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1. Region Syddanmark
1.1

421-0002 Turup Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

421-0002
Turup Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Assens Kommune (420)

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

563099

6127670

UNDERSØGES 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992.
AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 1993
AFVÆRGE: Jordforureningen er bortgravet i 1993. Der er i alt opgravet ca. 350 m3
forurenet jord, heraf er ca 170 m3 termisk behandlet. Lossepladsfyld der ikke er
fjernet er gendeponeret /9/
MONITERING 1993 1994 1995 MONITERING: Afsluttet i 2001.
Grundvandsforureningen overvåges. Der udtages prøver i udvalgte boringer 1 gang
om året.
/JAR/
Minkfarm i 1994 /9/

Privat
Turup Losseplads ligger i en tidligere grusgrav I den øverste del af en
bakkeskråning. Husholdningsaffald, jordfyld, slagger, bygningsrester og
pesticidholdigt affald efter en brand hos korn- og foderstoffirma i 1968

Areal
Volumen og mægtighed

7.500 m2 /1/
Mægtighed: 1-4,5 m /1/

Deponeringsperiode

Før 1966 – 1973 / JAR/ + /1/+/9/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

144.466; 144.470; 144.502; /Jupiter/
Grundvandets strømningsretning er mod nordvest. Turup vandværk indvinder
vand 1,2 km nord for, og Blangstrups og Omegns vandværk 1,9 km nordvest for
lossepladsen. /JAR/

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

ca. 150 m nordøst for Holevad Bæk.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:
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Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Pladsens hovedindh: Pesticider (Parathion,Dinoseb,Lindan,DDT). I alt ca. 2100 l
flydende og 150 kg fast stof. Alm.husholdsaffald. Det primære grundvand er
forurenet med dinoseb og klorfenoxysyrer i niveauer op til 65 µg/l. Forureningen
har spredt sig ca 200 meter nedstrøms depotet. Det sekundære grundvand er
kraftigt forurenet med parathion. Der er fundet parathionindhold i jorden på 1.100
mg/kg TS. /JAR/

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Der henvises til at Poul Bjerg, DTU
skulle have alle undersøgelsesrapporter
Fra JAR 15/3 13:
/1/ Forureningsundersøgelse.Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads.
Assens . Juni 1986. X
/2/Forureningsundersøgelse.Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads.
Assens . Lokaliseringsboringer. Juni 1987. X
/3/Forureningsundersøgelse. Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads.
Assens . Statusrapport. Hydrogeologiske undersøgelser. Juni 1988.
/4/Forureningsundersøgelse.Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads.
Assens . Lokaliseringsboringer. November 1989. X
/5/Forureningsundersøgelse.Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads.
Assens . Jordforurening. Skitse af afværgeprojekt . Januar 1991. X med
billagsrapport
/6/Forureningsundersøgelse.Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads.
Assens . Hydrogeologiske undersøgelser. Februar 1991. X
/7/Forureningsundersøgelse.Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads.
Assens . Supplerende hydrogeologiske undersøgelser. Juli 1992. X
/8/Miljøstyrelsen v/ Fyns amt. Kemikalieaffaldsdepot nr. 421-2. Turup Losseplads,
Assens. Jordforurening. Afværgeforanstaltninger. Detailprojekt. Maj 1993. X
/9/Miljøstyrelsen v/ Fyns Amt, Kemikalieaffaldsdepot 421-2, Jordforurening,
Afværgeforanstaltninger, Slutrapport, September 1994. X

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Affaldsdepoter i Fyns Amt. Monitering af affaldsdepoter. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1997, udgivet juli 1998, Fyns Amt
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Trine Korsgaard
15/3 13 og 27/3
K.S. Helle Broch
6/9 13

Luftfoto

Årstal og kilde: MAPINFO 2012 med højdekurver og Holevad Bæk

Kortlagt areal fra JAR 15/3 13:

Bilag 3
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1.2

425-00003 Vejlelongsgyden Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

425-00003
Vejlelongsgyden Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Faaborg Midtfyns Kommune; Broby Kommune;

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal

583539

6127590

1994
I 1993 ubenyttet og omgivet af nåleskov mod nord og løvbevoksning mod øst og
syd. Lossepladsen er placeret i et eng/moseområdet Vejlelung.
privat
Dagrenovation, bygningsaffald og storskrald. Usikkert om der er deponeret olie- og
kemikalieaffald
2800 m2

Volumen og mægtighed

Ca. 5.000 m3. Mægtighed: Max 2-3 m. Fyldmægtigheden er størst i den sydøstlige
del af pladsen op til 2,8 m

Deponeringsperiode

1950-1975 (kommunalt driven)

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Den oprindelige overflade udgøres af tørv. De udførte boringer viser mindre
områder med moræneler og smeltevandsgrus. Under de terrænnære postglaciale
aflejringer følger 10 m moræneler. Herefter følger smeltevandssand.

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Undersøgelsernes omfang

8

Bilag 3

Det terrænnære grundvandsmagasin strømmer mod øst mod vådområdet.
Strømningsretningen kan varierer.
Det primære grundvandsmagasin er artesisk.
Nærmeste recipient er det tilgrænsende vådområde Vejlelung øst for lossepladsen.
Vådområdet afvandes til et mindre vandløb, der har forbindelse til Vittinge Å.
Afstanden er ca. 70 m fra lossepladsens periferi (MAPinfo)

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
13

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

2 ej nye

2
Lossepladsperlolat,
pejlerunder
NVOC, Ni; As,
13 lokaliseringsboringer til beskrivelse af fyld og til afgrænsning. Samt en
undersøgelsesboring til 4,5 mut nr. 101. Desuden er der udtaget vandprøver fra 2
nedstrøms boringer.

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Ingen
Ionstyrken i perkolat/grundvand umiddelbart under pladsen er af samme størrelse
som ionstyrken i overvågningsområdet ved Nr. Søby. Ligesom den øvrige
vandkvalitet under pladsen svarer til overvågningsområdet. NVOC er større end
uforurenet grundvand, men kan skyldes tørv. Påvist trichlorethylen i lave
koncentrationer 0,04 µg/l

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

I rapporten fra 1994 er det vurderet at lossepladsen hverken nu eller i fremtiden vil
udgøre en risiko for påvirkning af det nærliggende vådområde Vejlelung. Samt
ingen risiko for grundvandsinteresser
Nej

Afværge/monitering
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

nej
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 425-3 Vejlelonggyden Losseplads,
Broby, December 1994 udført af Geoteknisk Institut.; Fyns Amt
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Trine Korsgaard
19/3 13
K.S Helle Broch
9/9 13
Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo

Bilag 3
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1.3

425-6 Bøgebjerg Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

425-6
Bøgebjerg Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Brobyværk

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

579859

6122290

1997 (værditabsundersøgelse)
Have og naturområde

privat

Areal

Dagrenovation, storskrald samt virksomhedsaffald (bla. fra Maskinfabrik med
sprøjtelakering samt snedkeri. Afdækket med rabatjord
5.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

0,5 til 1,5 meter fyld
1960-1975 i en tidligere mose

Geologi (kort)

I området træffes overvejende moræneler ned til 15 meters dybde. Moræneleren
underlejres af smeltevandssand.

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

154.158

Strømningsretning i det primære grundvandsmagasin er vestlig mod Odense Å.
Det sekundære grundvand strømmer sandsynligvis mod i nordlig eller nordvestlig
retning.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Surmose som søerne på den nordlige del af ejendommen er en del af. Surmose
afvandes via Surmosebækken (ca. 150 m nord for periferien af lossepladsen) til
Odense Å, der er beliggende 1,5 km vest for ejendommen.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Se den scannede rapport – der er tale om begrænsede analyser i
forhold til grundvand og ingen prøver fra recipient
Boringer i
Boringer
Boringer
Pejlinger
Analyser
plads
opstrøms
nedstrøms

Antal (eller ja/nej)

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser

Boringskontrol, olie,
BTEX, naphthalen og
klorerede
opløsningsmidler
12 forede boringer og 11 uforede boringer samt 23 søgerender
Ingen

Forureningskarakterisering

I vandprøverne er der kun ikke påvist eller påvist et beskedent indhold af olie,
BTEX, naphthalen og klorerede opløsningsmidler. Koncentrationen af
indikatorparametre for perkolatpåvirkning er ikke ret høje.

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Affaldsdeponeringen vurderes ikke at udgøre en risiko for dybere liggende
grundvandsressourcer eller overfladerecipienterne Surmose og Odense Å

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

Afværge i forhold til arealanvendelse: Have

10
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Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 425-6, Bøgebjergvej Losseplads,
Brobyværk. Februar 1998. Hedeselskabet og Fyns Amt – værditabsundersøgelse.
Tidligere losseplads ved Bøgebjergvej, 5672 Broby. Affaldsdepot 425-6. Februar
1999. Carl Bro as og Fyns Amt.
Tilsyn - Afværgearbejder. Tidligere losseplads ved Bøgebjergvej, 5672 Broby.
Affaldsdepot nr. 425-6. Juni 1999. Carl Bro as og Fyns Amt.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
K.S Helle Broch

Luftfoto

Årstal og kilde: ortofoto 2012 fra MAPinfo

Dato
21/3 13
9/9 13
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1.4

425-00009 Fælles Kommunal Losseplads (Samdholt Lyngelse
Losseplads (SLS))

Losseplads, nr.

425-00009

Navn
Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Fælles Kommunal Losseplads (Samdholt Lyngelse Losseplads (SLS))
Region Syddanmark, Fyns Amt, Faaborg-Midtfyn Kommune;
Broby

Koordinater

583362
6117100
Mere eller mindre systematisk overvågning af grundvandet siden 1976. Oplysninger
herom skal formentlig hentes fra Miljøstyrelsen/ virksomheder, mellemarkivet eller
hos kommunen.

Undersøgelsesperiode(r)

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald

Affaldstyper

Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) /
Lossepladsen har modtaget industriaffald, husholdningsaffald, handels- og
kontoraffald, bygningsaffald, jord, storskrald, slagger, flyveaske og olieforurenet
jord./JAR/
Store mængder forskellige affaldstyper f.eks. dagsrenovation, rester fra
affaldssorteringsanlæg, industriaffald, haveaffald, bygningsaffald, overskudsjord,
vejaffald, storskrald, handels- og kontoraffald, støbesand, særlige tungmetalholdige
materialer, ristestof og sand fra renseanlæg, spildevandsslam, slagge og flyveaske,
asbestaffald og forurenet jord /juni 2003/
Der er givet tilladelse til genanvendelse af 120.000 tons lettere forurenet jord til
terrænregulering i 2009 /jar/
Der er tidligere i februar 2006 givet tilladelse til 2006 til anvendelse af 57.000 tons
lettere forurenet jord Terrænreguleringen giver større hældning på terrrænet og
hvorved afvanding af området forbedres.
Der er i 2007 givet tilladelse til opfyldning af nedlagt rodzonebassin med
støbesand.

Areal

177.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

?
Midten af 70’erne til 28.marts 2002. SLS´s deponeringsetaper er opdelt i etape 0,
der er den oprindelige losseplads, som blev miljøgodkendt af amtet i 1976, og etape
1, som er en udvidelse af lossepladsen, der blev endelig godkendt af
Miljøklagenævnet i 1994./JAR/

Geologi (kort)

Lossepladsen er relativt højt beliggende i et stærkt kuperet morænelandskab. De
øverste jordlag under begge etaper består fortrinsvis af moræneler (7-12 meter
tykt), hvori der er indlejret enkelte sandlommer. Enkelte steder mangler
morænelersdækket dog helt.

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,

12
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Under moræneleren findes et lag bestående af smeltevandssand af 5-27 meters
tykkelse. Dette sandlag udgør områdets primære grundvandsmagasin (magasin
18).
Det primære magasin: nordøstlig drejende nordnordøst til nord.

retning og hastighed m.m.

Det lokale sekundære grundvandsmagasin ved Bøllemosen er formentlig ikke i
forbindelse med det primære magasin.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Skelrende til Øster Hæsinge eller Bøllemosen (ligger fra ca. 110 meter fra
lossepladsens periferi) der har afløb til Odense Å (800 m nedstrøms lossepladsen)

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Mere eller mindre systematisk overvågning af grundvandet siden 1976

Recipientundersøgelser

I kontrolprogrammet indgår at der 4 gange årligt skal udtages prøver fra ”brønd A8
– Bøllemosen) Analyseres for pH, Suspenderet stof, BI5, COD, Olie; Ammonium;
Total Jern, Total Kvælstof og total fosfor.
I 2001 har amtet udført undersøgelse af faunaklasse i Skelrende til Øster Hæsinge
og tilløb til Odense
Med udgangspunkt i massebalanceestimat er det vurderet at stofemmissionen er
acceptabel i forhold til mulig påvirkning af Odense Å.. det vurderes at der er en
begrænset risiko for tilledning af perkolat til Bøllemosen. Dog kan der evt. være en
risiko for miljøfremmede stoffer.
Der er opstillet en massebalance for udvalgte stoffer i det primære magasin. På
baggrund heraf konkluderes at der eksisterer en chloridkilde i størrelsesordenen 10
tons årligt.

Forureningskarakterisering

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

For at sikre mod nedsivning af perkolat til grundvandet er der under begge etaper
etableret et membranststem. På etape 0 består membransystemet af mindst 1
meter moræneler forbedret med bentonit i overfladen, mens der på etape 1 er
etableret en kompositmembran, bestående af en lermembran som sekundær
membran og en primærmembran (butyl, Warnamo 9008).
Ovenpå membransystemerne er der på begge etaper etableret
perkolatopsamlingssystemer. Perkolatet bortskaffes til Faaborg Centralrenseanlæg,
evt. efter recirkulering på deponeringsetaperne. Perkolatet skal opsamles indtil det
ikke længere udgør en forureningsrisiko ved direkte udledning til recipient. Det må
forventes at perkolatopsamling vil være nødvendig i en periode der strækker sig
mange år ud over 2010, hvor slutafdækningen af pladsen skal være færdig.
Der er sket en mere eller mindre systematisk overvågning af grundvandet under
SLS siden 1976. Overvågningen viser at grundvandet nedstrøms pladsen er belastet
med chlorid./JAR/
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område

Kontrolleret losseplads med membran og perkalot opsamling
?

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Der er udarbejdet en lang række rapporter af bl.a. Fyns Amts Industri kontor.
Søgning i E-arkivet viser at en række sager ikke er scannet, hvorfor det ikke pt. at
har været muligt at finde data om f.eks. kontrolprogrammerne for lossepladsen.
Sandholt Lyndelse Losseplads, Afgørelse om nedlukning og efterbehandling, Fyns
Amt juni 2003.
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Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
K.S Helle Broch

Luftfoto

Årstal og kilde: Orto foto fra MAPINFO 2012
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Dato
22/3 og 25/3 13
9/9 13

1.5

431-00010 og 431-00011 Faaborg lossepladser (Sundstien)

Losseplads, nr.
Navn

431-00010 og 431-00011
Faaborg lossepladser, (Sundstien)

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Faaborg Midtfyns Kommune, Faaborg Kommune

Koordinater

431-10:
579661
431-11:

6106240

579759

6106170

Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer

1994
Flere formål (erhverv m.m.)

Losseplads, affald
Affaldstyper

Begge pladser var kommunalt drevne /Undersøgelsesrapport 1994/
431- 10: Husholdningsaffald, industriaffald herunder malingsrester og garveriaffald

Areal

431-11: Pladsen havde et anlæg til formaling af husholdningsaffald (DANO-anlæg).
Det formalede affald blev fordelt på lossepladsen.
/Undersøgelse fra 1994/
60.000 m2 /Undersøgelsesrapport 1994/

Faaborg –Midtfyn kommune

Volumen og mægtighed

Deponeringen er foretaget på tidligere engareal. Den maksimale fyld- tykkelse er 67 m. /Jar/. 150.000-200.000 m3. Lossepladspræget affald udgør op mod 2/3
/Undersøgelsesrapport 1994/

Deponeringsperiode

431-10: 1940-1961
431-11: 1959-1975 /Undersøgelsesrapport 1994/

Geologi (kort)

Der henvises til undersøgelsesrapporten fra 1994

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Det terrænnære (sekundære) grundvandsmagasin er forurenet under pladsen og
har østlig-sydøstlig rettet afstrømning til den nærliggende pumpestation for
afvanding af Sundet. Påvirkningen fra vandindvindingen i området kan medføre, at
der ved pladsen er en nedadrettet vandbevægelse mod det primære
grundvandsmagasin. Strømningsretningen i det primære grundvandsmagasin
under pladsen kan som følge af indvindingspåvirkning være mod Anneks
Vandværks kildeplads 700-1000 m nord for pladsen. Kildepladsen anses dermed
potentielt truet ved eventuel nedsivende forurening til det primære
grundvandsmagasin under pladsen./JAR/

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Nærmeste recipient er Stavids Å ca. 50 m nordøst for pladsen. .Rislebækken ca. 50100 m fra lossepladserne. Syd for lossepladserne munder Rislebækken ud i
Sundrenden, der udmunder i Fåborg Fjord. Desuden den nyetablerede Sundsøer
der i dag ligger lige op til kanten af lossepladserne, se luftfoto.
/Undersøgelsesrapport 1994/

Bilag 3
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Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Et meget stort antal boringer (99), se undersøgelsesrapporten fra 1994.

Recipientundersøgelser

Der er udført en grundvandsundersøgelse, som viser, at perkolatdannelsen i
pladsen udgør en risiko for recipientinteresser og sandsynligvis også for
vandindvinding ved tidligere samt nuværende oppumpning, men ikke ved
godkendt fremtidig oppumpning./jar/ i rapporten fra 1994 nævnes at: ”Den
eksisterende perkolatbelastning af lossepladserne vurderes uacceptabel i forhold til
recipientmålsætningen..”

Forureningskarakterisering

Perkolatet indeholder store mængder kvælstof, fosfor, organisk materiale samt
miljøfremmede stoffer som olie- og benzinprodukter og phenoler. Perkolatets
styrke er middelsvar sammenlignet med erfaringsral. /Undersøgelsesrapport 1994/
Ja, se rapport fra 1994

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Skitseprojektet fra 1996 anbefaler foruden andre tiltag at der etableres et
drænsystem til opsamling af lossepladsperkolat og afledning til det offentlige
spildevandssystem for at reducere/minimere belastningen af
overfladerecipienterne
/Skitseprojekt 1996/.
På frivillig basis har Faaborg Kommune i 1995 ved øgning af uforurenet dæklag
sikret mod den direkte kontaktrisiko på fritidshjemmets legeplads. Skitseprojekt
for øvrige afværgetiltag er udarbejdet 1996, men etableringer afventer prioritering
De to sager i E-arkivet fra 2000 er gennemgået. Her er alene tale om §8
forbindelse med ændringer af arealanvendelse Der er ikke udført monitering i
forhold til recipienterne
Rapportliste fra JAR:
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 431.10 og 431.11, Faaborg Lossepladser,
Sundstien, Faaborg. December 1994. Fyns Amt og COWIconsult..
Affaldsdepot nr. 431-10, Sundvænget 10, Fåborg. Supplerende afdækning af
losseplads under legeplads. Januar 1995. Faaborg Kommune, Fyns Amt og
COWIconsult.
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 431-10 og 431-11, Faaborg Lossepladser,
Sundstien, Faaborg. Skitseprojekt for afværgeforanstaltninger. Juli 1996. Fyns Amt
og COWI

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
K.S Helle Broch

Dato
25/3 13
9/9 13

Luftfoto

Årstal og kilde: ortofoto 2012 fra Mapinfo
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1.6

439-00002 Møllevangens Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

439-00002
Møllevangens Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Kerteminde Kommune

Koordinater

604459

6147090

Undersøgelsesperiode(r)

1990 (både jord, vand m.m.) 1992 og frem alene undersøgelser rettet mod
gasudvikling. (Ingen vandprøver i GEOGIS)

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Erhverv. Deponeringen er foretaget i en lavning ved Tårup inddæmmede strand..

Nuværende ejer
Losseplads, affald

privat

Affaldstyper

Dagrenovation og fyld samt affald fra industrivirksomheder herunder
kemikalieaffald samt jordfyld og haveaffald /9a/

Areal
Volumen og mægtighed

42.000 m2
Fyldvolumen 90.000 m3 og ca. 30.000 tons affald /rapport oktober 1992/.
Opfyldningens mægtighed ligger i intervallet 0.5-3.5 meter

Deponeringsperiode

1957-1976 (kommunal losseplads)

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Se rapport fra 1990

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Lossepladsen er drænet med afløb til kanalsystemet i Tårup inddæmmede strand.
Kanalen ligger ca. 170 m mod vest for lossepladsens periferi.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:
Se scannet rapport.

