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1. INDLEDNING 

1.1 Introduktion 
Tilsynsmyndigheden for Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg kræver en årlig rapportering. Østde-
poni har valgt at sammenskrive det grønne regnskab og den årlige driftsrapport.  
 
Det grønne regnskab for Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg for regnskabsåret 2013 er udarbej-
det efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgi-
velse af miljøoplysninger. Indberetning af det grønne regnskab vil ske elektronisk via virk.dk. 
 
Rapporten indeholder: 
 

Basisoplysninger  
Ledelsens redegørelse  
Oplysninger om miljøforhold  
 

Basisoplysningerne præsenterer virksomheden, ledelsens redegørelse fortæller om virksomhe-
dens holdninger, ambitioner og prioriteringer på miljøområdet, mens oplysninger om miljøforhold i 
oversigtsform viser virksomhedens input og output. 
 
I overensstemmelse med hensigten i bekendtgørelsen er det tilstræbt at gøre regnskabet let læse-
ligt og forståeligt. Det kan dog ikke undgås, at der er tekniske oplysninger, som kræver et vist 
kendskab til processer og driftsforhold.  
 
Udledninger til luft, vand og jord vil være: Målt (”M”), Beregnet (”B”) eller Anslået (”A”), hvor ”M” 
anvendes, hvor udledningsdata er baseret på målte værdier, ”B” anvendes, hvor udledningsdata er 
baseret på beregninger, mens ”A” anvendes, hvor udledningsdata er anslåede. 

1.2 Tilsynsmyndighedens udtalelse 
Det grønne regnskab indsendes elektronisk til tilsynsmyndigheden, der på grundlag af sit kend-
skab til virksomhedens miljøforhold og de enkelte godkendelsers vilkår udarbejder et udkast til 
udtalelse til regnskabet, således at virksomheden får adgang til at kommentere udtalelsen og i gi-
vet fald indarbejde ændringer i det grønne regnskab. 

1.3 Offentliggørelse 
Virksomheden sender det grønne regnskab og tilsynsmyndighedens udtalelse samlet til Miljøsty-
relsen, der offentliggør det grønne regnskab med tilsynsmyndighedens endelige udtalelse i Styrel-
sens edb-informationssystem. 
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2. BASISOPLYSNINGER 
2.1 Selskabet  
Østdeponi  
Uldjydevej 2 
7400 Herning 
Telefon: 96 26 15 15 
Mail: ostdeponi@ostdeponi.dk 
CVR-nr.: 17 69 27 98 
 

Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg 
Fasterholtgårdvej 10 
7400 Herning 
Telefon: 97 14 84 44 
Mail: ostdeponi@ostdeponi.dk 
P-nr. 1.003.094.032 

2.2 Bestyrelse 
Ib Boye Lauritsen, formand 
Finn Stengel Petersen, næstformand 
Per Nyhus, bestyrelsesmedlem 
Lars Poulsen, bestyrelsesmedlem 
Ole Nyholm Knudsen, bestyrelsesmedlem 
Preben Friis-Hauge, bestyrelsesmedlem 
Niels G. Clemmensen, bestyrelsesmedlem 

2.3 Direktion 
Poul Kristensen, direktør 
 

2.4 Afdelinger 
Østdeponi  
Uldjydevej 2 
7400 Herning 
 
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg 
Fasterholtgårdvej 10 
7400 Herning 
 
Kalhave Genbrugsplads 
Skrædderbakken 1A 
7171 Uldum 

2.5 Tilsynsmyndighed  
Miljøstyrelsen Aarhus er tilsynsmyndighed for virksomheden 
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg. 

2.6 Ejerforhold 
Affaldsselskabet er fælleskommunalt, og ejes af følgende kommuner: 

 
Billund 
Hedensted 
Herning 
Ikast-Brande 
Ringkøbing-Skjern 
Varde  
Vejle 
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2.7 Branchebetegnelse 
Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald. 

2.8 Listepunkter  
K 105. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 ton affald pr. 
dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 ton, med undtagelse af anlæg for de-
ponering af inert affald. 
  
K 203. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, forud for 
nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 og K 212 
nævnte anlæg. 
 
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogas-
fremstilling, kompostering eller forbrænding.  
 
K 211. Genbrugsplads, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder 
med en kapacitet for tilførsel af 30 ton affald om dagen eller med mere end 4 containere med et 
samlet volumen på mindst 30 m3. 
 
K 212.  Anlæg, der modtager ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr til op-
lagring, omlastning eller sortering, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for 
tilførsel af affald på 30 ton om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på 
mindst 30 m3

, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. 
 
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i 
forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 ton pr. år. 

2.9 Hovedaktiviteter 
� Lukket deponeringsanlæg for ikke-farligt affald (lukket 16. juli 2009) 
� Komposteringsanlæg 
� Omlastning af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald 
� Oparbejdning af genanvendelige affaldsfraktioner 

 

2.10 Miljøgodkendelser m.v. 
  
17-12-2012 
 
 
28-05-2013 
 
 
04-07-2013 
 
 
 
 
19-08-2013                               

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af flytning af eksisterende 
oparbejdningsplads for affaldsforbrændingsslagge. 
 
§ 19-tilladelse og tilslutningstilladelse til perkolatlagune 2 og afled-
ning af perkolat til offentlig kloak. 
 
Miljøgodkendelse til at øge årlig tilført/oplagret mængde  
have-/park-affald fra 20.000 ton til 30.000 ton. 
(Ændring af vilkår C11 i afgørelse om overgangsplan og revurde-
ring for Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg). 
 
Accept til forsøg med samkompostering af have-/park-kompost og 
troldtekt. 
 
 
 

2.11 Lokalplan 
Gældende lokalplan for området er nr. 79.T7.3.  
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2.12 Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold 
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlægs væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af 
brændstof, el og vand. Hovedparten af ressourceforbruget finder sted ved håndtering og oparbejd-
ning af de modtagne affaldsfraktioner samt indvinding af metangas fra deponiet. Ressourcetabet i 
det indkomne affald reduceres bl.a. gennem sortering på affaldsbehandlingsanlægget.  
 
Sekundært forbruges el, vand og fyringsolie i forbindelse med belysning, rengøring og rum op-
varmning af kontor-, kantine- og omklædningsfaciliteter samt sorter- og garageanlæg. 
 
De væsentligste miljømæssige forhold omfatter udledning af CO2 og CH4 til luft samt udledning af 
perkolat til recipient. Virksomheden er ikke tilsluttet offentligt spildevandsanlæg. Spildevand fra 
anlægget opsamles i tanke, og vandet transporteres i tankvogn til renseanlæg, mens rent overfla-
devand fra tage og befæstede arealer nedsives via faskiner eller afledes til recipient via omfangs-
grøften omkring deponeringsanlægget. 
 
Der kontrolmåles og analyseres på vand fra recipient, således at udviklingen i udbredelsen af per-
kolat fra affaldsbehandlingsanlægget kan følges / kortlægges. 
 
Emission af CO2 til luft stammer dels fra virksomhedens energiforbrug og dels fra diffust udslip fra 
deponiet, ligesom CH4.  
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3. LEDELSENS REDEGØRELSE 

3.1 Begrundelse for væsentlighed 
Kriterier for væsentlighed ved udvælgelsen af oplysninger og data til det grønne regnskab har ta-
get udgangspunkt i de miljømålsætninger, som ledelsen har opstillet samt de vilkår myndighederne 
har fastsat i miljøgodkendelserne.  

3.2 Afgrænsninger 
Regnskabet omfatter Østdeponi Affaldsbehandlingsanlægs aktiviteter på adressen Fasterholtgård-
vej 10, 7400 Herning. 

3.3 Miljøpolitik 
Østdeponi vil arbejde målrettet med at forbedre miljøet/arbejdsmiljøet indenfor alle virksomhedens 
arbejdsområder. 
Østdeponi vil søge at gennemføre aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet og med så lille 
et forbrug af energi og hjælpestoffer som muligt under hensyntagen til de tekniske og økonomiske 
muligheder.  
Østdeponi er i løbende dialog med oplandets virksomheder angående korrekt affaldssortering. 
 
Østdeponi vil sikre: 

� at gældende miljølovgivning, miljøbestemmelser, arbejdsmiljøregler og vilkår i miljøgod-
kendelser overholdes. 

� miljørigtig håndtering (indsamling, transport, sortering, behandling samt bortskaffelse) af af-
fald. 

� løbende forbedring af håndtering af modtagne affaldsfraktioner til henholdsvis genvinding, 
forbrænding og deponi. 

� årlig vurdering af miljøpolitikken. 
� løbende overvågning og forbedringer af behandlingsprocesser. Desuden tilstræbes at an-

vende renere teknologier. 
� at alle medarbejdere inddrages i miljøarbejdet. 
� at alle medarbejdere uddannes til at kunne bidrage til at efterleve Østdeponis miljøpolitik. 
� at efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere sker løbende. 
� minimering af interne affaldsmængder. 
� at virksomheden er energibevidst og kan dokumentere det. 

 
Østdeponi vil søge at påvirke samarbejdspartnere til at forbedre deres miljøindsats ved: 

� at vejlede om, hvorledes miljøpåvirkningerne fra håndtering af affald kan mindskes. 
� at stille krav til samarbejdspartnere og leverandører. 

 

3.4 Miljømålsætninger 
Minimere energi- og ressourceforbruget: 

� El-forbrug 
� Brændstofforbrug 
� Vandforbrug 

3.5 Miljøkrav til leverandører 
Leverandører af affald til Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg skal sikre sig, at affaldet er sorteret, 
jf. gældende modtagekrav. 
 
Alt affald, som modtages til behandling på affaldsbehandlingsanlægget, registreres i vejerbod og 
kontrolleres efterfølgende ved visuel kontrol under aflæsning på anlægget. 
 
Østdeponi sikrer sig, at aftagere af affaldstyper har de miljøgodkendelser, der er påkrævet for at 
håndtere de aktuelle affaldsfraktioner. 
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3.6 Medarbejderinddragelse 
For affaldsbehandlingsanlæggets områder nedsættes der efter behov arbejdsgrupper til løsning af 
konkrete miljøprojekter. Arbejdsgrupperne udgøres af driftschefen og en eller flere medarbejdere, 
der arbejder med det specifikke område, hvor det pågældende projekt tager sit udspring. 
 
Miljøprojekterne tager udgangspunkt i et idékatalog. Idékataloget udgøres af forslag fremsat af 
medarbejderne, som kontinuerligt har mulighed for at bidrage med forslag til kommende projekter. 
 

