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Sammendrag 
 
Der meddeles miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til genanvendelse af let forurenet 
jord og restprodukter til opfyldning af bassin ved Kaj 25. 
 
Aktiviteten er omfattet af punkt K 206: ” Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af 
metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen1, bortset fra de under 
K 209-K 215 nævnte anlæg.” jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen2. 
 
Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt 
meddelt. 
 
Retsbeskyttelsen for udledning af bassinvand udløber den 31. december 2011. 
 
Forudsætningerne for miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen herunder miljømæssig 
vurdering af ansøgningen findes under afsnit 2 ”Miljøteknisk Redegørelse”. 
 
I redegørelsen konkluderes det, at aktiviteten kan drives uden væsentlige gener eller risiko 
for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.  
 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 1643 af 13. december 2006 om affald 
2 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed 

Teknik- og Miljøafdeling 
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Kommunens afgørelse 
 
Nyborg Kommune godkender opfyldningsaktiviteten og efterfølgende drift efter 
miljøbeskyttelseslovens3 kapitel 5, § 33 og § 34 stk. 4, samt reglerne i Miljøministeriets 
spildevandsbekendtgørelse4, på følgende vilkår: 
 
Vilkår 
 
Indretning og drift 
 

1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøg-
ningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af 
vilkårene. 

 
2. Efter den 1. oktober 2011 må der ikke tilføres lettere forurenet jord eller flyveaske til 

kajanlægget uden fornyet godkendelse. 
 

3. Senest 31. december 2011 skal tilført lettere forurenet jord og flyveaske være 
indbygget i kajanlægget samt afdækning med ren jord, stabil grus og betonsten skal 
være afsluttet. 

 
4. Et eksemplar af denne godkendelse, instrukser og procedurer skal til enhver tid 

være tilgængelig for medarbejdere, der er beskæftiget med opbygning af kajanlæg. 
Medarbejderne skal være orienteret om godkendelsens, instruksernes og 
procedurernes indhold. 

 
5. Tilkørsel af materialer skal ske indenfor tidsrummet mandag – fredag mellem kl. 6 – 

18. Til- og frakørsel udenfor dette tidsrum kan ske efter nærmere aftale med 
tilsynsmyndigheden.  

 
Driftsaktiviteter (indbygning af jord og flyveaske i kajanlæg) skal finde sted indenfor 
tidsrummet mandag – fredag mellem kl. 6 – 18. 

 
6. Der må kun modtages lettere forurenet jord efter anvisning fra 

oprindelseskommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. dec. 2006 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 
4 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 
4 
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7. Der må kun indbygges lettere forurenet jord i kajanlægget, som overholder følgende 
grænseværdier: 
 

Stof mg/kg TS 

 Arsen (As) 20 
 Bly (Pb) 400 
 Cadmium (Cd) 5 
 Chrom total (Cr total) 1.000 
 Chrom VI (Cr VI) 20 
 Kobber (Cu) 500 
 Kviksølv (Hg) 1 
 Nikkel (Ni) 30 
 Tin (Sn) 50 
 Zink (Zn) 1000 
  
   C6-C10 kulbrinter 25** 
 >C10-C15 kulbrinter 40** 
 >C15-C20 kulbrinter 300** 
 >C20-C40 kulbrinter   600** 
 Sum af kulbrinter, C6-C40        600** 
  
 BTEX total 10 
 Benzen 1,5** 
  
 PAH total* 40 
 Benz(a)pyren 3 
 Dibenz(a,h)antracen 3 
  
 Naphthalen 1 
  
 Cyanid total 500 
 Cyanid, syreflygtig 10 
 
* Bestemmes som summen af Fluoranthen, 
benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren,  
dibenz(a, h)antracen og indeno(1,2,3-cd)pyren, 
 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998.  
Alle øvrige stoffer skal vurderes særskilt. 
**Reflabmetode 4 

 
8. Modtaget jord der indeholder andre stoffer end de i vilkår 7 nævnte, må ikke 

forekommer i koncentrationer, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende 
jordkvalitetskriterier, jf. Vejledning nr. 6/1998, tabel 6.1. 
 

9. Der må kun modtages flyveaske med et maksimalt forureningsniveau svarende til 
kategori 1 jf. bilag 4, tabel 1 i restproduktbekendtgørelsen5. 

 
10. Transport af flyveaske skal ske i lukkede beholdere/containere og skal straks ved 

modtagelse indbygges i kajanlægget. 
 
 

                                                
5 Bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2008 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og 
anlægsarbejder 
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Jord, grundvand og overfladevand 
 

11. Der skal etableres 2 moniteringsboringer i renzonen midt mellem de 2 spunsvægge, 
for monitering af forureningskomponenter i grundvandet. Den ene boring skal 
placeres midt i 20-meter renzonen og den anden boring midt i 10-meter renzonen. 
Begge boringer skal have en dybe svarende til en ½ meter dybere end 
spunsvæggene. Moniteringsboringerne skal sikres således at der ikke kan løbe 
overfladevand ned i boringen. 

 
12. Efter indbygning af lettere forurenet jord og flyveaske i kajanlægget, skal det ved 

etablering af afvandingsrender og drænrør sikres, at mindst muligt regnvand ledes 
til undergrunden. 

 
Støj 
 

13. Aktivitetens bidrag til støjniveauet i omgivelserne må ikke overstige følgende 
værdier: 

 
 

 
Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i 
dB(A) (re. 20 mPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 

 
14. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme. 

 
Luft 

 
15. Aktiviteten må ikke medføre støv- eller lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens 

vurdering giver anledning til væsentlige gener i omgivelserne. 
 
 
 

Område 
 

Mandag-fredag 
kl. 7-18 (8 timer) 

Lørdag 
kl. 7-14 (7 timer) 

 
 
 

dB(A)  

Alle dage 
kl. 18-22 (1 time) 

Lørdag 
kl. 14-18 (4 timer) 
Søn- og helligdag 
kl. 7-18 (8 timer) 

 
dB(A) 

Alle dage 
kl. 22-7 
(½ time) 

 
 
 
 

dB(A) 

Alle dage 
kl. 22-7 

Maksimal værdi 
 
 
 
 

dB(A) 

I erhvervsområde 60 60 60 - 

Det offentlige 
område 1.O.10 50 45 40 55 

I det offentligt 
område nordøst 
for aktiviteten 

45 40 40 55 

I boligområde 45 40 35 50 
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Affald og råvarer  
 

16. Virksomhedens hjælpestoffer i form af væsker samt farligt affald (olie- og 
kemikalieaffald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på 
fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og 
således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af 
den størst benyttede beholder. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan 
opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. 

 
Tilsyn og kontrol 

 
17. Som dokumentation for at godkendelsens støj- og luftvilkår overholdes, kan 

virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende: 
 
Støj 
Målinger eller beregninger af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person 
eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.  
 
Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger 
udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger. 
 
Luft 
Bestemmelse af stofudledning til luften. Målingerne skal foretages under 
repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et 
firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og 
Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger 
udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger og prøvetagning 
samt analyse af procesluft ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder 
eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og 
usikkerhedsniveau. 
 

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet 
godkendes af kommunen.  
 
Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 
efter, at disse er foretaget. 
 

18. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, 
skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende 
foranstaltninger, til kommunens godkendelse. 
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Egenkontrol 
 
19. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år 

og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 

20. Der skal udarbejdes en driftsinstruks, der angiver hvorledes anlægget skal drives. 
Instruksen skal være rettet mod driftspersonalet, der ved hjælp af instruksen skal 
kunne drive anlægget på en sådan måde, at godkendelsen vilkår overholdes.  