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

1990: 5 filtersatte boringer til intakte aflejringer samt prøver fra pumpebrønd der
pumper drænvand ud i ledningen på Strandvangen. Desuden prøvegravninger.

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område
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Afværge alene i forhold til gas /9a/

Pejlinger

Analyser

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

/JAR/ Undersøgelser:
Kerteminde Kommune foretog i 1990 en orienterende forureningsundersøgelse,
som belyste deponeringsforholdene og lossepladsens kildestyrke.
Gasundersøgelser i 1991 viste, at der stadig sker methangasudvikling i pladsen. I
1992 blev der foretaget et byggeteknisk tilsyn af bygningerne på lossepladsen.
Afværgeforanstaltninger: I 1993 er der udarbejdet et skitseprojekt og
moniteringsprogram.
I 1994 blev detailprojektet udarbejdet og godkendt af Miljøstyrelsen. I 1995 blev
afværgeprojekt gennemført og sideløbende hermed blev der moniteret for gas, i det
område, hvor der ikke før er konstateret methangas. Gasmoniteringen er
afrapporteret juli 1996 med en risikovurdering og anbefalinger til fortsat
gasmonitering.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Trine Korsgaard
21/3 og 25/3 13
K.S Helle Broch
9/9 13
Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo

Bilag 3
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1.7

441-00002 Søvej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

441-00002
Søvej Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Kerteminde Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

600719

6135040

1996 i henhold til værditabsordningen
Rekreativt areal mens en mindre del anvendes til parcelhushaver.

Kerteminde kommune og privat

Areal

Hovedindholdet i pladsen er sandsynligvis affald fra husholdninger og mindre
håndværks-virksomheder /JAR/
Ca. 3.200 m2 plus 1.250 m2 fra Map info

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Fyldmægtigheden er på op til 4 m /JAR/
Før 1960- ca 1963 / undersøgelse 1996/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Depotet hviler dels på aflejringer af sand og grus dels på tørvedynd /JAR/.

Det terrænnære (sekundære) grundvandsspejl træffes i ca. kote 16, 3-5 m under
terræn og har en nordvestlig strømningsretning. Strømningsretningen i det
primære grundvandsreservoir under pladsen forventes at være nordlig. Der
forventes en meget begrænset vandbevægelse mellem grundvandsmagasinerne
under pladsen /JAR/
Strømningsretningen i det terrænære grundvand forventes af være syd sydøstlig
mod det tilstødende vådområde, Røjerup Sø /undersøgelse 1998/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Deponeringen er foretaget på kanten ned til og i et eng/moseområde
sammenhørende med det større vådområde Røjerup Sø /jar/. Vandløbet hvis navn
formentlig er Kappendrupafløbet har sit udspring ca. 90 m syd for lossepladsen.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

15 uforede lokaliseringsboringer til 1-4 m samt 6 forede lokaliseringsboringer til 2,5
til 5 m. Desuden er der udført 3 undersøgelsesboringer til 6-9 m. Desuden er der
udført gravninger.

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
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Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Forurenet med Pb, Zn, Ni, Cd, Cu eller As, samt i mindre grad olie og flygtige
organiske forbindelser. På Rypevænget 16 er der i fyldet således konstateret et
olieindhold på 225 mg/kg, samt forhøjet indhold af Ni, Cd og As på h.h.v. 43, 1.1 og
100 mg/kg. Der er ingen risiko for gasoptrængning fra pladsen. Det terrænnære
sekundære magasin er der ikke påvist organiske forbindelser og det uorganiske
indhold viser, at vandet kun i meget ringe omfang er påvirket af lossepladsen. De
største parametre for de typiske lossepladsparametre er således mindre end
drikkevandskravene. Dette sammenholdt med trykforholdene - der forventes en

meget begrænset vandbevægelse mellem grundvandsmagasinerne under pladsen anses det primære magasin under pladsen ikke at være truet af forurening fra
pladsen.
Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Det vurderes at lossepladsen ikke vil udgøre en risiko for recipienten /undersøgelse
1998/

Afværge/monitering

På tre parcelhusejendomme er der ryddet op indtil 1 meters dybde efter
værditabsordningen /JAR/.

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Nej
Forureningsundersøgelse. Del af affaldsdepot nr. 441-2. Nattergalevej 14,
Langeskov. Maj 1996 /JAR/

Luftfoto

Udfyldt af /kontaktperson:
Dato:
Trine Korsgaard
2/4 13
K.S Helle Broch
9/9 13
Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo

Bilag 3
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1.8

445-00005 Rebbelsgrave Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

445-00005
Rebbelsgrave Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel
Koordinater

Region Syddanmark, Fyns Amt, Middelfart Kommune

Undersøgelsesperiode(r)

549737
Fra 1992

6149930

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

ubenyttet

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Middelfart kommune
Deponeringen er sket i en tidligere grusgrav

Affaldstyper
Areal

Dagrenovation, storskrald, jordfyld og industriaffald /9a/
22.000 m2 /jar/

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Ca. 150.000 m3 /jar/
Slutningen af 40’erne og frem til 1974 /jar/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Øverst findes moræneler i varierende mægtighed på 3-7 meter. Herunder er et ca.
15 meter tykt smeltevandsaflejring af sand og grus med stedvis indslag af
morænesand. Smeltevandsaflejringerne udgør det primære magasin. /9a/

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Det primære
grundvandsmagasin findes i smeltevandssand/-grus i 14-18 meters dybde ved
lossepladsen.
Geologiske undersøgelser har vist, at der ikke er truffet tegn på væsentlige
sekundære grundvandsmagasiner i området omkring Rebbelsgrave /Statusrapport
marts 2012/
Strømningsretningen i det primære reservoir, er hovedsagelig mod syd- sydvest
/jar/
Udspring af Aulby Mølleå ca. 80 meter øst for periferien af lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Undersøgelsen i 1992 viser at det primære grundvandsmagasin er forurenet med
klorerede opløsningsmidler og med typiske uorganiske lossepladsparametre.
Forureningen i det primære magasin er spredt ca. 600 meter syd for pladsen
Forureningen truer Svendstrup Vandværk /jar/.

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
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Der er i 1997-1998 etableret afværgepumpning hvor forurenet grundvands
nedstrøms pladsen oppumpes, rensen og ledes til recipient /jar/.

Der foretages årligt afrapportering af såvel driften på afværgeanlægget og
monitering /jar/ Så vidt det fremgår af statusrapporten fra 2012, er det alene
grundvandet der moniteres /statusrapport 2012/.
Model lokalitet/område

Grundvandsmodel er udført i 1994 (er scannet)

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt
Lok. Nr. : Affaldsdepot nr. 445-5 – Rebbelgrave Losseplads, Middelfart
Statusrapport for driftsår 2011, sag nr. 445-00005, marts 2012
Der er udført undersøgelser i 1992-1994 i tre faser, men det har ikke været muligt
at finde rapporterne i Fyns Amts rapport arkiv eller ved en skimning af E-arkivet
Desuden er der udarbejdet en grundvandsmodel. Denne er bl.a. rapporteret i:
Rebbelgrave Losseplads, reg. Nr. 445-5 Grundvandsmodel, Rapport nr. 9,
november 1994
Rapporter nævnt i JAR:
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 445-5. rebbelgrave Losseplads,
Skrillinge Middelfart. Geoteknisk Institut og Fyns Amt. December 1993.
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 445-5. Rebbelsgrave Losseplads,
Skrillinge, Middelfart. Geoteknisk Institut og Fyns Amt. August 1994.
Skitseprojekt. Afværgepumpning. Affaldsdepot nr. 445-5. Rebbelsgrave Losseplads,
Skrillinge, Middelfart. Geoteknisk Institut og Fyns Amt. November 1994.
Revision af Skitseprojekt. Afværgepumpning. Affaldsdepot nr. 445-5. Rebbelsgrave
Losseplads, Skrillinge, Middelfart. Geoteknisk Institut og Fyns Amt. Januar 1995.
Revision af Skitseprojekt. Afværgepumpning. Affaldsdepot nr. 445-5. Rebbelsgrave
losseplads, Skrillinge, Middelfart. September 1995.
Rebbelsgrave Losseplads. Notat til møde den 29.2.96. Kemp og Lauritzen. Februar
1996.
Forprojekt. Afværgeforanstaltning. Affaldsdepot 445-5.
Rebbelsgrave Losseplads. Kemp og Lauritzen og Fyns Amt. Maj 1996.
Beskrivelser og Betingelser for hovedentrepriseudbud. Rebbelsgrave Losseplads.
Kemp og Lauritzen og Fyns Amt. Juni 1996.
Beskrivelser og betingelser for boreentrepriseudbud. Rebbelsgrave Losseplads.
Kemp og Lauritzen og Fyns Amt. Juni 1996.
Afværgeforanstaltninger. Affaldsdepot nr. 445-5. Rebbelsgrave Losseplads.
Beskrivelser og betingelser for hovedentrepriseudbud. Etape 2. Kemp og Lauritzen
og Fyns Amt. April 1997.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
K.S Helle Broch

Dato
25/3 13
9/9 13

Bilag 3
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Luftfoto
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Årstal og kilde: ortofoto 2012 fra Mapinfo

1.9

461-00011 Skovly Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00011
Skovly Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer

585419

6141640

1996
Rekreative formål /undersøgelse 1997/

Odense Kommune

Losseplads, affald
Affaldstyper

Losseplads med deponering af dagrenovation og haveaffald /undersøgelse 1997/

Areal
Volumen og mægtighed

1.500 m2 + 645 m2 /MAPinfo/
Op til 3,8 m /undersøgelse 1997/

Deponeringsperiode

1950’erne /undersøgelse 1997/

Geologi (kort)

Under fyldlaget træffes sand, ler eller vekslende lag af disse. Dybe boringer i
området viser, at der under 20-30 m moræneler træffes et lag af smeltevandssand.
/undersøgelse 1997/

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Der er ikke truffet terrænnært grundvand under pladsen.
Områdets primære magasin består af smeltevandssand, der er dækket af 20-30 m
moræneler. I den dybereliggende del af moræneleren er der truffet et sekundært
grundvandsmagasin. /undersøgelse 1997/
Det kan ikke udelukkes, at en del af nettonedbøren vil afstømme mod Stavids Å på
oversiden af de under fyld- og sandlag værende leraflejringer. /undersøgelse 1997/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Nærmeste recipient er Stavids Å ca. 50 m nordøst for pladsen. /undersøgelse 1997/
Dog viser MAPinfo 104 m ?

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
29 karteringsboringer til 0,5 til 4 m, 6 lokaliseringsboringer til 2-4,5 m og 2
undersøgelsesboringer ned til 16-17 m /undersøgelse 1997/
Nej

Forureningskarakterisering

Bortset fra et meget lavt indhold af pesticidet mechlorprop i det sekundære
magasin i en boring er grundvandet ikke påvirket af lossepladsen med
miljøfremmede organiske stoffer. Mechlorprop kan muligvis stamme fra
lossepladsen, men der kan også være tale om en nedsivning fra fx en
landbrugsrelateret punktkilde. /undersøgelse 1997/

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Lossepladsen vurderes ikke at udgøre en risiko for påvirkning af hverken det
dybereliggende sekundære grundvand eller det primære grundvand med
miljøfremmede stoffer, som kan medføre en uacceptabel forringelse af
grundvandskvaliteten i området, herunder vandindvindingen til Tarup Vandværk
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eller for grundvandsressourcen i øvrigt.
Perkolatudsivning fra lossepladsen vurderes hverken nu eller fremover at udgøre
en risiko for vandkvaliteten i Stavids Å. /undersøgelse 1997/
Afværge/monitering
Model lokalitet/område

Nej /JAR/
Nej

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 461-11, Skovly Losseplads, Tarup,
Odense. Oktober 1997. Geoteknisk Institut og Fyns Amt.

Luftfoto

Årstal og kilde: Ortofoto fra 2012 MAPinfo
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Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS: Alice Ulstrup

Dato
2/4 2013
12/09 2013

1.10

461-00018 Rågelundsvej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00018
Rågelundsvej Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

594855

6139627

1992-1994 samt moniteret i 1995 /JAR/ /Monitering 1997/
Adresse: Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ
Nuværende anvendelse: Den nordlige del af lokaliteten anvendes til landbrug. Den
sydlige del af matriklen er delvist dækket af beplantning og grusveje.
Privat
Deponeringen er foretaget i en tidligere grusgrav /jar/. Der er deponeret
dagrenovation, jordfyld og haveaffald /9b-d/ samt industrirenovation i form af bl.a.
olie- og kemikalieaffald /Oplæg fra 1992/. Kemikalieaffaldet omfatter bl.a.
emballager til medicin og planteværnsmidler samt støberiaffald. Ved Fyns Amts
besigtigelse i 1982 kunne man konstatere, at der fortsat skete deponering af bilvrag,
pap, papir og andet industriaffald.

Areal
Volumen og mægtighed

30.000 m2 /undersøgelse 1994/
150.000 m3. Kemikalieaffaldet ligger formentlig indenfor ca. 30.000 m3 på den
sydlige del. /undersøgelse 1994/

Deponeringsperiode

1970-1982 /JAR/ 1950’erne – 1982 /undersøgelse 1994/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Øverst findes moræneler ned til 10-20 m.u.t. Herunder findes smeltevandssand og
–grus med en mægtighed på op til 20 m, der udgør det primære magasin./9d/.
Lokalt under lossepladsen findes lag af vekslende aflejringer af moræneler og
smeltevandsaflejringer af sand og grus ca. 8-10 m under terræn, der udgør det
sekundære magasin. /Monitering 1997/
146.322, 146.411, 146.666, /undersøgelse 1994/

Det primære reservoir strømmer sandsynligvis mod nordvest eller nord-nordvest
/jar/ /Monitering 1997/
Det sekundære grundvandspotentiale falder fra depotet mod de østlige beliggende
recipienter (mose og Vejrup Å), hvilket betyder at lossepladsen hovedsageligt
afvander hertil. /9b-d/.
Gradienten fra det sekundære til det primære magasin er nedadrettet i selve
lossepladsen, mens der på området øst for lossepladsen er tale om en svagt
nedadrettet til neutral gradient./undersøgelsen 1994/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Vejrup Å ligger ca. 300 m øst for lossepladsens periferi /JAR og MAPinfo/. Lige øst
for lossepladsen er der et moseområde. Ved undersøgelsen fra 1994 er der
konstateret åbent vandspejl her. Henholdsvis 40 og 100 meter øst for pladsen er
der etableret to bassiner. Moseområdet afvandes til det vestlige bassin som gennem
det østlige bassin antageligt har afløb til Vejrup å. /undersøgelse 1994/
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Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja
Ja
Ja
7 undersøgelses- og 11 lokaliseringsboringer indenfor lossepladsen samt
håndboringer for afgrænsning af lossepladsen.
Data fra GEOgis er lagt i Excel-ark
Der er udtaget overfladevandprøver i mosen (MOV) og ved det østligst beliggende
bassins udløb (BOV) til Vejrup Å /undersøgelse 1994/
Undersøgelsen viser af pladsens kildestyrke er svag. Det vurderes, at der ikke at
være nogen risiko for det primære grundvand. Der er en svag belastning af
recipienten. Undersøgelsen i 1994 vurderer, at belastningen af Vejrup Å er uden
betydning. Der er opstillet overvågningsprogram for grundvand og recipient /JAR/.
Overvågning udført for årene 1995-1997. Selvom det nævnes i rapportering af data
fra 1997, at overvågningen skulle fortsætte, er der ikke data i
moniteringsrapporterne for årene 1998 og 1999.
Svag påvirkning af det sekundære magasin og svag til meget svag påvirkning af
recipient. Samlet vurderes den nuværende forureningsspredning ikke at udgøre en
potentiel trussel mod vandløbet /Monitering 1997/
Ingen afværge. Monitering fra 1995 og frem til 1997. Er jævnfør Fyns Amts
moniteringsrapporter ikke moniteret i 1998 og 1999, selvom moniteringsrapporten
med data fra 1997 nævner, at monitering skal fortsætte i 1998.
Nej
Affaldsdepoter i Fyns Amt. Monitering af affaldsdepoter. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1997, udgivet juli 1998, Fyns Amt
I Fyns Amts rapportarkiv:
Statusnotat samt revideret forslag til fortsat undersøgelsesforløb. Affaldsdepot reg.
nr. 461-18, Tidligere losseplads, Rågelund oktober 1993.
Oplæg til forureningsundersøgelse. Affaldsdepot reg. nr. 461-18, Tidligere
losseplads, Rågelund, august 1992
Rapporter /JAR/:
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot 461-18. Tidligere Losseplads. Rågelund.
August 1994.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS: Alice Ulstrup

Dato
25/3 2013
12/9 2013

Luftfoto

Årstal og kilde: Orthofoto 2012 fra MAPinfo
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1.11

461-00023 Stærmosevej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00023
Stærmosevej Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt. Odense Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

Areal

580128

6134361

1995 samt efterfølgende monitoring fra 1996.
Grønt areal - Ubenyttet / /Revurderingsnotat 2010/.

Pladsen har især modtaget jordfyld og haveaffald, men der er også oplysninger om
dagrenovation /jar/
Fyldlaget består overvejende af sand og ler blandet med muld. Jordfylden er
iblandet træ, beton, metal og ler. Der er ikke fundet kemikalieaffald eller rester af
emballage til kemikalieaffald i nogen af boringerne ved undersøgelsen i 1995 /jar/.
3.200 m2 fra Mapinfo

Volumen og mægtighed

Boringerne viser en fyldmægtighed på 2,2-3,3 meter i den centrale del af pladsen,
hvilket med en gennemsnitlig mægtighed på 2 meter og et areal på ca. 3.300 m2
giver en samlet fyldmængde på ca. 6.600 m3 /jar/.

Deponeringsperiode

Fra før 1973-1976 /Monitering 1998//Revurderingsnotat 2010/.

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Se også geologisk snit i /Monitering 1998/
Terrænet ved lossepladsen er ca. kote +39. De udførte boringer viser en
fyldmægtighed på op til 3,3 meter. Under fyldlaget træffes mindre lag af sand eller
tørvedynd. I enkelte boringer træffes moræneler umiddelbart under fyldlaget.
Der er udført én boring til 10 m u.t., hvor der i kote +35 træffes et større lag af sand
og morænesand, herefter følger moræneler i kote +31. Da potentialet i denne
boring er det samme som potentialet i det primære grundvandsmagasin (ifølge
amtets potentialekort) kan sandlaget være en del af det primære
grundvandsmagasin i området /JAR/.

