er behov for en nedjustering af endelig 
højde af opfyldningen, da det i lokalplan nr. 189 af august 1991 er fastsat i § 
6, at vandarealet kan fyldes op til kote +2,5 i henhold til Københavns Kom-
munes nivellementssystem.  
 
Det fremgår af overgangsplanen, at opfyldning skal ske med kortest mulig 
tilfyldningslinje, samt at der skal etableres en sikkerhedsspærring for perso-
ner og materiel i mindst 15 m afstand bag tilfyldningslinjen. 
 
Lynettefællesskabet I/S har i forbindelse med tilsyn den 2. juni 2009 oplyst, 
at krav om sikkerhedsspærring ikke er relevant, da den deponerede aske er 
langt mere stabil end forventet i forbindelse med Københavns Kommunes 
udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Miljøcenter Roskilde undlader derfor at 
stille krav om sikkerhedsspærring i forbindelse med revurderingen, men for-
udsætter, at Lynettefællesskabet I/S i forbindelse med den interne sikker-
hedsorganisation sikrer, at der etableres de fornødne sikkerhedsforanstalt-
ninger for arbejdsgangene i depotet.  
 
Der er i overgangsplanen en beskrivelse af krav til aflæsning, indbygning, 
komprimering, afdækning, sprinkling og beplantning (afsnit 7.3.3-7.3.8).  
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I forbindelse med tilsyn den 2. juni 2009 blev Miljøcenter Roskilde præsen-
teret for en problematik om, at det i praksis ikke har være muligt at imødegå 
støvgener med sprinkling. Det har vist sig at være vanskeligt efterfølgende 
at håndtere den befugtede aske. Samtidig danner asken en forholdsvis 
kompakt overflade, hvor langt den største del af vandet løber af asken frem 
for at trænge ind i askelaget. Til reduktion af støvgener var der i stedet på 
Lynettefællesskabet I/S’ eget initiativ etableret en midlertidig jordvold mel-
lem det aktive deponeringsområde og ind mod land.  
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på baggrund af ovennævnte oplysninger, at 
der er behov for at formulere helt nye vilkår for, hvordan støvflugt undgås.  

4.9 Miljøbeskyttende foranstaltninger 
Det fremgår af overgangsplanen afsnit 7.6, at de væsentligste påvirkninger i 
forbindelse med driften af depotet kan komme fra støv, støj og udsivning af 
lagunevand. 

4.10 Miljøkonsekvensvurdering 
I overgangsplanen fra november 2002 er der præsenteret en miljøkonse-
kvensvurdering med fokus på lagunevandets/perkolatets påvirkning på ha-
vet. I den dengang gældende deponeringsbekendtgørelse, bekendtgørelse 
nr. 650 af 29. juni 2001, var det dog entydigt fastsat, at kravene til depone-
ringsanlæggets membransystem kun kunne reduceres yderligere, hvis per-
kolatet fra det deponerede affald ikke indeholdte, hverken på kort eller langt 
sigt, forurenende stoffer i koncentrationer, der oversteg værdierne for mak-
simalt indhold af stoffer i grundvand i tabel 5 i bekendtgørelsen (bilag 3 
punkt 3.1 i afsnittet om miljørisikovurdering i forhold til yderligere reducere-
de krav). Det fremgik af vejledningsmaterialet fra 2002 om overgangsplaner, 
at miljøministeren snarligt ville foretage en ændring af deponeringsbekendt-
gørelsen, så der blev mulighed for, for kystnære deponeringsanlæg, at fore-
tage miljøkonsekvensvurderingen i forhold til det modtagende vandområde 
(afsnit 5.7.3.2 i vejledningen).  
 
Lagunevandets koncentration ligger over de maksimale værdier for indhold 
af stoffer i grundvand, og depotet kunne derfor ikke på grundlag af den da-
værende deponeringsbekendtgørelse godkendes til at fortsætte efter 15. juli 
2009 uden etablering af dobbelt membran og perkolatopsamlingssystem. 
En afgørelse begrundet ud fra et grundvandshensyn, der ikke eksister, da 
hele Refshaleøen er udlagt til område med begrænsede drikkevandsinte-
resser. Derfor har revurderingen af depotets miljøgodkendelse afventet en 
ændring i deponeringsbekendtgørelsen. Med den nye deponeringsbekendt-
gørelse fra 31. marts i år er det i bilag 2 punkt 3.4 beskrevet, at miljøkonse-
kvensvurderingen for kystnære depoter kan foretages med udgangspunkt i 
miljøkvalitetskrav gældende for det modtagende vandområde i stedet for 
grænseværdier for grundvand. 
 
I overgangsplanen fra 2002 afsnit 8.2 er geologien i området beskrevet. Der 
forventes ikke tilstrømning af grundvand til depotet. I afsnit 8.3 er det omtalt, 
at dæmningen mod Lynetteløbet er anlagt, så lagunevandet fortrænges til 
Øresund. Det er desuden beskrevet i overgangsplanen, at vandudvekslin-
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gen som følge af vandstandsændringer i Øresund eller som følge af nedbør 
er ringe.  
 
I overgangsplanen afsnit 6 har Rambøll for Lynettefællesskabet I/S rede-
gjort for udsivende vandmængder og fortyndingsbetragtning. Der er her ta-
get udgangspunkt i en beregningsmetode med afsæt i kritisk spredningsfak-
tor. Miljøcenter Roskilde vurderer, at kritisk spredningsfaktor ikke giver til-
strækkelig sikkerhed til at vurdere omfanget af en eventuel negativ påvirk-
ning på det modtagende vandområde. Af bekendtgørelse nr. 1669 af 14. 
december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, fremgår, at man kun må 
indregne fortyndingen inden for en afgrænset blandingszone.  
 
Rambøll betragter i overgangsplanen udledningen som værende lig med 
det lagunevand, der fortrænges af det deponerede materiale svarende til en 
middelværdi på i størrelsesorden 9.000 m3/år. 
 
Miljøcenter Roskilde har med GrontMij | CarlBro som rådgiver fået foretaget 
en vurdering af tidevandspåvirkningen. En oversigtsberegning bekræfter, at 
tidevandsbevægelserne ikke er den styrende kraft for vandudvekslingen 
mellem lagunevandet og havet. GrontMij | CarlBro konkluderer, at det vil 
være en rimelig antagelse at fastsætte nettonedbøren som størrelsen på 
udsivningen af lagunevand fra lagunen ud til havet og at anvende vandkvali-
teten af lagunevandet i forbindelse med en miljøkonsekvensvurdering af 
askedepotets påvirkning på det modtagende vandområde, dvs. Lynettelø-
bet.  
 
Det er en forudsætning for vurdering af tidevandspåvirkningen, at dæmnin-
gen ud mod Lynetteløbet har en hydraulisk ledningsevne på 10-4 m/s, mens 
dæmningen ind mod havnesedimentdepotet har en hydraulisk ledningsevne 
på 10-6 m/s. 
 
DHI har for Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport om fortynding langs danske 
kyster. Det har dog ikke været muligt direkte at anvende fortyndingsbetragt-
ningerne i denne rapport, da det er en forudsætning for beregningsgrundla-
get, at der ud mod kysten findes en brændingszone. Miljøcenter Roskilde 
har derfor bedt DHI om at foretage en modelberegning af fortyndingen for 
udsivningen ved Lynettefællesskabet I/S’ askedepotet, med udgangspunkt i 
samme grundprincip som i rapporten ”Fortynding langs danske kyster”. Be-
regningen er foretaget med udgangspunkt i en udledning sat til 0,5 l/s sva-
rende til den årlige nettonedbør (0,3 m nedbør pr. år x 52.000 m2). Udsiv-
ningen er sat til en punktudledning, selv om udsivningen i princippet vil fo-
regå langs hele fronten ud mod Lynetteløbet. Dette er en meget konservativ 
betragtning og samtidig er fortyndingen beregnet som 5 % fraktilen svaren-
de til, at fortyndingen kun i 5 % af tiden er mindre end den fastsatte værdi. 
Fortyndingen 50 m fra udledningspunktet er beregnet til mindst en faktor 
1000. 
 
I overgangsplanen er præsenteret analyseresultater af lagunevandsprøver 
for perioden 1998-2002. I tabellen nedenfor er de højeste måleresultater for 



 

28  

perioden præsenteret. Efterfølgende er der i hhv. 2007 og 2008 udtaget 2 
lagunevandsprøver, hvor den højest målte værdi er anført i tabellen neden-
for. Sidste kolonne viser, hvor høj fortyndingsevnen i det modtagne vand-
område skal være, hvis den højst registrerede værdi for hver enkelt analy-
separameter skal overholde miljøkvalitetskravet i havet uden for askedepo-
tet (fortyndingskravet er beregnet ud fra værdi fremhævet med fed). 
 
Parame-

ter 
Miljøkvali-
tetskrav 

Max. 
Værdi 
1998-
2002 

Max. 
Værdi 
2007 

Max 
værdi 
2008 

Fortyndings-
krav 

Arsen 0,11 1) 81 32 11 740 
Bly 0,34 2) 22 2,4 2,2 65 
Cadmium 2,5 3) 2,2 1,9 - Opfyldt før for-

tynding 

Kobber 1,0 tilføjet 3) 
(max.2,9) 

52 19 - 50 

Krom total  3,4 2) 2,2 9,2 - 4 
Kviksølv 0,3 3) 0,38 - - 1,3 
Molybdæn 6,7 1) 390 470 400 70 
Nikkel 0,23 2) 29 26 62 270 
Zink 7,8 2) 77 41 21 10 
Selen 1 4) 300 - - 300 
1) Forslag til miljøkvalitetskriterium, 7. oktober 2009. 
2) Miljøkvalitetskriterium udarbejdet og udmeldt 16 september 2008. 
3) Miljøkvalitetskrav fra bekendtgørelsen 1669. 
4) Miljøkvalitetskrav gældende for Køge Bugt fra 4. juni 1997. 
 