 
Driftsinstruksen skal som minimum indeholde: 

·  Modtage- og kontrolprocedure i forhold til at sikre, at der kun modtages de 
materialer, der må modtages 

·  Afvisningsprocedure af fejllæs 
·  Procedure for modtagekontrol 
·  Beskrivelse af analyse- og prøvetagningsprocedure  
·  Procedure for renholdelse og vedligeholdelse af veje og kørearealer 

 
Inden tilførsel af forurenet jord og flyveaske opstartes, skal ovenstående instrukser 
og eventuelle senere ændringer godkendes af tilsynsmyndigheden.  
 

21. Virksomheden skal føre journal og registrering over:  
 

·  Tilførte mængder af jord og flyveaske  
·  Godkendte anmeldeskemaer fra oprindelseskommunen 
·  Vandmængde afledt til havnebassin 
·  Analyserapporter 
·  Leverandører 
·  Vejesedler 
·  Udførte tilsyn 
·  Eventuelle uregelmæssigheder i driften (f.eks. spild af olie/brændstoffer) 

 
22. Der skal udføres stikprøvekontrol pr. 50 læs tilført forurenet jord. Udtagning af 

stikprøverne skal udføres i overensstemmelse med driftsinstruksen, jf. vilkår 20. 
 
Derudover skal modtagekontrollen i nødvendigt omfang udtage prøver til 
laboratorieanalyse af læs, hvor der ud fra en visuel inspektion, kunne være 
mistanke om for høje indhold af forureningskomponenter. 

 
Omfanget af stikprøvekontrollen, herunder antallet af analyseparametre kan tages 
op til revision én gang årligt efter årsrapporteringen. Omfanget kan dog ikke 
reduceres mere end 50 % inden for nærværende godkendelse. Ændringen skal 
meddeles skriftligt af kommunen, før den er gældende. 
 

23. Jordlæs til stikprøvekontrol eller anden modtagekontrol kan opbevares på afmærket 
område i op til 3 måneder, mens der udføres analyser. 
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Hvis virksomheden har mistanke om at jorden er forurenet ud over det godkendte, 
skal jorden afvises. 
 

24. Virksomheden skal hvert år og senest 3 måneder efter afslutning af årsregnskabet, 
til kommunen indsende en årlig redegørelse, der som minimum skal indeholde 
opgørelse af tilkørte flyveaske- og jordmængder samt resultater og konklusioner af 
egen kontrol. 
 

25. Virksomheden skal med et års mellemrum, første gang i december 2010, lade 
foretage en repræsentativ analyse af stofindholdet i vandet i de 2 
moniteringsboringer, jf. vilkår 11.  
 
Prøvetagning og parameter for analyse fastlægges af tilsynsmyndigheden med 
udgangspunkt i vilkår 28. 
 
Analyserapport skal være kommunen i hænde senest 2 måneder efter 
prøveudtagningen. 
 
Ved konstatering af gennemslag skal virksomheden til kommunen fremsende 
forslag til afhjælpende foranstaltninger. 

 
Spildevandstilladelse 
 

26. Tilladelsen for afledning af bassinvand er midlertidig og gældende frem til den 31. 
december 2011. Ansøgning om eventuel forlængelse af tilladelsen skal fremsendes 
senest én måned før udløb af nærværnede tilladelse. 
 

27. Før påbegyndelse af udledning af bassinvand til havnebassinet skal der udtages 
prøver af vandet i bassinet. Prøvetagningen skal først foretages når opfyldning med 
lettere forurenet jord og flyveaske er påbegyndt.  

 
For hver gang der ønskes udledning af bassinvandet, skal der udtages prøver af 
bassinvandet.  
 
Prøvetagning og analyseprogram fastlægges efter aftale med tilsynsmyndigheden. 
Prøverne skal analyseres af et laboratorium der er akkrediteret til analyse af de 
fastlagte parametre. 

 
28. Det forurenede bassinvand skal ved udledning til havnebassinet overholde følgende 

særlige vilkår: 
 

·  Mineralsk olie:    2500 mg/l 
·  BTEX:                         200 mg/l   
·  PAH(sum16EPA)                                                       10 mg/l 
·  Benz(a)pyren    0.01 mg/l 
·  Dibenz(a,h)antrachen                                             0.01 µg/l 
·  Flouranthen    0.25 µg/l 
·  Benz(b+j+k)flouranthen    0.01 µg/l 
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·  Indeno(1,2,3-cd)pyren    0.01 µg/l 
·  Phenoler/Chlorphenoler*(sum)    150 mg/l                 
·  Chlorerede opløsningsmidler**(sum)                       100 � g/l 
·  Vinylchlorid                             5 � g/l 
·  Kviksølv (Hg)        2 � g/l 
·  Cadmium (Cd)      12 � g/l 
·  Nikkel (Ni)      50 � g/l 
·  Chrom (Cr)      50 � g/l 
·  Kobber (Cu)      15 � g/l 
·  Bly (Pb)      20 � g/l 
·  Cyanid                         50 � g/l 

 
*:   phenol, creosoler, xylenoler, 2,4-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-     
     tertrachlorphenol, pentachlorphenol og 4-chlor-3-methylphenol. 
**: chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen og tetrachlor- 
     ethylen 
  
For samtlige parametre gælder at de angivne grænseværdier er middelværdier, 
som ikke må overskrides i kontrolperioden. 
Enhver enkeltprøve må maksimalt overskride kravet til stikprøvernes middelværdi  
med 50 %. 
 
Kontrolperioden er 12 måneder - hvis der foreligger færre end 6 prøvetagninger i 
løbet af kontrolperioden forlænges denne til det tidspunkt, hvor der foreligger 
resultater af netop 6 prøvetagninger. 

 
29. Såfremt det viser sig nødvendigt at forrense bassinvandet til sikring af overholdelse 

af de fastsatte grænseværdier inden udledning til fjorden, skal virksomheden 
etablere en passende renseforanstaltning. 
 
Prøvetagning, hyppighed og analyseprogram fastsættes efter aftale med 
tilsynsmyndigheden. Prøverne skal analyseres af et laboratorium der er akkrediteret 
til analyse af de fastlagte parametre. 
 

30. Virksomheden skal inden etablering af ovennævnte renseforanstaltning, indsendes 
en beskrivelse/redegørelse af dette til godkendelse/accept hos Nyborg Kommune. 
Redegørelsen skal omfatte en indretnings- og driftsmæssig beskrivelse af 
renseforanstaltningen og skal tillige indeholde forslag til prøvetagnings- og 
analyseprogram for kontrol af det forrensede bassinvand. 
 

31. Alt overfladevand fra de befæstede arealer samt fra drænrørene fra kajanlægget, 
skal inden afledning til havnebassinet ledes gennem sandfang og veldimensioneret 
olieudskiller med flydelukker.  
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Andre miljøregler 
 
I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er 
omfattet af. Eksempelvis: 
 
Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid 
transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet 
i det gældende regulativ. 
 
Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt 
pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen. 
 
Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge 
følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at 
informere kommunen herom. 
 
 
Ændringer på virksomheden 
 
Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden 
gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan 
ske inden for rammerne af denne godkendelse. 
 
 
Retsbeskyttelse 
 
Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller 
ved påklage 8 år fra endelig afgørelse6. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, 
men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.  
 
I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere7.  
 
Retsbeskyttelsen for udledning af bassinvand følger vilkår 26 og er dermed kun gældende 
til den 31. december 2011. 
 
 
Lov om forurenet jord 
 
Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord8. Oprensning efter alle forureninger af 
jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.  
 
Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den 
virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. 
Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 
3 i Lov om forurenet jord). 

                                                
6 jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven 
7 jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 
8 Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 
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Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt 
ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne 
forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De 
klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og enhver med en 
individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage skal sendes til kommunen, som 
sender den videre til Miljøklagenævnet. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 17. februar 2009.  
 