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

30

Bilag 3

Der træffes terrænnært grundvand i den nederste del af fyldlaget ca. 1,4-2 m
u.t. Strømningsretningen vurderes på baggrund af pejlinger at være vestlig mod
Borreby Møllebæk.
Det primære magasin i området består af smeltevandssand/grus med en
mægtighed på 7-34 m. Magasinet er dækket af moræneler med varierende tykkelse
fra 2-30 meter. Ifølge Fyns Amts regionale potentialekort er potentialet i det
primære magasin under lossepladsen ca. i kote 37 (2 m u.t.). Strømningsretningen
er sydøstlig. Det er derfor muligt, at sandmagasinet, der træffes i boring B301 er en
del af det primære grundvandsmagasin i området, hvorfra der indvindes.
Vandværkets egne pejlinger viser i 2010 et potentiale omkring kote 32, mens
pejlinger på ejendommen viser et potentiale for B301.1 omkring kote 37. Potentialet
i det terrænnære magasin i boring B301 er endvidere i 1995 pejlet til at være 0,5
meter højere, og der må derfor forventes at være en svag nedadrettet gradient fra

det terrænnære magasin til det primære magasin under pladsen.
/Revurderingsnotat 2010/.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Borreby Møllebæk løber umiddelbart vest for pladsen. Recipienten er målsat som
gyde- og/eller opvækstområde for laksefisk /Revurderingsnotat 2010/.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja
Ja
Ja
10 karteringsboringer (1-2,0 mut) 2 lokaliseringsboringer (3,5-4 mut.) samt tre
undersøgelsesboringer (4,5-10 med numrene B301, B302 og B 303)
/Revurderingsnotat 2010/.
Der er udtaget prøver fra dræn der løber under lossepladsen og ud i Borreby
Møllebæk.
Undersøgelser i 1995 viste, at pladsens kildestyrken er svag, men at perkotatet
muligvis udgør en risiko for grundvandet /jar/ Der er målt mindre indhold af
benzen, toluen, trichlorethan samt olie /Monitering 1998/.
Det vurderes i 1995, at den daværende svage kildestyrke ikke udgør en risiko
overfor eksisterende vandindvinding eller grundvandsressourcen. Det vurderes
dog, at det ikke kan udelukkes, at der kan være en fremtidig risiko ved evt. øget
udvaskning af miljøfremmende stoffer. Det anbefales derfor, at der gennemføres en
overvågning af grundvandskvaliteten under pladsen /Revurderingsnotat 2010/.
Der er i årene 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2010 udtaget
vandprøve fra boring B301.1, som er filtersat i sandmagasinet, der træffes 4 m u.t.
på lokaliteten. Vandprøven er generelt analyseret for boringskontrol, BTEXN,
phenoler, chlorphenoler samt klorerede opløsningsmidler. Generelt vurderes
kildestyrken fra lossepladsen målt i boring B301.1 som tidligere at være svag i
sammenligning med typisk lossepladsperkolat. Tilbage i 1995 blev der udtaget
prøver fra det terrænnære magasin lige under lossepladsen. Her kunne der
konstateres forhøjede værdier af næsten alle uorganiske parametre og et mindre
indhold af benzen og trichlorethan. Indholdet var dog generelt mindre end
gennemsnitsværdierne for typisk lossepladsperkolat. Der er ikke målt i de
terrænnære filtre siden 1995. Det er derfor uvist om kildestyrken lige under
lossepladsen er forøget siden 1995. Det er ikke muligt at udtage prøver fra de
terrænnære filtre, idet det vurderes, at disse boringer er sløjfet (planlægning af
dette er anført i brev til grundejer af 18. nov. 1997).
På baggrund af den længerevarende monitering vurderes det, at kildestyrken
konstateret i boring B301.1 ikke udgør en risiko overfor eksisterende
vandindvinding eller grundvandsressourcen i området. Umiddelbart vurderes det
ikke sandsynligt at kildestyrken i fremtiden vil forøges, idet denne vurdering bygger
på en længerevarende monitering over en periode på knapt 15 år. Idet der dog ved
den seneste moniteringsrunde i 2010 påvises et mindre indhold af PCE anbefales
det at gentage målingen for at vurdere, hvorvidt dette er en enkeltstående måling
eller et udtryk for begyndende tilførsel af forureningskomponenter til magasinet. I
fald der ikke påvises indhold anbefales det efterfølgende, at moniteringssagen på
Stærmose losseplads afsluttes, og at sagen udtages af regionens indsatsområde.
/Revurderingsnotat 2010/.
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Påvirkning af grundvand og
overfladevand

På baggrund af beregningen vurderes det samlede årlige belastning med kvælstof
og fosfor at være henholdsvis 10 kg og 2 kg, mens bidraget af kvælstof fra drænrøret
beregnes til 16 kg. På den baggrund vurderes den tidligere losseplads ikke at udgøre
en væsentlig risiko overfor den nærliggende recipient Borreby Møllebæk .
/Revurderingsnotat 2010/.

Afværge/monitering

1996-2010: Monitering i boring B301.1 hvert andet år (samt i 2001). Der er i 1995
påvist indhold af phenol og 1,1,1-trichlorethan. Disse er dog ikke genfundet ved
overvågningen i perioden fra 1996 og frem. Forhøjede værdier af kvælstof kan
skyldes udvaksning fra nærliggende landbrugsarealer /JAR/. Se også afsnit om
forureningskarakterisering.
2013: Efter COWIs revurdering af sagen i 2010 blev det besluttet, at der skulle
udtaget endnu en vandprøve fra B301.1. Hvis der ikke var indhold af PCE i
grundvandet skulle sagen afsluttes. Der er udtaget ny vandprøve i maj 2013, og der
er ikke konstateret spor af hverken klorerede opløsningsmidler, kulbrinter eller
phenoler i B301.1. Sagen afsluttes derfor efter 18 års monitering. Lossepladsen
vurderes ikke at udgøre risiko for grundvandsressourcen og vandindvindingen i
området. /JAR/

Se data fra GEOGIS.
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Forureningsundersøgelse, Affaldsdepot nr. 461-23, Stærmose Losseplads,
Brændekilde, Odense. Geoteknisk Institut, december 1995.
Forurenede grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol for drift
af afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1998. Marts 1999. Hovedrapport. Fyns
Amt, Miljø- og Arealafdelingen.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Revurderingsnotat udarbejdet af COWI 2010 for Region Syddanmark
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Trine Korsgaard
2/4 2013
KS: Alice Ulstrup
13/09 2013

Luftfoto

Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra Mapinfo
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1.12

461-00024 Brændekilde Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00024
Brændekilde Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal

579799

6134790

1996-1998 /Monitering 1999/ og /undersøgelse 1998/
Landbrug

Privat
Dagrenovation og plastaffald. /Monitering 1999/ Fyldlaget består mest af ler, sand
og muld med metal, plastik, papir, tekstil, aske, slagger og tegl.
Ca. 5.000 m2 /undersøgelse 1998/ 5.003 m2 – via MAPinfo /TKO/

Volumen og mægtighed

Fylddybde på max. 3,2 m /JAR/ Ca. 2 m og 10.000 m3 /undersøgelse 1998/. Øverst
træffes 0,2-0,3 m muld med karakter af dæklag.

Deponeringsperiode

Fra en ukendt periode til 1971 /Monitering 1999/og /undersøgelse 1998/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Terrænet ved lossepladsen er beliggende omkring kote +38-40.
Øverst træffes moræneler og enkelte steder tørv med en mægtighed, der varierer fra
få meter til ca. 5-16 meter. Lokalt ved pladsen er det primære magasin beskyttet af
et 16 meter tykt morænelerslag. Se geologisk snit i /Monitering 1999/

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Det primære magasin udgøres af smeltevandssand og –grus med en mægtighed,
der varierer fra 5-20 meter. /Monitering 1999/
Det sekundære magasin træffes ca. 3 meter under fyldlaget.
/Monitering 1999/
Der er formentlig en opadrettet gradient i store dele af pladsen. I den nordlige del
af pladsen, er der en svag nedadrettet gradient /Monitering 1999/

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Grundvandets regionale strømningsretning er mod øst-sydøst /9a/.
Perkolatmagasinet synes at afdrænes i sydlig retning mod bækken, mens det
sekundære magasin afdrænes i sydvestlig retning. /undersøgelse 1998/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Borreby Møllebæk /JAR/ Vandløbet støder umiddelbart op til lossepladsens sydlige
del.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
Ja

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

7 gravninger. 22 karteringsboringer til 2 meter og 5 lokaliseringsboringer til 2,5 til
3,5 m samt 3 undersøgelsesboringer til 3,5-4 m ned til intakt aflejring i fyldlag. 7
undersøgelsesboringer 3-8 m ned til intakt aflejring. Og en undersøgelsesboring
ned til 22 m B301 for placering og resultater se rapport. /undersøgelse 1998/
Der er udført op- og nedstrøms målinger f.eks. i 1999. Samlet vurderes
forureningsbelastningen fra lossepladsen til recipienten ikke at være af en

Recipientundersøgelser
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Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser
Ja

Forureningskarakterisering

størrelsesorden, der udgør en potentiel trussel mod vandløbet. For nærmere
information, se /Monitering 1999/
Desuden er der udført beregninger m.m. /undersøgelse 1998 og
/Revurderingsnotat 2010/
Pladsens kildestyrke er svag, men perkolatdannelsen udgør måske en risiko for
grundvandet. Der er målt pesticider i lossepladsen og i recipienten, samt et mindre
indhold af andre miljøfremmede stoffer i form af BTEXN-forbindelser og olie.
/Monitering 1999/

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Det vurderes at vandløbet ikke påvirkes af uorganiske stoffer eller kulbrinter, der
kan tilskrives udsivning fra lossepladsen. Afhængigt af vandføringen i vandløbet
kan det ikke udelukkes at udsivning af mechlorprop og dichlorprop fra losspladsen
udgør en uacceptabel påvirkning af vandkvaliteten i vandløbet. /undersøgelse
1998/

Afværge/monitering

Monitering begyndte i 1999 /Monitering 1999/
Vurdering 2000: Idet moniteringen af recipienten ikke viser nogen påvirkning fra
lossepladsen, indstilles overvågningen heraf. Miljøkvaliteten af recipienten Borreby
Møllebæk vil fremover blive vurderet i forbindelse med Fyns Amts generelle årlige
undersøgelse af miljøtilstandene i de fynske vandløb. 2012: Boring er sløjfet og
tinglysning aflyst. Monitering er afsluttet /JAR/
Revurderet i 2010, se revurderingsnotat, hvor det er anbefalet at sagen afsluttes.

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

1996-1998: Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 461-24, Brændekilde
Losseplads, Brændekilde, Odense. December 1998. Geoteknisk Institut og Fyns
Amt
Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Revurderingsnotat udarbejdet af COWI i 2010 for Region Syddanmark
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Trine Korsgaard
27/3 13
KS: Alice Ulstrup
13/09 2013
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Luftfoto
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Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra Mapinfo
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461-00042 Åsumvej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00042
Åsumvej Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

591985

6140261

Fra 1992 og frem (mange værditabsundersøgelser)
Parcelhusområde opført omkring 1970

Privat
Deponeringen er foretaget i to grusgrave /JAR/.
Dagrenovation, kemikalieaffald, jordfyld og haveaffald. Kloakslam fra Ejby Mølle
renseanlæg /notat fra ca. 1982/

Areal
Volumen og mægtighed

Ca. 25.000 m2 / notat fra ca. 1982/
Den maksimale fyldtykkelse anslås til ca. 10 m /JAR/. 100.000 m3 /notat fra ca.
1982/

Deponeringsperiode

1953.1960 /notat fra ca. 1982/

Geologi (kort)

Bunden af depotet udgøres af stenet sand over lagdelt sand. I den østlige del:
Øverst 5-15 meter moræneler derunder smeltevandssand ca. 5 til 20 m. /notat fra
ca. 1982/

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Det terrænnære (sekundære) grundvandsreservoir med afstrømning til den
nærliggende Odense Å er sandsynligvis forurenet. Der må forventes en nedadrettet
vandbevægelse mod det primære grundvandsreservoir, som i området kan være
mindre godt beskyttet. Det primære grundvandsreservoir anses derved potentielt
truet ved nedsivende forurening fra pladsen /JAR/.

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Det terrænnære (sekundære) grundvandsreservoir med afstrømning til den
nærliggende Odense Å er sandsynligvis forurenet /JAR/. Det formodes at der ikke
er dræn fra lossepladsen med direkte forbindelse til recipienten. /notat fra ca.
1982/
Strømningsretningen i det primære grundvandsreservoir under pladsen forventes
nordlig /jar/.
Det forventes en nedadrettet gradient. /notat fra ca. 1982/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Odense Å ca. 60 m syd for lossepladsens periferi /MAPinfo/

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja
Der udført 133 lokaliseringsboringer til afgrænsning af pladsen. Endvidere er
udført orienterende gasmålinger i 57 punkter. Formentlig i 1993 samt et stort antal
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Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

værditabsundersøgelser på enkelt parceller /JAR/.
Så vidt det er muligt at vurdere ved en hurtig gennemgang af dele af sagsmaterialet,
er der ikke udført undersøgelser af grundvand og recipient (ligger i et område
udenfor OSD).
Formentlig ingen
Værditabsundersøgelserne viser bl.a., at der er steder med kraftig PAH-forurening.

Værditabsafværge er udført på en del matrikler
Notat. Redegørelse for undersøgelse af affaldsdepotets afgrænsning og
gasdannelse. Januar 1993. Fyns Amt /JAR/.
Forureningsundersøgelse, del af affaldsdepot nr. 461-42, tidligere losseplads,
Åsumvej 569, Odense, oktober 1994. Hedeselskabet og Fyns Amt /JAR/. Kunne
ikke findes ved gennemgang af Fyns Amts rapportarkiv samt
X/jordforureningssager. Bilagsrapport fra 1992 er fundet, men selve rapporten er
ikke fundet.
Forureningsundersøgelse. Del af forurenet lokalitet nr. 461-42. Tidligere losseplads
Åsumvej 673, 705 og 715, Odense. Marts 2003. Udarbejdet af Geoteknisk Institut
for Fyns Amt
Samt efterfølgende et stor antal værditabsundersøgelser m.m.
I Fyns Amts arkiv er der et stort antal rapporter efter værditabsundersøgelser og
afværge.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

38
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Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS: Alice Ulstrup

Dato
2/4 2013 opdateret 15/4 13
13/09 2013

Luftfoto

Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo
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461-00048 Næsbyhoved Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00048
Næsbyhoved Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

585199

6144830

1991-1993
Motorcrossbane
Tidligere lavtliggende mose/vådområde, der er hævet ved deponering af affald og
afdækningsjord. / Undersøgelse 1991/
Odense Kommune
Lossepladsfyld, sand, grus, plastic, organisk materiale, glas, brokker o.lign. stedvis
forurenet med olieprodukter. Odense Kommune har oplyst at pladsen har
modtaget renovationsaffald, kemikalieaffald (slam og olie), jordfyld og haveaffald.
/undersøgelse 1991/

Areal
Volumen og mægtighed

7.500 m2
32.000 m3 /undersøgelse 1991/

Deponeringsperiode

1967-1973 /undersøgelse 1991/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Underlaget under fylden udgøres af organiske aflejringer (tørv og gytje) hvorunder
der træffes moræneler. De dybere boringer (10-22 m) viser morænelerstykkelse
varierende fra 6-12 m. Herunder træffes et sand-/siltlag, der antages at være det
primære magasin /undersøgelse 1991/

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

I Næsbyhoved Losseplads træffes der øverst et sekundært magasin der udgøres af
fylden i lossepladsen og i mindre grad og de øverste naturlige lag. Undersøgelsen
har vist, at der er en nedadrettet gradient til det primære magasin.
Strømningsretningen i det primære magasin er sydlig. Kirkendrup Vandværk har
indvindingsboringer ca. 300 meter syd for depotet /JAR/
Der sker en afstrømning af grundvand/perkolat til mosen nord for lossepladsen
(har frit vandspejl), idet der i den nordlige skrænt kan observeres en udsivning af
grundvand. Det kan ikke udelukkes, at dette medfører en påvirkning af
recipientkvaliteten /undersøgelse 1991/
Arealet er beliggende umiddelbart op til et vådområde med direkte forbindelse til
Vimmelsbækken, som løber ud i Viemoserenden. Viemoserenden løber nær Odense
kanal ud i Stavids Å-systemet /JAR/ og /undersøgelse 1992/.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
13
boringer*

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
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Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

4 boringer*
og en boring
i brink mod
nord
*undersøgelse i 1991-1993. Suppleret med yderligere

Analyser
Analyse af drænvand
er udeladt i 1991

Recipientundersøgelser

I 1982 blev der observeret en tydelig påvirkning af vandområdet. Påvirkningen har
ikke kunnet eftervises ved besigtigelser i januar 1991 og under feltarbejdet i
sommeren 1991, men det kan skyldes kraftig nedbør /undersøgelse 1991/ Der er
foretaget beregninger af stofafstrømning fra lossepladsen til
recipienten/undersøgelse 1993/)

Forureningskarakterisering

Undersøgelsen har vist, at der er en nedadrettet gradient til det primære magasin.
Der er ikke konstateret forurening i det primære magasin. Sammenlignes
vandkvaliteten med andre tilsvarende undersøgelser på gamle lossepladser, må
vandkvaliteten beskrives som relativt moderat til svagt forurenet. Det sekundære
grundvand i og under lossepladserne er forurenet med kulbrinter samt lave
koncentrationer af tungmetaller. Det anbefales, at overvåge grundvandet. Arealet
afvandes til den nærliggende recipient. Det anbefales, at der etableres dræn til
opsamling af perkolat. Påvirkningen fra lossepladsen vurderes ikke, at udgøre en
risiko for den eksisterende vandindvinding eller for grundvandsressourcen i øvrigt.
Fremtidig monitering: Overvågningen af lossepladsen ophører fra 2002. /JAR/ og
/undersøgelse 1991/.
Grundvandet i det sekundære magasin er forurenet med kulbrinter og har et
moderat indhold af uorganiske salte og ammonium. Der forekommer lave
koncentrationer af tungmetaller. Det anbefales at etablere gasalarmer, samt at der
etableres et afskærende dræn til opsamling af perkolat, der ellers løber til mosen.
/undersøgelse 1991 og 1993/
Grundvandet er moniteret i en årrække fra 1993, se moniteringsrapporten.
Formålet er at følge udviklingen i det primære magasin mellem den forurenede
grund af det nærliggende Kirkedrup Vandværk. Formålet har således ikke været at
overvåge recipienten /Monitering 1999/. Der er udarbejdet skitseprojekt for
etablering af et afskærende dræn for at nedsætte udledningen til mosen
/skitseprojekt 1994/. Dette er så vidt vides ikke udført /jar/.

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Afværge/monitering

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt
Forureningsundersøgelse af Næsbyhoved Losseplads, reg. nr. 461-48 og af Næsby
Losseplads reg. nr. 461-94, udført af COWI for Fyns Amt. December 1991
Forureningsundersøgelse: Affaldsdepot 461-48 & 461-94 Næsbyhoved Losseplads
og Næsby Losseplads udført af COWI for Fyns Amt. Oktober 1993. OBS Denne
rapport indeholder resultaterne fra undersøgelsen i 1991 suppleret med yderligere
undersøgelser.
Affaldsdepoterne 461-48 og 461-94 Næsby og Næsbyhoved Lossepladser.
Skitseprojekt for afværgeforanstaltninger. Udarbejdet af Cowi for Fyns Amt,
februar 1994.
Affaldsdepot nr. 461-48 og 461-94. Næsbyhoved og Næsby Losseplads,
Skitseprojekt for afværgeforanstaltninger, Maj 1995. Cowiconsult og Fyns Amt
/JAR/.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS: Alice Ulstrup

Dato
25/3 2013
13-09-2013
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Luftfoto

42

Bilag 3

Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra Mapinfo

1.15

461-00051 Sanderum Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00051
Sanderum Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Koordinater

583413

6137500

Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer

1995-1996 /Monitering 1999/
Ubebygget landbrugsareal

Losseplads, affald
Affaldstyper

Kommunalt dreven/undersøgelse. 1995/
Jordfyld iblandet træ, tegl, glas, metal, plast, slagger samt olie- og kemikalieaffald
/Monitering 1999/
14.850 m2 fra Mapinfo og anslået til 11.200 m2, hvor vurdering dog er at
lossepladsen er større end det på det tidspunkt registrerede areal /undersøgelse
1995/

Areal

Odense Kommune.

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

1967-1971 /Monitering 1999/ /undersøgelse 1995/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Se moniteringsrapport fra 1999 /Monitering 1999/
Moræneler med en varierende mægtighed på 5-14 m udgør dæklaget mellem
smeltevandsaflejringerne og lossepladsen. Det primære magasin er opdelt i to
sandlag adskilt af et tyndt lerlag.

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Deponeringen er foretaget på eng/moseareal. Der må forventes en nedadrettet
vandbevægelse mod det primære grundvandsmagasin, som skønnes mindre godt
beskyttet.

