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Hirtshals Havn. Nedlukket deponi mod vest og nyt sediment deponi mod øst. Blå etaper er
ikke en del af deponiet, men landvinding med uforurenet sand.
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Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser
afstedkommet af nærværende tilsyn.
Dato

Type

09-07-2019

Indskærpelse

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Indskærpelse af vilkår J6 - manglende
årsrapportering for 2018.
Frist for efterkommelse 16.08.2019

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde
Årsrapport

Konklusion
Ingen indberetninger

Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse af Hirtshals Havns deponi for havnesediment.
Miljøstyrelsen, 31. marts 2016.
2. Godkendelse af beregning af sikkerhedsstillelse og
sikkerhedsstillelsesberegning og påbud om ændring af vilkår om
sikkerhedsstillelse. Miljøstyrelsen, 18. sep. 2017.
3. Midlertidig tilladelse til direkte udledning af spildevand for
havbundssedimentdepot Hirtshals Havn. Miljøstyrelsen, 16. aug. 2019.

Gennemgang af miljøforhold
Ved tilsynet blev miljøforholdende gennemgået ved dels en rundgang på deponiet og
efterfølgende møde på havnens kontor.

Generelle forhold
Hirtshals Havn har fået Miljøstyrelsens accept til drift af deponiet d. 26. okt. 2017.
Hirtshals Havn har skulle udarbejde et driftsinstruks og driftsjournal, med angivelse af hhv.
generelle driftsoplysninger for deponiet samt vedligeholdelse og eftersyn af deponiet. Se
vilkår A3 og J3 i gældende miljøgodkendelse. Denne er dog ikke blevet lavet, og vilkårene
vil blive indskærpede.
Det blev aftalt at driftsinstruks og skabelon til driftsjournal, fremsendes i forbindelse med
næste årsrapportering.
Der er efterfølgende blevet fremsendt journal og rapport som beskrevet.
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Indretning og drift
Der var sat omkransende hegn på deponiet, se foto 1. Der var desuden sat tydelige fareskilte
op.

Foto 1. omkransende hegn og tydelig fareskiltning
Ved indkørsel til deponiet var der ikke sat aflåselig låge op. Af foto 2 fremgår indkørsel til
deponiet som hegn der blot flyttes ved ønske om indgang. Miljøstyrelsen gjorde
opmærksom på, at indgangen til deponiet skal indrettes med aflåselig låge jf. vilkår B2.
Vilkåret vil derfor blive indskærpet.
Det blev aftalt, at Hirtshals Havn fremsender fotodokumentation for etablering af dette, ved
årsrapportering.
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Foto 2. Indgangen til deponiet.

Diger fremstod i god stand. Se foto 3.

Foto 3. Tilstand af diget
Af foto 4 fremgår der at der er blevet etableret en vindmølle på deponiets nord-østlige del.
Vindmøllen står angiveligt på rent sand og jord, opgravet fra havbunden. Det blev aftalt at
journal, med mængde og analyser for materialerne, fremsendes i forbindelse med
kommende årsrapportering.
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Foto 4. Der er etableret en vindmølle på deponiet areal. Der er angiveligt brugt rent sand
som fundament.
Efterfølgende er det klarlagt, at der ikke forefindes analyser af materialet. Der er blot
kendskab til at materialet kommer fra indsejlingen af Hirtshals Havn.
Miljøstyrelsen anser i denne forbindelse vilkår A6 for overskredet, da tilsynsmyndigheden
ikke straks er blevet underrettet om manglende kendskab til overholdelse af kravværdier jf.
vilkår B6. Vilkåret vil blive indskærpet. Desuden har Miljøstyrelsen ikke modtaget
information som angivet i vilkår B9. Dette vilkår vil derfor også indskærpes.
I denne forbindelse vil Miljøstyrelsen umiddelbart herefter igangsætte et redegørende
forløb for deponiets fremtidige drift. Der vil være fokus på at der opnås kendskab til det
deponerede materiale, opdatering af sikkerhedsstillelse og evt. slutafdækning/nedlukning
af delområdet.
På deponiets nord-vestlige del var der blevet deponeret de 2.000 m3 sediment fra 2017. Se
foto 5.
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Foto 5. Deponeret sediment fra 2017.
For det deponerede sediment, har der ikke været indsendt oplysninger som anført af vilkår
B9. Vilkåret vil blive indskærpet. Miljøstyrelsen har af mail d. 27.feb. 2020 tilsendt
Hirtshals Havn en opfordring til opfyldelse af vilkår B9, ifm. indsendelse af årsrapport. Der
er d. 28. april modtaget dokumentation af dette.