Nyborg Kommune skal have modtaget en eventuel klage senest ved kontortids ophør den 
17. marts 2009, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over 
godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Birgit Sønderskov Weber 
Gruppeleder 
Natur og Miljø 

 
/                              Per Jürgensen 
                               sagsbehandler 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-
post: syd@sst.dk  
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, e-post: at@at.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: 
dn@dn.dk 
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2. Miljøteknisk Redegørelse 
 
2.1  Ansøger 
 
Firmaet Rambøll Danmark A/S, Sønderbrogade 34, 7100 Vejle, har ved brev af 13. 
oktober 2008 på vegne af virksomheden Associated Danish Ports A/S (ADP), til 
kommunen ansøgt om miljøgodkendelse til genanvendelse af forurenet jord og 
restprodukter, for opfyldning i forbindelse med kajudvidelse af Kaj 25 i Nyborg Havn. 
 
Virksomhedsdata er som følger: 
 

Ansøger og ejer: 
Associated Danish Ports A/S 
Vesthavnsvej 33 
7000 Fredericia 
tlf. 7921 5000 
CVR-nummer: 25277236 
P-nummer: 1013767846 
 
Virksomhedens beliggenhed: 
Lindholm Havnevej 27  
5800 Nyborg 
Matr. nr.: del af 1 ayz Nyborg Markjorder 
 
Kontaktperson: 
Teknisk chef, Søren Møller Petersen 

 
Som led i udbygning af Nyborg Havn ønsker ADP at ændre kajstrækningen ved Kaj 25, for 
at havnen kan modtage større skibe. For at ændre kajstrækningen er det nødvendigt at 
opfylde den bagved liggende gamle kajplads.  
 
Til opfyldning af kajanlægget skal der anvendes ca. 135.000 m3 jord. For at minimere 
brugen af nye materialer (ikke fornyelige råstoffer) søger ADP om tilladelse til at indbygge 
lettere forurenet overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter samt flyveaske fra 
kulfyrede kraftværker. Det vurderes, at der i projektet kan genanvendes ca. 70.000 m3 
lettere forurenet jord og flyveaske. 
 
I forbindelse med opfyldning af kajanlægget vil der ske fortrængning af vand til 
havnebassinet. ADP søger derfor om tilladelse til udledning af spildevand til 
havnebassinet. 
 
Etablering af kajanlægget forventes påbegyndt primo 2009 og afsluttet ultimo 2011. 
Tilførsel af forurenet jord og flyveaske forventes afsluttet senest ultimo 2011. 
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Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens9 §§ 34 og 40 a 
 
Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med 
miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens 
ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle 
af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af 
meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om 
sikkerhedsstillelse.  
 
Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at Miljø- og Energiministeren opretter et 
miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a. 
 
Ifølge det oplyste er ingen i ADP ledelse i ovennævnte register, hvorved der kan meddeles 
godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 
 
2.2  Lovgrundlag 
 
Virksomhedens aktivitet bestående af opfyldning af kajanlæg med lettere forurenet jord og 
flyveaske er omfattet af listepunkt K 206: ”Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af 
metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen10, bortset fra de under 
K 209-K 215 nævnte anlæg.” jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen11. 
 
Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. 5 §§ 33 og 34, stk. 4 i 
miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen samt 
spildevandsbekendtgørelsen12. 
 
Aktiviteten er omfattet af VVM-bekendtgørelsen13 med Kystdirektoratet som VVM-
myndighed. Kystdirektoratet har i brev af 26. november 2008 truffet afgørelse om at 
aktiviteten ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. 
 
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling14. Dette medfører, at 
virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og 
godkendelse. I 2008 udgør brugerbetalingen 265,19 kr. pr. time. 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse 
10 Bekendtgørelse nr. 1643 af 13. december 2006 om affald 
11 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed 
12 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 
4 
13 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning 
14 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse 
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2.3   Sagsakter 
 
Kommunen har den 13. oktober 2008 fra det rådgivende firma Rambøll Danmark A/S 
modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af virksomheden. Ansøgningen omfatter 
følgende materiale: 
 

1. Ansøgning (Miljøteknisk beskrivelse) af 13. oktober 2008 beskrivende placering af 
aktiviteten, etablering af forureningsbegrænsning samt forslag til egenkontrol. 

2. Projektbeskrivelse af 10. oktober 2008 omhandlende bl.a. hydrogeologiske forhold, 
stedlige forhold, kajanlæg, opfyldning/depot på bagareal, modtagestation for 
depotmateriale. 

3. Oversigtsplan af 11. juli 2008 visende placering af kajanlægget i forhold til 
omgivelserne. 

4. Plantegning af 11. juli 2008 visende uddybning og opfyldning. 
5. Tværsnitstegning af 11. juli 2008 visende kote og spunsvæggene. 

 
Kommunen har ved brev af 17. december 2008 til virksomheden fremsendt et udkast af 
miljøgodkendelsen til kommentering. Rambøll Danmark A/S har på vegne af 
virksomheden ved brev af 13. januar 2009 fremsendt kommentarer til udkastet. 
Kommentarerne omfatter rettelser til redegørelsen samt bemærkninger til 
grænseværdierne for støj og spildevand. Rettelserne er indarbejdet i godkendelsen. 
 
For støjen er der foretaget ændring i grænseværdien for område 1.O.10, da området er 
udlagt til institutioner. Der er sket en lempelse af grænseværdien i forhold til udkastet, da 
området kan sammenlignes med etageboligområde. For det rekreative område nordøst for 
kajanlægget er grænseværdien fastholdt samt udarbejdet en præcisering i redegørelsen. 
 
2.4   Beliggenhed 
 
Jævnfør kommunens kommuneplan (Nyborg Kommunes kommuneplan 2001) er 
virksomheden beliggende i havneområde 1.H.1. Placeringen af virksomheden (ADP’s 
arealer) i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1. Placering af kajanlægget fremgår af 
bilag 2. 
 
Området er omfattet af kommunens lokalplan nr. 213 af februar 2009. Lokalplanen 
omfatter udviklingen af havneområdet og indbefatte dermed også udvidelsen af 
kajanlægget. 
 
Ifølge lokalplan 213 skal området ved Kaj 25 anvendes til følgende: 
 

Godstrafikhavn, delområde I: 
Det må indenfor området etableres virksomheder i miljøklasse 3 – 7, industri-, 
værksteds-, fremstillings-, oplags- og transportvirksomhed med tilknytning til havnen. 
De laveste miljøklasser skal lokaliseres som stødpudezone mod naboområderne og 
administrations- og serviceområdet ved Lindholm Havnevej. 

 
Aktivitetens placering er dermed i overensstemmelse med planstatus. 
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Følgende afstande gør sig gældende fra det opfyldte kajanlæg: 

·  Nærmeste boligområde (1.B.8) forefindes ca. 650 meter nordvest for kajanlægget. 
·  Ca. 550 meter mod nordvest forefindes det offentlige område 1.O.10, indeholdende 

institutioner som børnehave, undervisning, kultur repræsentation, o.lign. 
·  Ca. 400 meter mod nordøst ligger et offentligt friareal, bl.a. bestående fredede 

skovarealer. 
·  Nord for havneområdet forefindes erhvervsområderne 1. E.2 og 1.E.11. 

 
Drikkevandsinteresser 
 
Udvidelsen af kajanlægget etableres på marineområde. Der ikke knyttet særlige 
drikkevandsinteresser til området.  
 
2.5   Indretning og drift 
 
2.5.1 Produktion (projektbeskrivelse) 
 
Nyborg Havn ønsker at udvide Kaj 25, Lindholm. Den nuværende kajlængde er ca. 240 m, 
hvoraf ca. 210 m mod øst har en vanddybde på 11 m og de resterende 30 m mod vest har 
en vandybde på 8,5 m. Kajlængden er ikke tilstrækkelig i visse situationer, og der savnes 
desuden mulighed for at håndtere Ro-Ro (Roll on and Roll off) skibe i Nyborg Havn. 
 