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Strømningsretningen i det primære magasin under pladsen forventes østnordøstlig.
/JAR/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Nærmeste recipient er et mosehul umiddelbart nordvest for lossepladsen.
Endvidere findes et vandløb der passerer syd for pladsen i rørledning. Mod øst ca.
300 fra lossepladsen bliver vandløbet åbent. Vandløbet har forbindelse til eller er
en del af Hedebæk. Hedebæk afvandes til Odense Å /undersøgelse 1995/.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
Ja

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

ja

Ja

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Formentlig ingen
Undersøgelser i 1995-96 viste kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler
og nedbrydningsprodukter. Stofferne er fundet i et dybereliggende sekundært
magasin /Monitering 1999/
Den uorganiske forurening i lossepladsen og den lokalt kraftige forurening af
perkolat/terrænnært magasin med klorerede opløsningsmidler findes ikke at
udgøre en risiko for den nærmeste recipient. Bækken er rørlagt gennem
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lossepladsen og selv i en situation med højere vandspejl i lossepladsen end i
bundniveau af ledningen, var denne ikke vandførende /undersøgelse 1995/
Afværge/monitering

Monitering af hensyn til grundvand siden 1997. Afværge ved bortgravning af
hotspot i 1996. Der er efterladt en rest forurening der moniteres. /Monitering
1999/
Der er ikke udført særskilt monitering i forhold til vandløb /Monitering 1999/

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt
Oplysninger fra JAR:
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 461-51, Sanderum Losseplads,
Bavnedamvej 28, Elmelund, Odense. December 1995.
Fyns Amt og Geoteknisk Institut. Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 46151, Sanderum Losseplads, Bavnedamvej 28, Elmelund, Odense. Juni 1996. Fyns
Amt og Geoteknisk Institut.
Skitseprojekt. Afværgeforanstaltninger for jordforurening. Affaldsdepot nr. 461-51,
Sanderum Losseplads, Bavnedamvej 28, Elmelund, Odense. Juni 1996. Fyns Amt
og Geoteknisk Institut.
Afværgeforanstaltninger for jordforurening. Affaldsdepot nr. 461-51, Sanderum
Losseplads, Bavnedamvej 28, Elmelund, Odense. Detailprojekt. Betingelser og
beskrivelser. Juli 1996. Fyns Amt og Geoteknisk Institut.
Dokumentation for afværgeforanstaltninger for jordforurening. Affaldsdepot nr.
461-51, Sanderum Losseplads, Bavnedamvej 28, Elmelund, Odense. December
1996. Fyns Amt og Geoteknisk Institut.
Monitering. Affaldsdepot nr. 461-51, Sanderum Losseplads, Bavnedamvej 28,
Elmelund, Odense. December 1996. Fyns Amt og Geoteknisk Institut.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

44
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Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS: Alice Ulstrup

Dato
21/3 13 og 27/3
13-09-2013

Luftfoto

Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra Mapinfo
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461-00055 Tornhøj Losseplads

Losseplads, nr.
Navn
Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel
Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Nuværende ejer

Losseplads, affald
Affaldstyper

461-00055 (relaterede lokaliteter jf. JAR 461-81103 Børnehuset Vedershuset)
Tornhøj Losseplads (Åsumvej 1, 5000 Odense C, Vollsmose Allé 30 og 30C, 18B og
20 samt Gillestedvej 45)
Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune
590919
6141290
1991 – 1993 samt 1995
Institution (fritidshjem og skole), rekreativt areal og skov /jar/
Matr 17d Ubenyttet areal (ikke landbrug) /OIS 10/4 13/
Matr. 17y: Anden bygning på fremmed grund/Ubenyttet /OIS 10/4 13/
Matr. 2cp: Anden bygning på fremmed grund samt anden kommunal ejedom (skole
rådhus m.v.) /OIS 10/4 13/
Matr. 2ds: Ubenyttet areal ( ikke landbrug) /OIS 10/4 13/
Alle matrikler er Skt. Jørgensmark, Odense Jorder
Matr. 17d: Odense Kommune /OIS 10/4 13/
Matr. 17y: Odense Kommune /OIS 10/4 13/
Matr. 2cp: Odense Kommune /OIS 10/4 13/
Matr. 2ds: Odense Kommune /OIS 10/4 13/
Husholdningsaffald samt olie og kemikalieaffald /afværge 1996/ haveaffald og
jordfyld. Affaldet er deponeret i bunden af en dal, som kan have haft karakter af
mose./ undersøgelse 1993/

Areal
Volumen og mægtighed

130.000 m2 /afværge 1996 og JAR/ 100.300 m2 via MAPinfo
Den gennemsnitlige fyldtykkelse er 10 m /afværge 1996/

Deponeringsperiode

1892-1967 /JAR/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Lossepladsen ligger i et morænelandskab fra sidste istid ved en dal, hvor der har
været en mose. I dalen er afsat unge (postglaciale) ferskvandsaflejringer. Under
disse aflejringer træffes vekslende lag af moræneler og smeltevandssand.
/undersøgelse 1993/ Se endvidere undersøgelse 1993.

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Der er en nedadrettet vandbevægelse mod det primære magasin, som har
nordøstlig strømningsretning. Der er ingen vandindvindingsinteresser nedstrøms
depotet. /jar/.
De lokale øverste grundvandsmagasiner i fyldlagene og i lokale sandlag påregnes at
afstrømme i nordlig, nordvestlig og vestlig retning. /undersøgelse 1993/

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Magasinerne afdrænes primært til moseområdet vest for lossepladsen og en sø
nordøst for lossepladsen, der via en sø nord for lossepladsen og via Hindemose
afdrænes til Odense Å /undersøgelse 1993/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Ligger umiddelbart op til Vollsmose og to mindre søer, som afvandes via
Hindemose til Odense Å /jar/. Der er ca. 160 m fra den nordlige periferi af
lossepladsen og til det nærmeste vandløb.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:
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Antal (eller ja/nej)

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Afværge/monitering

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja
Ja
Ja
96 karteringsboringer til 1-2 m. Samt 11 korte boringer i og udenfor lossepladsen til
5 til 15 m. Og 4 dybe boringer til 14-23 m omkring lossepladsen.
De nærliggende recipienter (Volsmose og to søer) er påvirkede af perkolatet fra
lossepladsen /JAR/.
Der er udtaget vandprøver fra boringer samt dræn, to brønde og en sø. Der er stor
forskel i den kemiske sammensætning af vandprøverne. Ledningsevnen varierer
f.eks. fra 42,5-999 mS/m. Der er påvist BTX i halvdelen af de udtagne vandprøver
og i nogle prøver trichlorethylen. Det vurderes at de to søer er påvirket af
perkolatudsivning, mens mosen mod vest kun er påvirket i mindre omfang.
Perkolatudsivningen til de to søer vurderes som uacceptabel. Det er vurderet at 1030 % af perkolatet siver ned til det regionale grundvandsmagasin. Da grundvandet
nedstrøms lossepladsen ikke er egnet til vandindvinding (indtrængning af
havvand) vurderes lossepladsen ikke at udgøre nogen grundvandsrisiko. Det
anbefales at undersøge, om det er muligt at standse tilstrømningen af perkolat til
de to søer samt at opsamle perkolat via dræn, sådan at det ikke udledes til mosen.
/undersøgelse 1993/
I 1995 er der udført en miljøscreening af vandområderne samt vurdering af
perkolatpåvirkning. Screeningen er foretaget i forhold til Vollsmose og de to søer og
dermed ikke i forhold til vandløbet. Det konkluderes, at de meget høje
koncentrationer af næringsstoffer og høje koncentrationer af chlorid, COD og
ledningsevne i søen nord for lossepladsen skyldes tilledning af perkolat. De høje
koncentrationer af ammonium, nitrat og totalkvælstof i søen nordøst for
lossepladsen skyldes primært overfladeafstrømning fra lossepladsen. De høje
koncentrationer af næringsstoffer i den vestlige del af mosen stammer
sandsynligvis både fra de regnvandsbetingede tilløb og perkolatudsivning fra
lossepladsen /Miljøscreening 1995/.
Kolonihaverne er blevet nedlagt. Arealer med særlig følsom anvendelse er sikret
med 1 m dæklag. Skolens bygninger og kloaker er blevet forsynet med bedre
ventilation. Amtet har oktober 1999 givet tilladelse til hestehold på en mindre del af
det registrerede areal efter at sagen har været forelagt kredsdyrlægen /jar/.

Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 461-55. Tornhøj Losseplads Juli 1993.
Rambøll, Hannemann og Højlund og Fyns Amt.
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 461-55. Tornhøj
Losseplads.Skitseprojket for afværgeforanstaltninger. Marts 1994. Rambøll,
Hannemann og Højlund A/S og Fyns Amt. Tornhøj Losseplads, affaldsdepot nr.
461-55.
Afværgeforanstaltninger, Planlægningsbeskrivelse m.v. August 1995, Carl Bro
Energi og Miljø as.Tilsynsrapport,
Afværgeforanstaltninger, Tornhøj Losseplads, Affaldsdepot nr. 461-55, September
1996, Carl Bro Energi og Miljø as.
Miljøscreening af vandområderne samt vurdering af perkolatpåvirkning. Fyns Amt
december 1995
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Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS: Alice Ulstrup

Luftfoto
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Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo

Dato
2/4 2013
Opdateret 10/4 13 og 15/4 13
13-09-2013

Kort med matrikler fra JAR 10/4 13
Kortudsnit fra MAPinfo
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1.17

461-00066 Ribjergvej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

461-00066
Ribjergvej Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

588819

6132990

Undersøgelser i 1995 og Monitering fra 1996 til 2010 i boring B 301.1 /JAR/
Landbrug. Lossepladsen er etableret i en nedlagt grusgrav. /Notat om revurdering,
2011/.
Privat
Fyldet består overvejende af ler og lermuld. Jordfylden er i blandet enkelte
affaldsfragmenter i form af træ, tegl, gasbeton, porcelæn, sølvpapir og plastic. Der
er ikke fundet tegn på kemikalieaffald i fyldet. Der er ikke umiddelbart tegn på at
pladsen skulle være slutafdækket med ren jord. /Notat om revurdering, 2011/
Asfaltbrokker, storskrald, jernskrot, lidt husholdningsaffald, slagger og
bygningsaffald /Monitering 1999/

Areal

Ca. 45.000 m2 ./Revurdering 2010/ 45.600 m2 /MAPinfo opslag/

Volumen og mægtighed

Fyldmægtighed på gennemsnitligt 4 meter. De største mægtigheder ses mod
nordøst på pladsen. Volumen er ca. 180.000 m3./Revurdering 2010/

Deponeringsperiode

1974 til april 1977 /Notat om revurdering, 2011/, /Monitering 1999/

Geologi (kort)

Terrænet ved lossepladsen er beliggende omkring kote +25 - +28 aftagende i sydlig
og østlig retning ned mod Borreby Møllebæk. Under fyldlaget træffes mest sand
herefter vekslende lag af ML/sand/grus. Dybeste boring er B301, som er ført til 15
m u.t. og filtersat i et sandmagasin, som vurderes at være en del af et større
sandmagasin, hvorfra der indvindes drikkevand. /Notat om revurdering, 2011/
Se også snit i / Monitering 1999/

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

DGU-boring 146.492 – nærliggende indvidningsboring
Sekundært grundvand træffes i fyldlaget fra ca. 0,5-3 m u.t. Der er ikke fastlagt
en entydig strømningsretning, men det vurderes dog overordnet, at strømningen er
øst/nordøstlig på baggrund af pejlinger, at der er en sydlig strømning i magasinet
mod Borreby Møllebæk./Revurdering 2010/. I Undersøgelsen fra 1995 nævnes dog
at lossepladsen afvandes primært til søen mod nordøst./Undersøgelse 1995/
Det vurderes, at der er 2 dybereliggende magasiner hhv. et sandmagasin og et
kalkmagasin, hvorfra der indvindes drikkevand. Sandmagainet er beliggende fra
kote ca. + 10 med en mægtighed på 10- 25 meter. Sandmagainet er mindre godt
beskyttet af 5-15 m moræneler og underlejres af 20-30 meter moræneler, hvorefter
kalkmagasinet træffes. Der er en svag nedadrettet gradient fra det sekundære
grundvand til sandmagasinet. Strømningsretningen i sandmagasinet er overordnet
mod nordvest, men det udelukkes ikke, at strømningen kan være påvirket af
indvindingen mod syd af Lindvedværkets indvinding. /Notat om revurdering,
2011/
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Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Nærmeste nedstrøms beliggende recipient er vandhul beliggende på selve
lossepladsen. Desuden ligger der en sø på nabomatriklen mod nordøst samt mod
syd et mindre vandløb Borreby Møllebæk med tilløb til Lindved Å./Revurdering
2010/ Borreby Møllebæk ligger 160 m syd for pladsens periferi /MAPinfo/.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
Ja

Boringer
opstrøms
Nej

Boringer
nedstrøms
Nej

Pejlinger

Analyser

Ja

Ja

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

27 karteringsboringer (1-4,5 m) 11 Lokalitseringsboringer (1,5-6 m) samt 5
undersøgelsesboringer (ned til 15 m) B 301 er den dybeste boring. /Notat om
revurdering, 2011/

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Ingen sandsynligvis
Kildestyrken er svag men kan udgøre en risiko for grundvandet. Der er målt mindre
indhold af BTEX, phenol, trichlorethan samt olie /Monitering 1999/
Lossepladsperkolat, kulbrinter, klorerede opløsningsmidler, tungmetaller.
På baggrund af undersøgelsernes/moniteringens resultater vurderes lokaliteten
ikke at udgøre en risiko for grundvandsressourcen eller indvindingen ved Lindved
Vandværk. /Notat om revurdering, 2011/

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Det blev vurderet, at den svage forurening ikke udgjorde en risiko for recipienter.
Spildevandssektionen (amtets) har i april 1996 haft følgende bemærkninger til
undersøgelsen -”Lossepladsen udgør en potentiel kilde til forurening af søerne
på/ved lossepladsen. Søer skal i følge Regionplan 1993-2005's retningslinier i
videst muligt omfang friholdes for spildevandstilledning. Ud fra det foreliggende
begrænsede analysemateriale vurderes der dog ikke umiddelbart at være behov for
at etablere afværgeforanstaltninger til beskyttelse af recipienterne. Under
hensyntagen til regionplanens retningslinier for søer bør det dog godtgøres, at der
ikke sker nævneværdig udsivning af miljøfremmede- og belastende stoffer til
søerne. Undersøgelsen bør således suppleres med orienterende målinger af
lossepladsparametre, herunder miljøfremmede stoffer i henholdsvis søsedimentet
og i søvandet i det område af søerne, hvortil det kan forventes, at der er størst
sandsynlighed for udsivning fra lossepladsen.
Der er ikke oplysninger i sagen om at deres anbefaling skulle være efterkommet.
/Notat om revurdering, 2011/

Afværge/monitering

Ved undersøgelsen i 1995 blev det vurderet, at lokaliteten ikke udgjorde en risiko
for vandindvindingen eller grundvandsressourcen. Efter 15 års monitering ses
samme forureningsniveau.
Der er moniteret i en boring (B301.1) af hensyn til vurdering af risiko overfor
grundvandet. Derudover er det sandsynligt, at der ved den fremtidige indvinding
fra området kun skal indvindes fra kalken.
Der er gennemført monitering i B301.1 i okt. 1996, sept. 1998, juli 2000, maj og juli
2002, august 2004, august 2006, august 2008 og september 2010.
Der er analyseret for uorganiske parametre samt kulbrinter + BTEX, klorerede
opløsningsmidler, phenoler og klorphenoler. Der er ikke detekteret indhold af
kulbrinter + BTEX, klorerede opløsningsmidler, phenoler og klorphenoler. I en
enkelt måling i 2002 er der dog konstateret et ubetydeligt kulbrinteindhold på 5
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mikrogram/l. Indholdet er ikke genfundet 2 mdr. senere. Analyseresultater for
uorganiske parametre er indsat nederst i dette dataark. /Notat om revurdering,
2011/

Regionens besluttede i januar 2011 på baggrund af en revurdering at
moniteringssagen afsluttes og lokaliteten udtages af Regionens indsatsplaner.
/Notat om revurdering, 2011/

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Nej
Notat om revurdering af monitering, Region Syddanmark; 2011,
Forureningsundersøgelse Affaldsdepot nr. 461-66 Ribjergvej Losseplads
Volderslev, Odense 1995 udført af Geoteknisk Institut for Fyns Amt.
Forurenede grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol for drift
af afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1998. Marts 1999. Hovedrapport. Fyns
Amt, Miljø- og Arealafdelingen.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS Trine Korsgaard

Dato
2/4 2013
10/9 2013

Luftfoto

Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo
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1.18

461-00072 Odense Købstads Losseplads

Losseplads, nr.

461-00072

Navn

Odense Købstads Losseplads Elmelund Enghave 4, 5200 Odense V /JAR/
(Elmelundhaven 2 og 4, Roesskovsvej 148 Bolbro, Enghaven, Bolbro; Snapindvej
21, Bolbro
Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel
Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

584744
6138750
Undersøgese i 1995. Monitering Fra 1996 og frem

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Matr. 22i Elmelund By, Sanderum: Ubenyttet /JAR - OIS 10/4 13/
Matr. 22x Elmelund By, Sanderum: Anden bygning på fremmed grund, anden
kommunal ejendom (skole, rådhus m.v.) /JAR -OIS 10/4 13/ Kontor, erhverv,
industri, landbrug /jar/
Matr. 22y Elmelund By, Sanderum: Anden kommunal ejendom (skole, rådhus
m.v.)
Matr. 3e Sanderum By, Sanderum Benyttelse endnu ikke fastlagt men det frem går
at det er kolonihaver /JAR - OIS 10/4 13/
Matr. 1rm Vestermarken Odense Jorder: Udbenyttet areal (ikke landbrugsareal)
/JAR - OIS 10/4 13/
Matr. 1yø Vestermarken, Odense jorder: Udbenyttet areal (ikke landbrugsareal)
/JAR - OIS 10/4 13/

Nuværende ejer

Matr. 22i: Odense Kommune /JAR - OIS 10/4 13/
Matr. 22x Odense Kommune /JAR - OIS 10/4 13/
Matr. 22y Odense Kommune /JAR - OIS 10/4 13/
Matr. 3e Ingen data? /JAR - OIS 10/4 13
Matr. 1rm Vestermarken Odense Jorder: Odense Kommune /JAR - OIS 10/4 13/
Matr. 1yø Vestermarken, Odense jorder: Odense Kommune /JAR - OIS 10/4 13/

Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal

Kommunalt driven /Undersøgelse 1995/
Dagrenovation, kloakslam, slagger samt bygningsaffald / Moniteringsrapport
1999/ samt aske /Undersøgelse 1995/
40.430 m2 beregnet via MAPinfo og 38.400 m2 /Undersøgelse 1995/

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

96.000 m3 /Undersøgelse 1995/
Indtil 1954 /Undersøgelse 1995/

Geologi (kort)

Områdets øvre primære magasin består af smeltevandssand/grus med en
varienrende mægtighed på op til 30 meter. Det primære magsin er dækket af
moræneler med ligeledes meget varierende mægtighed på 5-20 meter, se geologisk
snit i /Moniteringsrapport 1999/

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

Se moniteringsrapport /Moniteringsrapport 1999/
145.2370 og 146.2073 /Moniteringsrapport 1999/

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Områdets primære magasin er dækket af moræneler på 5-10 m tykkelse
/Undersøgelse 1995/
Den overordnede strømningsretning er mod er sydlig mod Hedebæk i det
terrænære grundvand. /Undersøgelse 1995/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Hedebæk beliggende umiddelbart syd for lossepladsen. Hedebækken afvandes mod
øst til Odense Å /Undersøgelse 1995/

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:
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Antal (eller ja/nej)

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Afværge/monitering

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms
Min 2 i
1999*

Pejlinger

Analyser

Ja

Ja

18 karteringsboringer, 12 lokaliseringsboringer samt 6 undersøgelsesboringer og en
dybere undersøgelsesboring /Undersøgelse 1995/
*/Moniteringsrapport 1999/
Sandsynligvis ingen. Risikovurderingen i undersøgelsen fra 1995 har ikke forholdt
sig til Hedebæk /Undersøgelse 1995/
Kraftig uorganisk forurening fra lossepladsen i det terrænære grundvand i/under
pladsen. Forureningen har bredt sig til det dybereliggende primære magasin.
/Undersøgelse 1995/. Undersøgelse viser, at perkolatdannelsen i pladsen udgør en
risiko for nærliggende vandindvinding samt udnytteligt grundvand /JAR/.
Deponeringen er foretaget på skrånende areal mod en lavning med et mindre
vandløb. Det terrænnære (sekundære) grundvandsmagasin under pladsen er
forurenet. Strømningsretningen i det terrænnære grundvandsmagasin antages
sydlig mod det tilgrænsende mindre vandløb. Det primære grundvandsmagasin i
området ved pladsen kan være mindre godt beskyttet og anses truet ved nedsivende
forurening fra pladsen. Strømningsretningen idet primære grundvandsmagasin
under pladsen kan som følge af påvirkningen fra vandindvindingen i området være
mod indvindingsboringer på Odense Vandselskabs kildeplads ved Eksercermarken,
hvortil afstanden er ca. 400 m. Dele af kildepladsen er dermed truet ved
nedsivende forurening fra pladsen /JAR/.
Monitering startede i 1996. Formålet er at følge udviklingen i
forureningsbelastningen i det primære magasin samt at vurdere om forureningen
udgør en risiko for indvidingen på Eksermarkens kildeplads. Der moniteres i tre
boringer. /Moniteringsrapport 1999/.
Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 461-72, Odense Købstads Losseplads,
Elmelund Enghave, Odense. December 1995. udført af Geoteknisk Institut. Fyns
Amt

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS Trine Korsgaard

Dato
21/3 13 og 27/3 og 10/4
12/9 13
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Luftfoto
Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo
Lokaliteten blev besigtiget den 18. april 2013 med deltagelse af DTU og Region Syddanmark, mhp. en vurdering af om
lokaliteten var egnet til feltlokalitet.