Det ses, at udsivningen af arsen er mest kritisk, og forudsætter en fortyn-
dingsevne på en faktor 700. Med afsæt i det beregnede fortyndingsforhold 
på mindst en faktor 1000, ud fra en antagelse om udledning af lagunevan-
det i ét punkt, vurderer Miljøcenter Roskilde, at udsivningen af lagunevandet 
ikke giver anledning til potentiel risiko for forurening af det marine vandom-
råde, således at der hverken på kort eller lang sigt vil ske overskridelse af 
miljøkvalitetskrav for de undersøgte forurenende stoffer. 
 
Da askedepotet efter reglerne i den nye deponeringsbekendtgørelse vil bli-
ve klassificeret som anlægsklasse MA1, har Miljøcenter Roskilde bedt Ly-
nettefællesskabet I/S om at foretage en miljøkonsekvensvurdering med ud-
gangspunkt i acceptkriterierne for denne anlægsklasse. Denne vurdering er 
foretaget af Cowi og findes i bilag B med supplerende oplysninger til over-
gangsplanen fra august 2009. Af denne vurdering følger, at barium, kobber, 
nikkel, bly og zink vil overskride miljøkvalitetskriterierne for havet udenfor 
opblandingszonen. Det foreslås derfor, at acceptkriterierne for disse stoffer 
skærpes i forhold til deponeringsbekendtgørelsens acceptkriterier for MA1. 
Miljøcenter Roskilde vælger at følge denne anbefaling. 
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4.11 Moniterings- og kontrolprogram 
Der er jf. overgangsplanen afsnit 7.3.9 i dag ingen faste krav til egenkontrol 
af lagunevand. Vandstandsmålingerne omtalt i afsnit 7.3.10 har ikke været 
gennemført. I afsnit 12 i overgangsplanen fra 2002 er en status for den da-
værende egenkontrol (registrering af mængde deponeret materiale, kemisk 
analyser af slamasken, sprinkling, transport og deponering efter retningslin-
jer, analyser af lagunevandet samt inspektion af dæmning omkring depotet). 
 
I overgangsplanen afsnit 9.5 foreslås det af Lynettefællesskabet I/S, at la-
gunevandets kvalitet moniteres med de samme variable, som rutinemæs-
sigt moniteres i slamasken samt for selen. Det foreslås, at moniteringen 
gennemføres to gang om året med disse variable i stedet for de i miljøgod-
kendelsen anførte 4 gang om året.   
 
Miljøcenter Roskilde anser det for nødvendigt, at der sammensættes et helt 
nyt egenkontrolprogram i overensstemmelse med retningslinjerne i depone-
ringsbekendtgørelsens bilag 2. Miljøcenter Roskilde tager udgangspunkt i 
Lynettefællesskabet I/S’ forslag om at monitere lagunevandet for de samme 
variable, som der har været moniteret for i slamasken med en tilføjelse af 
selen. 
 
Overfladeafstrømmende vand 
Miljøcenter Roskilde har bedt Lynettefællesskabet I/S om at supplere over-
gangsplanen fra 2002 med en vurdering af behov for monitering af overfla-
deafstrømmende vand i forlængelse af deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 
punkt 7. Det oplyses i supplerede oplysninger til overgangsplanen i august 
2009, at evt. overfladevand i driftsfasen afskæres af en grøft langs deponi-
ets indvendige afgrænsning, hvorfra vandet ledes til lagunen. Det vurderes 
af Cowi, at grøften sikrer, at der ikke i driftsfasen vil ske afstrømning af 
overfladevand fra depotets overflade til omgivelserne. Det præciseres, at 
depotets overflade efter nedlukning og slutafdækning vil befinde sig i sam-
me eller lavere kote end omgivelserne.  
 
Miljøcenter Roskilde vurderer med udgangspunkt i de supplerende oplys-
ninger, at det med begrundelse i depotets indretning ikke vil være relevant 
at stille krav om monitering af mængde eller sammensætning af det overfla-
deafstrømmende vand. Til gengæld finder Miljøcenter Roskilde det relevant 
at stille vilkår om, at grøften langs depotets indvendige afgrænsning opret-
holdes og vedligeholdes, så længe depotet er i drift. 
 
Grundvandsmonitering 
Miljøcenter Roskilde har bedt Lynettefællesskabet I/S om at supplere over-
gangsplanen fra 2002 med en vurdering af behov for grundvandsmonite-
ring. I de supplerende oplysninger fra august 2009 fremhæves det, at der 
ikke er grundvandsinteresser under eller i nærheden af deponeringsanlæg-
get, og at der næppe vil ske nogen udstrømning fra depotet til grundvands-
magasinet, da udstrømningen pga. trykforholdene og permeabilitetsforskel-
len mellem dæmningsfyld og havbund vil ske gennem dæmningen til Lynet-
teløbet. Det forslås af Cowi, på vegne af Lynettefællesskabet I/S, at der 
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etableres 2 boringer i dæmningen ud med Lynetteløbet, så der kan opnås et 
mere retvisende billede af det vand, der siver ud til Lynetteløbet.  
 
Miljøcenter Roskilde tilslutter sig vurderingen, og har ingen supplerende 
bemærkninger hertil. 
 
Det beskrives endvidere af Cowi i de supplerende oplysninger, at det ikke 
vil være relevant at supplere eller erstatte grundvandsmoniteringen med 
recipientmonitering. Lynetteløbet belastes af en række andre kilder, og det 
vil være særdeles vanskeligt at adskille askedepotets bidrag fra de øvrige. 
Miljøcenter Roskilde er enig i denne vurdering. 
 
Grønbroget tudse 
Miljøcenter Roskilde har sendt Amphis rapport ”Undersøgelse af padder og 
krybdyr i København i 2006 – Nordamager: Lynetten, Pyrolysegrunden og 
benzinøen” til Lynettefællesskabet I/S med henblik på at belyse problema-
tikken omkring tilstedeværelsen af grønbroget tudse, som er en bilag IV art i 
habitatdirektivet. Grønbroget tudse er beskyttet og man må hverken skade 
yngle- eller rasteområder for den grønbrogede tudse, og et områdes økolo-
giske funktionalitet skal bevares. 
 
Cowi konkluderer på baggrund af Amphi-rapporten, at Lynettens arealer har 
betydning både som fødesøgnings- og sikkert også overvintringsområde. 
Cowi foreslår derfor som Lynettefællesskabet I/S’ rådgiver, at der skabes et 
passende yngleområde.  Desuden anbefales det at vedligeholde græsarea-
lerne via græsning. I de uafgræssede arealer bør plæneklipning begrænses 
mest muligt efter 10. juli. Der bør ikke køres med maskiner om nattet øst for 
Lynetten og omkring slamaskedepotet. Endelig nævner Cowi, at der ikke 
bør flyttes rundt på jordbunker og diger mellem oktober og marts, da den 
grønbrogede tudse kan overvintre i disse. Det skal sikres, at der ikke ved 
spunse, veje og andet opstår høje kanter og terrænspring, som tudserne 
har vanskeligt ved at passere. Tudserne bør have let adgang op og ned ad 
slamaskedepotets sider. Det bør ved græsning og trærydning hindres, at 
arealerne gror for meget til.  
 
Efter bekendtgørelse om udpegning og administration at internationale na-
turbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 med ændringer i bekendtgørelsen nr. 1443 af 11. de-
cember 2007, er Miljøcenter Roskilde forpligtiget til at sikre, at vi ikke træffer 
afgørelser, der kan have en skadelig på virkning på habitatdirektivets bilag 
IV arter, herunder grønbroget tudse. Miljøcenter Roskilde vurderer, at re-
vurdering og afgørelse om skærpede vilkår til egenkontrol ikke vil give an-
ledning til skadelig påvirkning på den grønbrogede tudse. 
 
Pr. 1. oktober 2009 trådte en ny lov i kraft, lov om ændring af naturbeskyt-
telse, lov om jagt og vildforvaltning og forskellige andre love, lov nr. 514 af 
12. juni 2009. I forlængelse af den nye lov vil lodsejeren fremover i forbin-
delse med aktiviteter, der ikke er reguleret af en myndigheds afgørelser (og 
dermed myndighedens inddragelse af hensynet til beskyttelse af visse arter) 
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selv være direkte forpligtet til at sikre hensynet til bl.a. habitatdirektivets bi-
lag IV arter.  

4.12 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Støj 
Det beskrives i overgangsplanen, at der vil forekomme støj fra lastbiler ved 
til- og frakørsel samt fra dozere eller lignende. Denne aktivitet vurderes i 
overgangsplanen ikke at give anledning til en målbar forøgelse af det støjni-
veau, som driften af renseanlægget i øvrigt vil give anledning til i området. 
 
Miljøcenter Roskilde har derfor ikke fundet det relevant at stille vilkår om 
systematisk støjmåling/støjberegning, men har blot stillet vilkår om, at til-
synsmyndigheden har mulighed for at kræve dokumentation for støjvilkåre-
ne er overholdt. 
 