3.7 Arbejdsmiljømæssige risici 
I forbindelse med håndtering af affald forekommer støv- og lugtgener. Disse gener forebygges ved, 
at der stilles krav til leverandører af støvende affald om, at affaldet er emballeret, eller at affaldet er 
befugtet således, at det ikke støver ved håndtering. Der er opsat befugtningsanlæg i visse aflæs-
seområder, veje og pladser renholdes, mobile maskiner er monteret med overtrykskabiner, aircon-
dition/klimaanlæg og kulfiltre. Derudover er alle medarbejdere vaccineret mod stivkrampe, polio og 
leverbetændelse. Kontrolrum, hvorfra medarbejdere betjener maskinanlæg, er forsynet med over-
tryk og luftkøling. Ligeledes gennemgås alle arbejdspladser mindst hvert 3. år i samarbejde med 
Arbejdsmiljørådgiver og sideløbende hermed gennemføres løbende Arbejds Plads Vurdering 
(APV). Virksomheden har udarbejdet en håndbog indeholdende sikkerhedsdatablade for alle de 
stoffer og kemikalier, der anvendes på virksomheden. Virksomheden udfører hvert halve år intern 
kontrol af håndværktøj og hvert år ekstern kontrol af løftegrej samt får gennemgået sikkerhedsfor-
anstaltninger, herunder hydrauliksystemer på samtlige maskiner og lastbiler. Ligeledes udfører 
virksomheden hvert halve år visuelt tjek af afløb, befæstede arealer mv. Eventuelle skader udbed-
res. Olieudskiller tjekkes hver 3. måned og tømmes, jf. forskrifter, dog mindst 1 gang om året 
 
Der er i Østdeponi udarbejdet en alkohol- og rygepolitik. Politikkerne definerer, at der ikke må ny-
des alkohol i arbejdstiden samt, at der er totalt rygeforbud indendørs. 
 
Østdeponi tilbyder sine medarbejdere en årlig sundhedsundersøgelse, hvor bl.a. blodtryk, blodsuk-
ker og vægt tjekkes, og der tilbydes en kost- og motionsvejledning.  
  

3.8 Vilkårsovertrædelser  
Der har i driftsåret 2013 ikke været vilkårsovertrædelser.  
 

3.9 Væsentlige klager 
Der er ikke indløbet klager i driftsåret. 
 

3.10 Væsentlige afvigelser 
Der har ikke været væsentlige afvigelser i driftsåret 2013. 
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3.11 Orienteringsmøde for naboer til Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg   
Tirsdag aften den 28. maj 2013 blev der afholdt møde med borger- og beboerforeninger fra oplan-
det omkring Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg (ABA). Mødets formål var at orientere interesse-
grupper/naboer om det forgangne driftsår og om Østdeponis fremtidsplaner. Mødet blev afholdt på 
ABA. 
På mødet var repræsenteret: 
Arnborg-, Høgild-, Fasterholt-, Kølkær og Søby beboerforeninger.  
Brunkulsmuseet: Flemming Kristiansen 
Naturstyrelsen: 
Østdeponi: 

Skovfoged Hans Jensen 
Underdirektør Per Nielsen 
Driftschef Mogens Thude  

 
Mødet startede med en orientering om færdiggørelsen af ”bakkelandskabet” på det nu nedlagte 
deponi efterfulgt af en besigtigelsestur rundt på deponiet.   
 
Efter genoptagelse af mødet blev der orienteret om Østdeponis midlertidige tilladelse (2 år, udløber 
ved udgangen af august 2014) til at mellemlagre 20.000 ton gyllefiber pr. år i 2 år. På mødetids-
punktet var der endnu ikke gjort brug af tilladelsen.  
 
Dernæst blev der orienteret om diverse driftsorienterede forhold vedr. Herning Kommunes ube-
mandede satellit-genbrugsplads beliggende på Østdeponis matrikel. 
Besøgstallet har hidtil ligget på mellem 15- og 20 om dagen i gennemsnit. Enkelte dage har be-
søgstallet rundet 50. Beboerforeningerne blev opfordret til at gøre deres bagland opmærksom på 
vigtigheden af korrekt sortering.   
Der blev genfremsat et ønske om muligheden for at aflevere elektronikaffald på pladsen. 
 
Konklusionerne fra grundvandsredegørelsen blev gennemgået med hensyn til evt. påvirkninger af 
grundvandet fra afstrømningen fra Østdeponis område. 
 
Under punkt vedr. trafikbelastning blev der orienteret om, at tilkørslen af dagrenovation fra Herning 
er ophørt, mens tilkørslen af have-/park-affald fra flere medlemskommuner er steget/forventes at 
stige. Men overordnet set er antallet af transporter til og fra anlægget svagt faldende. 
Der blev drøftet forhold omkring uhensigtsmæssig kørsel med affald gennem Kølkær og ad Sko-
magerbakken samt kontakt til Herning Kommune vedr. kørsel med have-/park-affald ad Skoma-
gerbakken, og Østdeponi tager kontakt til Ikast-Brande Kommune med henblik på muligheden for 
at få alt affald kørt uden om Kølkær. 
Østdeponi blev i den forbindelse opfordret til at medvirke mest muligt til at håndhæve krav om net 
over affaldslasten for at undgå afblæst affald langs vejene. 
 
Forsøgsordningen, aftalt i 2012, om at besøgene på brunkulsmuseet i Søby, efter ad hoc aftale 
mellem Østdeponi og museet, kan blive kørt i bus til toppen af ”bjerget” på anlægget, bibeholdes. 
Naturstyrelsen gives desuden mulighed for at tage en mindre gruppe med op på toppen af deponi-
et   
Beboerforeningerne udtalte ønske om opstart på dialog med Herning Kommune om fremtidsplaner 
med de fredede lokaliteter, som omkranser Østdeponi. Opstartsmødet blev afholdt i efteråret 2013.  
 
Under punktet om nye tiltag på anlægget blev der redegjort for den aktuelle kursændring i affalds-
begrebet med afsæt i regeringens Ressourcestrategi og Østdeponis mulige fremtidige rolle afledt 
heraf. 
Af aktuelle projekter blev fremhævet forhold omkring et forventet behov for et sæsonudligningsla-
ger for forbrændingsegnet affald, forsøg med samkompostering af troldtekt og have-/park-affald, 
samt idé om at vande deponiet med opsamlet overfladevand fra komposteringsområdet for at bi-
beholde og øge gasproduktionen. 
 
Det blev aftalt, at der afholdes møde igen i 2014.  
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4. OPLYSNING OM MILJØFORHOLD 
Gennem det grønne regnskab beskrives ændringer og nye tiltag i driften af Østdeponi Affaldsbe-
handlingsanlæg for driftsåret 2013. Der er opgørelse pr. afdeling over behandlede mængder, for-
brugt energi samt redegørelse for sætninger i det deponerede affald. Opmålingerne, der danner 
baggrund for beregning af sætninger, er udført i februar 2014. Miljøpåvirkninger på recipienter fra 
affaldsbehandlingsanlæggets emission af bl.a. metan, kuldioxid mv. beregnes. Der redegøres for 
status på analyseresultater for grund- og overfladevand. 
 
Luftfoto  
Figur 1 giver et overblik over, hvorledes Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg er indrettet med angi-
velse af de forskellige anlæg. 
 

Figur 1.  Luftfoto over Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg  
 

 
4.1 Beskrivelse af tiltag på anlægget 

4.1.1 Færdiggørelse af bakkelandskab   
Østdeponi har ikke oplevet den forventede mængdetilgang af lettere forurenet jord til afslutning af 
det eksisterende bakkelandskab, der er skabt ved deponering af affald. Miljøtilladelsen til modta-
gelse af lettere forurenet jord blev givet i april 2012 med en forudsætning om en årlig tilgang af jord 
på ca. 50.000 ton over en 30-årig periode. 
Derfor har Østdeponi i 2013 ansøgt Herning Kommune om ændring af vilkår i miljøgodkendelsen 
for at forbedre mulighederne for at modtage større mængder jord. Det drejer sig om tilladelse til at 
modtage jord med et højere kulbrinteindhold, hævelse af kravværdier for PAH-forbindelser samt 
hævelse af kravværdier for arsen, chrom total, kobber kviksølv og zink. 
Der forventes en afgørelse i sagen primo 2014.       
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4.1.2 Etablering af ny oparbejdningsplads for affaldsforbrændingsslagge 
MiljøCenter Århus har i overgangsplanen for anlægget defineret, at pladsen for oparbejdning af 
affaldsforbrændingsslagge skal nedlægges, eller forsynes med tæt bund og opsamling af overfla-
devand. Fra 2013 er affaldsforbrændingsslagge derfor blevet håndteret og oparbejdet på en nyind-
rettet oplagsplads med fast bund og opsamling af overfladevand beliggende nord for komposte-
ringspladsen for have-/park-affald. Det opsamlede overfladevand fra affaldsforbrændingsslaggen 
holdes adskilt fra overfladevand fra komposteringspladsen og recirkuleres med henblik på vanding 
af affaldsforbrændingsslaggen.   
 

4.1.3 Etablering af ny perkolatlagune 2  
Kapaciteten i den allerede etablerede perkolatlagune 1 til opsamling af overfladevand fra kompo-
steringsaktiviteter på komposteringsområdet har vist sig at være utilstrækkelig. For at sikre en til-
strækkelig kapacitet med det nuværende aktivitetsniveau og for at imødekomme et fremtidigt be-
hov, har Østdeponi fået § 19-tilladelse af Herning Kommune til etablering af perkolatlagune 2 nord 
for den eksisterende med en overkapacitet i forhold til det aktuelle behov. Perkolatlagune 2 er op-
bygget som perkolatlagune 1, dvs. det opsamlede overfladevand passerer et sandfang, inden det 
pumpes over i lagunen med henblik på recirkulering, hvor komposten overrisles for at optimere 
komposteringsprocessen. Alternativt kan overfladevandet bortskaffes til rensningsanlæg.            
 