Matrikler fra JAR 10/4 13
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1.19

461-110 PLM –Haustrup

Losseplads, nr.
Navn

461-110
PLM -Haustrup

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune, Odense Kommune,

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

X – 586419 , Y - 6141494
Indledende undersøgelse i 1993. Frivillige undersøgelser i 1992 og 1995. Frivillige
supplerende undersøgelser i 2003 til 2004. /JAR/. Borearbejde i 1992 i forbindelse
med anlægsarbejde.
Industriformål, ubefæstet parkeringsareal samt ubenyttet græs-/moseområde,

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald

Flere private ejere

Affaldstyper

Der er tale om en inhomogen forurening forårsaget af tilkørt fyldjord fra forskellige
anlægsarbejder i Odense By. Tungere olie-/tjærekomponenter, samt tungmetaller.
Forurening med olieprodukter fra etablerede virksomheder på det opfyldte areal.
Hovedsageligt byggeaffald

Areal
Volumen og mægtighed

141.000 m2
Mægtigheden varierer fra 1,2 meter – 4,4 meter

Deponeringsperiode

1954 – 1960 Fyldplads /Indledende undersøgelse 1994/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Lagserie af blandet ler- og sandfyld
med muldede og lokalt slaggede indslag, underlejret af oprindelige tørveaflejringer
i ca. 3-4 meters dybde. /Indledende undersøgelse 1994/

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Det skønnes, at strømnmgsretningen i det terrænnære grundvandsmagasin er
nordlig i retning af Stavids A /Indledende undersøgelse 1994/.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Vandløb –Stavids Å- nedstrøms fyldområdet

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

x
x
Indledende undersøgelse med 3 boringer til terrænnært grundvand samt korte
boringer til jordprøver /Indledende undersøgelse 1994/.
Omfattende frivillige undersøgelser med mere end 50 boringer /JAR/
nej
Den gennemførte registreringsundersøgelse viser, at
der på grunden er en ældre jordforurening med olie-, benzin- og tjæreprodukter,
samt tungmetaller, og en nyere olieforurening. /Indledende undersøgelse 1994/.
I følge Odense Kommunes olietankregister er og har der været nedgravet adskillige
tanke på ejendommen. Ca. 10 tanke er sløjfet/grusfyldt, 5 tanke er opgravet. Nye 19
tanke er nedgravet i 1983 og 1990. Det vurderes at der kan være tale om
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olieforurening sket efter 1972.
For den ældre del af forureningen ses fyldjorden at have et blandet forhøjet indhold
af tungmetaller. Fyns Amts kvalitetskriterier er fundet overskredet for især bly,
zink, cadmium og i et enkelt tilfælde arsen. /Indledende undersøgelse 1994/.
Ved den frivillige undersøgelse i 2003 er der fundet flere kraftige forureninger
med bl.a. gasolie, benzin, terpentin, petroleum og der er påvist kulbrinter og Nbutanol i terrænært grundvand.
vurderes der at være et spild af et flygtigt, ikke identificeret /Frivillig undersøgelse
2003/.
Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Den konstaterede forurening af det terrænnære grundvand med oliekomponenter
vurderes at udgøre en risiko for områdets grundvandsressource. Forureningen
vurderes dog ikke at true
den nuværende indvinding ved Tarup og Næsby vandværker.
Nærmeste recipient i området er Stavids Å, der ligger få hundrede meter nord for
og nedstrøms fyldområdet. Den konstaterede forurening af det terrænnære
grundvand med olie og
benzinkomponenter vurderes dog ikke at påvirke Stavids A /Indledende
undersøgelse 1994/.

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

Nej
-

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Registreringsundersøgelse, PLM-Haustrup, Næsbyvej 20, Odense. Fyns Amt, april
1994.
Birch Krogboe, november 1995, G M Haustrup, Forureningsundersøgelse

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Carl Bro for Glud Marstrand: Glud Marstrand A/S, Odense. Jord og
grundvandsundersøgelse. Miljøundersøgelse, december 2003.
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Helle Broch
22. marts 2013
KS Trine Korsgaard
12. september 2013

Luftfoto

Årstal og kilde: Mapinfo, Ortofoto 2012
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1.20

461-81136 Skovs-Højrupvej 11, Odense

Losseplads, nr.
Navn

461-81136
Opfyldt mose- Stavids Å, Skovs-Højrupvej 11, Odense

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Odense Kommune,

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

X: 580585 (m) Y: 6144349 (m)
Undersøgelse er udført i foråret 2011 af Naturstyrelsen i forbindelse med
vådområdeprojekt der vil hæve vandstanden i området.

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer

Opfyldt mose

Losseplads, affald
Affaldstyper

Privat
Husholdningsaffald, byggeaffald, oliebeholdere.
Afgravning af forurenet jord i 2011 har vist at affaldet består af:
Husholdningsaffald, tegl, beton, metal, plast, delvist afbrændt træ, tagplader,
tagpap, vinduesglas og beholdere til olie, maling og tjære. /Notat 2012/.

Areal
Volumen og mægtighed

275 m2 (blankt vand i dele af lossepladsen ca. 100 m2)
200m3

Deponeringsperiode

?

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Det bemærkes, at de kraftigt forurenede prøver er udtaget i 1,5-2 m's dybde. Prøven
fra 1,5 m's dybde består af tørv, hvorimod prøven fra 2 m's dybde består af 2/3 tørv
og 1/3 sand. Begge prøver er vurderet at bestå af intakte aflejringer.
Generelt er der i det afgravede område afgravet til intakt tørvelag ca. 2,0 til 2,5
m.u.t. /Notat 2012/

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Grundvandsspejlet i de tre filtersatte boringer i
området er pejlet til kote 3,61-3,75, april 2011 /Undersøgelse 2011/.
Strømningen i det terrænnære grundvand er alene bedømt ud fra Stavids å's
beliggenhed, der ligger syd for mosen. Det vurderes derfor, at det terrænnære
grundvand overordnet strømmer mod syd.
Stavids Å, mellemstor å. Afstand fra periferi til vandløb er ca. 85 m.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Filtersatte boringer, Håndboringer, Punktgravninger

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
Boringer
Boringer
Pejlinger
Analyser
plads
opstrøms
nedstrøms
4
5
2 filtersatte
Ja
Ja tabeller side 5 – 10
graverende punktgravni
boringer
Tabel s. 4,
rapport 1.
r, 2
nger
rapport 1.
punktgrav
ninger, 1
filter sat b.
Der er i graverenderne G4 og G5 påvist indhold af tjærestoffer. I G4 er der påvist
indhold af enkelt- tjærestofferne benz(a)pyren og dibenz(a,h)pyren på hhv. op til

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
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1.400 og 140 mg/kg TS, hvilket overskrider afskæringskriteriet op til ca. 470 og 47
gange. Derudover er der påvist indhold af summen af tjærestoffer på op til 11.000
mg/kg TS i G4, hvilket overskrider afskæringskriteriet
op til 275 gange. I G5 er der ligeledes påvist indhold af benz(a)pyren og
dibenz(a,h)pyren på hhv. 3 og 0,3 mg/kg TS, hvilket er på niveau med hhv.
afskærings- og jordkvalitetskriteriet. Summen af tjærestoffer overskrider
jordkvalitetskriteriet ca. 5 gange.
Der er ligeledes i graverende G4 og G5 påvist indhold af olie. I rende G4 er der
påvist indhold af oliekomponenter på op til 110.000 mg/kg TS, hvor den tunge
fraktion udgør 46.000 mg/kg TS.
Den tunge fraktion overskrider afskæringskriteriet op til ca. 150 gange.
Olieforureningen er aftaget kraftigt i 2 m's dybde og er således også påvist i toppen
af det intakte tørvelag. Olieforureningen
i G4 forventes afgrænset indenfor 2,5 m's dybde. Der er i graverenden G4 påvist
indhold af tungmetallet arsen på op til 530 mg/kg TS. Indholdet overskrider
afskæringskriteriet ca. 26 gange.
Ligeledes er der påvist indhold af cadmium i G4 på op til 1,7 mg/kg TS, hvilket
overskrider jordkvalitetskriteriet ca. 3 gange.
Der er i graverende G4 og G5 påvist indhold af bly på op til 120 mg/kg TS, hvilket
overskrider jordkvalitetskriteriet op til 3 gange.
Derudover er der i G4 påvist indhold af tungmetallerne kobber og zink på hhv. op
til 2.200 og 2.600 mg/kg TS, hvilket overskrider afskæringskriteriet ca. 2 og 2,5
gange.
I vandprøverne fra de tre boringer er der påvist indhold af mangan. Derudover er
der påvist indhold af natrium, chlorid og ikke-flygtige kulbrinter, der overskrider
kriterierne i deponeringsbekendtgørelsen
Der er ligeledes påvist indhold af nikkel, arsen, barium og bor, der overskrider
kriterierne i bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for ferskvand.
Der er påvist indhold af uidentificerede kulbrinter på 30 μg/l i boring F1, som står i
umiddelbar nærhed af graverende G4, hvor der blev observeret olie.
Grænseværdien for olie overskrides ca. 3 gange.
Herudover er der ikke tegn på, at de konstaterede jordforureninger med olie og
tjære har spredt sig til det terrænnære grundvand, til trods for, at affaldet forventes
at have ligget mange år i mosen.
Recipientundersøgelser

Vandkvalitetskriteriet er overskredet med en faktor 10 – men der er ikke udført
egentlige undersøgelser i åen. Dog vurderes det i undersøgelsen, at oversvømmelse
af mosen ikke udgør nogen risiko for det fremtidige vådområde, med undtagelse af
den påviste olieforurening i graverende G4. Denne forurening er herefter
bortgravet. /Undersøgelse 2011/

Forureningskarakterisering

Undersøgelsen viste at der er forurenet med oliekomponenter, PAH'er og
tungmetaller /JAR/.

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

3 filtersatte boringer vandkvalitetskriteriet overskredet med en faktor 10

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Nej
Rapport nr. 1.Vådområde Stavids Å forureningsundersøgelse, juni 2011. Udarbejdet
af Rambøll for Naturstyrelsen.
Rapport nr 2. Notat dokumentation for afgravning af ”hot spot” i mose. Udarbejdet
af Rambøll for Naturstyrelsen. 21-05-2012

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Helle Broch

Bortgravning af ca. 70 tons olieforurenet jord/lossepladsfyld /Rapport nr 2, 2012./

Dato
19.03.2013 og 15/4 (TKO)

Bilag 3
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Luftfoto
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KS Trine Korsgaard
Årstal og kilde: MAPinfo og luftfoto 2012

12/9 13
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485-00001 Lilleskovvej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

485-00001
Lilleskovvej Losseplads (Lilleskovvej 88a, Tommerup)

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Assens Kommune

Koordinater

573431

613387
0

Undersøgelsesperiode(r)

1998

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer

Matr. 7i Skovstrup, Tommerup Ubenyttet areal (ikke landbrugsareal)
Matr. 7o Skovstrup, Tommerup Ubenyttet areal (ikke landbrugsareal) /OIS 10/4
13/
Matr. 7i Skovstrup, Tommerup: Assens Kommune
Matr. 7o Skovstrup, Tommerup: Assens Kommune /JAR - OIS 10/4 13/

Losseplads, affald
Affaldstyper

Dagrenovation, jordfyld og haveaffald. Desuden kemikalieaffald i form af
malingsaffald, chromslam, og bejdseaffald. /Monitering 1999 og undersøgelse
1998/

Areal
Volumen og mægtighed

15.000 m2 /Undersøgelse 1998/; 23.250 m2 beregnet via MAPinfo sep 2013
2-3 meters mægtighed. Affaldsmængden skønnes til 45.000 m3 /Undersøgelse
1998/

Deponeringsperiode

1964-1975 /Monitering 1999/. Deponering af dagrenovation ophørte i 1969
/Undersøgelse 1998/.

Geologi (kort)

Lossepladsen er beliggende i et lavtliggende område, muligvis tidligere eng/mose.
Områdets primære magsin består af vekslende lag af smeltevandssand med en
mægtighed på ca. 5,5 m beliggende under kote ca. +20. Det primære magasin er
ved losspladsen beskyttet af et 20-35 m mægtigt lag af moræneler. Se desuden
geologisk snit i moniteringsrapport /Monitering 1999/ og geologisk beskrivelse i
/Undersøgelse 1998/

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Det terrænnære (sekundære) grundvandsmagasin, der er forurenet, strømmer mod
vest til Brendholtafløbet. Det primære grundvandsmagasin er potentielt
forureningstruet. Strømningsretningen forventes at være mod syd /JAR/.
Imellem det terrænnære magasin i fylden og det sekundære magasin er der ikke
nogen væsentlig potentialeforskel /Monitering 1999/

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Det terrænære grundvand (perkolatmagasin) træffes i den nedre del af fyldlaget og
den øverste del af de herunder liggende intakte aflejringer. Potentialet i
perkolatmagasinet er beliggende i kote +53,8. Udfra pejledata og jordartsforhold
synes de filtersatte boringer, at repræsentere et sammenhængende magasin med
potentiale i kote +53,8 til +54,90 med en nordlig til vestlig strømningsretning ud
mod Brændholtafløbet. /Moniteirng 1999/

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Brændholtafløbet umiddelbart ved lossepladsens vestlige afgrænsning

Bilag 3
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Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser

Forureningskarakterisering

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja

Ja

Der er udført: Linieprofilering, 5 gravninger, 9 karteringsboringer, 23
lokaliseringsboringer, 9 undersøgelsesboringer og en dyb boring til 27,5 m.u.t. Se
endvidere undersøgelsesrapport fra 1998
Analyser af vand fra Brændholtafløbet viser at dette periodevis er påvirket af
lossepladsen, idet der er konstateret indhold af xylener væsentligt over
kvalitetskravene. Afhængigt af vandføringen i vandløbet kan det ikke udelukkes at
lossepladsen udgør en risiko for vandløbet. /Monitering 1999/ og /Undersøgelse
1998/
I undersøgelsen fra 1998 står der endvidere: Begrundet i rødfarvning i recipienten,
kan det ikke udelukkes, at der sker en udsivning af jern fra lossepladsen til
recipienten. Dette er f.eks. set ved besigtigelse i 1992 /Undersøgelse 1998/
I den centrale og vestlige del af pladsen findes en kraftig jordforurening med
kulbrinter som benzin, smøre- og motorolie o.l. samt flygtige forbindelse heraf. Det
er skønnet at der er tale om i størrelsesordenen 100.000 – 125.000 l olieprodukter.
Perkolatmagasinet er tydeligt påvirket af lossepladsaffaldet. Indholdet af
uorganiske stoffer er sammenlignelig med typisk perkolat fra gamle lossepladser. I
den vestlige del af pladsen findes en kraftig forurening med kulbrinter op til 12.000
µg/l mineralolier, hvoraf xylener udgør en trediedel. Desuden er der påvist indhold
af phenoler og chlorerede opløsningsmidler. I det sekundære grundvand i intakte
aflejringer er der konstateret en meget svag forurening med kulbrinter. Der er ikke
påvist forurening i det primære magasin. /Undersøgelse 1998/
Af revurdering af moniteringssagen i 2010 fremgår det, at det er besluttet at
indstille moniteringen og i stedet for sætte sagen på listen over sager, hvor der skal
udføres videregående undersøgelser. Formålet med undersøgelserne er at skabe en
bedre dokumentation for produktmængden koblet med en vurdering af
mulighederne for tilbageholdelse og naturlig nedbrydning af forureningen.
Det kan på det foreliggende grundlag ikke afvises at forureningen kan udgøre en
risiko for områdets generelle grundvandsressource. Grundlaget for vurderingen er
dog spinkelt og der anbefales derfor supplerenede undersøgelser. Udføres
undersøgelserne ikke anbefales at fortsætte moniteringen, evt. med en nedsat
moniteringsfrekvens.

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Afværge/monitering

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Undersøgelse i 1998 viser det ikke helt kan afvises, at perkolatdannelsen i pladsen
kan udgøre en risiko for recipient- og grundvandsinteresser. Monitering er
anbefalet af hensyn til såvel recipient- som grundvandsbeskyttelse /JAR og
Undersøglse 1998/.
Monitering startede i 1999. Formålet er at følge udviklingen i nedsivningen for at
vurdere om den forurenede grund udgør en risko mod grundvand og
Brændholtafløbet. /Monitering 1999/
Lokaliteten moniteres fortsat med 3 års interval, næste gang i 2014.
Nej
Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt
Forureningsundersøgelse. Affaldsdepot nr. 485-1, Lilleskovvej Losseplads,
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Tommerup Stationsby. Oktober 1998. Udarbejdet af Geoteknisk Institut for Fyns
Amt.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

Notat om revurdering af monitering, Region Syddanmark; 2010.
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Trine Korsgaard
21/3 13 og 27/3 og 10/4
KS Trine Korsgaard
12/9 13
Årstal og kilde: ortofoto 2012 fra MAPinfo

Fra Jar 10/4 13
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65

1.22

485-00008 Rævedam Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

485-00008
Rævedam Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Assens Kommune, tidl. Tommerup Kommune

Koordinater

576619

6132450

Undersøgelsesperiode(r)

Undersøgelser: April til september 1997 samt monitering

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Landbrug og parkeringsplads

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Privat

Affaldstyper

Dagrenovation, jordfyld og haveaffald, industriaffald fra Dämpa (kromslam,
bejdseaffald og malingsrester)

Areal
Volumen og mægtighed

2.400 m2
20.000 m3

Deponeringsperiode

1945-1962 (privat losseplads) og 1962-1964 (kommunal losseplads)

Geologi (kort)

De terrænnære lag i området ved lossepladsen udgøres af smeltevandssand, men
selve lossepladsen er beliggende inden for et område domineret af tørveaflejringer.
Pladsen grænser op til et dødislandskab præget af issøler og bakker af
grus/moræneler /Undersøgelse 1998/

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Det terrænnnære grundvand træffes i den nedre del af fyldlaget. Mens et egentligt
sekundært magasin først træffes i sandlaget under fyld og postglaciale lag af tørv og
tørvedynd.

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

”perkolatmagasinet” strømmer mod sydøst. Der er en svag nedadrettet gradient fra
det øvre sekundære magasin til det nedre sekundære magasin.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Lossepladsen grænser mod øst op til Rævedamafløbet og et moseområde

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

To
synkronpejl
inger

Jordprøver,
vandprøver og
drænprøver

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

14 karteringsboringer til 2 meter samt 7 undersøgelsesboringer til 3-4 meter dybde
(intakt) er filtersat samt to dybere boringer til ca. 20 m.

