I/S REFA
Energivej 4
4800 Nykøbing F.
Via E-mail: sba@refa.dk

TILLÆGSGODKENDELSE TIL HASSELØ NOR DEPOERINGSANLÆG
28-03-2011

I/S REFA har d. 09.03.11 søgt om at etablere et nyt mellemoplag til brændbart affald. Mellemoplaget ønskes etableret på dele af deponeringsenhederne D2 og D3.
Godkendelse
Guldborgsund Kommune har vurderet, at der kan meddeles miljøgodkendelse til
det ansøgte. Godkendelsen meddeles som tillæg til Revideret miljøgodkendelse til
Hasselø Nor Deponeringsanlæg fra december 2006. Indretning og drift af mellemoplaget skal således ske i overensstemmelse med vilkårene i den reviderede miljøgodkendelse. Der udover fastsættes følgende vilkår for mellemoplaget.
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Vilkår
1. Mellemoplaget for brændbart affald må etableres på det del areal af deponeringsenhederne D2 og D3 som fremgår af ansøgningen af 9. marts
2011, se vedlagte bilag 1.
2. Mellemoplaget må maksimalt indeholde 5.000 tons og skal være tømt for
affald i en periode på ca. 14 dage hvert år.
3. Mellemoplaget skal etableres med belægning af stabilgrus eller lignende,
der sikrer, at alt affald kan fjernes fuldstændigt hvert år, uden at det allerede deponerede affald berøres. Samtidigt må belægningen ikke stoppe
udvaskningen af det underliggende affald.
4. Grusbelægningen i mellemoplaget skal hvert år når depotet står tomt kontrolleres og vedligeholdes, således at der til stadighed er en min. 20 cm.
tyk, permeabel og plan belægning.
5. Der må kun mellemoplagres brændbart affald, der ikke indeholder let omsætteligt organisk materiale som f.eks. dagrenovation.
Lovhjemmel
Ovenstående godkendelse meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. Godkendelsen bliver annonceret i Ugeavisen Guldborgsund onsdag d.
xx.xx.11, samt på kommunens hjemmeside.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal være
skriftlig. Den skal sendes til Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø & Plan, Parkvej
1

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 06.06.91 med senere ændringer
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37, 4800 Nykøbing F. Kommunen videresender klagen sammen med det materiale, der er indgået i sagsbehandlingen, til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage
skal være modtaget senest onsdag d. xx.xx.11 kl. 15.00.
Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6. måneder
efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.
Foruden I/S REFA selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel,
væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen.
Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil I/S REFA blive
orienteret herom.