4.1.4 Uddannelse af medarbejdere 
I nedenstående tabel fremgår, hvilke medarbejdere, der har deponeringsuddannelse, jf. depone-
ringsbekendtgørelsen.  
Tabel 1 Uddannelsesniveau, jf. deponeringsbekendtgørelsen  
Navn Stilling A-bevis B-bevis B-bevis 

”light” 
Mogens Thude Driftschef x   
Inger Pedersen Vejerbodsoperatør   x 
Keld Philipsen Maskinfører  x  
Jens Hallundbæk Maskinfører  x  

 
 

I nedenstående tabel fremgår, hvilke medarbejdere, der har bestået udvidet førstehjælpskursus 
med hjertemassage samt oplæring i betjening af hjertestarter  
Tabel 2   
Navn Stilling 
Mogens Thude Driftschef 
Inger Pedersen Vejerbodsoperatør 
Tommy Thomsen Driftsassistent 
Per Christensen Smed 
Jens Hallundbæk Maskinfører 
Rune Nedergaard Chauffør 

 
 

I nedenstående tabel fremgår, hvilke medarbejdere, der har bestået asbestkursus, der opfylder 
kravene jf. retningslinjerne i At-vejledning C.2.2.   
Tabel 3   
Navn Stilling 
Keld Philipsen Maskinfører 
Tommy Thomsen Driftsassistent 
Per Christensen Smed 
Jens Hallundbæk Maskinfører 
Rune Nedergaard Chauffør 
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Løbende uddannes virksomhedens medarbejdere, således de opfylder myndighedskrav og har 
nødvendige kompetencer til bl.a. at sortere og håndtere affald, køre maskiner, lastbiler, kraner, 
anlæg. Derudover tilbydes alle medarbejdere kurser i konflikthåndtering mv.. 
I 2014 er der foreløbig planlagt kursusforløb i håndtering af PCB-holdigt affald. 
 

4.1.5 Udvikling og implementering af elektronisk tids- & jobregistreringssystem 
I Østdeponis fortsatte bestræbelser på at kende ressourceforbruget til behandling af de enkelte 
affaldsfraktioner er det hidtidige papirbaserede medarbejderafrapporteringssystem blevet erstattet 
af et elektronisk system. Den enkelte medarbejder udfylder således dagsrapporter elektronisk med 
angivelse af specifikt ordre nr., anvendt materiel og forbrugt tid. Via ordrestyringssystemet registre-
res og kortlægges det faktiske ressourceforbrug / de faktiske omkostninger ved håndtering af de 
enkelte fraktioner, som modtages på anlægget.  
 
Ordrestyringssystemet giver overblik over ressourceforbruget på virksomheden, og anvendes i 
forbindelse med udarbejdelse af separate regnskaber for modtaget ”kildesorteret genanvendeligt 
erhvervsaffald” og modtaget ”kommunalt genanvendeligt affald” på fraktionsniveau, dvs., systemet 
frembringer et præcist grundlag til at kunne beregne den omkostningsbestemte pris på fraktionsni-
veau. Systemet har også i 2013 været under udbygning og forventes helt udbygget primo 2014, 
således at den enkelte medarbejder løbende indberetter direkte til systemet fra sit arbejdsområde. 
 
Derudover registreres forbrug af brændstof på den enkelte maskine, ligesom der er separate elmå-
lere og vandmålere tilkoblet virksomhedens maskinanlæg og bygninger. 
 

4.1.6 Øget kapacitet for have-/park-affald 

For at imødekomme et stigende behov for behandlingskapacitet af have-/park-affald til komposte-
ring, har Østdeponi fået miljøgodkendelse til ændring af vilkår C11 i overgangsplanen for anlæg-
get. Som følge heraf er den tilladte årlige kapacitet hævet fra 20.000 ton til 30.000 ton, som kan 
rummes indenfor de eksisterende godkendte rammer herunder eksisterende kapacitet til opsam-
ling af overfladevand fra befæstede arealer.    

4.1.7 Samkompostering af troldtekt og have-/park-affald  
Østdeponi har fået accept af Herning Kommune til et tidsbegrænset forsøg med samkompostering 
af produktionsaffald fra fremstilling af troldtektplader (savsmuld, træspåner og pladerester) og ha-
ve-/park-affald på komposteringsområdet. Forsøget er omfattet af Miljøstyrelsens Orientering nr. 
4/1987 ”Miljøgodkendelser og forsøgsanlæg” og er afsluttet ved udgangen af 2013.  
 

4.2 Affaldsmængder fordelt på hovedtyper 
I de følgende afsnit er præsenteret ind- og udvejede affaldsmængder for driftsåret 2013. Data-
grundlaget for affaldsmængderne fremgår af bilag 1, 2, og 3. I tabellerne er fremkomne data kate-
goriseret med et bogstav, som refererer til den målemetode, der ligger til grund, se Tabel 2. 
Tabel 2 Metodebeskrivelse. 
Metode til bestemmelse af emissioner eller affald Forkortelse af metode 

Metoder anvendt ved måling ”M” 
Virksomhedens egen målemetode, hvis kvalitet er vist ved hjælp 
af certificeret referencemateriale og accepteret af den ansvarlige 
myndighed. 

CRM 

Metode anvendt ved beregninger ”B” 
Metode, baseret på massebalance, der er accepteret af den lokale 
myndighed. MAB 
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I afsnit 4.2.1 Genbrug forefindes en opgørelse over håndterede mængder på genbrugspladsen. 
Mængderne er opgjort sideordnet, så de kan anvendes som sammenligningsgrundlag. 
 
I afsnit 4.2.2 Forbrændingsegnet affald præsenteres håndterede mængder brændbart affald. I af-
snit 4.2.5 Deponi findes en opgørelse over deponimængder til omlastning. 
 

4.2.1 Genbrug 
Genbrugsanlægget udgøres af områderne G1,G2,G3,G4 & S samt Herning Kommunes genbrugs-
plads, jf. bilag 4, kort A. Håndterede mængder genbrugsmaterialer fremgår af tabel 3. 
Tabel 3 - Håndterede mængder genbrugsmaterialer 
 2009 2010 2011 2012 2013 
 [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] 
Materiale indvejet til genbrug ”M” 51.338 55.461 43.883 74.485 82.895 
Materiale udvejet fra genbrug ”M” 52.805 46.559 19.835 57.644 88.705 
Netto -1.467 8.902 24.048 16.841 -5.810 

 
Indvejede materialer til genbrug udgøres hovedsagelig af affaldsforbrændingsslagge og have-
/parkaffald. Der ses en stigning i mængden af indvejede genanvendelige materialer til anlægget i 
2013 i forhold til tidligere år. Stigningen skyldes hovedsageligt, at have-/park-affald fra Kalhave 
Genbrugsplads (Hedensted Kommune) er blevet tilført anlægget, samt at der i 2013 er tilført trold-
tekt (savsmuld, træspåner, pladerester) til et forsøg med samkompostering af troldtekt og have-
/park-affald.  
 
Stigningen i udvejede genanvendelige materialer fra anlægget i forhold til tidligere år skyldes pri-
mært afsætning af oparbejdet affaldsforbrændingsslagge til flere projekter. 
 
Der skal, jf. miljøgodkendelsen for anlægget, udtages stikprøvekontrol af modtaget jord for hvert 
200 læs modtaget jord. I 2013 er der udtaget 1 stk. stikprøve til analyse. Analyseresultaterne over-
holder bestemmelserne i anlæggets miljøgodkendelse, se bilag 11. Der er i driftsåret ikke afvist 
nogen læs. Jorden, der er modtaget i 2013, er indbygget i den sydlige del af etape I.  
 

4.2.2 Forbrændingsegnet affald 
Forbrændingsegnet affald håndteres i modtage-/kontrolanlægget, se bilag 4, kort A. I Tabel 4 er 
præsenteret håndteret mængde forbrændingsegnet affald. 
Tabel 4 – Håndterede mængder forbrændingsegnet affald 
 2009 2010 2011 2012 2013 
 [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] 
Indvejet forbrændingsegnet ”M” 24.071 37.454 50.257 46.134  26.760 
Udvejet forbrændingsegnet ”M” 25.803 36.511 50.513 44.935 26.212 
Difference -1.732 943 -256 1.199 548 
 
Faldet i indvejede mængder af forbrændingsegnede materialer i forhold til tidligere år skyldes pri-
mært, at omlastning af grå dagrenovation fra Herning Kommune er ophørt ved udgangen af 2012. 
 
Der er en difference på 548 ton mellem ind- og udvejede mængder brændbart affald. Differencen 
skyldes, at der er fraført afdrænet væske fra indkommen dagrenovation og fra afvanding af fedt fra 
brønde.  
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4.2.3 Driftsresultat for L90 balleanlæg  
Placeringen af L90 balleanlægget i M&K-hallen fremgår af bilag 4, kort A. Af Tabel 55 fremgår, at 
der i 2013 ikke er indvejet forbrændingsegnet affald til balletering, men at der udelukkende er ind-
vejet genbrugsmaterialer til balletering, i form af 1.012 ton genbrugsmaterialer såsom pap, PVC, 
plastfolie mv. 
 
Tabel 5 – Håndterede mængder i L90 balleanlæg 
  2009 2010 2011 2012 2013 
 [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] 
Indvejet forbrændingsegnet af-
fald til balletering ”M” 1.421 537 2.143 0 0 

Indvejet genbrugsmaterialer til 
balletering ”M” 0 0 0 964 1.012 

Udvejet ”M” 0 340 0 964 1.012 
 
 

4.2.4 Deponigas 
Deponigas udgøres hovedsagelig af metangas (ca. 46 %), men derudover er der et indhold af en 
række følgegasser, bl.a. kuldioxid, kvælstof, argon og svovlbrinter. 
 
I Tabel 6 er præsenteret driftsresultater for indvinding af deponigas på Østdeponi Affaldsbehand-
lingsanlæg. Der er i 2013 indvundet 917.682 Nm3 gas, heraf er 817.540 Nm3 leveret til ekstern 
aftager, mens 100.142 Nm3 er anvendt på anlægget i forbindelse med produktion af elektricitet.  
Tabel 6 – Deponigas 
 2009 2010 2011 2012 2013 
 [Nm3] [Nm3] [Nm3] [Nm3] [Nm3] 

Indvundet gas i alt ”M” 1.221.146 1.204.904 1.096.387 1.073.927 917.682 
 
Gasproduktionen for driftsåret 2013 viser som forudset en stadig faldende tendens, eftersom  
deponiet ikke er blevet tilført let omsættelig organisk affald i en længere årrække. 
 
Ud over et naturligt fald i den genererede deponigasmængde, så har Østdeponi i 2013 erfaret, at 
udtørring af de øvre jordlag på deponiet som følge af tørre perioder af året med mindre nedbør 
resulterer i en periodevis nedgang i den indvundne gasproduktion.  
Udtørring resulterer i en mere åben og porøs jordstruktur, hvorved der skabes mulighed for øget 
diffus udslip af deponigas. Udtørring åbner desuden op for øget passage af luft, forstærket af det 
skabte undertryk i deponiet, og dermed ilt til de underliggende deponilag, hvor deponigassen gene-
reres. Eftersom deponigassen skabes under anerobe forhold, påvirker den øgede iltkoncentration i 
tørre perioder af året det anerobe miljø med en lavere deponigasproduktion til følge. 
 