I fase 1 af udvidelsen af Kaj 25 forlænges kajfronten med ca. 115 m, jf. bilag 2. 
Vanddybden ved kajfronten er ca. 8,5 m, men kajen er forberedt for 12 m vand. Det 
opfyldte areal på søterritoriet omfatter 13.000 m2.  
 
Kajkonstruktionen består af 2 parallelle spunsvægge.  Afstanden mellem den forreste og 
bagerste spunsvæg er 20 m langs forlængelsen, og 10 meter langs fløjstrækningen. 
Afstanden er dels fastsat ud fra stabilitetshensyn, og dels ud fra, at frontstrækningen skal 
kunne anvendes til havneformål, selvom opfyldningen af bagarealet ikke er helt afsluttet. 
Der foretages en gensidig forankring af spunsvæggene. 
 
Det sikres ligeledes, at bagvæggen rammes minimum 1,5 - 2 m ned i havbunden, der 
består primært af kalk, for at opnå en tilstrækkelig tæt konstruktion ud mod havnebassinet. 
 
Der påregnes udført en dobbelt spunsvæg, hvor den bagerste spunsvæg ind mod depotet, 
er tætnet i låsene med et anerkendt tætningssystem.  
 
Imellem den nye dobbelte spunsvæg opfyldes med rene materialer, jf. bilag 3. På resten af 
arealet opfyldes med lettere forurenet jord og flyveaske til maksimalt 1,5 m under 
fremtidigt terræn. Den forurenede jord og flyveasken afdækkes med ca. 1,5 m ren jord. 
 
Øverst etableres der en afdækning med betonsten på halvdelen af arealet ud mod den nye 
havnekaj (ca. 5000 m²). Den anden halvdel mod land slutafdækkes med stabilt grus med 
afvandningsrender i overfladen. Derved ledes hovedparten af overfladevand væk inden en 
nedsivning vil ske. Som ekstra sikkerhed etableres drænrør i hele arealet. Etablering af 
ledninger mv. forventes således at kunne ske uden kontakt til de forurenede materialer.  
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Det vurderes, at der kan indbygges ca. 70.000 m3 lettere forurenet jord og flyveaske i 
forbindelse med udvidelse af kaj 25. 
 
ADP søger om tilladelse til at indbygge jord med forureningsniveau svarende til det, der 
fremgår af den efterfølgende tabel. 
 

Stof mg/kg TS 

 Arsen (As) 20 
 Bly (Pb) 400 
 Cadmium (Cd) 5 
 Chrom total (Cr total) 1.000 
 Chrom VI (Cr VI) 20 
 Kobber (Cu) 500 
 Kviksølv (Hg) 1 
 Nikkel (Ni) 30 
 Tin (Sn) 50 
 Zink (Zn) 1000 
  
   C6-C10 kulbrinter 25** 
 >C10-C15 kulbrinter 40** 
 >C15-C20 kulbrinter 300** 
 >C20-C40 kulbrinter   600** 
 Sum af kulbrinter, C6-C40        600** 
  
 BTEX total 10 
 Benzen 1,5** 
  
 PAH total* 40 
 Benz(a)pyren 3 
 Dibenz(a,h)antracen 3 
  
 Naphthalen 1 
  
 Cyanid total 500 
 Cyanid, syreflygtig 10 
 
*Bestemmes som summen af Fluoranthen, 
benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren,  
dibenz(a, h)antracen og indeno(1,2,3-cd)pyren, 
 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998. 
Alle øvrige stoffer skal vurderes særskilt. 
**Reflabmetode 4 
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ADP søger desuden om tilladelse til indbygning af flyveaske, med et maksimalt 
forureningsniveau svarende til kategori 3 i henhold til restproduktbekendtgørelsen15, jf. 
efterfølgende tabel: 
 

Stof mg/kg TS 

 Arsen  > 20 
 Bly  > 40 
 Cadmium  > 0,5 
 Chrom, total  > 500 
 Chrom (VI)  > 20 
 Kobber  > 500 
 Kviksølv  > 1 
 Nikkel  > 30 
 Zink  > 500 

Eluat µg/L 

 Klorid 150.000 – 3.000.000 
 Sulfat  250.000 – 4.000.000 
 Natrium  100.000 – 1.500.000 
 Arsen  8 - 50 
 Barium  300 – 4.000 
 Bly  10 - 100 
 Cadmium  2 - 40 
 Chrom, total  10 - 500 
 Kobber  45 – 2.000 
 Kviksølv  0,1 - 1 
 Mangan  150 - 1.000 
 Nikkel  10 - 70 
 Zink  100 – 1.500 

 

Baggrunden for at anvende flyveaske er at ADP er bekymret for om der er tilstrækkelig 
med let forurenet jord til rådighed, hvilket kan forlænge tidspunktet for færdiggørelse af 
opfyldningen betragteligt. Tilladelse til anvendelse af flyveaske kan forkorte dette 
tidspunkt. 
 
For at undgå indbygning af jord eller flyveaske med højere forureningskoncentrationer eller 
andre forureningstyper udarbejder ADP en drifts- og kontrolinstruks, hvorigennem det 
sikres, at der kun modtages de materialer, som miljøgodkendelsen giver lov til. 
 
I drifts- og kontrolinstruksen beskrives, hvorledes det sikres, at der foreligger 
dokumentation for materialernes forureningsniveau ikke overstiger de fastsatte 
grænseværdier og at anmeldelse af jordflytning er godkendt af de relevante myndigheder. 
Det beskrives desuden, hvordan oplysninger om oprindelsessted, mængder, 
forureningsniveau, transportør mv. registreres. 
 
ADP oplyser at mængderne af flyveaske og andet forurenet jord ikke kendes på 
nuværende tidspunkt. Kendskabet hertil fås først kort før anlægsarbejdet skal 

                                                
15 Bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2008 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og 
anlægsarbejder 
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igangsættes. Derfor kan det ikke på dette tidspunkt oplyses hvilke forureninger jorden 
stammer fra og fra hvilke områder. Mængden af flyveaske er endvidere afhængig af hvor 
store mængder forurenet jord, der kan skaffes på anlægstidspunktet. Der vil kun blive 
indbygget materialer der overholder de forureningsniveauer, der er angivet i ansøgningen. 
 
2.5.2 Driftstid 
 
Tilkørsel samt indbygning af forurenet jord og flyveaske vil som udgangspunkt ske på 
hverdage i dagtimerne. Levering af materialer kan dog også forekomme på andre 
tidspunkter af døgnet, både med lastbil og skib. 
 
2.5.3 Bygninger 
 
Der etableres ingen bygninger i forbindelse med aktiviteten. Hvis nødvendigt installeres 
midlertidigt en skurpavillon til personale/administrationen. 
 
2.5.4 Maskiner/anlæg 
 
Til rensning af fortrængt bassinvand, installeres et antal containere indeholdende udstyr 
for rensning af spildevandet, inden det udledes til havnebassinet. 
 
2.5.5 Råvarer og hjælpestoffer 
 
I forbindelse med drift af rensningsanlægget for spildevand, kan der være behov for 
anvendelse af f.eks. fældningskemikalier. Dette vides dog ikke på nuværende tidspunkt, 
og kendes først efter analyse af bassinvandet. 
 
2.6  Miljøteknisk vurdering 
 
2.6.1 Støj/vibrationer  
 
Til- og frakørsel til pladsen samt eventuel levering af materialer med skib er de 
væsentligste støjkilder. Herudover vil der være støj fra intern transport på pladsen i 
forbindelse med indbygning af jorden og flyveasken. 
 
Til- og frakørsel med lastbiler vil ske via Slipshavnsvej og Lindholm Havnevej, som i 
forvejen betjener havneområdet.  
 