Spildevand/Regnvand 
Det fremgår af overgangsplanen, at der ikke findes bygninger eller afløbsin-
stallationer på depotet. 
 
Miljøcenter Roskilde konkluderer derfor, at vilkår om spildevand ikke er re-
levante for denne miljøgodkendelse. 
 
Lugt 
Det er omtalt i overgangsplanen, at både sand fra sandfang og slamasken 
indeholder organisk kulstof, og at specielt sandet fra sandfang eventuelt vil 
kunne give anledning til lugtudvikling. Lugtudviklingen under normale 
driftsmæssige forhold skønnes i overgangsplanen at være så ringe, at den 
ikke vil kunne give anledning til gener i området. Det oplyses, at den nuvæ-
rende driftsform ikke har givet anledning til lugtgener. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på det foreliggende grundlag, at der ikke er 
nogen forventning om lugtgener, og at det derfor ikke er relevant at stille 
vilkår om rutinemæssig måling af lugt eller vilkår i øvrigt i forhold til regule-
ring af lugtgener. 
 
Deponigas 
Lynettefællesskabet I/S oplyser i overgangsplanen, at det ikke forventes, at 
det deponerede materiale producerer gas af betydning, og at der derfor ikke 
er etableret anlæg til udvinding af dette. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at dette er i overensstemmelse med depone-
ringsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 8. Det fremgår heraf, at deponeringsen-
heder for mineralsk affald ikke skal foretage monitering af deponigas. 
 
Støv 
I overgangsplanen er det beskrevet, at der foretages sprinkling for at imø-
degå støvgener. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke fungerer i den 
daglige drift at anvende sprinkling til støvbekæmpelse, hvorfor Miljøcenter 
Roskilde stiller helt nye vilkår til hindring af støvflugt. 
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Papir, plastflugt og skadedyr 
Det fremgår af overgangsplanen, at problematikker omkring papir, plastflugt 
og skadedyr er ikke aktuelle for Lynettefællesskabet I/S’ askedepot. Miljø-
center Roskilde tilslutter sig denne vurdering. 
 
Uddannelse 
Det omtales i overgangsplanen fra 2002, at Lynettefællesskabet I/S ikke 
finder det relevant at uddanne personale ud over egen oplæring af persona-
le og løbende opdatering af driftsinstruks. 
 
Lynettefællesskabet I/S har efterfølgende i 2006 oplyst til Københavns 
Kommune, at driftsleder er blevet uddannet (A-bevis) og at flere medarbej-
dere har fået B-bevis. 
 
I deponeringsbekendtgørelsen § 26, stk. 3 er det fastsat, at deponeringsan-
læg, hvorpå alene affaldsproducentens affald deponeres svarende til Lynet-
tefællesskabet I/S, skal være bemandet med en person med A- eller B-
bevis, jf. bekendtgørelse af driftsledere og personale beskæftiget på depo-
neringsanlæg.  

4.13 Renere teknologi (BAT) 
Lynettefællesskabet I/S oplyser i overgangsplanen, at slamafvandings- og 
forbrændingsteknologi samt anlæg og drift af sandfang løbende forbedres.  
Under afsnittet om forebyggende og afhjælpende foranstaltninger nævnes i 
overgangsplanen slutafdækning, og at depotet drives efter en detaljeret 
driftsinstruks.  
 
For IPPC-virksomheder er der ved at blive udarbejdet reviderede BAT-noter 
(Best Avaible Technologi), som fastlægger, hvad der må betragtes som den 
bedste tilgængelige teknik inden for den pågældende branche. Der er pt. 
Ikke udarbejdet en note for deponeringsanlæg. Orientering fra Miljøstyrel-
sen nr. 2, 2006, om referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, an-
giver, at der findes retningslinjer i bekendtgørelse om deponering af affald. 
Deponeringsbekendtgørelsen fastsætter ret præcise krav til indretning og 
drift af deponeringsanlæg. Miljøcenter Roskilde vurderer, at disse krav kan 
betragtes som den bedst tilgængelige teknik, for så vidt angår indretning af 
deponeringsanlæg. 
 
Den væsentligste miljøpåvirkning fra askedepotet er udsivning af vand med 
miljøfremmede stoffer til Lynetteløbet og diffus støv fra håndtering af asken i 
depotet. Der bliver i forlængelse af revurderingen etableret et overvåg-
ningsprogram, så vandkvaliteten af det udsivende vand følges under hele 
driftsperioden. Samtidig er der i forhold til den diffuse støv stillet nye vilkår 
om støvreducerende foranstaltninger i forlængelse af idékatalog til brug ved 
regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv, rapport nr. 48, Miljøsty-
relsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, 2008, som 
Miljøcenter Roskilde betragter som den bedst tilgængelig teknik. 
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5. BEMÆRKNINGER TIL AFGØRELSEN  

5.1 Udtalelser/høringssvar 
De fremsatte vilkår har været varslet over for Lynettefællesskabet I/S i form 
af udkast til afgørelse. Virksomheden har haft følgende bemærkninger: 
 
Vilkår til håndtering af aske i depotet: 
Lynettefællesskabet I/S oplyser, at faldhøjden er på 1,5 m i forbindelse 
med, at asken køres ind i depotet. Asken transporteres i lukkede containe-
re, læsse af i depotet så tæt på lagunen og dozes derefter ud i lagunen. 
Aske, der leveres til Rockwool, kommer ikke ud i depotet, men transporte-
res via pulvertransportbånd fra ovnen til lukket lastbil. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på grundlag af Lynettefællesskabets supple-
rende oplysninger om håndteringen af asken, at det fremsatte vilkår (om 
håndtering af asken med lukkede grabs og en faldhøjde på maksimalt 1 m) 
ikke har relevans i forhold til driften af askedepotet, og Miljøcenter Roskilde 
har derfor ladet vilkåret udgå.  
 
Vilkår om daglig afdækning (vilkår 13): 
Lynettefællesskabet I/S oplyser, at man formentligt fremover vil afdække 
med fiberdug, da det er mere praktisk i forhold til skrænterne ud mod lagu-
nen. 
 
Vilkåret svarer til vilkår 4 i den tidligere miljøgodkendelse. Miljøcenter Ros-
kilde vurderer, at afdækning med fiberdug vil kunne betragtes som "andet 
ikke-støvende materiale”. Miljøcenter Roskilde har tilføjet dette i vurdering 
og bemærkning til vilkåret. 
 
Opdeling af asken (vilkår 16): 
Lynettefællesskabet I/S oplyser, at der i dag ikke sker en adskillelse af 
asken i henholdsvis bundaske og flyveaske. I forbindelse med den nye ovn 
forventes der ikke noget bundaske, men kun flyveaske, som skal depone-
res. Lynettefællesskabet I/S foreslår derfor, at opgørelse af asken fordelt 
mellem bundaske og flyveaske foretages ud fra en skønsmæssig vurdering. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på grundlag af Lynettefællesskabet I/S’ op-
lysninger, at det er tilstrækkelig med en skønsmæssig vurdering af fordelin-
gen mellem bundaske og flyveaske. 
 
Vilkår med tidsfrist for grundlæggende karakterisering (vilkår 18): 
Lynettefællesskabet I/S oplyser, at det er muligt, at den nye ovn ikke er i 
drift inden 1. juli 2011, hvorfor Lynettefællesskabet I/S vil foretrække en frist 
for den grundlæggende karakterisering, der kobles på opstarten af ny ovn.  
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at fristen på 1. juli 2011 er i overensstemmel-
se med intentionen i deponeringsbekendtgørelsen, men at det må bero på 
en konkret vurdering omkring den 1. juli 2011, hvorvidt det vil være muligt at 
acceptere en eventuel udsættelse af fristen. Miljøcenter Roskilde fastholder 
derfor formuleringen af vilkåret.  
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5.2 Udtalelse fra andre myndigheder 
Udkast til afgørelse har været sendt til høring hos Københavns Kommune, 
som har bekræftet, at depotet ligger på umatrikuleret areal. Københavns 
Kommune har ikke haft bemærkninger til afgørelsen.  

5.3 Inddragelse af borgere mv. 
Københavns Kommune har i Søndagsavisen den 22. december 2002 an-
nonceret, at askedepotets godkendelse er taget op til revurdering. Der er 
modtaget 1 henvendelse vedrørende revurderingen. Miljøcenter Roskilde 
har ikke modtaget bemærkninger fra borgeren i forbindelse med fremsen-
delse af udkast til afgørelsen. 
 

6. FORHOLDET TIL LOVEN 

6.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag F. 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Næste revurdering vil således senest 
ske i 2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Askedepotet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Revurderingen foretages for at sikre, at deponeringsanlægget lever op til 
reglerne i den gældende deponeringsbekendtgørelse. Der sker ingen 
driftsmæssige forandringer eller udvidelser af deponeringsanlægget, som 
derfor ikke er omfattet af VVM-regelsættet. 
  
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af et natura 2000 område, men der er 
registreret grønbroget tudse nær depotet. Grønbroget tudse er optaget på 
bilag IV i habitatdirektivet og er beskyttet.  
 