Østdeponi arbejder derfor med forskellige idé-scenarier, der har til formål at opretholde en ”lukket” 
overflade på deponiet uanset nedbørsmængde for at stabilisere deponigasproduktionen hen over 
året.   
 

4.2.5 Deponi  

Deponeringsanlæg 
Deponeringsanlægget ses på bilag 4, kort A.  
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Deponeringsanlægget er i 2013 tilført have-/park struktur, som er anvendt i forbindelse med land-
skabsmodellering af deponiområdet. Lokalplantegning fremgår af bilag 4, kort D. Mængden frem-
går af Tabel 7. 
 
Tabel 7– Håndterede mængder have-/park-struktur  
 2009 2010 2011 2012 2013 
 [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] 
Struktur til  
modellering ”M” 28.668 35.556 9.335 5.818 11.523 

 

Modtage- /kontrolanlæg 
Modtage-/kontrolanlæggets placering fremgår af bilag 4, kort A. I anlægget modtages, kontrolleres 
og sorteres bl.a. blandede læs affald samt deponiaffald. Ind- og udvejede mængder fremgår af 
Tabel 8. 
Tabel 8– Omlastet deponiaffald i M&K-anlægget 
  2010 2011 2012 2013 
  [ton] [ton] [ton] [ton] 
Deponiaffald ind ”M”  12.142 10.632 9.170 8.407 
Ekstern behandling ud ”M”  2.490 -133 -55 113 
Deponiaffald ud ”M”  9.578 10.765 9.225 8.520 

                                                                                                                                                    
Mængden ekstern behandling på 113 ton udgøres hovedsagelig af deponiaffald frasorteret ”blan-
dede læs”. Fraført deponiaffald deponeres på godkendte deponeringsanlæg i hhv. Randers og 
Skanderborg.   
 

Sætningsberegninger på deponeringsanlægget 
Østdeponi deponeringsanlæg for blandet affald blev slutafdækket med afdækningsjord medio 2009 
og med struktur-/vækstlag medio 2010 bortset fra et område på nordøstskråningen, som slutaf-
dækkes med struktur-/vækstlag i 2014. 
 
Jf. overgangsplanen skal der årligt udføres sætningsberegninger på deponiet. Beregningerne  
udføres på baggrund af opmålinger i 5 udvalgte områder med 3 målinger hvert sted.  
Der interpoleres mellem de enkelte målinger i hvert punkt og sætninger beregnes, se Tabel 9. 
 
På grund af terrænregulering i område 1 er der fra og med den 12.11.2013 udført  
kote-målinger på 3 nye koordinater pkt.18, pkt.19 og pkt. 20 i stedet for pkt. 1, pkt. 2 og pkt. 3 (se 
bilag 4 - E1). 
 
På grund af terrænregulering i område 5 er der fra og med den 12.11.2013 udført kote-målinger på 
2 nye koordinater pkt.16 og pkt.17 i stedet for pkt. 13 og pkt. 14 (se bilag 4 - E1). 
 
Derfor er der vedr. område 1 og område 5 taget udgangspunkt i kote-målinger den 12.11.2013 
mht. sætningsberegninger, se Tabel 9. Den beregnede difference/sætning fra 12.11.2013 til 
20.02.2014 er ganget med en faktor 4 for at tilsvare sætningen for et helt år. 
 
Sætningsberegninger vedr. område 3 er udelukkende baseret på kote-målinger i pkt. 9 af følgende 
årsager: 
Målepunkterne 7, 8 og 9 i område 3 er fysisk placeret med max. ca. 20 m´s mellemrum.  
I pkt. 7 konstateres en kote-stigning fra 07.02.2013 til 20.02.2014 på 6 cm. Både i pkt. 8 og pkt. 9 
er der tale om sætning. Det er ikke sandsynligt, at deponiet hæver sig så tæt på 2 sætningsområ-
der, og det er generelt ikke sandsynligt, at deponiet hæver sig i nogen områder.   
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I pkt. 8 konstateres en sætning på 41 cm set i forhold til en sætning i pkt. 9 på 7 cm. Det er ikke 
sandsynligt, at der er en sætnings-difference på 34 cm på deponiet i en afstand på ca. 20 m. 
   
De udførte målinger henholdsvis den 07.02.2013, den 12.11.2013 og den 20.02.2014 fremgår af  
bilag 4, kort E1 - E3. 
 
Tabel 9 Sætningsberegning  

Dato Dato Dato Dato Dato

Lokalitet 12.11.13 Lokalitet 07.02.13 Lokalitet 07.02.13 Lokalitet 07.02.13 Lokalitet 12.11.13

Område 1 Kote Område 2 Kote Område 3 Kote Område 4 Kote Område 5 Kote

pkt. 18 (178293, 292106) 68,35 pkt. 4 (178352, 291889) 68,59 pkt. 7 (178210, 291966) 81,66 pkt. 10 (178103, 292034) 69,76 pkt. 15 (178066, 291896) 77,15

pkt. 19 (178310, 292114) 68,18 pkt. 5 (178362, 291862) 67,76 pkt. 8 (178188, 291962) 82,58 pkt. 11 (178083, 292046) 69,16 pkt. 16 (178065, 291879) 76,22

pkt. 20 (178328, 292122) 67,62 pkt. 6 (178345, 291847) 67,62 pkt. 9 (178192, 291937) 82,44 pkt. 12 (178074, 292023) 69,13 pkt. 17 (178086, 291870) 75,53

68,05 67,99 82,44 69,35 76,30

Dato Dato Dato Dato Dato

Lokalitet 20.02.14 Lokalitet 20.02.14 Lokalitet 20.02.14 Lokalitet 20.02.14 Lokalitet 20.02.14

Område 1 Kote Område 2 Kote Område 3 Kote Område 4 Kote Område 5 Kote

pkt. 18 (178293, 292106) 68,35 pkt. 4 (178352, 291889) 68,56 pkt. 7 (178210, 291966) 81,72 pkt. 10 (178103, 292034) 69,71 pkt. 15 (178066, 291896) 77,09

pkt. 19 (178310, 292114) 68,18 pkt. 5 (178362, 291862) 67,71 pkt. 8 (178188, 291962) 82,17 pkt. 11 (178083, 292046) 69,16 pkt. 16 (178065, 291879) 76,21

pkt. 20 (178328, 292122) 67,62 pkt. 6 (178345, 291847) 67,47 pkt. 9 (178192, 291937) 82,37 pkt. 12 (178074, 292023) 69,12 pkt. 17 (178086, 291870) 75,50

68,05 67,91 82,37 69,33 76,27

Difference/sætning 0 0,08 Kun pkt. 9 0,07 0,02                   Difference x 4 0,12  
 
Af Tabel 9 fremgår at sætningerne i deponiet i driftsåret 2013 udgør 0 - 12 cm. 
 

4.3 Forbrug af hjælpestoffer 
Anlæggets forbrug af el, brændstof og vand for år 2009 -2013 fremgår af Tabel 10. 
Tabel 10 - Forbrug af hjælpestoffer 
Råvare Mængde Opgørelses-

metode 
 2009 2010 2011 2012 2013  
Elektricitet [kWh]  345.928 369.454 382.292 347.123 335.158 ”M” 
Fyringsolie [L] 24.134 29.738 25.390 22.958 21.855 ”M” 
Let diesel [L]  186.641 197.806 196.629 171.950 164.354 ”M” 
Vand [m3]  304 446 443 530 301 ”M” 

 
Det fremgår af Tabel 10, at elforbruget og forbruget af let diesel er faldet med henholdsvis 3,44 % 
og 4,42 % i forhold til 2012.  
 
Vandforbruget er faldet med 43,21 %. Den primære årsag skyldes, at en frostsprængning i 2012 
gav anledning til et utilsigtet højt vandforbrug. Dertil kommer, at Østdeponis medarbejdere konti-
nuerligt har fokus på, at de skal agere med ”rettidig omhu” i alle henseender herunder i forbruget af 
vand. 
 

4.3.1 Virksomhedens affaldsbehandling  
Det affald, som modtages på affaldsbehandlingsanlægget, kontrolleres i henhold til virksomhedens 
modtageregler, der er udformet på baggrund af gældende regulativer i kommunerne, som ejer sel-
skabet og på baggrund af gældende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser. Affaldet udgøres af 
deponi -, brændbart affald og affald til genbrug/genanvendelse. De læs, som ikke overholder de 
opstillede krav, jf. modtagereglerne, omklassificeres som blandede læs. Blandede læs sorteres op 
i rene fraktioner (genbrug, genanvendelse, brændbart, deponi), således at de overholder virksom-
hedens modtageregler og kan håndteres gennem virksomhedens produktionslinjer eller afsættes til 
ekstern behandler. 
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4.3.2 Emission fra Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg  
Miljøstyrelsen har vurderet, at definitionen i ”Pollutant Release Transfer Register” - - - PRTR-
forordningen omfatter alle deponeringsanlæg inklusive de, der er i efterbehandlingsfasen, hvilket 
gør sig gældende for Østdeponi. PRTR-forordningen indeholder en liste over 91 forurenende stof-
fer. For deponeringsanlæg er det fundet, at 8 af de 71 stoffer på listen er relevante i forbindelse 
med udledning til vand, disse medtages i rapporteringen. I forbindelse med udledning til luft er der i 
første omgang fokuseret på udledning af metan. 
 
Til beregning af emissioner i forbindelse med perkolatudledning anvendes en ”niveau inddelt me-
tode”og i den forbindelse anvendes metode niveau I, idet der ikke er foretaget perkolat monitering. 
Det er valgt at beregne perkolat mængden ved anvendelse af model, jf. Bilag 6. Perkolat mæng-
den er beregnet på baggrund af de meteorologiske data, der er indsamlet via virksomhedens vejr-
station, jf. bilag 6. Beregningerne er udarbejdet ud fra en konservativ betragtning, idet der ikke 
medregnes fordampning. 
 