ADP finder at støjbelastningen i forbindelse med til- og frakørsel af forurenet jord og 
eventuel flyveaske, ikke at adskille sig fra den støj, der forekommer i forbindelse med til- 
og fra kørsel til havneområdet, hvor til der i forvejen er meget tung trafik. Der vil heller ikke 
være tale om støj, som adskiller sig fra andre havnebygningsprojekter, som ikke er 
omfattet af kravet om en miljøgodkendelse. 
 
Havneområdet er afspærret af bomme. Vognmænd og andre, som skal have adgang til 
området i forbindelse med afhentning eller levering af varer, skal have adgangskort eller 
adgangskode udleveret gennem skibets agent, stevedorefirmaet eller speditionsfirmaet. 
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Alternativt kan de blive ledsaget ind i området. Der vil således kun være adgang til 
området efter nærmere aftale. 
 
Kommunens vurdering 
 
Kommunen er enig med virksomheden at støjbidraget fra aktiviteten kan sammenlignes 
med almindelig byggearbejde. Den væsentligste støj vil komme fra kørsel med lastvogne 
og entreprenørmateriel.  
 
Derudover vil der være støj fra drift af rensningsanlæggene (pumper, ventilationsanlæg, 
etc.) 
 
Grundet den forholdsvis lange afstand fra aktiviteten til boligområderne, svarende til 
mindst 650 meter, er kommunen af den overbevisning at aktiviteten på hverdage i 
dagperioden normalt ikke vil kunne høres i boligområderne. Det kan dog ikke udelukkes at 
aktiviteten kan høres i weekenden og uden for dagperioden. 
 
Slipshavnsvej og Lindholm Havnevej, hvor der i forvejen forekommer tung trafik, er 
tilsluttet det overordnede trafiksystem i Nyborg, via det vigepligtsregulerede kryds ved 
Storebæltsvej. Herfra er der kort afstand til tilslutningsanlægget ved motorvej E20. Trafikalt 
vil aktiviteten dermed være af mindre betydning. 
 
Kommunen finder at der bør meddeles støjvilkår indeholdende nedenstående 
grænseværdier, hvilket svarer til de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens 
støjvejledning16, for de enkelte områder liggende uden for virksomhedens eget areal.  
 
Virksomhedens maksimale støjbidrag bør ikke overstige følgende støjgrænseværdier, målt 
uden for eget areal i erhvervsområde: 
 

60 dB(A) / 60 dB(A) / 60 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden 
 
i det offentlige område 1.O.10: 
 

50 dB(A) / 45 dB(A) / 40 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden 
 
i det offentlige område nordøst for aktiviteten: 
 

45 dB(A) / 40 dB(A) / 40 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden 
 
i boligområde: 
 

45 dB(A) / 40 dB(A) / 35 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden 
 
Støjgrænseværdierne i det offentlige område 1.O.10 er fastsat ud fra at området er jf. 
kommuneplanen er udlagt til institutioner samt at der overnattes på visse af dem. Da dele 

                                                
16 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: ”ekstern støj fra virksomheder” 
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af institutionerne er etagebygninger anvendes de vejledende grænseværdier for 
etageboligområder. 
 
Det offentlige område nordøst for aktiviteten er jf. kommuneplanen udlagt til rekreativt 
område. Baggrunden for at fastsætte en støjgrænseværdi på 40 dB(A) i natperioden, 
begrundes med at der ikke er tilladt overnatning i området. 
 
Grundet den begrænsede støjende aktivitet, bør virksomheden ikke have problemer med 
overholdelse af støjgrænseværdierne. 
 
Ifølge det oplyste forefindes ingen anlæg eller aktiviteter der giver anledning til vibrationer. 
   
2.6.2 Luft/lugt 
 
ADP oplyser at der kun forekommer luftforurening i form af støv fra pladsen under tørre 
perioder. Såfremt dette forekommer, vil der etableres sprinkling eller anden form for 
befugtning af materialer. 
 
Virksomheden henviser til at Energi 2 i forbindelse med opfyldning af askedepot i Køge 
Havn, har gennemført et måleprogram for at overvåge støvbelastningen fra deponering af 
asken. Der har ikke kunnet påvises øgede støvkoncentrationer (Køge Havn, Jorddepot, 
havneudvidelse og rekreative områder, VVM-Baggrundsundersøgelser – Rapport nr. 7. 
DHI og Niras 2004). 
 
ADP finder at der kan foretages samme antages i forbindelse med indbygning af flyveaske 
i Nyborg Havn.  
 
Kommunens vurdering 
 
Ifølge det oplyste vil nyttiggørelsen af let forurenet jord og flyveaske sammen med 
uforurenet jord til opfyldning af kajanlægget, ikke i sig selv udgør nogen væsentlig 
miljømæssig belastning i form af emissioner til luft eller i form af lugt. 
 
Da der ifølge virksomheden kun forekommer luftforurening fra drift af aktiviteten i form af 
støv fra intern kørsel og håndtering af materialerne, finder kommunen at der som minimum 
skal fastsættes vilkår om befugtning, således at der ikke opstår støvgener fra aktiviteten. 
 
2.6.3 Affald 
Virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til affaldsproduktion. Hvis der mod 
forventning modtages jord i blandet affald, afvises jorden. 
 
Kommunens vurdering 
 
Idet aktiviteten ikke frembringer affald fastsættes ingen affaldsvilkår. 
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2.6.4 Jordforurening 
 
Udsivning på grund af regnvand 
Det opfyldte område afsluttes med en stabilgrusbelægning som anlægges med et 
afvandingssystem. Det totale areal er ca. 13.000 m2 jf. bilag 3. Heraf er ca. 2.900 m2 af 
arealet opbygget med rene materialer under stabilgruset (området mellem spunsvæggene) 
og at det resterende areal befæstes ca. halvdelen men betonsten, der anses for 
uigennemtrængelig for vand. Således sker der nedsivning af nedbør til de forurenede 
materialer over et areal på ca. 5.000 m2. Det er vurderet, at der kan indbygges 70.000 m3 
forurenet jord og flyveaske. I det følgende antages det, at halvdelen udgøres af flyveaske 
og den anden halvdel af forurenet jord. 
  
Slutafdækningen med betonsten på den ene halvdel af det nye kajareal giver ingen 
nedsivning af overfladevand og dermed ikke noget bidrag til udvaskning af miljøfarlige 
stoffer til havvandet. Sammenholdt med at arealet med stabilt grus ligger længst inde på 
land og overfladen indrettes, således at mest muligt regnvand afledes inden en 
nedsivning, vil dette areal heller ikke bidrage til udvaskning af miljøfarlige stoffer i 
væsentlig grad.  
 
Grundvandsforhold 
Bag opfyldningsarealet (ind i landet) er der store befæstede området hvilket betyder, at 
mængden af nedbør der kan infiltrere og principielt trække forurenende stoffer mod havet 
er meget begrænset. I øvrigt bemærkes, at grundvandspejlinger i området stort set er i 
samme kote som havet og den generelle grundvandsudstrømning er dermed lille.  
 
Der foreligger ikke grundvandskemiske analyser af vandet i boringer på landområdet, men 
formodentlig har grundvandet forhøjet salinitet på grund af indtrængende havvand.  
Hele halvøen som havnen er beliggende på samt den østlige del af Nyborg er klassificeret 
som et område med begrænsede drikkevandsinteresser i Fyns Amts regionplan fra 2005. 
  
Geologi 
Den yderste spunsvæg (mod vandområdet) rammes i kalken. Permeabiliteten af kalken er 
ukendt, men kan være relativt høj, f.eks. hvis der er tale om opsprækket kalk.  
 