Recipientundersøgelser

Prøver af dræn der udleder direkte til Rævedamafløbet er udtaget i juni og august
1997, se undersøgelsesrapport.
Der er konstateret asfalt, tjære og jord med kemikalielugt i prøver fra lossepladsen.
Perkolatet er beskrevet ved høje indhold af uorganiske stoffer og kulbrinter
Recipienten findes påvirket af lossepladsen (i inimumssituationen).
Recipientanalyser viser indhold af både kulbrinter, totalkvælstof og COD. Afhængig
af vandføringen i vandløbet kan det ikke udelukkes, at lossepladsen kan udgøre en

Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand

66

Bilag 3

uacceptabel risiko for vandkvaliteten i recipienten i forhold til målsætningen –
fiskevand.
Afværge/monitering

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Monitering af hensyn til recipienten i 1998 og 1999 /Monitering 1998 og 1999/
samt også i 2000 og 2001 måske også 2002 (data er formentlig alene i GEOGIS).
Ved monitering af data fra 1999 nævnes det at samlet vurderes den nuværende
forureningsbelastning af recipienten ikke at være af en størrelsesorden der udgør
en potentiel trussel for vandløbet. /Monitering 1999/ Det nævnes af næste
prøvetagning er i 2000 hvorefter det kan overvejes at stoppe moniteringen. Det har
ikke været muligt via E-arkiv at se om der er konkluderet på moniteringen. Sagen
er ikke moniteret i regionens tid, så vidt det lige var muligt at undersøge dette.
Nej
Forureningsundersøgelse, Affaldsdepot nr. 485-8, Rævedam Losseplads,
Tommerup, marts 1998, Fyns Amt
Affaldsdepoter i Fyns Amt. Monitering af affaldsdepoter. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1998, udgivet november 1999, Fyns Amt
Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Alice Ulstrup og Trine Korsgaard
KS Trine Korsgaard

Luftfoto

Årstal og kilde: Ortofoto 2012 fra MAPinfo

Dato
21/3 13 og 15/4
12/9 2013
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497-00013 Birkebjergvej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

497-00013
Birkebjergvej Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Fyns Amt, Faaborg-Midtfyn Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal

591413

6128087

1989-90
Ubenyttet areal og skydeforening

Faaborg-Midtfyn Kommune samt privat
Dagrenovation, jordfyld, industriaffald og haveaffald /Monitering 1999/
Den forurende grund er opdelt i tre områder (plads 1,2 og 3): 4.270 m2 + 13.000 m2
+ 7.070 m2 /MAPinfo/

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

1951-1976 /Monitering 1999/

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Lossepladsen (pladserne) ligger i en smeltevandsdal, Vindinge Å dalen, der skiller
to store moræneflader. Øverst er omkring 8 meter moræneler og derunder
smeltevandssand. Se endvidere /Undersøgelse 1989/

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

146.2025; 146.124; 146.2084

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Det lokale terrænære grundvandsspejl ligger mellem kote 51,0 og kote 48,2
/Undersøgelse 1989/

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Strømningsretningen i det sekundære grundvandsmagasin, der er svagt påvirket af
percolat, er mod nordvest mod Vindinge Å. Det primære magasin forventes ikke at
være forurenet. Strømningsretningen i det primære magasin formodes at være mod
nord til nordvest /JAR/.
Deponeringen, der er foretaget i et tidligere grusgravsområde, er beliggende
umiddelbart op til Vindinge Å og et sidetilløb til denne.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

13 lagfølgeboringer fordelt på de tre pladser / Undersøgelse 1989/. Samt 4 boringer
korte boringer og 8 dybere boringer nedstrøms lokaliteten ved en supplerende
undersøgelse /Undersøgelse 1992/

Recipientundersøgelser

De forhøjede værdier af ammonium, chlorphenoler, benzen og alkylbenzener og de
halogenerede opløsningsmidler vurderes at skyldes påvirkning fra lossepladsen.
Den væsentligste påvirkning med disse stoffer stammer fra plads 2. Analysere af
vandprøver i
recipienten hhv. op- og nedstrøms udsivningsområdet fra lossepladsen, viser ingen
nævneværdig ændring i vandkvaliteten nedstrøms i vandløbet. Samlet vurderes den
nuværende forureningsbelastning fra lossepladsen til recipienten, Vindinge
Å, med den forventede vandstrøm i recipienten, ikke at være af en størrelsesorden,
der udgør en potentiel trussel mod vandløbet /JAR/.
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Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja

Ja

Forureningskarakterisering

Plads 1:
Analyseresultaterne viser, at perkolatsammensætningen fra plads 1 ikke påvirker
det terrænnære grundvand med uorganiske- eller organiske stoffer.
Plads 2:
Analyseresultaterne viser at lossepladsen giver anledning til moderat forhøjet
indhold af uorganiske salte og organsike stof i det terrænære grundvand. Der er
påvist indhold af chlor og BTEXphenoler
Plads 3:
Aanlyseresultaterne viser at det terrænnære grundvand kun svagt bliver påvirket af
organisk- og uorganisk stof.
Se i øvrigt /Monitering 1999/

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Den væsentligste påvirkning stammer fra plads 2. Resultaterne i recipienten
opstrøms og nedstrøm lossepladsen viser, at påvirkningen af vandløbet er lille. Det
vurderes at den nuværende udsivning fra lossepladsen ikke medfører en
uacceptabel miljøbelastning af recipienten. /Monitering 1999/
Monitering startede i 1992 (3 boringer og drænbrønd nedenfor plads 2 er udvalgt
til overvågning af spredning til recipient) /Monitering 1999/
Moniteringen af såvel lossepladsen som recipienten Vindinge Å er indstillet jvnf
JAR. Her står der endvidere: Miljøkvaliteten af Vindinge Å vil fremover blive
vurderet i forbindelse med Fyns Amts generelle årlige undersøgelse af
miljøtilstandene i de fynske vandløb /JAR/.

Afværge/monitering

Frivillig oprensning, 2004:
I forbindelse med etablering af Odense-Svendborg Motorvejen er der udført
bortgravning af fyld på en del af lossepladsen. I alt er opgravet 6.720 tons jord (type
2 og 4 jf. Jordplan Fyn) og ca. 4.300 tons affald, primært husholdningsaffald. 6.540
tons type 2 jord, er efter geoteknisk vurdering enten genindbygget i vejanlægget
eller udlagt på det kortlagte areal. Resterende jord, herunder type 4 jord (180 tons)
samt affald er bortskaffet /JAR/.
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Forurende grunde i Fyns Amt. Monitering af forurenede arealer. Kontrol af drift af
afværgeprojekter. Moniteringsrapport 1999, udgivet november 2000, Fyns Amt
Forureningsundersøgelse, kemikalieaffaldsdepot nr. 497-13, Birkebjergvej, Årslev,
Januar 1989, Fyns Amt, Rambøll og Hannemann A/S.
Forureningsundersøgelse, Affaldsdepot nr. 497-13, Birkebjergvej, Årslev,
Supplerende undersøgelse og risikovurdering, April 1992, Fyns Amt, Rambøll og
Hannemann A/S.

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Trine Korsgaard
KS Trine Korsgaard

Dato
2/4 2013
12/9 2013
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Luftfoto
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1.24

543-05703 Hørløkke Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

543-05703
Hørløkke Losseplads (Jegerupvej 1, 6500 Vojens)

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Syddanmark, Haderslev, Vojens

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

516765, 6123800
1985-2013

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Losseplads-arealet: Ubenyttet – rekreativ
Nedstrøms areal: Landbrug/Brak

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Haderslev Kommune (selve lossepladsen), locale lodsejere (nedstrøms arealer)

Affaldstyper

Areal

Ifølge et notat i sagen: Dagrenovation (30.000 m3), storskrald og bygningsaffald
(15.000 m3), jordfyld og afdækningsjord (20.000 m3). Reelt har pladsen også
modtaget affald fra virksomheden Brdr. Gram (bl.a. chlorerede opl., TCA,
saltsyreslam).
10000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

65000 m3
1968-72

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

Sand m. enkelte ler-linser til ca. 80 m.u.t.
151.1497 (mere end 25 ca. 80 m dybe boringer)

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Frit magasin beliggende 1-2 m.u.t. Kvartært sand de øverste 10-12 m, derefter
tertiært sand til top af Arnum-formation
Vest-nord-vest, 10-20 m/år, tæt på vandskel

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Elkær Bæk (nogle steder anført som Billund Bæk). Vandløbet udgør reelt
lossepladsens nordlige afgrænsning.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Graveundersøgelse, pejleboringer og undersøgelsesboringer med
omfattende analyseprogram, prøvepumpning, Mange pejledata incl. loggerdata.
Geofysiske undersøgelser, bl.a. borehulslogs og HEM (CLIWAT-projektet).
Boringer i
Boringer
Boringer
Pejlinger
Analyser
plads
opstrøms
nedstrøms
3
Ca. 10
Ca. 30
Mange
Mange

Antal (eller ja/nej)

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Mange boringer med 4-6 filtre i forskellig dybde – næsten alle boringer eksisterer i
dag. Flere synkron-pejlerunder, loggerdata. Boringskontrol og chlorerede
analyseret i næsten alle boringer/filtre, enkelte analyser af pesticider og 1,4-dioxan.
Alle analysedata findes i GeoGIS, men der mangler KS af data.
Fokus har været på at kortlægge en dybtliggende fane med chlorerede stoffer, især
TCA, samt nedbrydningsprodukter. 170 m nedstrøms lossepladsen er
koncentrationen ca. 4000 µg/l (sum) 50 m.u.t. Der foreligger dog nogle analyser
fra en række korte kantboringer.

Recipientundersøgelser

Der er etableret 12 boringer i vandløbet med filter umiddelbart under bunden,
primært til fastlæggelse af potentialeforskel mellem vandløb og grundvand. Enkelte
analyser af chlorerede i nogle af boringerne.

Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og

Især chlorerede stoffer.
Den dybtliggende fane i grundvandet er ca. 500 m lang. Væsentlig påvirkning af

Bilag 3

71

overfladevand
Afværge/monitering

vandløbet er ikke påvist – der er dog ikke udført analyser bortset fra chlorerede.
Pladsen moniteres i øjeblikket mhp. naturlig nedbrydning.

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Ja, 3D-dynamisk i HydroGeoSphere (Alectia)
/1/ Watertech (1999)/ Forureningsundersøgelser ved Hørløkke losseplads.
Rapport. Udført for Sønderjyllands Amt, februar 1999.
/2/ Watertech (1999)/ Status for forureningsundersøgelser ved Hørløkke
losseplads.
Notat. Udført for Sønderjyllands Amt, december 1999.
// Watertech (2000) Graveundersøgelse. Rapport
/3/ Watertech (2001)/ Videregående undersøgelser ved Hørløkke losseplads.
Rapport. Udført for Sønderjyllands Amt, februar 2001.
/4/ Watertech (2002)/ Status for forureningsundersøgelser ved Hørløkke
losseplads.
Notat. Udført for Sønderjyllands Amt, januar 2002.
/5/ Watertech (2002)/ Kortlægning af strømningsretning ved Vojens og Skrydstrup
– Boringsregistrering og potentialeforhold. Rapport. Udført for Sønderjyllands
Amt, juli 2002.
/6/ Watertech (2003)/ Forureningsundersøgelser ved Hørløkke losseplads.
Statusnotat. Udført for Sønderjyllands Amt, februar 2003.
//Fingrusanalyse, Hørløkke, DGU 151.1481, Afdelingen for Sediment-Geologi,
Geologisk Institut, Aarhus Universitet, 2003.
/7/ Watertech (2007)/ Forureningsundersøgelser ved Hørløkke losseplads.
Statusrapport. Udført for Sønderjyllands Amt, marts 2007.
/8/ Watertech (2007)/ Partikelbane beregninger, Hørløkke. Notat. Udført for
Region Syddanmark, juni 2007.
/9/ Watertech (2007)/ Potentialekort, Hørløkke losseplads. Notat. Udført for
Region Syddanmark, august 2007
/10/ ALECTIA A/S (2008)/ Stoftransport (TCA og DCA), Hørløkke losseplads.
Notat. Udført for Region Syddanmark, maj 2008.
/11/ ALECTIA A/S (2009) Forureningsundersøgelser ved Hørløkke losseplads,
Statusrapport 2007-2009
/12/ ALECTIA A/S (2011) CLIWAT model, Notat
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Jørn K. Pedersen
22-3-2013
KS udført af Jørn K. Pedersen
6-9-2013

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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631-00409 De Fem søstre

Losseplads, nr.
Navn

631-00409
De Fem søstre

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Syddanmark, Vejle Amt, Vejle Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

X: 532.914; Y: 6.173.540
2002

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Bolig, erhverv, rekreativtområde, parkeringsplads m.m.

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Privat

Affaldstyper

Areal

Fyldet består bl.a. af lossepladsaffald (husholdningsaffald og virksomhedsaffald) på
områdets sydlige del, og der er konstateret slagger på en stor del af arealet, der er
afdækket med fyldjord. Derudover har der været forskellige aktiviteter på området:
betonvarefabrik, autoværksted, diverse tanke, trykkeri, autolakereri m.m.
27.150 m2 (det kortlagte areal fra MAPinfo)

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Deponering afsluttet ud mod Boulevarden omkring 1960’erne.

Geologi (kort)

Lavtliggende engområde, som er fyldt op til en dybde af 2-3 m.u.t.

Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Ved pejling af vandspejlet i Sønderåen og de 7 filtersatte boringer i området blev
der konstateret strømningsretningen fra nord mod syd, det vil sige imod åen, fra
arealerne umiddelbart ved siden af åen. I de øvrige boringer blev der fundet
strømningsretning bort fra åen. Det vurderes, at strømningsretningen bort fra åen
hovedsageligt må tilskrives forholdene i fyldet på området. Det uhomogene fyld
eller for eksempel gamle kloakrør kan være skyld i, at vand ledes bort fra åen og
igennem området for eventuelt at løbe i åen igen længere nede af denne. Samtidig
har der været meget nedbør, hvilket har medført, at vandstanden i åen var høj, da
pejlingen fandt sted. Den høje vandstand har sandsynligvis været medvirkende til,
at vand blev ledt bort fra åen. På trods af det uhomogene fyldlag og
årstidsvariationer i vandstand og dermed strømningsretning må man dog antage,
at der sker en nettotilstrømning af vand fra arealet til Sønderåen.
Sønderåen, der afgrænser ”kanalbyen” mod syd

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Der er i forbindelse med undersøgelsen udført 108 boringer og udtaget prøver i
fyldet på arealet, dvs. til en dybde af ca. 3,0 mut. Boringerne er fordelt over hele
arealet med det formål at kortlægge omfanget af forurening på arealet. 7 boringer
er blevet filtersat i forbindelse med undersøgelsen.
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Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Ja

Ja

Der er i alt udtaget 52 jordprøver til analyse for indhold af total kulbrinter og PAHforbindelser, 1 af prøverne er desuden analyseret for indhold af phenoler, og for 12
af prøverne er BTEX-indholdet beregnet. Der er udtaget 48 jordprøver til analyse
for indhold af metaller og 7 vandprøver til analyse for indhold af total kulbrinter,
metaller, pH og BTEX. Der er desuden målt methan i 5 punkter på arealet.
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Indholdet af kulbrinter og PAH udgør de mest betydelige forureninger på arealet.
Indholdet er især højt i de områder, hvor der er fundet lossepladsaffald.
På områder, hvor der er fundet fyld med affald er der generelt også fundet høje
indhold af kulbrinter og PAH. I disse områder er der fundet kulbrinteindhold på op
til flere 100 gange kvalitetskriteriet.
I vandprøverne fra de samme områder er der ligeledes fundet høje indhold af
kulbrinter. Der er fundet indhold af metaller over kriteriet for gråzonejord i 6 af de
8 analyserede prøver i området med affald. Forureningen består hovedsageligt af
bly, cadmium og zink. I
vandprøverne fra andre områderer der desuden fundet indhold af bly, zink og
chrom, som ligger over kvalitetskriteriet.
Ved analyser af grundvandet fra de 7 filtersatte boringer er der fundet et højt
indhold af kulbrinter (1600 til 3100 μg/l) samt indhold af BTEX, som overskrider
kvalitetskriterierne, i boringerne i områder langs åen. I disse områder er der også
fundet en del lossepladsaffald samt en høj grad af jordforurening.
I de ufiltrerede prøver fra andre områder blev der fundet høje indhold af bly, zink
og chrom. I de filtrerede prøver blev der i en prøve fundet indhold af bly, nikkel og
chrom, som overskrider kvalitetskriterierne.
På baggrund af det forureningsindhold, som er fundet i både jord- og vandprøver
fra arealet, vurderes det, at åen og det kommende kanalsystem kan blive påvirket af
forureningen på arealet, såfremt der ikke tages forholdsregler mod forureningen
ved etablering af kanalerne. Forureningen af jord og grundvand er størst i områder
beliggende langs Sønderåen. Ved etablering af kanaler på arealet vil kanalerne
nødvendigvis skulle gennemskære de stærkt forurenede
områder, og risikoen for påvirkning af kanalerne og dermed også åen er derfor stor.
Tilledning af forurenende stoffer til kanaler og å vil afhænge stærkt af, hvordan
man vælger at udføre kanalerne.

Afværge/monitering
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Vejle Kommune, Forureningsundersøgelser, februar 2002
Forureningsundersøgelse på Vestre Engvej 31- tillæg til rapport fra februar 2002.
Udfyldt af /kontaktperson:
Alice Ulstrup
KS: Trine Korsgaard

Dato:
19/3 13
12/9 13
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2.1

631-00409 Ommose losseplads

Losseplads, nr.

601-00004

Navn
Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel
Koordinater

Ommose losseplads
Region Midtjylland,
Horsens komm tidl. Brædstrup komm
540298 - 6203918

Undersøgelsesperiode(r)

1998 Registreringsundersøgelse
2003 ? Supplerende undersøgelse?
2006 Supplerende undersøgelse

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer

Skov

35b, 36b Sv. Erik Justesen, Bredvadmøllevej 42, Underupvej, 8740 Brædstrup
38b Lene & Christian, Spetzler, Blomhulevej 4, Træden, 8740 Brædstrup
40b Jens Christian Ross, Trædenvej 33,Træden, 8740 Brædstrup

Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal

Muld sand og ler med glas, metal, plastic, tegl, træ, ikke dagrenovation.
1945 m2 er kortlagt 8500 m2 er fyldområde i et moseområde

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

3900 m3 2 – 3 m´s mægtighed
1942 – 1970 Affald fra lokale landbrug og en mekaniker

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Kuperet morænelandskab. Moræneler 8 – 15m ut over smeltevandssand og grus.
Lossepladsen er anlagt i en mose med underliggende sand og gytje

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

97.182 97.181

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Primært magasin af tertiært sand dybere end 50 m ut

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: 2 undersøgelser, der afgrænser fyldområde. Vandanalyser og pejlinger.
Der er
Boringer i
Boringer
Boringer
Pejlinger
Analyser
plads
opstrøms
nedstrøms
8+6
5
2
ja
6 vand 10 jord

Antal (eller ja/nej)

Sekundært vand umiddelbart under fyld er spændt
Primært magasin, spændt, strømning øst – sydøst
Hulbæk et tilløb til Gudenåen løber gennem fyldområdet.

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

1998 Vand fra én boring indeh kulbrinter på 45µg/l. Tungmetaller i jordanalyser
2006 Vandanalyse 5 boringer og recipenten. Kulb. BTEX, Klor opl. og redox. 1
boring analyseret for pesticider.

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Analyseret én gang i 2006. Ikke konstateret forurening
Jordfyld med olie og tungmetalforurening.
Grundvandet i pladsen er stedvis forurenet med olie.
Terrænnært grundvand i lossepladsen indeholder stedvist olie. Der vurderes ikke at
ske forurening af dybere grundvandsmagasin.
Der er ikke konstateret forurening i recipienten
Foretages ikke.

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område

78
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Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Registreringsundersøgelse. Vejle Amt 26/11 98
Supplerende undersøgelser Rambøll 16/2 06

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen

Luftfoto

Årstal og kilde: 2012 Mapinfo / COWI

Dato 5/3 13
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2.2

653-00001 Losseplads Dørslundvej

Losseplads, nr.

653-00001

Navn
Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel
Koordinater

Losseplads Dørslundvej
Region Midtjylland
Ikast Brandekommune tidl. Brande kommune
508609 - 6200818

Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)
Nuværende ejer

1990
Kabelafbrænding 1981 – 90 PAH og tungmetal forurening i jord.
Skov og mark
Uegent pga der kun er kabelafbrænding
Gunnar Iversen, Dørslundvej 51, 7330 Brande

Losseplads, affald
Affaldstyper

Kabelafbrænding 1981 – 90

Areal
Volumen og mægtighed

10745 m2
ukendt

Deponeringsperiode

Før 1990

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

ingen tilgængelige oplysninger

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

ingen tilgængelige oplysninger

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Goldbæk, 0 m

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Prøver af overfladejord

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

0

0

0

0

1 jorda for metal

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

0
Overflade jord tungmetalforurenet

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

ingen tilgængelige oplysninger

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

nej
nej

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Notat om kableafbræning m jordanalyser fra 1993 i ESDH

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen
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Dato
2/3 13

Luftfoto

Årstal og kilde: 2012 MapInfo COWI
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2.3

653-00002 Losseplads Grarupvej

Losseplads, nr.
Navn

653-00002
Losseplads Grarupvej

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midtjylland
Ikast Brande tild. Brande

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

510612 - 6199635
1953 - 1970

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Kratskov / brak. Sandsynligvis eksisterende boringer.
Egnet mht arealanvendelse og tidl. data

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Finn Jensen, Grarupvej 7, 7330 Brande

Affaldstyper
Areal

Dagrenovation, evt. klorholdigt affald fra tekstilfarveri
20.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

120.000 m3 5 – 6 m
1953 - 1970

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

6,5 m smeltevandssand over kvartssand m brunkul
96.1603
Terrænnært frit magasin vandspejl 2 – 3 m u.t.
Strømning mod NV

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Lossepladsen ligger op til brunkulsgrav/sø der afvandes via en grøft til Goldbæk ca.
300 m fra lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Grundvandsmonitering 1990 – 97 samt 2007, 2011

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

2
1
2+1sidevæ
Ja
Vandanalyser redox, uorganiske, kulbrinter, klorerede opl

Analyser
ja

antagelig ikke

Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Lettere perkolatforurening af grundvand under og nedstrøms
Grundvandet nedstøms er perkolat påvirket.
Overfladevands påvirkning?
Monitering 2007 + 2011

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

antagelig ikke
Moniteringsrapport DGE 2011 i ESDH
Vurderingsnotat DGE 2009 i ESDH
Udkast til statusnotat HBA 2004 i ESDH INCL gl. analyse og pejl
Analyserapport - pejledata 1994 i ESDH

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen
Årstal og kilde: 2012 MapInfo COWI
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2.4

653-00004 Losseplads Fasterholtvej

Losseplads, nr.
Navn

653-00004
Losseplads Fasterholtvej

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midtjylland
Nu Ikast-Brande kommune - Tidl. Brande Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

506927 – 6203791
1994 / 95 Statusnotat 2004 og 2007

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Areal anvendelse skov/krat ejet af kommunen.
Der eksisterer kun analysedata fra én undersøgelse i 1994

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Ikast Brande Kommune, Rådhusstræde 6, 7430 Ikast

Affaldstyper
Areal

Alt: bygge, industri, dagrenovation, tekstil, metal, træ, sand, grus
Ca. 16.000 m2 i en tidl. brunkulsgrav

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Skønnet 100.000 m3 Målt 6,4 m. Skønnet 6- 7 m
1972 - 1980

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

7 – 10 m smeltevandssand over tertiært ler, silt sand m. brunkul
95.298 - 95.2008
Frit overfladenært magasin med grundvand 1-1,5 mut
Sandsynligvis i god hydrauliske kontakt med underliggende primært magasin i
tertiært sand
Sekundært magasin strømmer til bækken umiddelbart syd for lossepl.
Primært magasin strømmer mod nord vest
Nørremose Bæk løber langs den sydlige kant af lossepladsen.