Af Tabel 11 fremgår niveauet for de 8 relevante stoffer, som er aktuelle for Østdeponi i forbindelse 
med udledning til vand. 
Tabel 11 – PRTR værdier for 8 relevante forurenende stoffer som udledes til vand 

 
 

Perkolat-
koncentrationer  
(default værdier) 

Beregnede  
Emissioner 

Tærskel- 
værdier   

 mg/L  kg/år  kg/år 
Total Kvælstof 1.000  16.355,2  50.000 
Total Organisk Kulstof 1.000  16.355,2  50.000 
Arsen 0,1  1,63552  5 
Krom 0,5  8,1776  50 
Kobber 0,5  8,1776  50 
Kviksølv 0,01  0,163552  1 
Nikkel 0,3  4,90656  20 
DEHP 0,03  0,490656  1 

 
Til beregning af gasemission findes en model ”Niveau 1-metoden til beregning af gasproduktio-
nen”. Dette er en simpel model, der anvendes, når der ikke findes andre data end affaldsmæng-
den, som er indgået på deponiet. Modellen giver et konservativt skøn, hvilket betyder, at gaspro-
duktionen og emissionen i mange tilfælde overestimeres. Modellen er baseret på følgende anta-
gelser: 
 

� En gasproduktionsrate på 150 m3 deponigas/ton affald 
� En konstant frigivelse over 30 år (5m3 deponigas/ton affald/år) 
� Et indhold på 50 % metan i deponigassen 

 
Erfaringsmæssigt vides, at produktionen af gas aftager ekspotentielt over tid, og at let organisk 
affald omsættes meget hurtigt. Idet der stort set ikke er deponeret let omsætteligt affald (dagreno-
vation) på Østdeponi losseplads siden 1993, betyder dette sandsynligvis, at det resterende poten-
tiale i gasproduktionsraten er ved at være forbrugt, hvilket underbygger, at der ikke finder en kon-
stant frigivelse sted, men derimod en ekspotentiel frigivelse, hvor der frigives en relativ høj mæng-
de i den tidlige fase.  
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Der diffunderer gasser ud i atmosfæren fra deponiet bl.a. metangas og kuldioxid. På baggrund af 
den aktuelle slutafdækning og tætheden af gasboringerne placeret på deponiet vurderes, at der 
indvindes 75 % af den genererede gas, mens der diffunderer 15 % ud i form af metan (CH4) og 10 
% som vand (H2O) og kuldioxid (CO2). Sidstnævnte foregår ved bakteriologisk oxidation af metan-
molekylerne i det anoxiske miljø i den overfladenære jordzone efter følgende reaktion: CH4 + 2O2     
>   CO2 + 2H2O.  
 
De diffuse udslip beregnes på baggrund af foranstående antagelser og ved anvendelse af bereg-
ningsmetode jf. bilag 6. Af bilaget fremgår, at der er et diffust udslip for hhv. metan & kuldioxid på 
CH4 = 44.498 kg/år & CO2 = 79.981 kg/år. 
 
Der sker en emission af CO2 ved forbrænding af fossile brændsler. I flowdiagrammet Figur 2 er vist 
håndterede mængder og forbrugte hjælpestoffer samt, hvilken påvirkning på omgivelserne dette 
giver anledning til. 
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Figur 2 – Produkter og emission til luft, vand og jord fra Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg 
 
100

 
 

Fyringsolie 21.855 liter 

Emmision CO2 613.312 kg   
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg 

Elektricitet 180.767 kWh 

Spildevand 301 m3   Vandforbrug 301 m3 

Deponi / Gasanlæg 
 
   Slutdeponeret = 0 ton 
   Struktur = 11.523 ton 
   Intern gasforbrug =100.142 Nm3    

Dieselolie 181.410 liter 

Motorolie 934 liter 

Perkolat  28.768 m3   

Spildolie 960 liter 

Indvejet til anlægget 
137.010 ton 

Udvejet 128.788 ton 

Metangas 817.540 Nm3 

Elektricitet 120.170 kWh 

Hydraulik olie 650 liter 

 
Administration & Garage 
 

Genbrug 
 

Lager ind = 82.895ton 
Lager ud = 88.705 ton 
 
Let forurenet jord 
Indbygget primo = 0 ton 
Indbygget ultimo = 6.050 ton 

Deponi mv. 
 
Omlastning 
Lager ind = 14.193 ton 
Lager ud = 15.041 ton 
 

Balning 
 
Lager primo = 0 ton 
Lager ind = 0 ton 
Lager ultimo = 0 ton 
 
L90 Ballelager 
Lager primo = 0 ton 
Lager ultimo = 0 ton 
 

Emmision CO2 generator 183.378 kg 

Affald 4 ton 

 

Perkolat til renseanlæg 1.582 m3 

Emmision CH4 diffus 44.498 kg 

Brændbart 
 
Omlastning 
Lager ind = 26.760 ton 
Lager ud = 26.212 ton 
 

Emmision CO2 diffus 79.981 kg   

Nedbør 642 mm 

Elektricitet 154.391 kWh 
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CO2-emissionen er beregnet (”B”) på baggrund af målt (”M”) mængde forbrugt diesel- & fyringsolie, 
ligeledes er udledningen af perkolatvand beregnet (”B”). 
 
Deponiaffald blev deponeret på virksomhedens deponeringsanlæg indtil den 16. juli 2009, herefter 
er affaldet blevet omlastet og kørt til godkendte eksterne deponeringsanlæg. Brændbart affald bli-
ver forbrændt på L90 Affaldsforbrænding i Esbjerg og andre forbrændingsanlæg, mens genbrugs-
materialer oparbejdes på virksomhedens anlæg. Oparbejdede genbrugsmaterialer afsættes ho-
vedsageligt eksternt, hvor de delvist substituerer jomfruelige materialer. 

 
Aktiviteterne på anlægget medfører, at der forekommer lugt, støj og støv. De maskiner, der opere-
rer på affaldsbehandlingsanlægget, er moderne og overholder dermed gældende krav til emission 
og lyddæmpning, således indgår disse parametre som en vigtig del i forbindelse med køb af nyt 
materiel. Støv bekæmpes bl.a. ved, at veje og pladser renholdes. 
 
Ressourceforbruget og dermed også emissionen af CO2 søges begrænset bl.a. ved gennemførel-
se af miljøprojekter og ved indvinding af gas fra deponiet. Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg har 
via gennemførte miljøprojekter reduceret det samlede elforbrug på anlægget med ca. 300.000 kWh 
siden 2002 svarende til 30 %. Miljøprojekter er en naturlig del af arbejdet på Østdeponi Affaldsbe-
handlingsanlæg. 
 

4.4 Emission til vand og jord 
Afrapportering for driftsåret 2013 foretages i overensstemmelse med den nye overgangsplan gæl-
dende fra 2009 samt jf. miljøgodkendelse ”Anvendelse af lettere forurenet jord til færdiggørelse af 
bakkelandskab” fra 2012. 
 
Perkolat, der udledes fra affaldsdeponier, og nedsiver til grundvandet, tilfører erfaringsmæssigt 
grundvandet et bredt spektrum af forskellige stoffer, idet deponiaffaldet indeholder en mangfoldig-
hed af stoffer, som ikke kan beskrives. Denne grundvandspåvirkning er på visse betingelser ac-
cepteret i virksomhedens godkendelse. Påvirkningsgraden dokumenteres bl.a. gennem analyser af 
hhv. grund- og overfladevand. Det skal bemærkes, at anlægget ikke er anvendt til deponering af 
affald siden 15. juli 2009.  
 
For vurdering af påvirkning på recipient fra det nedlukkede affaldsdeponi udtages der vandprøver 
fra henholdsvis grundvandet og overfladevandet i både de sekundære – og primære magasiner. 
Vandprøverne analyseres, og analyseresultaterne ligger til grund for vurdering af påvirkning. 
 
Perkolat fra anlægget indeholder stoffer som kvælstof, fosfor, organisk materiale, sulfat, chlorid, 
ammoniak, ammonium, nitrat mv. Indholdet af chlorid anvendes som indikatorparameter til sporing 
af udbredelse af perkolatfaner fra deponeringsanlægget. Det gennemsnitlige niveau for chlorid 
bruges til opdeling af recipient i 6 påvirkningsgrader: 
 

� Ikke påvirket 
� Svagt påvirket 
� Moderat påvirket 
� Påvirket 
� Meget påvirket 
� Stærkt påvirket 

 
Udviklingen i indholdet af chlorid illustreres grafisk over en årrække. Der regnes ifølge godkendel-
sen med et baggrundsniveau for chloridindhold i grundvand på 15 mg/liter og et baggrundsniveau 
for overfladevand på 20 mg/liter. Forhøjede værdier kan indikere påvirkning af perkolat fra deponi-
et. 
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Recipient i form af vandløb og søer er listet i tabel 12, mens recipient i form af grundvandsboringer 
er listet i Tabel 133. Lokaliteterne er angivet med nummer og påvirkningsgrad samt afstand til af-
faldsdeponiet. Påvirkningsgraden er gennemsnitsværdier af de målinger, der er udført i driftsåret. 
Målingerne sammenstilles i tabellerne med det tidligere års gennemsnitsværdier. Prøvetagningslo-
kaliteterne er angivet i bilag 4, kort B og C. 
 

4.4.1 Vurdering af vandløb og søer i forhold til affaldsdeponiet 

For vurdering af evt. påvirkning af overfladevand i nærheden af affaldsdeponiet bliver der udtaget 
prøver fra vandløb og søer i varierende afstande fra deponiet. Alle prøveudtagningssteder for 
vandløb og søer fremgår af bilag 4, kort B. Påvirkningen i de enkelte lokaliteter fremgår af tabel 12. 
 
Tabel 12 – Vandløbs- & sølokaliteter til kontrol for vandkvalitet 

Recipient 
 

Placering 
 

Afstand fra 
depot 

 
Dato 

 
Chlorid 
[mg/l] 

 
Påvirkningsgrad 

Nr./ID  [m]  Status  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

      
[mg/l] 

 
[mg/l] 

 
[mg/l] 

 
[mg/l] 

 

241.1444 NNV 1520 22.10.13 
 

Svagt stigende 42 49 51 52 Moderat 
påvirket 

241.1445 NNV 1450 22.10.13 
 

Stabil 57 63 62 
 

62 Påvirket 

241.1446 NNV 1000 22.10.13 
 

Faldende 160 170 170 
 

155 Meget  
påvirket 

241.1451 NNV 590 22.10.13 
 

Faldende 270 320 290 280 Stærkt   
påvirket 

241.1453 NNV 1460 22.10.13 Stabil 25 24 26 26 Svagt 
påvirket 

DL-1 / 2111 Ø 180 22.10.13 
 

Stabil 15 17 18 18 Ikke 
påvirket 

SB 18-1 / 
2351 

NNØ 350 22.10.13 Stigende 140 185 185 200 Meget  
påvirket 

SB 19-1 / 
2461 

NØ 250 22.10.13 Stabil 17 19 20 17 Ikke 
påvirket 

 

Vandløb nord for depotet 
Udviklingen i chloridindhold i recipient omkring depotet er efterfølgende vist i grafisk form. I Figur 3 
er vist de prøvetagningslokaliteter, der ligger nærmest depotet mod nord langs ”Askebæk”, dvs. 
lokaliteterne nr.: 241.1445, 241.1446 og 241.1451. 
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Figur 3 - Chloridudviklingen i tre vandløb nord for deponiet 

 
 
 
Her bemærkes det, at der er forskel på niveauet for chloridindhold i prøverne som funktion af af-
standen til deponiet. Lokalitet nr. 241.1445, der ligger længst væk fra deponiet, viser et forhøjet, 
men konstant indhold gennemsnitligt 62 mg/liter i 2013. Lokalitet nr. 241.1446 viser et forhøjet ind-
hold på gennemsnitligt 155 mg/liter i 2013.         
Den nærmeste lokalitet nr. 241.1451 ligger på et forhøjet gennemsnitligt niveau i 2013 på 280 
mg/liter. Chloridindholdet i to af de tre ovenstående prøvetagningslokaliteter nord for deponiet 
nærmere betegnet 241.1446 og 241.1451 viser sidst i perioden en svag faldende tendens. 
 