Revurderingen af miljøgodkendelsen for askedepotet giver anledning til en 
række nye vilkår om egenkontrol, som sikrer, at udsivning af perkolatpåvir-
ket lagunevand til omgivelserne bliver fulgt tæt. Det er en forudsætning for 
Miljøcenter Roskildes godkendelse af den fortsatte drift af askedepotet, at 
der ikke sker en negativ påvirkning på omgivelserne. Miljøcenter Roskilde 
vurderer derfor, at afgørelsen om skærpede vilkår til egenkontrollen er med 
til at sikre, at leveforholdene for den grønbrogede tudse ikke forringes. 

6.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
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 Miljøgodkendelse af 26. april 1993 til drift at slamaskedepot ved ren-
seanlæg Lynetten. 

 Ændring af godkendelse af 26. april 1993 af slamaskedeponi ved 
Rense anlæg Lynetten, 24. juni 1994 (godkendelse til indbygning af 
35.000 m3 forurenet slaggefyld i dæmningerne). 

6.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

6.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Amager Bladet og kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 ansøgeren 
 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 
i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbe-
skyttelseslovens §§ 99 og 100 

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

 
Stort set alle vilkår er nye eller ændrede vilkår og kan påklages. Kun vilkår 
13 er ikke ændret, og det er kun beslutningen om, at vilkåret ikke ændres, 
der kan påklages. Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår 
er sløjfet. En oversigt findes i bilag E. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 400 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 16. december 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen 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, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
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6.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Postbox 453, 
1505 København V, tmf@tmf.kk.dk 

 Embedslægerne Hovedstaden, Borups Allé, blok D-E, 4. sal, 2400 
København NV, hvs@sst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø, dn@dn.dk 

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 
fr@fritlugsraadet.dk 

 Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K, 
info@nordic.greenpeace.org 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bred-
sten, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, 
mail@dkfisk.dk 

 Dansk Fritidsfiskerforbund, Genner Bygade 74, 6230 Rødekro, 
formanden@fritidsfiskerforbundet.dk 
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7. BILAG 



 

Bilag A: Overgangsplan, november 2002 
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Bilag B: Overgangsplan. Supplerende oplysninger, august 2009 
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1 Indledning 

I tilknytning til renseanlæg Lynetten driver Lynettefællesskabet I/S et askede-

pot, hvori slamaske fra slamafbrænding på renseanlægget deponeres i det om-

fang, som det ikke kan afsættes til genanvendelse. Endvidere foretager Lynette-

fællesskabet I/S mellemlagring af sand fra sandfang på overfladen af den depo-

nerede slamaske. 

Slamaskedepotet er indrettet og drives efter miljøgodkendelse af 1993 Miljø-

kontrollen, Københavns Kommune efter hvilken der kan deponeres slamaske 

og sand fra sandfang. Lynettefællesskabet I/S har i 2002 fremsendt en over-

gangsplan til den daværende tilsynsmyndighed, Københavns Kommune, med 

det formål - også efter revurdering af miljøgodkendelsen i henhold til bekendt-

gørelse nr. 650 om deponeringsanlæg dateret 29. juni 2001 - at kunne fortsætte 

med deponering af slamaske i depotet.  

Lynettefællesskabet I/S ønsker ikke længere at kunne deponere sand fra sand-

fang, idet dette materiale afsættes til genanvendelse udenfor virksomheden. De-

rimod ønsker Lynettefællesskabet I/S fortsat at kunne oplagere dette affald på 

allerede deponeret slamaske forud for afsætning.  

Miljøcenter Roskilde - der er den nuværende tilsynsmyndighed - står for at 

skulle færdiggøre revurderingen af den nugældende miljøgodkendelse baseret 

på de med overgangsplanen fremsendte oplysninger, og har udbedt sig supple-

rende oplysninger som følger: 

o Miljøkonsekvensvurdering med udgangspunkt i acceptkriterier for de-

pot til mineralsk affald (MA1) 

o Vurdering af overfladeafstrømmende vand. 

o Vurdering af behov for grundvandsmonitering 

o Vurdering a behov for recipientmonitering 

o Beregning af sikkerhedsstillelse 

Memo Lynettefællesskabets I/S' Slamaskedepot 

Titel Overgangsplan . Supplerende oplysninger. 

Dato 18. august 2009 

Til Miljøcenter Roskilde 

Kopi Lynettefællesskabet I/S - Kim Rindel 

Fra COWI A/S - Steen Stentsøe 

COWI A/S 
 
Parallelvej 2 

2800  Kongens Lyngby 
 

Telefon 45 97 22 11 

Telefax  45 97 22 12 

www.cowi.dk 
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o Vurdering af deponeringsaktiviteternes påvirkning af levevilkårene for 

grønbroget tudse af, henholdsvis vurdering af hvordan en evt. forringel-

se kan imødegås. 

Disse supplerende oplysninger leveres til Miljøcenter Roskilde i form af nær-

værende memo - udarbejdet af COWI A/S for Lynettefællesskabet I/S - med 

tilhørende bilag.  

2 Miljøkonsekvensvurdering  

Grundlag: 

Miljøkonsekvensvurderingen er med Miljøcenter Roskilde aftalt til at omfatte: 

o En beregning af de resulterende koncentrationer i slutrecipienten af de 

parametre, som fremgår af tabellen med acceptkriterier for mineralsk 

affald (MA1), jf. bilag 3, tabel 3.9 i bekendtgørelse nr. 252 om depone-

ringsanlæg. 

o Som fortynding anvendes 5% fraktilen for fortyndingen, som angivet i 

"Fortynding for udsivning fra Lynettens askedepot", DHI, marts 2009. 

o En sammenligning af de beregnede recipientkoncentrationer med gæl-

dende miljøkvalitetskrav for recipienten. Grundlaget herfor udgøres af 

gældende grænseværdier angivet af Miljøcenter Roskilde for molyb-

dæn, og for øvrige stoffer som angivet i bekendtgørelse 1669 hhv. 921. 

Miljøkonsekvensvurderingen er således ikke baseret på slamaskens udvask-

ningsegenskaber, men vil afspejle konsekvensen i recipienten, såfremt slam-

asken netop overholdt nævnte grænseværdier. 

Fortyndingsberegninger: 

Selve beregningen af slutkoncentrationerne og forudsætningerne herfor fremgår 

af vedlagte Bilag  1. 

Resultaterne heraf kan kort resumeres som følger: 

o Såfremt alt affaldet i slamaskedepotet har udvaskningsegenskaber sva-

rende til "grænseværdi for Co" jf. tabel 3.9 i bilag 3 af Bekendtgørelse 

nr. 252 om deponeringsanlæg, vil der ske en overskridelse af miljøkva-

litetskriterierne for recipienten for stofferne som følger 

 

I op til 50 m afstand fra anlægget: 

- Barium, kobber, nikkel, bly og zink. 

 

I op til 200 m afstand fra anlægget: 

- Kobber, nikkel og bly 
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Det skal understreges, at de forventede koncentrationer af ovennævnte stoffer i 

slamaskens perkolat er betydeligt lavere end grænseværdierne angivet i be-

kendtgørelsen. 

Forslag til justering af acceptkriterierne: 

På basis af de således fundne "overskridelser" foreslås acceptkriterierne for 

slamaskedepotet skærpet i forhold til acceptkriterierne for MA1, som følger: 

 Grænseværdier BEK252 Tabel 3.9  Forslag til reduceret grænseværdi  Udvaskning, 26/11-07 

 L/S = 2 l/kg C0  C0' L/S = 2 l/kg 
1
  L/S=2 l/kg 

 (mg/kg TS) (mg/l)  (mg/l) (mg/kg TS)  (mg/l) (mg/kg TS) 

         

Arsen 0,4 300  300 0,4  0,024 0,048 

Barium 30 20.000  10.000 15,0  0,15 0,3 

Cadmium 0,6 300  300 0,6  <0,001 < 002 

Krom 4 2.500  2.500 4,0  < 0,0005 < 0,001 

Kobber 25 30.000  1.000 0,8  0,0042 0,0084 

Kviksølv 0,05 30  30 0,1  <0,00002 < 0,0004 

Molybdæn 5 3.500  3.500 5,0  - - 

Nikkel 5 3.000  230 0,4  0,0025 0,005 

Bly 5 3.000  340 0,6  < 0,0002 < 0,0004 

Antimon 0,2 150  150 0,2  - - 

Selen 0,3 200  200 0,3  - - 

Zink 25 15.000  15.000 25,0  0,0026 0,0052 

    1: Reduceret proportionalt med C0'/C0  

 

De med fed markerede værdier er skærpede i forhold til tabel 3.9 i bilag 3 af 

Bekendtgørelse nr. 252 om deponeringsanlæg. 

I ovenstående tabel er til sammenligning angivet resultaterne fra et udvask-

ningsforsøg på slamasken fra november 2007. Det skal bemærkes, at for alle 

parametrene - også de hvor der foreslås skærpede grænseværdier - ligger analy-

seresultaterne størrelsesordener under grænseværdierne. Det skal ligeledes be-

mærkes, at der med nævnte analyse ikke er analyseret for molybdæn. 