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Der er udført 6 boringer og prøvetaget én gang i 1994

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
1 – (2?)

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Vandanalyse én gang 1994. uorganiske, organiske, BTEX, klorerede opl, phenoler.

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Vandløbet kraftigt okkerpåvirket op og nedst. lossepl. Ingen analyse
Der er konstateret let perkolatforurening, men perkolatstyrken er usikkert belyst.

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Der er konstateret en mulig svag påvirkning af det øverst grundvand.
Nørremose Bæk er okkerpåvirket op og nedst. – ingen analyser
Foretages ikke

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

antagelig ikke
Undersøgelses notat fra registreringsundersøgelsen i 1994
Statusnotat HBA 2004
Status notat DGE 2007

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen

84

Bilag 3

Boringer
opstrøms
2-3

Boringer
nedstrøms
0

Pejlinger

Analyser

Ja éngang

Ja - én gang

Dato
6/3 13

Luftfoto

Årstal og kilde: 2012 MapInfo COWI

Bilag 3
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655-00011 Losseplads Tarm

Losseplads, nr.
Navn

655-00011
Losseplads Tarm

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midtjylland
Nu Ringkøbing-Skjern Kommune - Tidl. Egvad Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

Gasundersøgelser 1998

469710,000

6195920,00

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Missionshus, bibliotek og grønne fællesarealer i Tarm by.
Offentlige grønne områder

Nuværende ejer

12 au Tarm By, Egvad: Danmission, Engdraget 2, 6880 Tarm
12cd: Indre Mission, Baunbækvej 28, 6880 Tarm
12cn Ringk-skj Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
12co Ringk-skj Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
12cp Ringk-skj Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
12du Ringk-skj Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
15a Ringk-skj Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal

Husholdningsaffald, maleraffald støv og slam
15.322 m2 + 17.937 m2 ialt 33.259 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Skønnet 60.000 m3 Ca. 2 m mægtighed
? - 1967

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Tyndt postgl tørv over mere end 15 m smeltevandssand og grus
102.639
Lossepladsen ligger i øverste sekundære magasin. Der er sandsynligvis god
hydraulisk forbindelse til primært magasing
Lokalt vurderes terrænnært grundvand at strømme til Tarm bæk umiddelbart syd
for lossepladsen.
Primært grundvand strømmer nordligt mod Skjern Å
Tarm Bæk umiddelbart syd for lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Vandprøver i 1983 og 85 samt én olieanalyse ifm byggesag

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
4

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

En olieanalyse i grundvand ifm byggesag
Vandanalyser i 1983 og 1985 Boringskontrol + olie/fedt

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

?
Perkolatpåvirket terrænnært grundvand

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Sandsynligvis perkolat påvirkning af Tarmbæk

Model lokalitet/område
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Udføres ikke

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Sparsomt notat fra 1984 samt analyserapport

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen

Luftfoto

Årstal og kilde: 2012 MapInfo COWI

Dato
7/3 2013

Bilag 3
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655-00012 Losseplads Bjølbøl

Losseplads, nr.
Navn

655-00012
Losseplads Bjølbøl

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midtjylland
Nuv. Ringkøbing-Skjern Kommune Tidl. Egvad Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

1993 - 1995

476678,807

6193076,16

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Eng, buske.

Nuværende ejer

13ag Bindesbøl, Ådum Hendrika Haagman, Odderupvej 18, Ådum, 6880 Tarm
13al …Ingelise Pedersen, Rosendalvej 6, Ådum, 6880 Tarm

Losseplads, affald
Affaldstyper

Fabrikssand fra plastfabrik

Areal
Volumen og mægtighed

14.951 m2
75.000 m3 mægtighed ?

Deponeringsperiode

Før 1993

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Smeltevandssand

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

103.1594

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Primært magasin vandspejl i kote ca. 24 på regionalt kort
Sekundært magasin vandspejl målt til kote 10 - 14
Primært mod NV
Sekundært mod NØ Gundesbøl å
Gundesbøl Å 90 m nord og nordøst for lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
3

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Boringskontrol, aromater, klor opl, pesticider, phenoler, vandblandbare
komponenter i okt 94.
Supp analyser for kulb og phenoler i marts 95

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

?
Svag perkolatforurening m olie og phenoler

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Evt svag perkolat påvirkning af terrænnært grundvand

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

Ikke udført
?

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Orienterende undersøgelse februar 1995
Supp undersøgelser (2 opstrøms vandanalyser) april 95

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen
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Boringer
opstrøms
1

Boringer
nedstrøms
2

Pejlinger

Analyser

ja

ja

Dato
8/3 13

Luftfoto

Årstal og kilde: 2012 WebGis – reg. midt.
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657-00002 Losseplads Knudmose

Losseplads, nr.
Navn

657-00002
Losseplads Knudmose

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midtjylland
Tidl. Herning Kom Nuv. Herning Kom

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

497833,000
6220250,00
1988 og 1992 Vandkvalitet i vandløb nær lossepladsern
1987 Undersøgelse af terrænnært grundvand og grøftevand
1992 Orienterende forureningsundersøg
1994 Gas pejling og geoprobe

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Ubenyttede grønne områder i kanten af Herning

Nuværende ejer

1348e, Herning Bygrunde Andelsboligforeningen, Godthåbsvej 49, 7400 Herning
6a Lavlund, Herning Jorder: Herning Kommune, Torvet 5, Herning
6q Do
do

Losseplads, affald
Affaldstyper

Dagrenovation, Bygge- og industriaffald

Areal
Volumen og mægtighed

220.092 m2
Stort volumen af få meters mægtighed

Deponeringsperiode

Eneste store losseplads frem til 1967. Fyldplads frem til 1986

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Tørv over moræneler

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

85.67B

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Terrænnært sekundært magasin i tørv med afstrømning til nærliggende kanaler.
Primært magasin dækket af moræneler

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Nordlig til nordvestlig strømning i primært magasin
I de øvre sekundære magasiner vurderes strømningen at være styret af grøfter /
kanaler

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Sønderkanal og Nordre afledningsgrøft går gennem og langs lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Tidligere boringer er sløjfede

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område
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Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Sløjfede
Sløjfede
Sløjfede
ja
Ja
Der findes lidt ”spredte” analysedata fra forskellige undersøgelser.
Der er ingen moniterings-serier med samme analyseprogram.
Ja, lidt data på tilstanden i de to nærtliggende vandløb/kanaler
De nærtliggende vandløb er i miljømæssig dårlig stand – perkolat påvirkede?
Ikke udført

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Ca. 1987 div. notater med ”nyttige analyser + data”
1987 Notat med analysedata terrænnært grundvand og grøfter
1988 Vurdering af geologiske og hydrogeologiske forhold vedr. sø i Knudmosen
(fase 1A). Tage Sørensen
1988 og 92. Notat om vandkvalitet i vandløb
1992 Orienterende forureningsundersøg Kampsax (2 vandanalyser)
1992 Notat vedr. risikovurderinger for fremtidige forureninger af arealet +
Rapport. Kampsax
1992 Orienterende forureningsundersøg Kryger
1994 Gas, pejling og geoprobe
2011 Indledende undersøgelser af regnvandsbassin ”Dueslaget” ved Knudmose,
Herning. Udført for Herning Vand af COWI Sept 11

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Henrik Larsen
13/3 2013
Årstal og kilde: 2012 MapInfo – Reg Midt

Bilag 3
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657-00003 Fyldplads Ilskov

Losseplads, nr.
Navn

657-00003
Fyldplads Ilskov

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midt
Nuv. Herning Kommune Tidl. Herning Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

Monitering 1990 - 2002

506431,973

6230784,52

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Ubenyttet skov / krat

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Tage Jensen, Arnborgvej 33, Fasterholt, 7030 Brande

Affaldstyper
Areal

Primært byggeaffald, fyld evt. husholdningsaffald i brunkulsgrav
Ca. 12.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Skønnet 40.000 m3 Maksimal fylddybde 4 m.
Ca. 1950 – Ca. 1970

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)
Undersøgelsernes omfang
Antal (eller ja/nej)

Smeltevandssand over tertiært sand med brunkul
75.1518
Frit magasin i tertiært sand
Primært magasin vestlig strømning.
Sekundært magasin vestlig.
Tæt på bækken er grundvands-gradienten mod bækken
Brandkær Bæk (ikke målsat) eller Røjen Bæk (målsat). En delvist tilgroet grøft
umiddelbart syd for fyldpladsen
Beskrivelse: Monitering 1990 – 93 Pejlinger. Analyser: Boringskontrol, klorerede
opl, BTEX, metaller, phenoler
Boringer i
Boringer
Boringer
Pejlinger
Analyser
plads
opstrøms
nedstrøms
5sløjfede
0
2 tværstr
ja
ja

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

De vigtigste parametre fra samtlige vandanalyser er samlet i status notat fra 2004

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

ingen tilgængelige oplysninger
Lettere perkolatforurening i grundvandet

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

ingen tilgængelige oplysninger

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto
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Grundvandsmonitering 1990 - 93
Statusnotat 2004 Ilskov Fyldplads. HBA Nov. 2004
Notat 2007. DGE. Dec. 2007
Notat 2009. DGE Juni 2009
Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Henrik Rud Larsen

13/3 2013

Årstal og kilde: 2012 MapInfo – Reg Midt

Bilag 3
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661-00008 Mågevej Losseplads

Losseplads, nr.
Navn

661-00008
Mågevej Losseplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midt
Nuv. Holstebro Kommune tidl. Holstebro Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

476458,395 6245034,58

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Græsareal, oplagsplads for kommunens materialegård. CF-ruinby.

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Holstebro Kommune, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

Affaldstyper
Areal

Dagrenovation, byggeaffald, tønder, malerbøtter – stort set alt.
19.500 - 25.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

170.000 m3 I op til 10 meters mægtighed.
1946 – 1965

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Meget varierende med smeltevandssand og vekslende lag af ler, silt og sand over
tertiært glimmersand og kvartssand

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

64.785

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Tertiært glimmer og kvartssand i kote – 35 - -75 udgør primært magasin. Ca. 200
syd for lossepladsen er der en boring DGU 64.785 med frit overløb (10m3/t og
dermed opadrettet gradient)

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Primært: vest- nordvestlig stømningsretning
Sekundært: sydøstlig mod Vegen Å

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Vegen Å ca. 20 m øst for lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

1993 undersøgelse af perkolatindhold i terrænnært grundvand
1996 monitering af grundvand
1997 Monitering af grundvand – nævnes i status notat DGE 2008
2011 Undersøgelser af gas og poreluft
Boringer i
Boringer
Boringer
Pejlinger
Analyser
plads
opstrøms
nedstrøms
2
1
6
ja
ja

Antal (eller ja/nej)

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Boringskontrol, phenoler, klor. opl., BTEX, naphtalen, As Cd, Ni, Zn.

Recipientundersøgelser

1993: 6 vandprøver langs mulige udsivningssteder i Vegen Å, analyseret for
klorider. Meget små variationer i klorid konc.
Perkolat påvirker tydeligt det sekundære grundvand umiddelbart under og
nedstrøms lossepladsen.
Sekundært grundvand under lossepladsen er moderat perkolatforurenet. Det
vurderedes at recipienten ikke var påvirket
Sekundært grundvand moniteret i 1993

Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område
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Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Losseplads Mågevej 13, Holstebro. Undersøgelsesrapport. Hedeselskabet Dec. 1993
(Gas og grundvand Autoscan 1, 2, 3 d 30/5 2006)
Losseplads Mågevej, Supplerende gasundersøgelser Hedeselskabet Maj 1993 (FEJL
Skal være Maj 1994) Autoscan 9 d 30/5 2006
Statusnotat 2004. Losseplads Mågevej. HBA, Nov. 2004
Statusnotat 2008. DGE Jan 2008 (ESDH 7/7 2008)
Notat 2008. DGE Sept 2010 (ESDH 4/10 2010)
Supplerende undersøgelser Mågevej. Region Midt Dec. 2011 (ESDH 18/12 2011)

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Henrik Larsen
14. marts 2013
Årstal og kilde: 2012 WebGIS Region Midt
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661-00013 Losseplads Sørvadvej

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

661-00013
Losseplads Sørvadvej
kommune_ny,

Region Midtjylland, Ringkjøbing Amtskommune
Holstebro Kommune, Holstebro Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

477174, 6241367
1983-1985, 1992-1993, 2004-2006, 2011

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Landbrug – tilsyneladende ekstensivt med græs
Else Andersen, Munkbrovej 41, Ndr. Felding, 7500 Holstebro

Losseplads, affald
Affaldstyper

industriaffald, bygningsaffald fra Holstebro Gasværk

Areal
Volumen og mægtighed

3.000 m2
ukendt

Deponeringsperiode

1967-1969

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Bakkeø, smeltevandssand og moræneler

DGU nr. udvalgte boringer

74.612 (UB), 74.900 (UB), 74.901 (UB), 74.902 (UB),
74.903 (UB), 74.206 (VF)

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

Sekundært frit magasin
ØNØ mod Vegen Å (850 m)

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Gadegårds Bæk, 100 m NØ, som via dambrug udmunder i Vegen Å

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Videregående undersøgelser efterfulgt af monitering

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir
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Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

1
2
Påvirkning påvist; men ubetydelig

Pejlinger

2

2006
Miljøfremmede stoffer påvist; men under kvalitetskrav
Perkolatpåvirkning, perklorethylen
Monitering 1991-1995 og 2007. Ingen afværge.
Se rapportliste

ja

Analyser
ja

Losseplads nr.
Navn

661-00013
Losseplads Sørvadvej

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1)

Ringkjøbing Amtskommune. Undersøgelse af affaldsdepot 661-3. Affaldsdepot Sørvadvej
15, Nr. Felding i Holstebro Kommune. Rapport. N&R Consult A/S Februar 1992.

2)

Udkast. Statusnotat 2004. Fyldpladser/Lossepladser. Sørvad Losseplads….HBAMiljørådgivning. 18 november 2004.

3)

Supplerende monitering, Sørvad Losseplads. Region Midtjylland 20. december 2011.
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661-00014 Losseplads Flodgårdvej

Losseplads nr.
Navn

661-00014
Losseplads Flodgårdvej

Region,
amt,
kommune_gammel

kommune_ny,

Region Midtjylland, Ringkjøbing Amt
Holstebro Kommune, Holstebro Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

477928, 6239656
1991, 2004, 2007

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Landbrug i omdrift
Regner Søvndahl, Flodgårdvej 8, Nr. Felding, 7500 Holstebro

Losseplads, affald
Affaldstyper

industriaffald, emballage, bygningsaffald, jordfyld

Areal
Volumen og mægtighed

24.000 m2
tykkelse 8,8 m

Deponeringsperiode

1968-1972

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Smeltevandsaflejringer af fin- til grovkornet sand

DGU nr. udvalgte boringer

74.918, 74.919, 74.920, 74.921, 74.922, 74.923, 74.924, 74.925, 74.926, 74.927
74.696 (VF), 74.636 (MV?)

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

frit magasin 10 m u.t.
strømning mod Ø-SØ (12‰), vandskel V-SV

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Mosebæk, 175 m S-SØ

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

2

(9)

(1)

ja

ja

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af
overfladevand

grundvand

nej
og

svag perkolatpåvirkning

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

monitering 1990-1995, ingen afværge
antagelig ikke

Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Rapportliste vedhæftet

Kontaktperson/udfyldt af samt

Udfyldt af /kontaktperson:
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Dato

Losseplads nr.
Navn

661-00014
Losseplads Flodgårdvej

dato for nyeste version
Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1) Ringkjøbing Amtskommune. Affaldsdepot, 661-14, Flodgårdsvej, Nr. Felding. Orienterende
forureningsundersøgelse. COWIconsult januar 1991.
2) Udkast. Statusnotat 2004. Fyldpladser/Lossepladser. Flodgårdsvej Losseplads. HBAMiljørådgivning den 18. november 2004.
3) Notat. ….Status for undersøgelser og monitering. DGE 2007.01.15.
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667-00016 Losseplads Vesterhede

Losseplads, nr.
Navn

667-00016
Losseplads Vesterhede

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midtjylland
Nuv. Ringkøbing-Skjern Kommune Tidl. Ringkøbing Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

Ca. 1987, 1990 Monitering i 2007, 2008, 2011

454203,274

6219220,48

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Ubenyttet træer og buske

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Rinkgkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

Affaldstyper

Dagrenovation, olie-kemiaffald, havnesediment m tungmetaller, haveaffald,
værksteds-emballage

Areal
Volumen og mægtighed

37.200 m2
Volumen ? 6,5 m´s mægtighed

Deponeringsperiode

1969-81 dagrenovation, der efter fyldplads til 1993

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Losseplads på engareal hovedsageligt underlejret af smeltevandssand

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

83.1457

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)

Primært magasin i smeltevandssand under smeltevandssand og 8 – 40 m
smelevandsler: Spændt magasin
Sekundært magasin i terrænnært sand

Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Primært: sydvestlig
Sekundært: nordvestlig mod Følling Bæk

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Følling Bæk 50 - 90 m nordøst for lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Ja
?
Sandsynli
Samtlige boringer er sandsynligvis sløjfede.

Pejlinger

Analyser

ja

Ja

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

Vandanalyser fra dræn i 1983 og 85 nævnes i notat fra 2011
Kulbrinter, phenoler, klorerede opløsningsmidler

Påvirkning af grundvand og
overfladevand

Kraftig perkolatpåvirkning af grundvand i øvre sekundære magasin

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

Monitering i 2007, 2008, 2011
?

Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Analysedata fra ca. 1987
Analysedata fra 1991 1992
Orienterende undersøgelse i 1990 - Notat DTH (DTU) August 92

Udkast til Statusnotat 2004 Fyldpladser/Lossepladser af 18. november
2004 (HBA – Miljørådgivning)
Notat af 28. marts 2008 (DGE)
Notat af 29. september 2010 (DGE)
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Notat DGE af 22. dec 2011
Oplæg af 14. februar 2011 (DGE)
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Henrik Larsen
18/3 2013
Årstal og kilde: WebGIS 2012 Region Midt

Bilag 3
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669-00002 Losseplads ved Skyggehus

Losseplads, nr.
Navn

669-00002
Losseplads ved Skyggehus

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midt
Nuv. Ringkøbing –Skjern Kommune Tidl. Skjern Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

470372,550

6200836,61

1994 el 95 undersøgelse af perkolat i grundvand.
Vandanalyser evt. gentaget i 95
1996 én vandanalyse for Cu og Zn
2010 vandanalyser boringskontrol, BTEX, kulbrinter, PAH, pesticider

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Ubenyttet eng - skov

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Erik Jørgensen, Skyggehusvej 4, 6900 Skjern

Affaldstyper

Olie og kemikalier fra trikotagefarveri og malermester. Dagrenovation. Evt. jord fra
gasværk

Areal
Volumen og mægtighed

9.100 m2
Ca. 10.000 m3 fyld á 1,0 - 1,5 m

Deponeringsperiode

1950 - 1970

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Tørv, 5 – 20 m smeltevandsgrus, tertiært sand m lerlag

DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi

93.377 93.483

Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Primært magasin i tertiært sand, beskyttet af ler

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
3

Primært magasin mod SV
Sekundært magasin mod NV og Kirke Å
Kirke Å 40 m nord for lossepladsen

Boringer
opstrøms
1

Boringer
nedstrøms
0

Pejlinger

Analyser

ja

ja

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Samtlige boringer sløjfet
Boringskontrol, BTEX, kulbrinter, PAH, klorerede opl, pesticider Cu, Zn

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

?
Perkolatforurening i terrænnært vand strømmer mod Kirke Å

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Perkolatforurening i terrænnært grundvand

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
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Moniteringsprøver evt. 1995 og 96 (B4). Monitering 2010
Rapport Orienterende undersøgelse Hedeselskabet 6. feb 1996 Diverse data
Resumé af sag før V2 kortlægn.
Notat grundvands analyse B4 1996
Notat vandprøvetagning 2010 COWI

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen

Luftfoto

Årstal og kilde: MapInfo 2012 Region Midt

Dato
19/3 2013
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671-00005 Losseplads Kjærgårdsmølle

Losseplads, nr.
Navn

671-00005
Losseplads Kjærgårdsmølle

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midt
Nuv Struer Kommune Tidl. Struer Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

470700,908

6259311,54

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Komposterings og jordbehandlingsanlæg
Mange analysedata og undersøgelser af recipient ifm øget fiskedødelighed i
dambrug pga. tungmetaller.

