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Godkendelse af nedlukning og slutafdækning af Sandholt Lyndelse
Deponi
Sandholt Lyndelse deponi har nedlukket og slutafdækket den sidste del af
deponiet på adressen Landevejen 5, 5672 Broby, samt udført topografisk
afretning af deponiet med lettere forurenet jord.
Miljøstyrelsen har besigtiget deponiet d. 6. juni 2012 og kan med baggrund i
tilsynet og den fremsendte beskrivelse af arbejdet, godkende den udførte
slutafdækning og nedlukning.
Baggrund
Sandholt Lyndelse Deponi ophørte driften af deponiet i 2002. Deponiet er
nu blevet afdækket med 1. meter jord i henhold til Fyns Amts afgørelse om
nedlukning og efterbehandling af deponiet, af 3. juli 2003 1 .
Der er jf. vilkår B.1.2, i afgørelsen fra 20031, sat krav om 0,2 meter
muld/råkompost ovenpå minimum 0,8 meter råjord, hvoraf mindst 0,5 meter
skal være ren jord. Til de nederste 30 cm af slutafdækningen kan der anvendes lettere forurenet jord.
Faaborg Midtfyn Kommune har d. 16. april 2009, givet tilladelse til genanvendelse af op til 120.000 tons lettere forurenet jord til topografisk afretning
af deponiet, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §19. FAKS har fremsendt
en koteplan i skrivelse 22. december 2010. I afdækningsplanen indgår der
en topografisk afretning af deponiet, som omfatter hhv. 30.000 m3 type 1
jord og op til 25.000 m3 type 2 jord.
Jordlagets tykkelse er sikret ved at placere et net af pæle med en højde på
80 cm og en indbyrdes afstand på 20 meter, hvorefter råjord er fyldt op til
pælehøjden. Oven på råjorden er der placeret et halvt meter tykt lag af blan-
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det muld og kompost. Arealet er efterfølgende tilsået med græs og raps.
Dele af deponiet er også beplantet med træer og buske.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen har under tilsyn d. 6. juni 2012 besigtiget arealet og vurderet,
at slutafdækningen og topografisk afretning er udført efter planen. Miljøstyrelsen har den 6. juni 2012, modtaget dokumentation for, at der er lagt minimum 0,8 meter jord, samt 0,5 meter vækstlag (muld/kopmpost) på deponiet.
Miljøstyrelsen vurderer, at arbejdet er udført i henhold til deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser og i henhold til den fremsendte plan for nedlukning og slutafdækningsplan af 22. december 2010 og afgørelse om nedlukning og efterbehandling, 20031.
Afgørelse
På grundlag af den fremsendte dokumentation, samt miljøstyrelsens besigtigelse d. 6. juni 2012 meddeles der med henvisning til deponeringsbekendtgørelsens § 26, stk. 3, godkendelse af nedlukningen af deponiet. Der
skal fortsat foretages monitering af forurening fra deponiet.
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