Ved analyser af lagunevandet - der kan forventes at være fortyndet 2-3 gange i 

forhold til perkolatet - er bestemt koncentrationer af molybdæn, samt nikkel, 

bly og zink. Resultaterne heraf er gengivet i nedenstående tabel sammen med 

resultatet af udvaskningsforsøget samt de foreslåede reviderede grænseværdier. 
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  Forslag til reduceret grænseværdi  Udvaskning, 26/11-07  Lagune vand 

  C0' L/S = 2 l/kg 
1
  L/S=2 l/kg  17-11-2008 27-11-2008 

  (mg/l) (mg/kg TS)  (mg/l) (mg/kg TS)  (mg/l) (mg/l) 

          

Arsen  300 0,4  0,024 0,048  0,0094 0,011 

Barium  10.000 15,0  0,15 0,3  - - 

Cadmium  300 0,6  <0,001 < 002  - - 

Krom  2.500 4,0  < 0,0005 < 0,001  - - 

Kobber  1.000 0,8  0,0042 0,0084  - - 

Kviksølv  30 0,1  <0,00002 < 0,0004  - - 

Molybdæn  3.500 5,0  - -  0,4 0,4 

Nikkel  230 0,4  0,0025 0,005  0,0063 0,062 

Bly  340 0,6  < 0,0002 < 0,0004  0,0017 0,0015 

Antimon  150 0,2  - -  - - 

Selen  200 0,3  - -  - - 

Zink  15.000 25,0  0,0026 0,0052  0,017 0,015 

 

Som det fremgår, er lagunevandets indhold af de analyserede stoffer en faktor 

2-10 højere end eluat koncentrationerne for L/S = 2 l/kg, hvilket umiddelbart er 

forventeligt, da et L/S forhold på 2 l/kg svarer til en situation, hvor udvasknin-

gen har pågået over flere årtier.  

Det fremgår videre, at selv med en faktor 3 - svarende til den forventede for-

tynding af perkolatet i lagunen - vil koncentrationerne i lagunevandet være stør-

relsesordener lavere end de foreslåede grænsekoncentrationer. 

3 Vurdering af overfladeafstrømmende vand 

Baggrund: 

I Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 7 stilles der krav om, at der hvert 

kvartal gennemføres kontrol af både mængde og sammensætning af "overfla-

deafstrømmende vand på to steder - henholdsvis opstrøms og nedstrøms i for-

hold til deponeringsanlægget". 

Overfladeafvanding: 

I driftsfasen afskæres evt. overfladevand - der strømmer af på oversiden af det 

deponerede slamaske - af en grøft langs deponiets indvendige afgrænsning, 

hvorfra vandet ledes til lagunen - jf. vedlagte tegningsmateriale. 

Der foretages i dag ikke registrering af denne vandmængde ligesom der ej hel-

ler udtages vandprøver til analyse, al den stund at overfladevandet ledes tilbage 

i deponiet, hvorfra det udsiver med perkolatet i øvrigt. 

Vandmængde: 

På baggrund af ovenstående vurderes, at der i driftsfasen ikke vil ske en af-

strømning af overfladevand fra depotets overflade til omgivelserne.  
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Efter nedlukning og slutafdækning vil depotets overflade - bortset fra evt. etab-

lerede vandhuller - jf. nedenstående afsnit - befinde sig i samme eller lavere 

kote end omgivelserne. Overfladen vil fremtræde stort set flad tilsået med græs 

og med anden beplantning. 

Også i denne fase forventes afstrømningen af overfladevand til omgivelserne at 

blive negligeabel, idet nedbør på overfladen vil nedsive til affaldet eller for-

dampe. 

Vurdering: 

COWI A/S anser, at bekendtgørelsens krav om moniteringsvilkår ikke er umid-

delbart forståeligt, idet termen "overfladeafstrømmende vand" normalt refererer 

til vand der overfladeafstrømmer fra deponeringsanlægget. Det giver derfor ik-

ke umiddelbart mening med "en lokalitet opstrøms" henholdsvis "nedstrøms" 

for deponiet. Opfattes overfladeafstrømmende vand i stedet som vand i f.eks. 

en nærliggende å eller bæk giver dette dog straks mening. 

Uanset fortolkningen anser COWI A/S, at det ikke er muligt at angive en op-

strøms eller nedstrøms lokalitet for overfladevand hverken i recipienten eller 

andet sted. Videre anser COWI A/S, at der næppe vil ske en betydende overfla-

deafstrømning fra deponiet - hverken i driftsfasen eller efter slutafdækning.. 

Det anses derfor ikke, at en monitering af mængder og sammensætning af dette 

overfladevand giver informationer om en mulig miljøbelastning fra deponiet, 

hvorfor det næppe har noget formål. 

Konklusivt anser COWI A/S derfor, at  

o der i hverken i driftsfasen eller efter nedlukning ikke vil ske en af bety-

dende afstrømning af overfladevand fra depotets overflade og til omgi-

velserne. 

o bekendtgørelsens krav om op- og nedstrøms monitering af overfla-

deafstrømmende vand ikke kan applicere for det aktuelle deponi. 

o det således næppe giver nogen større mening at stille krav om monite-

ring af mængde og sammensætning af overfladeafstrømmende vand. 

4 Vurdering af behov for grundvandsmonitering 

Baggrund: 

I Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 6 stilles der krav om, at skal etab-

leres minimum 3 grundvandsmoniteringsboringer, heraf én opstrøms og 2 ned-

strøms for deponeringsanlægget.  

Eksisterende boringer: 

Der er på tegningerne af slamaskedepotet angivet, at der er etableret ca. 5 fil-

terboringer langs deponiets indvendige afgrænsning - hvilket principielt er op-

strøms i forhold til grundvandsstrømmen - mens der ikke er registreret oplys-

ninger om evt. boringer i dæmningen mod Lynetteløbet. Placeringen af nævnte 
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boringer fremgår af vedlagte tegningsmateriale, Bilag  3. Der foreligger ingen 

oplysninger om de eksisterende boringers indretning, og dermed om deres eg-

nethed til udtagning af grundvandsprøver. 

Vurdering: 

Som det fremgår af anlæggets overgangsplan fra 2002, foregår der ikke indvin-

ding af grundvandet under og omkring slamaskedepotet - nærmeste grund-

vandsindvindinger befinder sig mellem 4 og 7,5 km opstrøms fra depotet - og 

magasinet er ej heller målsat til drikkevandsindvinding. 

Det fremgår videre af betragtninger vedrørende strømningsforholdene i depotet 

- jf. Bilag  1 - at der næppe vil ske en betydende tilstrømning fra depotet til 

grundvandsmagasinet, da udstrømningen pga. trykforholdene og permeabili-

tetsforskellen mellem dæmningsfylden og underbunden vil ske gennem dæm-

ningen til Lynetteløbet. 

På denne baggrund vurderes COWI A/S, at der næppe med basis i et ønske om 

at beskytte grundvandet er basis for at foretage en egentlig grundvandsmonite-

ring.  

Der er tidligere - jf. Teknisk notat dateret 20. december 2007 fra Grontmij / 

Carl Bro - argumenteret for, at der etableres en eller flere filterboringer i dæm-

ningen mellem depotet og Lynetteløbet. Baggrunden herfor er dels at give mu-

lighed for udtagelse af prøver af det udsivende vand og dels at eftervise dæm-

ningsfyldens egenskaber. 

COWI A/S vurderer, at der er god grund til at etablere f.eks. 2 sådanne borin-

ger, således at der kan opnås et mere retvisende billede af det vand, der siver ud 

til recipienten. Der er næppe muligheder for ved en recipientmonitering at måle 

stofpåvirkningen fra depotet i Lynetteløbet. Monitering af stofindholdet i pore-

vandet i dæmningen vil kunne give et forbedret grundlag for vurderinger af den 

årlige stoftilførsel til recipienten. 

COWI A/S anbefaler derfor, at der etableres 2 filterboringer i dæmningen, 

hvorfra der kan udtages og analyseres vandprøver af det udsivende vand. 

5 Recipientmonitering 

Grundlag: 

Jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 6 stilles skal der for et depone-

ringsanlæg placeret umiddelbart ud til kysten foretages en vurdering af, hvor-

vidt angivne krav til grundvandsmonitering skal suppleres med eller erstattes af 

krav om monitering af overfladevand (recipienten). 

Vurdering: 

Jf. afsnit 4 ovenfor anser COWI A/S, at grundvandsmonitering som sådan ikke 

har relevans for slamaskedepotet. Der er i stedet lagt op til, at der moniteres på 

vandprøver udtaget fra nye filterboringer etableret i dæmningen ud mod Lynet-

teløbet. 
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Lynetteløbet belastes af en række andre kilder med de samme og andre forure-

ningskomponenter, hvorfor det anses for særdeles vanskelligt at udskille bidra-

get fra f.eks. slamaskedepotet ved monitering ude i recipienten. 

Det foreslås derfor, at monitering af forureningsindholdet af vand fra de fore-

slåede filterboringer erstatter krav om recipientmonitering. Med grundlag i dis-

se analyser kan den årlige tilførsel til recipienten af forureningskomponenterne 

vurderes. 

6 Sikkerhedsstillelse 

Baggrund: 

I BEK252 stilles krav om, at der stilles sikkerhed for omkostningerne til ned-

lukning og efterbehandling af deponiet. 

Vurdering: 

Der er i Lynettefællesskabet I/S' overgangsplan fra 2002 for slamaskedepotet 

argumenteret for, slamaskedepotet efter nedlukning overgår direkte til passiv 

drift - dvs. at der ikke vil være en efterbehandlingsperiode. 

En sikkerhedsstillelse skal således alene kunne dække omkostningerne forbun-

det med at etablere slutafdækning - herunder tilsåning - for depotet. 