Prøvelokaliteterne, som er placeret ved udløbet af Askebæk og ved tilløbet til Sønder Søby Bæk, 
er vist i Figur 4. 
 
 
Figur 4 - Chloridudviklingen i vandløb og sø nord for deponiet 

 
 
Lokalitet nr. 241.1453, Storemose Bæk tilføres ikke overfladevand fra deponiets område, idet den-
ne ligger opstrøms i forhold til, hvor Askebæk støder til Sønder Søby Bæk. Chloridindhold i lokali-
teten ligger i 2013 på en mindre forhøjet værdi på i gennemsnit 26 mg/liter. Chloridindholdet i 
vandprøverne fra overfladevandet udtaget i 241.1453 anses fortsat som reference for baggrunds-
niveau. Resultatet af lokalitet nr. 241.1444, Sønder Søby Bæk, udviser svag stigende tendens over 
perioden 1999-2013 med et forhøjet gennemsnit i 2013 på 52 mg/liter chlorid.  
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I Figur 5 er vist resultaterne fra 3 søer placeret øst og nordøst for depotet. 
Figur 5 - Chloridudviklingen i 3 søer øst-nordøst for deponiet 

 
 
 
Lokalitet DL-1, Damgårdsleje, der ligger opstrøms øst for deponiet, skulle ifølge de hydrogeologi-
ske vurderinger ikke være påvirket af udledningen fra deponiet. Chloridindholdet er i 2013 målt til 
18 mg/liter i gennemsnit, og DL-1 ser således fortsat ud til at være upåvirket og en god reference-
lokalitet. 
 
Lokaliteterne SB 18-1 og SB 19-1, der ligger i en afstand fra deponiet på hhv. 350 m og 250 m i 
nord-og nordøstlig retning, viser forskellige niveauer for chloridindholdet igennem måleperioden.  
 
Lokalitet SB 18-1 er placeret nedenstrøms nord for depotet i umiddelbar nærhed af det tidligere 
slaggeoparbejdningsanlæg, se bilag 4, kort B og se bilag 4, kort C. Fra 2013 er affaldsforbræn-
dingsslaggen blevet oparbejdet på en nyindrettet oplagsplads med fast bund og opsamling af over-
fladevand beliggende nord for komposteringspladsen for have-/park-affald, se bilag 4 kort  A. På 
trods af de nu ophørte slaggeaktiviteter er SB 18-1 muligvis stadig påvirket af udvaskede salte fra 
det tidligere slaggelager. Som følge af den ophørte slaggeaktivitet forventes den mulige påvirkning 
at falde ad åre. Det gennemsnitlige chloridniveau er steget fra 185 mg/l i perioden 2012 til 200 mg/l 
i 2013.  
 
Vandanalyserne fra lokalitet SB 19-1viser et svagt faldende gennemsnitligt indhold af chlorid fra 
2012 til 2013 fra 20 mg/l til 17 mg/liter. 
 
Til monitering af påvirkning af Aske Bæk fra affaldsdeponiet skal der i april i lige årstal jf. ”Over-
gangsplan vilkår K7” udføres prøvetagning, analyse af vandkvalitet, vandføringsmålinger og fau-
naundersøgelser ved 8 udpegede lokaliteter. 
 
Med baggrund i konklusion fra ekstern rådgiver i forbindelse med gennemførte vandføringsmålin-
ger og faunaundersøgelser på de 8 lokaliteter i 2010 har Østdeponi anmodet om ændring af vilkår 
K7 med henblik på udeladelse af krav om vandføringsmålinger og faunaundersøgelser.              



 

 25

Miljøstyrelsen Aarhus har på baggrund heraf accepteret henstand med fortsatte udførte faunaun-
dersøgelser og vandføringsmålinger (ikke gennemført i 2012), indtil der ligger en afgørelse i sagen, 
som vil definere et fremtidigt omfang af opfyldelse af vilkår K7 alternativt bortfald af vilkår K7. 
Afgørelsen forventes at foreligge i løbet af 2014.    
 

Grundvandsboringer 
Der udtages vandprøver af i alt 10 boringer omkring depotet, se Tabel 13. Boringerne, hvorfra der 
skal udtages vandprøver til analyse, er defineret i overgangsplanen. Der er således udvalgt 4 bo-
ringer mod nord, 3 boringer mod vest / nordvest og 3 boringer i sydlig / sydøstlig retning til nærme-
re vurdering for udviklingen i chloridindhold. Boringernes placering fremgår af bilag 4, kort C.  
 
Boringernes DGU-nr., placering i forhold til depotet, samt i hvilken dybde boringerne er filtersatte, 
fremgår af Tabel 13. Ligeledes fremgår af tabellen, hvornår og hvor ofte, der skal udtages vand-
prøver til analyse ved hhv. rutine- og udvidet prøvetagning. I 2013 er der foretaget udvidet prøve-
tagning i oktober måned. 
Tabel 13 Grundvandslokaliteter til kontrol for vandkvalitet 2013 
DGU boring Placering Afstand Prøvetagning Filtersat 

nr.  [m] Måned Rutine Udvidet m.u.t. diameter 
       [mm] 

95.2265 NNV 415 April x  12,0-17,0 125 Oktober  x 

95.2435 SSØ 500 April x  11,0-14,0 125 Oktober  x 

95.2440 NV 530 April x  12,9-14,9 125 Oktober  x 

95.2444 S 400 April x  10,0-13,0 125 Oktober  x 

95.2488 N 345 April x  3,5-11,5 125 Oktober  x 

95.2489 NØ 415 April x  2,5-9,5 125 Oktober  x 

95.2490 

NNV 425 

April x    
Oktober  x 

- - 1    60,5-62,5  
- - 2    49,0-55,0  
- - 3    22,0-31,0  
- - 4    8,5-11,5  

95.2533 V 350 April x  44,2-46,2 63 Oktober  x 

95.2535 SSV 375 April x  46,0-48,0 63 Oktober  x 

95.2712 NV 700 April x  44,0-62,0 225 Oktober  x 
 
I Tabel 14 fremgår resultaterne af grundvandsprøverne, som er udtaget i 2013. I tabellen fremgår 
ligeledes alarmgrænserne for de forskellige analyseparametre, som er fastsat ud fra gældende 
drikkevandskriterier. 



 

 26

 
Tabel 14 Resultater af grundvandsprøver udtaget i 2013 

DGU 
boring nr. 

Prøvetagning Analyseparametre / alarmgrænse 

Dato Rutine Udvidet C
hl

or
id

 

 A
m

m
on

iu
m

 
 -N

 

M
ag

ne
si

um
 

Ka
liu

m
 

S
ul

fa
t 

Ar
se

n 

N
ik

ke
l 

N
V

O
C

 

150 0,5 50 10 250 0,008 0,01 3 
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

95.2265 
03.04.13 x  23 0,035  2,6 120   2,0 
22.10.13  x 20 0,042 5,8 2,9 120 <0,00046 0,052 2,6 

95.2435 22.10.13  x 13 1,6 29 7,5 810 0,0021 0,25 2,4 
95.2440 23.10.13  x 39 0,055 5,0 2,5 39 0,00035 0,019 1,3 
95.2444 23.10.13  x 220 3,3 32 7,0 130 0,0016 0,064 2,9 

95.2488 
03.04.13 x  28 62,1  63,8 360   49 
23.10.13  x 330 72 13 88 370 0,015 0,019 66 

95.2489 
03.04.13 x  45 1,9  27,7 170   53 
23.10.13  x 61 2,3 6,1 46 210 0,0069 0,0027 76 

95.2490.1 
03.04.13 x  11 0,056  1,6 16   0,5 
22.10.13  x 11 <0,01 7,9 2,0 31 0,00021 0,00019 0,94 

95.2490.2 
03.04.13 x  14 0,074  2,0 92   1,0 
22.10.13  x 13 <0,0005 7,5 2,5 90 0,000086 0,0018 1,2 

95.2490.3 
03.04.13 x  22 0,042  7,2 490   2,2 
22.10.13  x 18 0,014 24 8,0 380 0,00042 0,043 2,3 

95.2490.4 
03.04.13 x  12 <0,005  1,6 39   1,4 
22.10.13  x 14 0,016 1,1 2,0 36 0,00021 0,0041 2,0 

95.2533 
03.04.13 x  23 0,005  1,6 68   1,4 
23.10.13  x 18 0,029 12 2,0 70 0,000067 0,039 0,8 

95.2535 
03.04.13 x  67 0,009  2,1 56   1,9 
21.11.13  x 77 0,7 8,5 2,7 62 0,00016 0,013 1,7 

95.2712 
03.04.13 x  26   2,0 56   0,6 
21.11.13  x 21 <0,05 3,6 2,3 43 0,0021 0,017 2,4 

 
De celler i Tabel 14 som er markeret med rød, indikerer overskridelse af grundvandskvalitetskrite-
rierne. DGU-boring nr. 95.2488, der er placeret umiddelbart øst for udløbet fra depotet, er stærkt 
påvirket. Det samme gør sig gældende for DGU-boring 95.2489, som er placeret ovenstrøms loka-
tion SB 18-1. Disse to boringer er filtersatte fra 3,5 m og 2,5 m.u.t. dvs., vandet i boringerne er i 
hydraulisk kontakt med overfladevandet. Vandanalyser fra boringerne overskrider alarmgrænsen 
på en række parametre, bl.a. ligger gennemsnit af NVOC-værdien i begge boringer tæt på 60 mg/l. 
Tilsynsmyndigheden kan, jf. overgangsplanen, efter 2 års monitering pålægge anlægget at udar-
bejde nye forslag til alarmgrænser, der baseres på middelværdi og standardafvigelse for hver kon-
trolparameter. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund heraf fastlægge nye alarmgrænser. 
 