Udsivning til vandområdet 
Der er i beskrivelsen af tætningssystemet gjort rede for tætheden af den dobbelte 
spunsvæg samt sandbræmmens filterfunktion (se afsnit 2.6.5 Spildevand, Mulig udsivning 
i forbindelse med vandudveksling gennem spunsvæggen). På den baggrund tages der i 
det følgende udgangspunkt i, at den potentielle transport af forurenende stoffer til 
havmiljøet alene kan ske under den dobbelte spunsvæg og via udsivende grundvand 
gennem havbunden.  
 
Hensigten med afvanding er at hindre at forurenende stoffer transporteres med vandet til 
det tilstødende vandområde, samt opretholde reducerede forhold i det opfyldte materiale, 
hvorved den opløste fraktion af de miljøfremmede stoffer minimeres. Derfor er det 
sandsynligt, at de forurenende stoffer i den forurenede jord og flyveasken i høj grad vil 
være sorberet til jord- og flyveaskepartikler og dermed ikke opløses til vandfasen.  
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Det relativt tunge havvand trænger formentlig ind som en kile under det ferske grundvand 
og der vil ske opblanding mellem havvandet og det ferske vand. Udvekslingen mellem 
grundvand og havvand er meget begrænset – det ses af grundvandspotentialet som stort 
set er det samme som havvandstanden. På den baggrund er det meget usandsynligt, at 
forurenende stoffer som tungmetaller, PAH’er og lettere komponenter vil bidrage til 
forurening af havmiljøet i mængder der er målelige.  
 
Strømningen af grundvand i området som helhed vurderes i øvrigt som værende så ringe, 
at risikoen for væsentlig udsivning til det bagvedliggende areal er lille.  
 
Samlet vurderes, at transport af forurenende stoffer væk fra deponiet vil være yderst 
begrænset på grund af de hydrologiske og geologiske forhold samt den tilbageholdelse 
ved binding til jord- og flyveaskepartikler der forventes.  
 
Kommunens vurdering 
 
Kommunen er generelt enig i virksomhedens betragtninger om risikoen for udvaskning af 
forureningskomponenter fra depotet til havet, samt at såfremt der sker en udvaskning vil 
den ske under barrieren, bestående af spunsvæggene. 
 
Kommunen finder dog ikke at der belæg for at den generelle grundvandsudstrømning er 
lille, på grund af at grundvandspejlinger i området stort set er i samme kote som havet. 
Som følge af havets bevægelser, strømningsforhold ved havnen samt vandtrykket fra 
grundvandet, er kommunen af den opfattelse at der kan være en stor 
grundvandsudstrømning.  
 
Udsivning fra depotet kan derved forekomme gennem kalklaget og/eller gennem en 
sprængt forsegling i spunsvæggen. På den baggrund bør der fastsættes vilkår om 
etablering af mindst 2 moniteringsbrønde, i det rene område mellem de 2 spunsvægge.  
 
Der bør mindst 1 gang om året udtages vandprøver der analyseres for samme parametre 
som spildevandet, således at virksomheden kan pålægges at gribe ind, hvis der 
konstateres forhøjede værdier. Kontrollen skal principielt udføres i hele depotets levetid. 
 
Den periodiske kontrol kan efter ansøgning fra virksomheden ændres til et andet interval, 
jf. 72 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Ifølge § 6, stk.1, pkt. 2 i restproduktbekendtgørelsen17 er genanvendelse af kategori 2 og 3 
produkter betinget af at de ikke anbringes over højeste grundvandsspejl. Kravet er fastsat 
ud fra en betragtning af at der ikke må ske en unødvendig udvaskning fra restprodukterne. 
Ifølge det oplyste ligger grundvandsspejlet i depotet ca. i samme niveau som havet. Da 
der afdækkes med 1,5 meter rene materialer og toppen af depotet dermed ligger tæt på 
grundvandspejlet, finder kommunen det problematisk at give tilladelse til opfyldning med 
flyveaske, der har kategori 2 og 3.  
 

                                                
17 Bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2008 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og 
anlægsarbejder 
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Flyveaske har endvidere den egenskab at når den bliver våd ændres omgivelsernes pH-
værdi, således at risikoen for udvaskning af metaller fra f.eks. forurenet jord øges. 
 
Kommunen kan jf. § 7 i samme bekendtgørelse meddele dispensation fra reglerne i 
bekendtgørelsen betinget af at nærmere angivne vilkår overholdes. 
 
Miljøcenter Odense har i forbindelse med høring om VVM-pligt af udvidelsen af havnen, 
bl.a. skrevet følgende til VVM-myndigheden, Kystdirektoratet, den 7. oktober 2008: 
 

Miljøcentret skal bemærke, at der ikke kan udelukkes at vandmiljøet vil blive påvirket af 
evt. udsivning af kemiske stoffer fra de lettere forurenende jord, der forventes brugt til 
opfyldning ved etableringen af kajanlæg. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at for 
marine områder som Nyborg Havn/Fjord skal der ifølge Miljømålsloven/Vandramme-
direktivet ske en progressiv reduktion af forurening med prioriterede stoffer samt 
standsning eller udfasning af emissioner, udledninger og tab af prioriterede farlige 
stoffer, jf. Vandrammedirektivets artikel 4. 

 
På grund af målsætningen for Nyborg Havn/Fjord, grundvandsspejlet høje placering samt 
forsigtighedsprincippet, finder kommunen at der ikke kan gives dispensation for 
bestemmelserne i restproduktbekendtgørelsen.  
 
Såfremt virksomheden ønsker at anvende flyveaske til opfyldning, kan der kun gives 
tilladelse til anvendelse af flyveaske omfattet af kategori 1. 
 
2.6.5 Spildevand 
 
Aktiviteten giver ikke anledning til spildevand, men i forbindelse med at kajanlægget fyldes 
op med jord/flyveaske, bliver der fortrængt vand, som påtænkes udledt til havnebassinet. 
 
Udledning af fortrængt vand til havnebassin 
Vand, som fortrænges, når opfyldning med forurenet jord og flyveaske er påbegyndt, må 
forventes at indeholde olie og tungmetaller. Indholdet af forurenende stoffer (tungmetaller, 
oliekomponenter) i det fortrængte vand kendes ikke nærmere, men der er i forbindelse 
med tilsvarende projekter gennemført vurderinger af forholdene, når flyveaske og 
forurenet jord kommer i kontakt med vand. Virksomheden har anvendt erfaringer fra 
lignende projekter i nedenstående vurdering. 
 
Her forudsættes, at halvdelen består af flyveaske og den anden halvdel af forurenet jord. 
Under opfyldning med flyveaske og forurenet jord forventes det, at koncentrationen af 
forurenende stoffer i bassinvandet og dermed også i vandet der afledes, stiger 
efterhånden som der tilføres mere materiale og vandvolumenet reduceres. I vurderingen 
tages det samlede bidrag fra flyveaske og jord i betragtning.  
 
Forureningskomponenter i materialerne kan spredes via vand. I det følgende foretages en 
overslagsberegning over kontakten mellem vand og flyveaske/forurenet jord.  
 
Inden opfyldningen sker en udpumpning af vand indtil 0,5 meter under havvandstand 
(oplyst af firmaet Grontmij | Carl Bro). Ved et grundareal på ca. 10.000 m2 svare dette et 
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behov for udpumpning af 5.000 m3 vand. Desuden forudsættes, at indbygningen af 
materialerne sker over en periode på 0,5 år og en nettoinfiltration til materialerne på 350 
mm/år og der er gjort antagelser om arealet af de forurenede materialer samt forventet 
middelvanddybde. Indgående parametre til beregningen ses i tabellen herunder.  
 