Omkostningerne forbundet med at etablere slutafdækningen vurderes som føl-

ger: 

- afretning af færdig overflade: 5,- kr/m2 

- Levering og udlægning af 0,8 m råjord 35,- kr/m2 

- Udlægning af 0,2 m muld/kompost/udrådnet slam 10,- kr/m2 

- Tilsåning med græs 10,- kr/m2 

 I alt 60,- kr/m2 

Med et samlet overfladeareal på 52.000 m2 vil omkostningerne i forbindelse 

med nedlukningen beløbe sig til ca. 3,12 mio. kr (ekskl. moms - 2008 prisni-

veau).  

Det er COWI A/S anbefaling, at der etableres en sikkerhedsstillelse på dette 

beløb, idet sikkerhedsstillelsen skal opbygges efterhånden som affaldet depone-

res. 

Sikkerhedsstillelsen bør således etableres og opskrives minimum pr. kvartal 

svarende til den mængde slamaske, der er modtaget i det pågældende kvartal. 

Tilsvarende kan sikkerhedsstillelsen nedskrives efterhånden som depotet bliver 

slutafdækket. Sikkerhedsstillelsen skal pristalsreguleres med entrepriseregule-

ringsindekset for jordarbejder. 

Med en samlet kapacitet på 305.000 m3 svarer ovennævnte beløb til ca. 10,25 

kr/m3 eller ca. 7,90 kr/t - baseret på en rumvægt på 1,3 t/m3. 
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COWI A/S foreslår, at der etableres en sikkerhedsstillelse baseret på et grund-

beløb, der for 2009 er 7,90 kr/t. 

Sikkerhedsstillelsen etableres indledningsvis svarende til den til ultimo 2009 

deponerede mængde på 143.500 m3 - dvs. kr. 1.474.000,- ekskl. moms, og for-

øges efterfølgende med grundbeløbet pr. modtaget tons slamaske. Grundbelø-

bet reguleres ved årsskiftet 2009-10 med entreprisereguleringsindekset for 

jordarbejder for ultimo 2009. 

Lynettefællesskabet I/S fremsender snarest muligt oplysninger på hvilken form 

- jf. Deponeringsbekendtgørelsens §12 - som selskabet ønsker at stille sikker-

heden. 

7 Grønbroget tudse 

COWI A/S har på baggrund af oplysningerne i Amphi's rapport "undersøgelse 

af padder og krybdyr i København 2006 - Nordamager: Lynetten, Pyrolyse-

grunden og Benzinøen" dateret 13. oktober 2006, udarbejdet det i Bilag  4 ved-

lagte notat. Notatet giver en kortfattet status for Grøntbroget tudse, en vurde-

ring af deponeringsaktiviteternes indvirkning på arten, samt vurderinger og an-

befalinger for den fortsatte sikring af arten på lokaliteten. 

Konklusivt angives, at for at reducere påvirkningen af aktiviteterne bedst mu-

ligt bør der på deponiet eller i dets umiddelbare omgivelser etableres og vedli-

geholdes passende ynglehuller for tudsen. 

På baggrund heraf foreslås, at  

o Lynettefællesskabet I/S indgår samarbejde med Københavns kommune 

- som driver depotet til havnesediment umiddelbart syd for slamaskede-

potet - om at etablere og vedligeholde lavvandede ynglehuller på områ-

derne umiddelbart syd og sydøst for slaskedepotet. 

 

På disse områder foregår der ikke deponeringsaktiviteter. 

 

Ynglehullerne kan etableres som lavvandede, kunstige bassiner uden 

egentlig kantvegetation, hvor de tilstødende græsarealer vedligeholdes 

f.eks. ved brug af får. 

o Der er efter slutretableringen af slamaskedepotet evt. suppleres med lig-

nende vandhuler på depotets overflade. Der foreslås etableres i alt et 

sammenhængende område på ca. 2.000 m2 med flere vandhuller på 10 -

 100 m2.  
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1 Miljøkonsekvensvurdering 

1.1 Udgangspunkt 

Der er gennemført en beregning af de resulterende koncentrationer i slutreci-

pienten af de parametre, som fremgår af tabellen med acceptkriterier for mine-

ralsk affald (MA1), jf. bilag 3, tabel 3.9 i bekendtgørelse nr. 252 om depone-

ringsanlæg. 

Som baggrundsmateriale er anvendt "Fortynding for udsivning fra Lynettens 

askedepot", DHI, marts 2009 /1/ og "Lynettens slamaskedepot, risikovurdering 

og monitering af depotet", december 2007 har Grontmij | Carl Bro /2/. 

Som miljøkvalitetskrav benyttes gældende grænseværdier angivet af Miljøcen-

ter Roskilde for molybdæn, og for øvrige stoffer som angivet i bekendtgørelse 

1669 hhv. 921 (forældet). 

1.2 Forudsætninger og konceptuel forståelse 

Analysen er baseret på fuld udnyttelse af hele deponiet, som udgør 52.000 m2 

/2/, og en udstrømning på 0,5 l/s som fastsat af MCR.  

Permeabiliteten i dæmningen ud mod havnebassinet er angivet til 10-4 m/s, 

mens den vertikale permeabilitet er vurderet til at være 10-7 m/s eller lavere /2/. 

De angivne permabiliteter er ikke undersøgt nærmere i nærværende vurdering 

af miljøkonsekvens udover, at det vurderes, at størrelsesordnerne virker repræ-

sentative i forhold til dige og den underliggende geologi hovedsagligt moræne-

ler. Derfor vil der kun foregå en beskeden udstrømning gennem bunden af de-

Lynettefællesskabet I/S 

Miljøkonsekvensvurdering 

Input til "supplerende oplysninger vedr. revurdering af 
miljøgodkendelsen for slamaskedepot 
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potet da der ikke opbygges et vandtryk væsentligt over havniveau i depotet.  

Følgelig kan det med god tilnærmelse antages, at hele nettonedbøren siver ud 

udelukkende gennem diget til Øresund. Dette er baseret på: 

Bredde af dige (B):     3 m 

Vanddybde (D):      4 m 

Længde af dige (L): 280 m 

Permabilitet (k):  10-4 m/s 

 

i det  

Q = k x i x D x L 

og 

i = dH/B 

hvor Q er udsivningen (0,5 l/s) og dH gennemsnitsvandstanden i depotet over 

middelvandstanden i Øresund i den nuværende lagune. 

Den modsvarende nettoudstrømning svarer til 300 mm perkolat beregnet som:  

Q/A 

hvor A er arealet af depotet.  

Nettonedbøren er anslået til 200 mm i /2/, mens udstrømningen gennem diget er 

estimeret til 0,57 l/s (18.000 m3/år). Denne forskel kan henføres til tidevandsef-

fekter da der i højvandssituationen vil ske en indstrømning til depotet og der-

med en perkolatdannelse. Denne ligger i størrelsesordnen 7,600 m3/år beregnet 

som forskellen mellem nettonedbør over området på 10.400 m3/år og den be-

regnede udstrømning ved lavvande. Dette betyder en gennemsnits vandstand i 

lagunen på ca. 7 cm over middelvandstanden i Øresund beredent ved simple 

proportion af det indstrømmende vand og udstrømmende perkolat i forhold til 

tidevandsvariationen. Det vurderes derfor der vil være kapacitet i affaldet til at 

opmagasinere det indstrømmende vand fra Øresund ved højvande 

I den fremtidige driftssituation kan det derfor med god tilnærmelse antages at 

perkolatudsivningen udgør omkring 0,5 l/s inklusive tidevandseffekter. 

1.3 Kildestyrke 
 

I det der kigges på situationen, hvor depotet er fuldt udnyttet vil udsivningen 

diskuteret ovenfor udelukkende udgøres af perkolat. Styrken og sammensæt-

ningen af perkolatet er bestemt af affaldstypen og hastigheden for udvaskning 

af kemiske stoffer. Denne fremgår af tabellen med acceptkriterier for mineralsk 

affald (MA1), jf. bilag 3, tabel 3.9 i bekendtgørelse nr. 252 om deponeringsan-

læg (Tabel 1). 
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Tabel 1: Grænseværdi for udvaskning fra affald, mineralsk affald klasse MA1 

Stof Bek 252 Tabel 3.9, C0 i µg/l 

Klorid 8.500.000 

Fluorid 40 

Sulfat 7.000 

DOC 250 

Arsen 300 

Barium 20.000 

Cadmium 300 

Krom 2.500 

Kobber 30.000 

Kviksølv 30 

Molybdæn 3.500 

Nikkel 3.000 

Bly 3.000 

Antimon 150 

Selen 200 

Zink 15.000 

 

1.4 Påvirkning af den marine recipient 

Påvirkningen af den marine recipient svarer til fortyndingen af perkolatet, som 

er angivet til 1000 - 1500 i en afstand af 50 m fra kysten og 4000 - 4500 i en 

afstand af 200 m fra kysten ved en udsivning på 0,5 l/s /1/. 