I Tabel 15 er det gennemsnitlige chloridindhold i kontrolboringerne for perioden 2010 - 2013 præ-
senteret og kommenteret. 
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Tabel 15 - Chloridindhold i analyser af grundvand  

Recipient Placering Afstand fra 
depot 

Chlorid 
[mg/l] 

Påvirkningsgrad 

DGU nr.  [m] Status 2010 2011 2012 2013 Vurdering     [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
95.2265 NNV 415 Stabil 14 21 24 22 Svagt påvirket 
95.2435 S 500 Stabil 14 13 14 13 Ikke påvirket 
95.2440 NV 530 Faldende 74 69 58 39 Moderat påvirket 
95.2444 S 400 Stærk stigende 73 30 56 220 Stærkt påvirket 
95.2488 N 345 Faldende 295 250 220 179 Stærkt påvirket 
95.2489 NØ 415 Faldende 56 76 69 53 Påvirket 
95.2490 

NNV 425 

      
- - 1 Stabil 12 12 11 11 Ikke påvirket 
- - 2 Stabil 14 14 14 14 Ikke påvirket 
- - 3 Faldende 26 29 30 20 Svagt påvirket 
- - 4 Stabil 17 11 10 13 Ikke påvirket 

95.2533 V 350 Faldende 33 28 24 21 Svagt påvirket 
95.2535 SSV 375 Stigende 22 27 39 72 Påvirket 
95.2712 NV 700 Stabil 28 16 27 24 Svagt påvirket 

 
Efterfølgende præsenteres udviklingen i chloridindholdet i grundvandsboringerne grafisk. 
Analyseresultaterne af vandprøver, udtaget fra 3 udvalgte boringer nord for depotet, er vist i  
Figur 6. 
 
Figur 6 - Chloridudviklingen i 3 boringer nord for deponiet  

 
 
 
Det fremgår af Figur 6, at vandet i boring DGU nr. 95.2489 er påvirket. Påvirkningsgraden har 
gennem årene været svingende. Boringen er placeret nord for deponiet i samme område som 
overfladelokalitet SB18-1. Boringen er filtersat fra 2,5–9,5 m.u.t., dvs., i det sekundære vandmaga-
sin og kan derfor være påvirkelig af det forhøjede niveau på 200 mg/liter, som er målt i overflade-
vandet i lokalitet SB-18.  
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Chloridindholdet i boring DGU nr. 95.2488 har i gennemsnit ligget over 200 mg./l i perioden 2010-
2013. Boringen, der er placeret ved hovedudløbet for overfladevand afledt fra deponiet, er filtersat i 
dybden 3,5-11,5 m.u.t., dvs., i det sekundære magasin og dermed i hydraulisk forbindelse med og 
stærkt påvirket af overfladevandets høje chlorid-påvirkning.  
Chloridindholdet i vandanalyserne fra overfladevand og boringer, filtersat i den øvre del af det se-
kundære magasin, placeret i det nordlige område, indikerer, at grundvandsbevægelserne i det se-
kundære magasin fra depotet bevæger sig mod nord. Nedsænkningen af chlor-ioner fra overflade-
vandet til det øvre grundvand er muligt, idet der ikke er vandstandsende lag mellem det frie over-
fladevand og det øvre grundvandsmagasin.  
DGU nr. 95.2265, der er filtersat i niveauet 12-17 m.u.t., viser ikke tegn på påvirkning af det stærkt 
forhøjede niveau i overfladevandet, dvs. der er sandsynligvis ikke hydraulisk forbindelse mellem 
overfladevandet og den nederste del af det øvre magasin.  
 
I Figur 7 er resultaterne af grundvandsanalyserne fra boring DGU nr. 95.2490-1, -2, -3, -4 præsen-
teret. Boringen er konstrueret således, at den har 4 separate vandindtag i forskellige dybder, se 
Tabel 13. 
Figur 7 – Chloridudviklingen i boring nord for deponiet målt i 4 dybder  

 
 
Boring DGU nr. 95.2490-1 og DGU nr. 95.2490-2 er filersatte i hhv. 60,5-62,5 m.u.t. og 49,0-55,0 
m.u.t., dvs. i det primære vandmagasin. Analyseresultaterne fra disse to indtag viser ingen tegn på 
påvirkning.  
Der kan konstateres en svingende svag påvirkning i boring DGU nr. 95.2490-3, som er filtersat i 
det nedre område af det øvre vandmagasin, mens boring DGU nr. 95.2490-4, som er filtersat i det 
øvre område af det sekundære vandmagasin, ikke viser tegn på påvirkning i 2013.   
 
DGU 95.2265 og DGU 95.2490 afgrænser perkolatfanen fra hovedudløbet fra depotet i vestlig ret-
ning. Afgrænsningen af perkolatfanen mod øst ligger sandsynligvis i retningen mod boring DGU nr. 
95.2489, idet denne er påvirket, mens overfladevandslokalitet SB19-1 er upåvirket. 
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I Figur 8 er resultaterne af grundvandsanalyserne for boringerne DGU nr.: 95.2440, 95.2533 & 
95.2712 præsenteret.  
Figur 8 - Chloridudviklingen i 3 boringer VNV for deponiet  

 
 
Boringerne er filtersatte i hhv. 12,9-14,9 m.u.t. / 44,0-62,0 m.u.t. / 46,0-48,0 m.u.t. Boring DGU nr. 
95.2440 er filtersat i det øvre vandmagasin, mens de to øvrige boringer er filtersatte i det primære 
magasin. Alle tre boringer er påvirkede i forskellig grad, den største påvirkning ses i det øvre 
vandmagasin i DGU nr. 95.2440. Der er sandsynligvis en hydraulisk forbindelse mellem det primæ-
re og sekundære vandmagasin. Niveauet for chloridindhold i de tre boringer ligger alle under 
alarmgrænsen for grundvandskvalitetskriteriet.  
 
I Figur 9 er resultaterne af grundvandsanalyserne for boringerne DGU nr.: 95.2435, 95.2444 & 
95.2535 præsenteret.  
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Figur 9 - Chloridudviklingen i 3 boringer syd for deponiet 

 
 
Boringerne er filtersatte i hhv. 11,0-14,0 m.u.t. (95.2435) / 10,0-13,0 m.u.t. (95.2444) / 46,0-48,0 
m.u.t. (95.2535). Boring DGU nr. 95.2435 og 95.2444 er begge filtersatte i det sekundære vand-
magasin, mens DGU boring nr. 95.2535 er filtersat i det primære vandmagasin. Det kan konstate-
res, at boring DGU nr. 95.2435, der er placeret sydøst for depotet, er upåvirket, mens boring DGU 
nr. 95.2444, der er placeret syd for depotet, er stærkt påvirket. Boring DGU nr. 95.2535, der er 
placeret syd for depotet, med vandindtag i det primære vandmagasin, er påvirket. Der kan konsta-
teres en påvirkning mod SSV i både det sekundære- og det primære vandmagasin. Påvirknings-
graden for DGU nr. 95.2444 ligger over alarmgrænsen for grundvandskvalitetskriteriet.  
 

4.4.2 Vurdering af vandløb og søer i forhold til ”jordskrænt” 
For vurdering af evt. påvirkning af overfladevand og grundvand i nærheden af jordskrænten bliver 
der udtaget prøver fra vandløb og søer samt grundvandsboringer i varierende afstande fra” jord-
skrænten”. Alle prøveudtagningssteder jf. miljøgodkendelse for ”Anvendelse af lettere forurenet 
jord til færdiggørelse af bakkelandskab” pkt. 4.3 Egenkontrol.  
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I Tabel 16 er analyseresultaterne af overfladevand præsenteret. 
Tabel 16 Vandløb og søer nedenstrøms „jordskrænt“ 

DGU   241.1445 241.1446 241.1451 SB 18-1 SB 19-1 
Stof              /                 Dato   24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 

Arsen µg/l 0,076 0,35 0,12 0,35 0,36 
Bly µg/l 0,11 0,20 0,11 0,94 0,44 
Cadmium µg/l 0,017 0,11 0,26 0,014 0,019 
Chrom µg/l 0,15 0,36 0,18 0,46 0,30 
Chrom VI µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Kobber µg/l 0,24 0,27 0,19 1,2 2,0 
Kviksølv µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Nikkel µg/l 3,5 21 17 17 9,3 
Zink µg/l 15 29 74 38 120 
Chlorid mg/l 63 170 310 260 20 
Sum BTEX µg/l 0,045 0,081 0,052 0,12 0,087 
Benzen µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Benzen-C10 µg/l <2 <2 <2 <2 <2 
C10-C25 µg/l <8 <8 <8 <8 <8 
C25-C35 µg/l <10 <10 <10 <10 <10 
C6-C35 µg/l - - - - - 
Sum PAH µg/l - - - - - 
Ethylbenzen µg/l 0,045 0,081 <0,02 0,12 0,087 
M+P xylen µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Naphthalen µg/l <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 
O-xylen µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Toluen µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Sum af Xylener µg/l 0,045 0,081 - 0,12 0,087 

 
 

Påvirkningen i de enkelte lokaliteter fremgår af tabel 17. 
 
Tabel 17 – Vandløbs- & sølokaliteter til kontrol for vandkvalitet 

Recipient 
 

Placering 
 

Afstand fra 
depot 

 
Dato 

 
Chlorid 
[mg/l] 

Nr./ID  [m]  Status  
2012 

 
2013 

 

      
[mg/l] 

 
[mg/l] 

 
Vurdering 

241.1445 NNV 1350 22.10.13 
 

Stigende 44 
 

63 Påvirket 

241.1446 NNV 900 22.10.13 
 

Faldende 190 
 

170 Meget 
påvirket 

241.1451 NNV 490 22.10.13 
 

Stabilt 320 310 Stærkt   
påvirket 

SB 18-1 / 
2351 

NNØ 250 22.10.13 Stærk stigende 10 260 Stærkt  
påvirket 

SB 19-1 / 
2461 

NØ 150 22.10.13 Stabilt 21 20 Ikke påvir-
ket 

 
 
Chloridindholdet i ”Askebæk” / målepunkterne 241.1451, 241.1446 & 241.1445 aftager som funkti-
on med afstanden fra depotet. Station 241.1451 og boring DGU 95.2488 (se tabel 18) er placeret i 
samme område og det fremgår, at chloridniveauet ligger højt i begge målestationer.  
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Jf. moniteringsprogrammet for affaldsdeponiet, så viser vandprøver taget i SB-18-1 (tabel 12 og 
forklaring til figur 5), at stationen er meget chlorid-påvirket med en stigende tendens over en år-
række. 
Det må derfor formodes, at det målte chloridindhold i 2013 (tabel 17) er retvisende, hvorimod det 
tilsvarende resultat for 2012 må anses som fejlbehæftet. 
 
I tabel 18 er analyseresultaterne af grundvand præsenteret. 
 