Parameter Værdi Enhed 

Nedbør 700 mm/år 

Nettoinfiltration 350 mm/år 

Areal 10.000 m2 

Gennemsnitlig vanddybde 10 m 

Porøsitet af materiale 0,3 - 

Volumen af materiale 70.000 m3 

Densitet af materiale 1.350 kg/m3 

 
Ud fra disse parametre findes, at den 70.000 m3 store blanding af flyveaske og forurenet 
jord er i kontakt med et vandvolumen af omtrent samme størrelse fra opfyldningen 
påbegyndes til der befæstes med fast belægning. Det giver et gennemsnitligt L/S forhold 
på ca. 1,2 l/kg under opfyldningen.  
 
Ved et højt L/S forhold er der meget vand i forhold til materiale. Det betyder, at der 
forventes lavere koncentrationer af forurenende stoffer i det fortrængte vand end ved lave 
L/S forhold, da et større vandvolumen fortynder koncentrationen af de udvaskede stoffer.  
 
Der er i et lignende projekt (Køge Havn) modelleret udvaskning af forurenende stoffer fra 
flyveaske og forurenet jord ved et L/S forhold på 2 l/kg og det vurderes, at der kan 
forventes en smule højere niveauer i Nyborg-projektet pga. det lidt lavere L/S-forhold. I 
omtalte modellering fandt man, at de kritiske forureninger fra blandingen er tungmetaller 
som f.eks. Cr og As (fra flyveasken) og tungmetaller som Cr, As, Pb, Hg samt organiske 
stoffer som PAH’er og olieprodukter (fra jorden). Det bemærkes, at modelleringer var 
stærkt konservativt, f.eks. blev der ikke taget højde for nedbrydning af stoffer og der blev i 
alle tilfælde regnet med, at restprodukterne indeholdt maksimumgrænsen for stoffer i 
forureningsklasserne.  
 
I forbindelse med eksisterende, sammenlignelige projekter er der målinger af de reelle 
koncentrationer i perkolat og depotvand. Det drejer sig om Prøvestenen, Kalvebod 
Miljøcenter og Aarhus Havn. For deponering af forurenet jord ved udbygning af Køge 
Havn blev der foretaget modelberegninger, som efterfølgende blev sammenlignet med 
hvad der aktuelt findes ved lignende anlæg. Ved sammenligning mellem beregnede og 
målte koncentrationer finder man, at aktuelle koncentrationer typisk udgør 1-10 % af de 
maksimalt beregnede koncentrationer – i et enkelt tilfælde (bly) udgjorde den målte værdi 
25 % af den beregnede – beregningerne tager ikke hensyn til faktorer som sorption, 
nedbrydning, sedimentation, udfældning osv. Beregningerne er gennemgående 
konservative og overestimerer altså belastningen fra deponeringen betragteligt. 
Virksomheden anser det for sandsynligt, at Nyborg-projektet ikke vil adskille sig markant 
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fra de eksisterende udledninger, og resultaterne fra disse undersøgelser anvendes derfor i 
forbindelse med vurdering af risikoen i Nyborg-projektet.  
 
Man har i de omtalte andre undersøgelser fundet, at det for jorden var total Cr og PAH’ere, 
som hurtigst oversteg vandkvalitetskriteriet ifølge BEK 921. Det vurderes for den 
forurenede jord som indbygges i Nyborg Havn, at langt størstedelen af forurenende stoffer 
(metaller og organiske forbindelser) vil være bundet til jordpartiklerne, som vil 
sedimenteres i løbet af få dage efter udtømning til bassinet. En mindre fraktion vil 
genopløses og overgå til vandfasen, primært i den korte periode hvor jorden er 
suspenderet i vandet. Det vurderes, at det kan dreje sig om tungmetaller (hvor bl.a. Cr og 
Cu kan vise sig kritiske), tung olie, PAH’er, debenzo(a,h)anthracen, benz(a)pyren og 
eventuelt andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer, f.eks. cyanid. Analyserne af fortrængt 
vand suppleres derfor med cyanidmålinger.  
 
Indhold og niveauer vil være stærkt afhængigt af sammensætningen af den forurenede 
jord. Virksomheden vil måle forureningsniveauerne i vandet efter udtømning, så egnede 
rensemetoder kan vælges.  
 
Indsatsen for at undgå forurening fokuseres på vandet i bassinet efter udtømning af jord 
og flyveaske. Der vil være opløste forurenende stoffer i vandet samt stoffer bundet til 
flyveaskepartiklerne, formentlig tungmetaller og et antal organiske stoffer. Tungmetallerne 
sorberer generelt kraftigt til partikler og det er derfor sandsynligt, at størstedelen af 
metallerne vil være sorberet til flyveasken og kan filtreres fra i et sandfilter.  
 
Indholdet og koncentrationerne af stoffer klarlægges ved prøvetagning, som analyseres for 
en række stoffer, inklusiv cyanid. På den baggrund vælges egnede rensemetoder som kan 
reducere koncentrationerne til acceptable niveauer.  
 
Det påregnes, at der sker en sedimentation af jordpartiklerne i løbet af 2 dage, inden 
vurdering af udledning foretages. En sådan sedimentation iværksættes ved enten 2 dage 
uden opfyldning efter hver dag med opfyldning eller etablering af et bassinafsnit med det 
nødvendige volumen til minimum 2 dages sedimentation. Inden udledningen efter 
sedimentationen analyseres indholdet af tungmetaller og andre komponenter i vandet som 
foreslået i ansøgningen. På baggrund af stofindholdet tages der stilling til, om vandet skal 
undergå en yderligere rensning inden udledningen. 
 
På baggrund af vurderingen vedrørende indholdet af forurenende stoffer i det fortrængte 
vand kan det ikke afvises, at rensning af det fortrængte vand ud over sedimentationen er 
nødvendig inden udledningen. En sådan rensning kan f.eks. ske ved sandfiltrering og 
kemisk fældning, hvis der skal renses for tungmetaller eller ved filtrering i aktivt kulfilter, 
hvis der skal renses for oliekomponenter. Inden projektet igangsættes, vil virksomheden 
foreligge en plan med nærmere detaljer for etablering af yderligere rensning. 
 
Omkring forureningstilstanden af vandområdet ved Nyborg fjord fremgår det af 
basisanalysen for Store Bælt, at indholdet af PAH'er i muslinger fra især Nyborg Fjord er 
usædvanligt højt, således at internationalt fastsatte grænseværdier er overskredet flere 
gange samt at miljømålene ikke er overholdt. Det er vurderet, at kun med en lavere 
næringsstoftilførsel, en yderligere reduktion i tilførslen af miljøfarlige stoffer samt eventuelt 
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også mindskede fysiske påvirkninger kan miljømålene nås i områdets kystvande. I 
forbindelse med udledningen af det fortrængte vand vil indholdet af PAH'er ligeledes blive 
undersøgt med henblik på vurdering af behovet for yderligere rensning. 
 
Mulig udsivning i forbindelse med vandudveksling gennem spunsvæggen 
Som tidligere oplyst tætnes bagvæggen (spunsvæggen nærmest land). Det sker med 
tætningssystem af typen ROXAN. Leverandøren har oplyst, at der er garanteret en levetid 
på 100 år for tætningssystemet. 
 
Rambøll har gennemført en vurdering af, hvorvidt indbygning af forurenet jord og flyveaske 
kan påvirke levetiden af tætningssystemet. Vurderingen er foretaget påbaggrund af 
beskrivelsen af tætningssystemet ROXAN samt en litteraturscreening af polyurethans (PU) 
egenskaber - dette stof anvendes til selve forseglingen. 
 
PU er en fællesbetegnelse for en polymer der indeholder urethanbindinger og som kan 
forekomme i mange forskellige produkter med særlige egenskaber og 
anvendelsesområder, f.eks. som stift PU, halvstift, fleksible, som fugemasse eller 
klæbestof osv. I nærværende projekt er PU'en en skum, som forsegler spunslåsesystemet 
ved at ekspandere under udførelsen. PU-skum anvendes i mange sammenhænge, hvor 
der stilles krav til stor bestandighed i udsatte miljøer, f.eks. broer, flydebroer og både. PU 
er generelt meget resistent over for lyspåvirkning, varme og mikrobiel nedbrydning og er 
stabilt også i vandigt miljø. Det kan nedbrydes ved ildpåvirkning, meget høje temperaturer 
eller skrappe opløsningsmidler, hvilket ikke er aktuelt i nærværende projekt. 
 