Luftforurening
Der kunne ikke konstateres luftforurening ved tilsynet

Lugt
Der kunne ikke konstateres luftgener ved tilsynet

Spildevand
Midlertidige udledningstilladelse var endnu ikke taget i anvendelse. Hirtshals Havn bør
være opmærksom på at tilladelsen bortfalder august 2021, jf. vilkår A3

Støj
Der kunne ikke konstateres støj ved tilsynet
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Affald
Der håndteres ikke affald på deponiet. Der var få rester flamingo o.l som tilsyneladende var
blæst ind over hegnet. Se foto 6. Forholdet udgør ikke en miljømæssig farer.

Foto 6. Plastic o.l. blæst ind på deponiet.

Overjordiske olietanke
Der var ingen overjordiske olietanke på deponiet ved tilsynet

Jord og grundvand
Der blev ikke ført tilsyn med jord og grundvand

Til- og frakørsel
Der var adgang til deponiet ved indkørsel fra Containerkajen.
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Indberetning/rapportering
Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på at årsrapport skal indsendes rettidigt.

Sikkerhedsstillelse
Af årsrapport 2018 blev der fremsendt dokumentation for 2.438.034 kr. Beløbet er
tilstrækkeligt for overholdelse af vilkår K1. Dog skal beløbet rettes til efter en redegørelse af
sikkerhedsstillelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld
Der har ikke været konstateret driftsuheld siden sidste tilsyn.

Ophør
Ikke relevant

Andet
Der blev desuden ført tilsyn med det nedlukkede deponi. Se foto 7. Dette er
nedlukket og slutafdækket med sf-sten. Arealet benyttes til parkering og oplag ifm.
færgeterminalen. Der er ingen ændringer for drift af dette areal siden sidste tilsyn.
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Foto 7. Nedlukkede deponi

Arealet ønskes overgå til passiv tilstand. På nuværende tidspunkt vil dette kræve,
at Miljøstyrelsen modtager dokumentation for, at en eventuel udsivning fra
deponiet ikke vil give anledning til at vandområdet overskrider gældende
miljøkvalitetskrav.

10

Opsummering:
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
1. Manglende aflåselig låger jf. vilkår B2. Forholdet indskærpes
2. Manglende driftsinstruks jf. vilkår A3. Forholdet indskærpes
3. Manglende driftsjournal jf. vilkår J3. Forholdet indskærpes
4. Der er ikke indsendt analyseresultater for de indbragte mængder af sand
der aktuelt er fundament til ny vindmølle jf. vilkår B9. Forholdet
indskærpes
5. Miljøstyrelsen har ikke været kontaktet i forbindelse med manglende
kendskab til det deponerede materiale i forbindelse med etablering af
vindmølle. Dette er ikke i overensstemmelse med vilkår A6
6. Manglende analyseresultat jf. vilkår B9 for de 2.000 m3 sediment,
deponeret i 2017.
På tilsynet aftaltes, at årsrapport der indsendes senest d. 1. april 2020, vil følge op
på de 4 punkter.
1. Fotodokumentation for etablering af aflåselig låger
2. Kopi af driftsinstruks
3. Skabelon for driftsjournal
4. Analyseresultater for 2.000 m3 deponeret sediment.
Hertil vil Miljøstyrelsen igangsætte et forløb, hvor der tages analyser af det tilførte
sand under møllen, samt redegøre for den fremtidige drift af deponiet, med fokus
på sikkerhedsstillelse og slutafdækning/nedlukning af delområde.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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