De resulterende påvirkninger ved 1000 henholdsvis 4000 gange fortynding er 

angivet i Tabel 2. 
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Tabel 2: Påvirkning af den marine recipient 

Kvalitetskrav for saltvand Fortyndingsfaktor
4
 

Kriteri-

um 

Bemærkning 50 m 200 m 

  

    1000 4000 

  µg/l       

Klorid n.a Naturligt klorid i Øresund er > 7.000.000 

µg 5 
8.500 2.125 

Fluorid   Kriterium ikke udmeldt 
5
 0,04 0,01 

Sulfat   Kriterium ikke udmeldt 
5
 7 1,75 

DOC   Kriterium ikke udmeldt 
5
 0,25 0,06 

Arsen 4,0 Foreløbigt kriterium 
3)
 0,3 0,1 

Barium 10,0 Kriterium under udarbejdelse 
2
 20,0 5 

Cadmium 2,5 Tilføjet naturlig baggrundbelastning 
1
 0,3 0,1 

Krom 3,4 Tilføjet naturlig baggrundbelastning 
1
 2,5 0,6 

Kobber 1 Tilføjet naturlig baggrundbelastning 
1
 30 8 

Kviksølv 0,30 Tilføjet naturlig baggrundbelastning 
1
 0,03 0,01 

Molybdæn 6,7 jf. MCR - i officiel hørring 3,5 0,9 

Nikkel 0,23 Kriterium tilføjet 
2)
 3,00 0,75 

Bly 0,34 Tilføjet naturlig baggrundbelastning 
2)
 3,00 0,75 

Antimon   Ikke fastlagt / under udarbejdelse 0,15 0,04 

Selen 1,0 Udmeldt før bekg. nr. 1669 0,2 0,05 

Zink 7,8 Kriterium tilføjet
 2)
 15,0 3,75 

1
 Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1669 

2
 Oversigt over kvalitetskriterier fastsat af By og Landskabsstyrelsen 

3
 Fra ophævet bekg. nr. 921  

4
 Fortyndingsberegninger for udsivning fra Lynettens askedepot 

5
 Disse stoffer ansees ikke for at have en væsentlig negativ miljømæssig konsekvens ved de 

   beregnede koncentrationer 

 

Tal i fed indikerer overskridelser af miljøkvalitetskrav i forhold til 5 % frakti-

len i forhold til deponering af mineralsk affald klasse MA1. Det understreges, 

at det deponeret affald i den aktuelle driftssituation ligger under grænseværdi-

erne og derfor ikke er et udtryk for aktuelle overskridelser. 

Det skal slutteligt anføres, at udsivningen ikke vil være konstant over tid som 

følge af tidevandsvariationer og dermed vil de beregnede påvirkninger i korte 

tidsrum være overskredet. Dette anses ikke som et problem da tidsrummet vil 

være kort og 5 % fraktilen kun optræder i korte tidsintervaller /1/. 
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1.5 Referenceliste 
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Bilag  2: Analysedata 
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Bilag  3: Filterboringer - tegninger 
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Bilag  4: Grønbroget tudse 
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1 Levevilkår for Grønbroget tudse omkring Lynetten 

Nærværende memo gengiver COWI A/S' vurderinger af hvordan deponerings-

aktiviteterne på områderne omkring Lynettefællesskabet I/S´ slamaskedepot på 

Lynetten påvirker levevilkårene for den grønbrogede tudse, og hvordan en 

eventuel forringelse kan undgås eller minimeres i forbindelse med planlægning 

af driften og nedlukningen af deponiet. 

Vurderingerne er udarbejdet som uddrag og supplerende vurdering af oplysnin-

ger allerede tilgængelige i Amphi's rapport "undersøgelse af padder og krybdyr 

i København 2006 - Nordamager: Lynetten, Pyrolysegrunden og Benzinøen" 

dateret 13. oktober 2006. Der er ikke gennemført feltarbejde i forbindelse her 

eller foretaget yderligere indhentning af data-grundlag.  

1.1 Status for Grønbroget tudse omkring Lynetten 

I områderne omkring Københavns Havn er Grønbroget tudse forsvundet fra 

flere af sine levesteder, dels er nogle levesteder vokset til dels er der blevet 

flydt op i forbindelse med forskellig bebyggelse, hvor bygherre og myndighed 

ikke har været opmærksomme Habitatdirektivet. Det er således forbudt at skade 

bestande af arter omfattet af EU's habitatdirektivs bilag IV. Man må hverken 

skade yngle- eller rasteområder af bilag-IV-arter, og skal bevare et områdes 

økologiske funktionalitet.  

Ifølge diverse undersøgelser er grønbroget tudse den eneste bilag-IV-art, der 

yngler og raster på området omkring Lynetten. Markfirben og Spidssnudet frø 

er blevet eftersøgt uden held. Og flagermus vides kun at søge føde i området, 

mens der tilsyneladende ikke er egnede yngle- og rasteområder for dem. 

Grønbroget tudse ynglede i 2006 i området sydøst for Lynettens slamaskedepot. 

På dette tidspunkt var området ved at blive bebygget og ynglehullerne blev helt 

eller delvist ødelagt med jordpåfyldning. Arealet tilhører tilsyneladende Kø-

benhavns Kommune, og ikke af Lynetten. Der er dog velegnede fødesøgnings-

områder for tudsen i den åbne vegetation på de opfyldte dele af slamaskedepo-

tet. 

Memo Lynettefællesskabet I/S - Slamaskedepotet 

Titel Vurdering vedr. grønbroget tudse 

Dato 17. august 2009 

Til Lynettefællesskabet I/S - Kim Rindel 

Kopi  

Fra Martin Vestergaard - COWI A/S 

COWI A/S 
 
Parallelvej 2 

2800  Kongens Lyngby 
 

Telefon 45 97 22 11 

Telefax  45 97 22 12 

www.cowi.dk 
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Grønbroget tudse findes også flere andre steder i nærheden såsom Nordhavnen, 

Benzinøen og Pyrolysegrunden. Alle steder er løbende under forandring. Og 

bevaringsstatussen er noget usikker hvis der ikke gøres en målrettet indsats. 

1.2 Grønbroget tudses biologi 

Grønbroget tudse lever på flere af de indvundne landområder omkring Køben-

havns Havn. Arten forekommer i meget varierende antal, og kan kaldes oppor-

tunistisk. Den indvandrer hurtigt til nye områder og foretrækker nye vandhuller 

uden for meget vegetation og søger også føde i vegetationsfattige områder. 

Grønbroget tudse kan sågar yngle i flisebelagte kanaler mm. Det er vigtigt at 

der ikke er fisk i ynglehullerne. 

Den overvintrer i, i dybe musegange eller nedgravet og findes desuden tit i 

stendynger under skrammel mm. Grønbroget er normalt kun fremme om natten, 

hvor den gerne opholder sig på veje og andre helt åbne arealer. Her er den na-

turligvis i fare for at blive kørt over. 

Grønbroget tudse kan sprede sig ved vandringer, der helst skal foregå gennem 

vegetationssparsomme områder uden høje kanter, den kan vandre flere kilome-

ter, men den kan også svømme i brakvand. Grønbroget tudse kan som voksen 

tåle at svømme i Øresund. 

Bestanden af grønbrogede tudser er bl.a. afhængig af både fødesøgningsområ-

der, yngle og rastesteder. Ved Lynetten er det passende ynglesteder der er den 

begrænsende faktor.  

1.3 Vurdering og anbefalinger 

Bestanden af grønbroget tudse i Københavns Havn skal ses som et hele, så 

selvom arten ikke yngler på Lynetten har Lynettens arealer betydning som både 

fødesøgnings- og sikkert også overvintringsområde (rasteområde). 

Den bedste måde at hjælpe bestanden af grønbroget tudse er først og fremmest 

at skabe egnede yngleområder. Desuden er der en række mindre tiltag, der også 

kan have en gunstig betydning for tudsen, disse listes nedenfor. 

1.3.1 Skabelse af yngleområder 

Det mest oplagte område ejes ikke af Lynetten, men skal der skabes passende 

yngleområder inden for Lynettens egne arealer kan det enten ske i slamaskede-

potet eller ved at ændre forholdene på de græsklædte østlige områder. 

Hos naboen 

Det mest oplagte sted at anlægge ynglehuller er det område sydøst for slam-

askedepotet, hvor der tidligere var temporære vandhuller og hvor arten ynglede 

i hvert fald i 2006 (og muligvis stadig gør). Her kan der med fordel graves min-

dre lavvandede vandhuller uden vegetation. Dette forudsætter at der kan indgås 

en aftale med ejeren. Den store lagune kunne muligvis også gøres velegnet ved 
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med jord at lave svagt skrånende sider, så tudserne kan vandre ind og ud af sø-

en, det vides dog ikke om forureningsniveauet er for højt eller om der er fisk i 

søen, der ikke er undersøgt i Amphiconsults rapport. 

Slamaskedepotet 

Der vil kunne indrettes vandhuller på en del af slamaskedepotet, hvis man i sin 

drift reserverer et område på nogle tusinde kvadratmeter, hvor der kun fyldes 

jord på til kote 0,5 og derefter graver huller ned til kote 0. Vandhullerne kan 

være alt fra 10- 100 m2 store og består det øverste af påfyldningsmaterialet af 

porøs jord vil en tilgroning ske langsommere Det må dog ikke være for porøst 

imellem kote 0 og 0,25. Alternativt kan man løbende grave nye huller på arealet 

så der til en hver tid er vegetationsløse områder og evt. også fødesøgningsom-

råder. 

Der kan også skabes ynglehuller direkte i lagunen ved at depotet stedvist ikke 

fyldes op højere end kote ca. 0 m DNN. Det skal dog sikres, at der er let adgang 

for tudserne og at hundestejler og sandkutling ikke længere findes i de små 

vandhuller. 

I de græsklædte områder 

Der vil formodentligt også kunne etableres vandhuller i de græsklædte arealer i 

den østlige del af Lynetten (kote- og jordforhold dog ukendte). Der er dog to 

problemer her - dels tilgroning og dels græsslåning. 