Når den dobbelte spunsvæg er etableret, sker der en vis vandudveksling gennem 
utætheder i spunsen. Leverandøren har oplyst, at systemet har en strømningshastighed 
for vand �  på 3·10-11m/s ved et tryk fra vandet på 100 kPa (10 mVs). I et andet studie er 
vandudvekslingen gennem et lignende system (også med dobbeltspuns) med �  = 1,8·10-
10 m/s bestemt til 62 l/døgn. På baggrund heraf er der i forbindelse med projektet i Nyborg 
Havn estimeret en vandudveksling på 72-96 l/døgn.  
 
Derudover sker vandudvekslingen fra de indbyggede materialer til havmiljøet gennem en 
13-20 m bred bræmme af rent sand, hvor der i nogen grad vil være tilbageholdelse og 
nedbrydning af forureningskomponenter. 
 
Ud fra ovennævnte grundlag vurderes det, at anvendelsen af PU-skum til tætning i 
spunslåsene giver det tætteste system og minimerer således bedst muligt 
vandudvekslingen mellem havmiljøet og det lettere forurenede materiale, der anvendes til 
opfyldning. Dermed vurderes det, at udstrømningen af forureningsstoffer til havmiljøet fra 
det indbyggede materiale vil være ubetydelig. 
 
Overfladevand 
Udledning af overflade fra den nye kajplads sker urenset til havnebassinet. I det 
asfalterede område etableres riste og i området der er slutafdækket med stabilt grus, 
etableres afvandingsrender i overfladen. Derudover er der nedlagt drænrør i hele området. 
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Kommunens vurdering 
 
Det forrensede bassinvand vil blive afledt til Storebælt, som ifølge basisundersøgelse 
udført af det tidligere Fyns Amt, er en robust recipient med en stor vandudskiftning. Den  
indre del omkring Nyborg (Nyborg Fjord) er derimod en recipient med en hvis påvirkning, 
eksempelvis forhøjede værdier for miljøfremmede stoffer. Dette gælder især PAH-
forbindelser i sediment og bundfauna, primært fra tidligere påvirkninger fra byen og det 
kommunale renseanlægs tidligere udløb inde i fjorden. De aktuelle forhold med 
tilstedeværelse af miljøfremmede stoffer i havbund og dyr i Nyborg Fjord, kan være 
medvirkende til at målopfyldelsen for 2015 er vanskelig at opfylde.  
 
Kommunen vurderer at der, for at tilladelse til den ansøgte udledning af bassinvandet til 
havnebassinet, skal gennemføres et moniteringsprogram til dokumentation for 
forureningen af bassinvandet.  
 
Moniteringsprogrammet bør tage udgangspunkt i de af virksomheden forslåede parametre. 
Der bør dog før undersøgelsen foretages en konkret vurdering af relevante parametre ud 
fra de jordlæs som er modtaget og lagt i opfyldningen. 
 
Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenede stoffer til vandløb, søer eller havet, denne 
bekendtgørelses forgænger (nr. 921 fra 1996) samt Miljøstyrelsens database vedrørende 
miljøkrav for vand, fastsættes nedenfor stående udlederkrav for de angivne miljøskadelige 
stoffer.  
Nyborg Kommune har vurderet, med henvisning til ovennævnte at der er behov for en 
skærpelse af nogle af kravene til udledningen. Derfor er der anvendt en fortyndingsfaktor 
på 5 i stedet  for en på 10, som typisk anvendes i situationer, hvor de aktuelle fortyndings-
forhold ikke kendes.    
 

·  et indhold af total-kulbrinter (mineralsk olie) på 2.5 mg/l,   

·  et maksimalt indhold af PAH på 10 mg/l dog med separate vilkår for følgende 5 
PAH’ere: Fluoranthen(0.25 µg/l), benz(b+j+k)fluoranthen(0.01 µg/l), 
benz(a)pyren(0.01µg/l), dibenz(a,h)antracen(0.01 µg/l) og indeno(1,2,3-
cd)pyren(0.01µg/l)  

·  et indhold af BTEX  på 200 mg/l  

·  et indhold af phenoler + chlorphenoler på 150 mg/l  

·  et indhold af chlorerede opløsningsmidler på 100 � g/l, for vinylchlorid dog 5 � g/l  
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Derudover fastsættes grænseværdier for metaller og total cyanid: 

 
Stof µg/l 

Hg 
Cd 
Ni 
Cr 
Cu 
Pb 
Cyanid 

2 
12 
50 
50 
15 
20 
50 

 
De angivne grænseværdier er fastsat med udgangspunkt i hvad der anses for muligt med 
den anvendte teknologi med en hvis margin. 
 
Spildevandstilladelsen er tidsbegrænset og omfatter udelukkende udpumpet bassinvand i 
forbindelse med den periodiske sænkning af vandspejlet ved opfyldningen. 
 
Såfremt det viser sig nødvendigt at foretage en rensning af bassinvandet før udledning til 
fjorden, skal der forinden etablering af renseforanstaltninger, indsendes en 
beskrivelse/redegørelse af dette til godkendelse/accept hos Nyborg Kommune.  
Redegørelsen skal omfatte en indretnings- og driftsmæssig beskrivelse af renseforanstalt-
ningen og skal tillige indeholde forslag til prøvetagnings- og analyseprogram for kontrol af 
det forrensede bassinvand 
 
Udsivning af bassinvand under spunsvæggen vil blive moniteret via 2 brønde, jf. kravet 
beskrevet i afsnit ”2.6.4 Jordforurening” 
 
Afledning af overfladevand fra det færdigetablerede kajanlæg, skal inden afledning til 
havnebassinet ledes gennem sandfang og veldimensioneret olieudskiller med flydelukker. 
 
2.6.6 Risiko 
 
Aktiviteten er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen18.  
 
Der opstilles ikke brændstoftanke på pladsen, hvorved der under drift af aktiviteten er 
reduceret risiko for forurening af undergrunden med brændstof. 
 
2.6.7 Bedst tilgængelig teknik 
 
Til etablering af Kaj 25 på Nyborg Havn, genanvendes overskudsjord fra andre bygge- og 
anlægsprojekter samt flyveaske, hvorved brugen af primære råstoffer begrænses mest 
muligt. 
 

                                                
18 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
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Såfremt der ikke genanvendes forurenet overskudsjord samt flyveaske i projektet, skal der 
anvendes nye primære råstoffer. 
 
Kommunens vurdering 
 
Under hensyntagen til det anvendte opfyldningsmateriale er kommunen ikke bekendt med 
teknologier, der er miljømæssigt bedre end dem som virksomheden anvender ved 
indretning og etablering af kajanlægget. 
 
 
 

Per Jürgensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 
 
Bilag 1 – Placering af Kaj 25 i forhold til omgivelserne 
Bilag 2 – Placering af kajanlægget på havnen 
Bilag 3 – Indretningsplan 
Bilag 4 – Tværsnitstegning 
Bilag 5 – Belægningsplan for kajanlægget 
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Bilag 1 
 

Placering af Kaj 25 i forhold til omgivelserne 
 

 
 

 
 
Målforhold :    1 : 9.600 

 



Side 30 
 

Bilag 2 
 

Placering af kajanlægget på havnen 
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Bilag 3 
 

Indretningsplan 
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Bilag 4 
 

Tværsnitstegning 
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Bilag 5 
 

Belægningsplan for kajanlægget 
 
 
 
 

 