Begrundelser og forudsætninger for godkendelsen
Deponeringsenhederne D2 og D3, som mellemoplaget ønskes etableret på, rummer slagge fra SWS. Deponeringen af slagge blev indstillet i 2003 da slaggen blev
klassificeret til at være farligt affald. Indtil da havde slaggen været klassificeret
som mineralsk affald. Omklassificeringen skyldtes frygt for at der skulle være rester af BSE inficeret materiale i slaggen. Bundmembranerne i enhederne D2 og D3
lever ikke op til kravene til enheder, der modtager farligt affald. Der er hidtil ikke
fundet andet affald, der kan deponeres på enhederne, hvorfor enhederne har været ude af drift siden 2003.
Forholdet til deponeringsbekendtgørelsen
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen2 skal deponeringsenheder, der er taget i
brug, opfyldes og slutafdækkes hurtigst muligt. Etablering af midlertidige aktiviteter, som det ansøgte mellemoplag for brændbart affald, er således i strid med det
overordnede princip om hurtigst mulig opfyldning og slutafdækning. Der er dog
flere forhold, der medfører, at D2 og D3 ikke kan opfyldes og slutafdækkes hurtigst muligt.
Nabo enheden C , D1 og E kan ikke færdig opfyldes/terrænreguleres før endelig
nedlukning, se redegørelserne i Revideret miljøgodkendelse fra december 2006.
Rent fysisk er det således urealistisk at forestille sig D2 og D3 opfyldt til planlagt
slutkote før naboenhederne bliver terrænreguleret ved den endelige nedlukning af
deponeringsanlægget.
I øjeblikket er der ikke fundet affald, der kan benyttes til at fylde enhederne D2 og
D3 op til planlagt slutkote, og selv om affaldet bliver fundet er det jf. ovenstående
kun muligt at fylde enhederne delvist op.
På den baggrund har Guldborgsund Kommune vurderet, at enhederne indtil videre
kan benyttes til mellemoplag af brændbart affald.
Krav til opbygning og vedligeholdelse af belægningen i mellemoplaget
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Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 252 af 31.03.09 med senere ændringer.
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En grundlæggende forudsætning for godkendelsen er, at udvaskningen af det allerede deponerede affald på enhederne D2 og D3 ikke forsinkes eller ændres pga.
den midlertidige aktivitet. Der er således sat vilkår om, at belægningen, der etableres for at kunne benytte arealet til mellemoplag, ikke må være impermeable,
men tværtimod til sikre en fortsat jævn nedsivning af regnvand til udvaskning af
det underliggende affald.
Samtidig er der sat krav om, at der ikke må være let nedbrydelige materialer i det
brændbare affald, der mellemoplagres. Der er en række årsager til dette forbud:
1. Let nedbrydelige materialer vil føre til udvaskning af en række næringsstoffer, der ikke hører hjemme på en deponeringsenhed for mineralsk affald.
2. Risiko for lugtgener.
3. Risiko for tiltrækning af uønsket dyreliv, som rotter, måger o.l.
4. Risiko for uhygiejniske forhold for medarbejderne på anlægget, specielt
når mellemoplaget skal tømmes.
I henhold til gældende regler3 må oplag af brændbart affald maksimalt ligge et år
inden det tilføres forbrændingsanlæg. For at kunne kontrollere, at affaldet maksimalt ligger et år på mellemoplaget, er der sat krav om, at lageret skal stå helt
tomt i perioden 1. maj til 14. maj hvert år. Dette krav er også sat til det eksisterende mellemoplag på Hasselø Nor Deponeringsanlæg i miljøgodkendelsen fra
12.05.99.
Største delen af det brændbare affald er nedbrydeligt og selv om der er forbud
mod modtagelse af let nedbrydeligt affald, vil der ske en nedbrydning og udvaskning af næringsstoffer, hvis ikke lageret tømmes fuldstændigt hvert år jf. ovenstående. En fuldstædig tømning kræver at bunden i depotet er fast og rimelig plan.
Det mest optimale vil være asfaltering, flisebelægning eller lignende, der kan fejes, men det vil stride mod behovet for fortsat udvaskning af det underliggende
affald, samt forbuddet mod impermeable afdækninger af affald. Med de to modsat
rettede krav – permeabilitet og total tømning af mellemoplaget, er det vurderet at
den bedste belægning af bunden i lageret er stabilgrus. Stabilgruset kan f.eks.
blandes af div. nedknuste bygningsmaterialer af beton og tegl. For at sikre at der
ved tømning af mellemoplaget ikke bliver fjernet allerede deponeret mineralsk affald, er det nødvendigt, at grusbelægningen har en vis tykkelse, samt at der sker
en årlig vedligeholdelse af belægningen. Der er således sat krav om at belægningen kontrolleres og vedligeholdes i fornødent omfang hvert år i den periode, hvor
mellemoplaget skal stå tomt.
Brandforhold
I ansøgningen er det oplyst, at mellemoplaget vil blive indrettet i henhold til FOB
vejledning nr. 11 (Beredskabsstyrelsens vejledning om indretning af oplag af
brandbart affald i det fri). Jf. denne vejledning vil der således blive sendt en ansøgning til beredskabet med redegørelse for etablering af brandveje, maksimale
oplags højder og maksimale oplags volumener. Denne godkendelse har således
ikke nogen vilkår om disse forhold. Det samlede mellemoplag er dog begrænset til
de 5.000 tons, der er ansøgt om.

3

P.t. Bekendtgørelse om affald nr. 1632 af 21.12.10, § 48.
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Øvrige forhold
I den Revideret miljøgodkendelse fra december 2006 er der de nødvendige vilkår
om modtagekontrol, registrering af til- og fraført affald, indhegning, perkolatmonitering m.m. F.eks. er de i ansøgningen nævnte 6 meter høje afgrænsninger et
krav jf. miljøgodkendelsen vilkår 50.
Høring
Inden meddelelsen af dette tillæg til Revideret Miljøgodkendelse Hasselø Nor Deponeringsanlæg fra december 2006 har et udkast til afgørelse været i høring hos
I/S REFA, hos tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen Roskilde, samt hos Guldborgsund Kommunes beredskab.
Her indsættes evt. høringssvar og GBS’ reaktion herpå

Med venlig hilsen

Jakob Lysholdt
Teamleder/Civilingeniør

Mette Wolthers
Ingeniør

Bilag:
1. Kort over placering (gengivelse af kort fra ansøgning)

Kopi til:
Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, via: ros@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, via Email: dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, via: fr@friluftsraadet.dk

Orientering om gebyr for behandling af evt. klage
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at
du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til
500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når
nævnet har modtaget klagen fra Guldborgsund Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises
klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
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Bilag 1
Placering af nyt mellemoplag til brændbart affald