Det formodes dog at vandhuller i de græsklædte arealer hurtigt vil gro til, da 

jorden sikkert er næringsrig og leret. Dette kan løses ved enten at tilføre en ny 

overfladejord med porøs jord eller ved løbende vedligehold. Vedligehold bør 

bestå af græsning og nyopgravning ca. hvert 3. til 5. år. 

For nærværende slås de græsklædte arealer med græsslåmaskiner, hvilket er 

dårligt for tudserne. Navnlig når de nyforvandlede tudser lige er gået på land i 

sensommeren, vil en del tudser risikere at blive slået ihjel af maskinerne. Det 

anbefales derfor, at vedligeholdelse af græsarealerne i stedet sker ved afgræs-

ning.. Se nedenfor. 

1.3.2 Andre tiltag der vil hjælpe den grønbrogede tudse 

Afgræsning 

Selvom tætte græsplæner ikke er grønbroget tudses foretrukne opholdsted, ses 

de her undertiden, så for at undgå at de ryger i plæneklipperen anbefales det at 

der indføres græsning. Det er underordnet hvilken type dyr der afgræsser - be-

nyttes på Kalvebod Miljøcenter benyttes f.eks. får - men andre dyr kan også 

benyttes. Der bliver en mindre konflikt i forhold til busketterne, der er plantet i 

de græsklædte arealer, men hvis de mere sammenhængende græsarealer mod 

syd og øst kan afgræsses vil det også være en hjælp, navnlig da disse arealer 

grænser op til steder hvor tudsen allerede forekommer og ikke mindst hvis der 

etableres vandhuller her. I de uafgræssede arealer bør plæne klipning begrænses 

mest muligt efter 10. juli. 
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Kørsel og jordarbejder 

For at undgå at trafikdræbe tudser, bør der ikke køres med maskiner om natten, 

navnlig ikke øst for Lynetten og omkring slamaskedepotet. Det formodes alle-

rede at være tilfældet. 

Der bør ikke flyttes rundt på jordbunker og diger mellem oktober og marts. Da 

den grønbrogede tudse kan overvintre i disse. 

Opsætning af paddehegn synes ikke at være relevant, da paddehegn normalt 

skal hindre padderne i at komme ind på f.eks. en byggeplads, mens det her vil 

være til gene, da der konstant de næste mange år vil være aktivitet omkring 

slamaskedepotet. 

Indretning af arealerne 

Det skal sikres at der ikke ved spunse, veje og andet opstår høje kanter og ter-

rænspring, som tudserne har vanskeligt ved at passere (meget mere end 5 cm 

kan være et problem). Det gælder også steder, hvor der allerede er hindringer. 

dette kunne f.eks. være ved veje og dæmninger. 

Der bør være let adgang for tudserne ned og op ad slamaskedepotet, dvs. at si-

derne ikke må være for stejle. 

Det bør ved græsning og trærydning hindres at arealerne gror for meget til, og 

at der er så store arealer med sparsom vegetation som muligt. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Bilag C: Oversigtsplan i 1:25.000 
 



 

  

Bilag D: Oversigt over slutafdækning 
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Bilag E: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af 26. april 1993:  
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

1 

  X 

Vilkår om sprinkleranlæg udgår, da Lynettefæl-
lesskabet I/S har erfaret, at det ikke er praktisk 
muligt at holde asken befugtet. I stedet er der 
stille nye vilkår til støvbekæmpelse. 

2 
  X 

Vilkår om befugtning udgår og erstattes af krav 
om at transporten skal ske i lukkede beholdere 
jf. vilkår 9. 

3 

  X 

Vilkår, om at overfalden skal holdes befugtet 
indtil det er overdækket med ikke støvende ma-
teriale, er erstattet ned krav om etablering af læ-
skærme.  

4 

13   

Vilkår, om at deponiets overflade efter end op-
fyldning hurtigst muligt skal afdækkes med ikke 
støvende materiale, fastholdes. Der er foretaget 
en sproglig omformulering. 

5 
 14  

Vilkår om driftsinstruks fastholdes, men vilkåret 
er udbygget med præcisering af krav til, hvad 
driftsinstruksen skal beskrive. 

6 

 24  

Vilkår om tilsynsmyndighedens mulighed for at 
kræve kontrol af lagunevandets kvalitet erstattes 
med et fast kontrolprogram. Samtidig udbygges 
egenkontrolprogrammet med en række nye vil-
kår jf. afsnit 2.2.7. 

7 
  X 

Vilkår, om at deponering ikke må påbegyndes 
inden godkendt driftsinstruks foreligger, slettes, 
da vilkåret ikke længere er aktuelt. 

8 
  X 

Vilkår om bortfald af godkendelse, hvis depotet 
ikke etableres inden 2 år, er ikke længere aktuelt 
og slettes. 

 
 
Afgørelse af 24. juni 1994 om ændring af godkendelse af slamaskedepot 
ved Renseanlæg Lynetten: 
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet  Bemærkninger 
 

1 
  X 

Vilkår, om at slaggefyld skulle indbygges som 
beskrevet i tillæg til miljøteknisk beskrivelse af 
16. juni 1994, er ikke længere aktuelt. 

2 

  X 

Der måtte maksimalt indbygges 35.000 m3 
slagge i indfatningsdæmning ind mod havne-
sedimentdepotet. Vilkåret er ikke længere ak-
tuelt. 

3 
  X 

Der måtte maksimalt indbygges 15.000 m3 
slagge i dæmning mod Lynetteløbet. Vilkåret 
er ikke længere aktuelt. 

4 
  X 

Vilkår, om at slaggen måtte komme fra et om-
råde kaldet Forlandet, er ikke længere aktuelt. 

5 
  X 

Vilkår, om at indbygning skulle ske med 
mindst muligt frit fald, er ikke længere aktuelt. 
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Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet  Bemærkninger 
 

6 
  X 

Dæmningsbeskyttelse med stenbelægning 
skulle udføres hurtigst muligt efter indbygning 
med slagge. Vilkåret er ikke længere aktuelt. 

7 
  X 

Vilkår, om beskyttelse mod bølgeerosion un-
der opbygningen af dæmningen, er ikke læn-
gere aktuelt. 

8 
  X 

Krav til kontrol af tungmetalindhold i slaggefyl-
det er ikke længere aktuelt. 

9 
  X 

Undersøgelsesresultater fra vilkår 8 skulle 
sendes til Københavns Kommune. Vilkåret er 
ikke længere aktuelt. 

10 
  X 

Vilkår, om mulighed for at Københavns Kom-
mune kunne føre ekstra kontrol med slaggen, 
er ikke længere aktuelt. 

11 

  X 

Vilkår, om at Københavns Kommune kunne 
begrænse mængden af indbygget slaggefyld, 
hvis kildestyrken viste sig at være højere end 
forventet, er ikke længere aktuelt.   
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Bilag F: Lovgrundlag - Referenceliste 
Liste over anvendte love, bekendtgørelser, vejledninger, BREF-noter mv., 
som der henvises til i revurderingen: 
 
 
Direktiv 
 Habitatdirektivet, Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992. 

 
 
Love 
 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 

2006. 
 
 
Bekendtgørelser 
 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. 

december 2006 med senere ændringer. 
 Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13. december 2006.  
 Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923 af 28. september 

2005. 
 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 650 af 29. juni 2001 og 252 

af 31. marts 2009. 
 Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæfti-

get på deponeringsanlæg, nr. 612 af 22. juni 2004. 
 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af  

akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. 
december 2006. 

 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 
flytning af jord, nr. 1479 af 12. december 2007. 

 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til ud-
ledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1669 af 
14. december 2006. 

 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på 
land, nr. 1000 af 26. juli 2007. 

 Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 162 af 11. marts 
2003. 
 

 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
 Vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5, 1984. 
 Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6, 1984. 
 Vejledning om overgangsplaner, nr. 5, 2001. 
 
 

Rapporter fra referencelaboratorium 
 
 Idékatalog til brug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af 

støv, Rapport nr. 48-2008, Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for 
måling af emissioner til luften, reflab, december 2008. 
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Bilag G: Liste over sagens akter 
 
Lokalplan nr. 189, ”Lynetten”, Københavns Kommune Planorientering, au-
gust 1991. 
 
Lokalplan nr. 209, ”Refshaleøen”, Københavns Kommune Planorientering, 
november 1992. 
 
Renseanlæg Lynetten, Askedepot, Driftsinstruks, maj 1997. 
 
Lynettefællesskabet I/S. Overgangsplan for askedepot, Renseanlæg Lynet-
ten, november 2002. 
 
DHI - Fortynding langs danske kyster, juli 2006. 
 
Undersøgelser af padder og krybdyr i København 2006, Nordamager: Ly-
netten, Pyrolysegrunden og Benzinøen, Amphi 13. oktober 2006.     
 
Analyser af lagunevandet udtaget 4. september og 24. oktober 2007. 
 
Lynetten slamaskedepot, risikovurdering og monitering, Teknisk notat 
Grontmij | CarlBro, 20. december 2007. 
 
Analyser af lagunevandet udtaget 27. juli og 8. december 2008. 
 
Fortyndingsberegninger for udsivning fra Lynettens askedepot, DHI, marts 
2009. 
 
Mulighed for at bevare askedepotet i drift efter 2009, COWI, 16. marts 2009 
 
Tilsynsnotat for tilsyn gennemført den 2. juni 2009. 
 
Overgangsplan. Supplerende oplysninger. COWI, 18. august 2009. 
 
Forslag, Den tænkende storby, Københavns Kommuneplan 2009. 
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