Tabel 18 Boringer nedenstrøms „jordskrænt“ 

DGU   95.2435 95.2436 95.2437 95.2439 95.2440 95.2441 95.2444 95.2488 95.2489 95.2490 (24.03.13) 

    24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 24.04.13 -1 
 

-2 
 

-3 
 

-4 

Arsen µg/l 5,1 64 52 5,4 0,036 <0,03 <0,03 12 2,7 0,11 
     
0,043     

 
0,077 

 
0,045 

Bly µg/l 0,1 0,06 0,38 0,11 0,29 0,49 0,45 0,30 0,14 0,28 
 

0,26 
 

0,22 
 

0,12 

Cadmium µg/l 0,031 <0,004 0,0074 0,031 0,72 0,044 0,49 <0,004 <0,004 0,0057 
 

0,0064 
 

0,97 
 

0,059 

Chrom µg/l 0,34 3,1 5,7 1,4 0,55 0,18 0,13 5,5 2,7 0,086 
 

<0,04 
 

0,21 
 

0,27 

Chrom VI µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 
<0,001 

 
<0,001 

 
<0,001 

Kobber µg/l <0,04 <0,04 1,9 0,071 2,3 2,2 1,0 0,13 0,2 0,89 
 

0,66 
 

1,0 
 

0,069 

Kviksølv µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 

<0,05 
 

<0,05 
 

<0,05 

Nikkel µg/l 220 180 3,1 34 21 0,99 26 14 1,0 0,15 
 

0,20 
 

59 
 

3,5 

Zink µg/l 370 220 26 21 92 19 74 14 3,7 7,0 
 

52 
 

80 
 

25 

Chlorid mg/l 13 380 50 11 52 10 43 330 56 12 
 

14 
 

18 
 

14 

BTEX µg/l 0,031 0,049 0,036 <0,01 0,067 - - 0,94 0,052 0,047 
 

0,11 
 

0,11 
 
- 

Benz(ghi) 
perylen µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

Benz(a)pyren µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
 

<0,01 
 

<0,01 
 

<0,01 
Dibenzo (a,h) 
anthracen µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

Benzo (b+j+k) 
Fluoranthen µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

Benzen µg/l 0,031 <0,02 
 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

Benzen- C10 µg/l <2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 
 

<2 

C10-C25 µg/l <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 
 

<8 
 

<8 
 

<8 

C25-C35 µg/l <10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 

C6-C35 µg/l - - - - - - - - - - 
 
- 

 
- 

 
- 

Sum PAH µg/l - - - - - - - - - - 
 
- 

 
- 

 
- 

Ethylbenzen µg/l <0,02 0,049 <0,02 0,026 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,052 0,047 
 

0,11 
 

0,11 
 

<0,02 

Fluoranthen µg/l <0,01 
 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

Indeno 
(1,2,3-cd)pyren µg/l <0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

M+P xylen µg/l <0,02 <0,02 
 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

Naphthalen µg/l <0,02 <0,02 
 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

O-xylen µg/l <0,02 <0,02 
 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

 
<0,02 

Toluen µg/l <0,02 <0,02 0,0036 1,0 0,041 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
 

<0,02 
 

<0,02 
 

<0,02 

Sum Xylener µg/l - 0,049 - - 0,026 - - - 0,052 0,047 
 

0,11 
 

0,11 
 
- 
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Påvirkningen i de enkelte lokaliteter fremgår af tabel 19. 
 
Tabel 19 - Chloridindhold i analyser af grundvand  

Recipient Placering Afstand fra 
depot 

Chlorid 
[mg/l] 

DGU nr.  [m] Status 2012 2013 Vurdering     [mg/l] [mg/l] 
95.2435 SSØ 600 Stabil 14 13 Ikke påvirket 
95.2436 NNØ 250 Stabil 370 380 Stærkt påvirket 
95.2437 N 150 Stigende 19 50 Moderat påvirket 
95.2439 NV 400 Stabil 12 11 Ikke påvirket 
95.2440 V 500 Stabil 52 52 Moderat påvirket 
95.2441 SV 450 Stabil 12 10 Ikke påvirket 
95.2444 S 550 Stabil 42 43 Moderat påvirket 
95.2488 NNV 200 Stigende 270 330 Stærkt påvirket 
95.2489 NØ 300 Stigende 39 56 Moderat påvirket 
95.2490 

NNV 300 

    
- - 1  - 12 Ikke påvirket 
- - 2  - 14 Ikke påvirket 
- - 3  - 18 Svagt påvirket 
- - 4 Stigende  9,3 14 Ikke påvirket 

 
Den formodede årsag til den høje chlorid-påvirkning i DGU 95.2488 er tidligere beskrevet. 
DGU 95.2436 er placeret tæt på målestationen SB18-1. Boringen er filtersat fra 3–9 m.u.t., dvs., i 
det sekundære vandmagasin og dermed påvirkelig af det forhøjede chlorid-niveau på 260 mg/liter, 
som er målt i overfladevandet i lokalitet SB-18.  
 

4.4.3 Resumé af egenkontrol  
Boringerne DGU nr. 95.2490-1 og 95.2490-2 har vandindtag i det primære magasin, chloridindhol-
det i boringerne ligger på baggrundsniveau, dvs. de er upåvirkede. Boring nr. 95.2490-3, der har 
indtag i det sekundære vandmagasin, er påvirket, idet chloridindholdet i boringerne viser let forhø-
jet værdi i forhold til baggrundsværdien. Chloridindholdet i DGU nr. 95.2490-4, som har indtag i det 
sekundære vandmagasin, er ligeledes upåvirket. 
Boringerne er placeret vest for udløbet fra depotets forsinkelsesbassin. Den let forhøjede værdi, 
der ses i DGU nr. 95.2490-3, er sandsynligvis en afspejling af det stærkt forhøjede niveau, der er 
målt i boring nr. 95.2488, som er placeret tæt ved hovedløbet for bortledning af overfladevand fra 
depotets forsinkelsesbassin. Der ses en fortsat konstant forhøjet påvirkning af chlorid for overfla-
devandet i lokalitet SB18-1, mens overfladevandet i lokaliteterne SB 19-1 og grundvandet i det 
sekundære vandmagasin i boring DGU nr. 95.2265 er upåvirkede. 
 
Sammenholdes analyseresultaterne fra hhv. overflade- og grundvand i det sekundære magasin, 
kan det konkluderes, at chloridpåvirkningen fra deponiet breder sig med en hovedvifte mod nord 
mellem DGU nr. 95.2489 og DGU nr. 95.2490 med en kraftig påvirkning i viften i retning af DGU nr. 
95.2436 og DGU nr. 95.2488. Derudover kan der konstateres et moderat forhøjet chloridniveau i 
retning mod nordvest mod boring DGU nr. 95.2440 i det sekundære vandmagasin.  
Analyseresultaterne fra boring med DGU nr. 95.2533, der er placeret i retning mod vest og som er 
filtersat i det primære vandmagasin, udviser en svag påvirkning. Boring DGU nr. 95.2712 i retning 
mod NV fra deponiet er svagt påvirket i 2013. Boringen er til indvinding af vand for markvanding, 
hvorfra der i perioder kontinuerligt indvindes meget grundvand, hvilket skaber en sænkningstragt i 
grundvandet i området omkring boringen. Denne sænkning kan muligvis påvirke/trække grundvand 
fra det sekundære magasin ned i det primære magasin og derved være årsag til, at der i perioder 
kan konstateres et svagt forhøjet chloridindhold i boringen. 
 
Der kan konstateres en svag diffus chloridpåvirkning i det sekundære- og primære vandmagasin 
mod VSV.  
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Der kan konstateres en påvirkning mod SSV i både det sekundære- og det primære vandmagasin. 
Påvirkningsgraden for DGU nr. 95.2444 ligger over alarmgrænsen for grundvandkvalitetskriteriet.  
 
Resultaterne af vandanalyserne, udtaget i driftsåret 2013, viser, at vandprøverne overholder 
alarmgrænsen for grundvandskvalitetskriteriet mht. chloridindhold, bortset fra analyseresultaterne 
hidrørende DGU nr. 95.2444, DGU nr. 95.2436 og DGU 95.2488, DGU samt målepunkterne 
241.1446, 241.1451 og SB-18-1.   
DGU nr. 95.2436 og DGU 95.2488 samt målepunkterne 241.1446, 241.1451 og SB-18-1 er alle 
lokaliseret indenfor hovedviften mellem DGU nr. 95.2489 og DGU nr. 95.2490, som vurderes at 
være den primære udbredelsesretning for chloridpåvirkningen fra deponiet.   
 
DGU nr. 95.2444 er placeret syd for deponiet dvs. opstrøms, og burde som følge heraf ikke have 
et forhøjet indhold af chlorid på 220 mg/l (målt oktober 2013). Øvrige målinger (se tabel 15 og tabel 
19) i perioden 2010-2013 vedr. DGU 95-2444 viser et chloridniveau på 30 – 73 mg/l.  
Årsagen kan muligvis henføres til gentagen saltning på området. For eftersom DGU 95.2444 er 
filtersat i det øvre grundvandsmagasin, og der ikke er vandstandsende lag mellem det frie overfla-
devand og det øvre grundvandsmagasin i området, er nedsænkning af chlor-ioner muligt. 
 
På basis af de beskrevne resultater for udviklingen af chloridindhold i påvirkede vandløb og borin-
ger er brugen af flere parametre blevet overvejet. Indhold af organisk stof, her målt som NVOC, 
har sine begrænsninger som parameter i det meget specielle sure vandmiljø. Indholdet af total 
kvælstof Ntot kan vurderes som en mulighed. Nogle kvalitative vurderinger af udviklingen i NVOC 
og Ntot i kontrolperioden har givet meget forskellige billeder. Der ses både sammenfald af stignin-
ger for begge parametre og stigninger for en enkelt af disse to. Et forhøjet indhold af chlorid følges 
ikke altid af forhøjet NVOC eller Ntot.  
Bromid indgår pt. ikke i moniteringsprogrammet men kunne evt. være en alternativ indika-
tor/parameter i forhold til chlorid mht. afdækning af påvirkningsniveauet, eftersom tolkning med 
baggrund i chlorid-niveauet kan være vanskeliggjort af et muligt forhøjet baggrundsniveau.  
 
Hvorvidt andre parametre med fordel kan/bør inddrages i det aktuelle moniteringsprogram for at 
indikere specifik påvirkning fra deponiet og ”jordskrænten”, vil kræve en nærmere analyse, hvor 
mere specifikke perkolatundersøgelser på andre lokaliteter med deponi, bør inddrages i vurderin-
gen.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