Nuværende ejer
Losseplads, affald

NOMI I/S, Hjermvej 19, 7500 Holstebro

Affaldstyper

Areal

Haveaffald, bygningsaffald, ikke brændbart emballage, industriaffald, storskrald,
slagge, grus og jord fra vejanlæg, bekæmpelsesmidler, medicinrester,
husholdningsaffald. Herudover er der anvendt støberisand til afdækning af det
etablerede slaggedepot.
47.500 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

?
1965 – 2002 Ingen membran før 1977, dræn etableret 77 og 93

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Smeltevandssand, underlejret af ler, underlejret af sand
53.321
Primært magasin i det nedre sandlag – Artesisk i DGU 53.321
Sekundært magasin i det øvre sandlag
Opadrettet gradient fra det nedre til øvre magasin
Primært Nordlig
Sekundært NØ mod Vasen bæk
Vasens Bæk 50 – 100 m fra lossepladsen

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
Ja

Boringer
opstrøms
?

Boringer
nedstrøms
Ja

Pejlinger

Analyser

Ja

Ja

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Der er moniteret på perkolat/grundvand i flere år.
Der er udført recipient undersøgelser ifm øget fiskedødelighed

Recipientundersøgelser

Vandanalyser fra dræn og Vasen bæk
Recipient undersøgelse for perkolat og tungmetaller omkring 1985
Højt indhold af tungmetaller medførte sandsynligvis øget fiskedødelighed i et
dambrug nedstrøms lossepladsen omkring 1985.
Sandsynligvis tungmetalpåvirkning af grundvand omkring 1985 da der var øget
fiskedødelighed i klæggeri, der fik vand fra en boring nedstrøms lossepladsen
Monitering se ovenstående – ingen afværge

Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
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Vurderingsnotat Niras 28. sept 2008
21 dokumenter med analysedata fra boringer og recipient

Vandanalyser fra bæk og boring ifm. øget dødelighed i dambrug omkring 1985.
Borejournaler
Notat om tungmetalforurening i bæk. Ringkøbing amt 1986
Ringkøbing Amt Kjærskovmølle Industrilosseplads. Status rapport 1999. Rambøll
1999 incl kort og miljøgodkendelser, potentialekort m.v.
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen

Dato
26/3 2013

Luftfoto

Årstal og kilde: WebGIS 2012 Region Midtjylland

Bilag 3

105

2.15

707-00001, 707-00002 og 707-00003 Losseplads Grenå Enge, G E
Hestestalden og GE Skoven

Losseplads nr.

707-00001, 707-00002, 707-00003

Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

Losseplads Grenå Enge, G E Hestestalden, GE Skoven
Region Midtjylland, Århus Amt
Norddjurs Kommune, Grenaa Kommune

kommune_ny,

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

614525, 6253821
1989-1997, 2011

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)

golfbane, institution, rekreativt areal

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa (se liste)

Affaldstyper
Areal

dagrenovation, erhvervsaffald, olie- og kemikalieaffald
240.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

900.000 m3, 8 meters tykkelse
1920-1983

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

Marineaflejringer over kvartære aflejringer over Danienkalk
71.411, 71.417, 71.418, 71.552, 71.553, 71.461 (alle er sløjfet)

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand
magasiner og trykforhold)

til

Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

SV, V-SV

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

S mod Ny Grenå, Kolindsund (0-600m)

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Videregående og monitering

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af
overfladevand

grundvand

antagelig ikke
og

Perkolat i direkte kontakt med ”Nordkanalen” og strømning i kalken under
denne mod Kolindsund

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

sporadisk monitering
nej

Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Rapportliste vedhæftet

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013
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Rapportliste:
1.
2.
3.
4.

Grenå Enge. 3 lossepladser. Monitering og risikovurdering. Grontmij august
2011.
Notat. Grenå Enge lossepladser 707-1, 707-2 og 707-3. Revurdering af
moniteringsprogram. DGE 2006.11.28.
Forundersøgelsesrapport. Grenaa Kommune, teknisk forvaltning.
Orienterende miljøteknisk undersøgelse af losseplads. A/S Samfundsteknik
april 1992.
Teknisk rapport. Grenå Enge. Lossepladsundersøgelse på 707-1, 707-2 og 7073. Århus Amtskommune februar 1990.
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Ejerliste
Matrikel nr.
7u Grenaa Markjorder

Ejer

7u Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)
7u Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)
7oa Grenaa Markjorder

Kolonihaveforbundet Grenaa Kredsen
v/ Bent Hougaard, Fuglevænget 38, 8500 Grenaa
Vandcenter Djurs a.m.b.a.,
Teknologivej 2, Bredstrup, 8500 Grenaa
Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

7oa Grenaa Markjorder
7oa Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)
7oa Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)

Grenaa Golfklub, Vestermarken 1, 8500 Grenaa
Norddjurs Kommune, Motorcykelklubben/Motocross
Clubben, Torvet 3, 8500 Grenaa
Grenaa Skyttekreds, Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa

7oa Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)

Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa, v/ Niels Ove
Rasmussen, Møgelbjergparken 57, 8500 Grenaa

7oa Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)

Dansk Agility Forening Grenaa, v/ Flemming Hjul,
Andkærvej 13, 8570 Trustrup

7oa Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)
7oa Grenaa Markjorder
(bygning på lejet grund)

Grenaa Politihundeforening, v/ Kim Rasmussen, Axel
Munch Vej 32, 8550 Ryomgård
Grenaa Modelflyveklub v/ Frode Jensen, Østerbro 18,
8570 Trustrup
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713-00003 Enghavevej 10

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

713-00003
Enghavevej 10
kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Favrskov Kommune, Hinnerup Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

566073, 6236527
ingen relevante undersøgelser

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

tilsyneladende kolonihaver

Losseplads, affald
Affaldstyper

Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
ingen tilgængelige oplysninger

Areal
Volumen og mægtighed

3.000 m2

Deponeringsperiode

1952 - 1973

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Ingen oplysninger

DGU nr. udvalgte boringer

78.947 (VF)
78.759 (SL), 78.764 (SL)

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

Ingen oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Lilleå 15 m Ø

Undersøgelsernes omfang

Alene undersøgelse af dæklag suppleret med recipientvurdering

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

0
Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

ja
Åen er biologisk bedømt uden at påvirkning er påvist
ingen tilgængelige oplysninger
Monitering 1992-1995

Model lokalitet/område

Bilag 3
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Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Se rapportliste

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1.
2.

110

Affaldsdepot 713-3. Enghavevej 10, Hinnerup. Århus Amt. Undersøgelse af
cadmiumindhold i dæklag og kartofler fra udvalgte kolonihaver, Hedeselskabet oktober
1992.
Referat vedrørende fremtidig prøvetagningsprocedure i Resdal Bæk, Kastrup
Engmosegrøft og Lilleå, d. 27 februar 1995. Århus Amt 8 Marts 1995.
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713-00202 Damsbrovej 6

Losseplads nr.
Navn

713-00202
Damsbrovej 6

Region,
amt,
kommune_gammel

kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Favrskov Kommune, Hinnerup Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

566057, 6234713
2004, 2010

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Tilgroet moseområde
Kristian Høgh Møller og Anja Oda Madsen, Damsbrovej 6, Norring, 8382
Hinnerup

Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal

husholdningsaffald, diverse skrot, bygge-og haveaffald
72.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

ingen tilgængelige oplysninger
1952 - 1982

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

Aflejringer domineret af ler
78.524
78.1189 (SL)
78.1190 (SL)
VF
GR

Vandforsyningsboring
Grumoboring

KB
UB

Kontrol-/ overvågningsboring
Undersøgelsesboring

SL

Sløjfet

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand
magasiner og trykforhold)

til

Vandindvingsboringer filtersat mere end 60 m u.t

Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

Terrænnært Ø mod Lilleå

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Lilleå 1,5 m Ø-NØ

Undersøgelsernes omfang

Videregående undersøgelse i forhold til grundvand

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

2 (SL)
Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af
overfladevand

grundvand

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
og

ingen tilgængelige oplysninger

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

nej
nej

Undersøgelsesrapporter, titel. X=

Se rapportliste
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Losseplads nr.
Navn

713-00202
Damsbrovej 6

angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1.
2.

112

Region Midtjylland. Damsbrovej 6, Hinnerup (Lok. nr. 713-00202). Videregående
forureningsundersøgelse, Niras maj 2010.
Århus Amt. Lokalitetsnr. 713-0202. Damsbrovej 6, 8382 Hinnerup.
Forureningsundersøgelse, COWI A/S 18.10.04.
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721-00002 Hallendrupvej, Pederstrup

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

721-00002
Hallendrupvej, Pederstrup
kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Syddjurs Kommune, Midtdjurs Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

603494, 6245098
1991-1998

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Græsmark
Leif Jørgen Pedersen, Pederstrup Bygade 11, 8560 Kolind

Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal
Volumen og mægtighed

8.000 m2
30.000m3, op til 11 m

Deponeringsperiode

1962 - 1982

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Postglaciale ferskvandsaflejringer over moræne- og smeltevandsaflejringer.
Herunder kalk.
80.373 (SL), 80.374 (UB), 80.375 (SL)

DGU nr. udvalgte boringer

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

Primært magasin i kalk og smeltevandsaflejringer. Spændt magasin på
Pederstrup Vandværk.
N-NØ

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Kukkebæk 30 m V-SV, Skod Å 600 m NØ

Undersøgelsernes omfang

Undersøgelse og monitering

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

3
Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

nej
nej
Monitering 1991-1998
nej
Se rapportliste
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Losseplads nr.
Navn

721-00002
Hallendrupvej, Pederstrup

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1.
2.

114

Notat. Overvågning af tidl. losseplads (721-2). P ederstrup, Midtdjurs Kommune. Århus
Amt 31. juli 2000.
Teknisk Rapport. Pederstrup. Undersøgelse ved affaldsdepot 721-002. Århus
Amtskommune. Miljøkontoret juni 1991.
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727-00015 Sander Losseplads

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel
Koordinater

727-00015
kommune_ny,

Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

Sander Losseplads
Region Midtjylland, Århus Amt
Odder Kommune, Odder Kommune
572018, 6205812 og 572280, 6205624
Extensive arealer – under tilgroning
Midtjyske Jernbaner A/S og Inger Broholt Kock (se liste)
dagrenovation, industriaffald, storskrald,

Areal
Volumen og mægtighed

70.000 m2

Deponeringsperiode

1954 - 1968

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Moræneler og –sand, smeltevandsaflejringer.

DGU nr. udvalgte boringer

Vestlig plads: 99.484, 99.483, 99.487
Østlig plads: 99.482, 99.481, 99.485
Nedstrøms vestlig plads: 99.486

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

NØ mod Odder Å

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Asbæk 0 m V (Vestlig plads), Asbæk 0 m S (Østlig plads)

Undersøgelsernes omfang

Undersøgelse med efterfølgende monitering

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

6

1

nej

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Pejlinger

Analyser

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
Moniteringsrunde 1990
Se rapportliste

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013
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Rapportliste:
1.

Miljøundersøgelse. Odder. Århusvej. Forureningsundersøgelse af losseplads (reg. nr. 72715). Pejle og analyserunde marts 1990. Rapport nr: 3. Geoteknisk Institut april 1990.
Miljøundersøgelse. Odder. Århusvej. Forureningsundersøgelse af losseplads (reg. nr. 72715). Rapport nr: 2. Geoteknisk Institut november 1989

2.

Ejerliste
Matrikel nr.
130a Odder By, Odder

Ejer
Midtjyske Jernbaner A/S, Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig

130a Odder By, Odder
(bygning på lejet grund)
130a Odder By, Odder
(bygning på lejet grund)
7a Odder By, Odder

Østjysk Energi Erhverv A/S, Knudsminde 10,
8300 Odder
HI3G Denmark ApS, Scandiagade 8,
2450 København SV
Inger Broholt Kock, Århusvej 111,
Sander, 8300 Odder

7i Odder By, Odder
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733-00002 Krajbjerg, Sønderholm

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel
Koordinater

733-00002
kommune_ny,

Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer
Losseplads, affald
Affaldstyper

Krajbjerg, Sønderholm
Region Midtjylland, Århus Amt
Syddjurs Kommune, Rosenholm Kommune
578160, 6238367
Rekreativt areal, henligger
Tinghøj 2000 ApS, Tinghøjvej 57, 8530 Hjortshøj
antagelig dagrenovation

Areal
Volumen og mægtighed

16.000 m2

Deponeringsperiode

1961 - 1985

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Smeltevandsaflejringer over moræneler

DGU nr. udvalgte boringer

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

Spredte sekundære reservoirer med frit vandspejl
ingen tilgængelige oplysninger

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Rosenholm Å 50 m NV

Undersøgelsernes omfang

I denne sammenhæng meget lidt informative undersøgelser.

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
nej
nej
Se rapportliste

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Bilag 3
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Rapportliste:
1.

118

Sønderholm Losseplads, Krajbjerg Hede. Hydrogeologisk Rapport. R&H Geoconsult marts
1985.
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743-00007 Århusbakken, Hejrevej

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel
Koordinater

743-00007
kommune_ny,

Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)

Århusbakken, Hejrevej
Region Midtjylland, Århus Amt
Silkeborg Kommune, Silkeborg Kommune
535186, 6225437
Skole

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg

Affaldstyper
Areal

dagrenovation, industriaffald, gasrensemasse,
51.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

175.000 m3, 9m
1944 - 1968

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand
magasiner og trykforhold)

Moræneaflejringer underlejret af tertiært glimmer- og kvartssand.
87.1000, 87.1001

til

ingen tilgængelige oplysninger

Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

NØ

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Silkeborg Langsø 25 m N

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

2
Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand

og

En kommunal undersøgelse af bundsediment i 1978-81
I bundsediment er der fundet svagt forhøjet indhold af metaller
Grundvandet er perkolatpåvirket, ligesom det antages at søen er påvirket

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

nej
nej

Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Se rapportliste

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Bilag 3
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Losseplads nr.
Navn

743-00007
Århusbakken, Hejrevej
Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1.
2.
3.

120

Silkeborg, Mågevej. Miljøundersøgelse for ny skole. GEO projekt nr. 21552. Rapport 1,
GEO 2001-12-07.
Silkeborg Centralsygehus. Ny psykiatrisk afd. Mulighed for bortgravning af lossepladsfyld.
COWIconsult februar 1987.
Århus Amtskommune. Kemikalieaffaldsdepot i Silkeborg kommune. Undersøgelse af plads
743-7. Hejrevej. COWIconsult august 1986.

Bilag 3

2.22

745-00003 Skårup Losseplads

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

745-00003
Skårup Losseplads
kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Skanderborg Kommune, Skanderborg Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

560767, 6209613

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Losseplads – i dag kap. 5
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg

Losseplads, affald
Affaldstyper

dagrenovation, industriafald

Areal
Volumen og mægtighed

110.000 m2
700.000 m3, op til 20 m

Deponeringsperiode
Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Moræneler med indslag af smeltevandaflejringer, mod Skanderborg Sø
dominerer smeltvandsaflejringerne
98.783, 98.785, 98.1016, 98.1017, 98.1025, 98.1026, 98.1116 (UB)
98.786, 98.787 (UB)
98.978, 98.1015 (UB)
98.981, 98.982 (VF)

DGU nr. udvalgte boringer

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

GVS 15-25 m u.t.

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Tilløb til Sønderbæk 0 m S

Undersøgelsernes omfang

Videregående og anlægsrelaterede

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

7

2

4

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Pejlinger

Analyser

Forureningspåvirkning ikke påvist
Perkolatpåvirkning af grundvandet påvist
Kontrolboringer i forbindelse med driften

Model lokalitet/område

Bilag 3
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Losseplads nr.
Navn

745-00003
Skårup Losseplads

Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Se rapportliste

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1.

Århus Amt. Skårup Losseplads. Skanderborg Kommune. Affaldsdepot og kontrolleret
losseplads. Teknisk resumérapport. Carl Bro februar 1998.
Århus Amt. Skårup Losseplads. Skanderborg Kommune. losseplads. Teknisk
resumérapport. Carl Bro februar 1998.
Notat. Forureningstilstand i vandløb nær Skårup Losseplads. Århus Amt 30. januar 1998.

2.
3.

Ejerliste
Matrikel nr.
1 g Skårup By, Fruering

Ejer
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660
Skanderborg

11 e Skårup By, Fruering
1 f Skårup By, Fruering

Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg
Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

2 f Skårup By, Fruering

Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg
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751-00030 Kvottrupvej, Fårup

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

751-00030
Kvottrupvej, Fårup
kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

566460, 6230536
1990

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Landbrug
Karen Margrethe og Finn Kjær Nielsen, Kvottrupvej 93, Kvottrup, 8471 Sabro

Losseplads, affald
Affaldstyper

dagrenovation, storskrald, bygnings- og haveaffald, støberisand

Areal
Volumen og mægtighed

36.000m2
120.000 m3, 4m

Deponeringsperiode

1970 - 1982

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Moræneler med spredte smeltevandsaflejringer

DGU nr. udvalgte boringer

88.1069 (SL), 89.1278 (KB), 89.1300 (KB)
88.1432 (VF)

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

spændt magasin

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Brændemose Grøft 0 m V

Undersøgelsernes omfang

Indledende og videregående.

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

1 (SL)
Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
Sekundært magasin svagt perkolatpåvirket
Monitering 1991-2010
nej
Se rapportliste

Bilag 3
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Losseplads nr.
Navn

751-00030
Kvottrupvej, Fårup

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:
1.

124

Miljøundersøgelse. Århus. Kvottrup. Moniteringsboring ved affaldspladserne. Reg. nr. 75130 og 751-31. Rapport nr. 4. Geoteknisk Institut 1991-02-05.
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751-00053 Glamhøjvej 36

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

751-00053
Glamhøjvej 36
kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

565414, 6224979
1985 - 1986

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Skovrejst rekreativt areal under afvikling. Er afspærret, men frit tilgængeligt
for regionens venner
Dansk Supermarked Ejendomme A/S og Aarhus Kommune

Losseplads, affald
Affaldstyper

dagrenovation, industriaffald, kemikalieaffald,

Areal
Volumen og mægtighed

85.000 m2
900.000 m3

Deponeringsperiode

1969 - 1981

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Moræneler, smeltevandssand, moræneler.

DGU nr. udvalgte boringer

UB / KB: 88,974, 88.1068, 88.1107, 88.1108, 88.1109, 88.1112, 88.1262,
88.1163

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

Grundvandsmagasin under smeltevandsaflejringer. Frit vandspejl.
SV til S

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Årslev Bæk 375 m S (0 m direkte udledning af drænvand fra pladsen)

Undersøgelsernes omfang

Videregående til afværgepumpning og overvågning

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

9

4

0-3

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Pejlinger

Analyser

1987
Svag perkolatpåvirkning
Ubetydelig perkolatpåvirkning af grundvand og af recipient via dræn
1993 nej
Se rapportliste
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Losseplads nr.
Navn

751-00053
Glamhøjvej 36

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste:

126

Bilag 3

Ejerliste
Matrikel nr.

Ejer

5b Lyngby By, Lyngby

Dansk Supermarked Ejendomme A/S,
Bjødstrupvej 18, 8270 Højbjerg

5b Lyngby By, Lyngby
(bygning på matrikel)
5b Lyngby By, Lyngby
(bygning på matrikel)
5l Lyngby By, Lyngby

Aarhus Kommune v/ Trafik og Veje, Kollektiv Trafik,
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J
Survival Game ApS, Flinthøjen 64, 8382 Hinnerup
Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Jorder og Landbrugsarealer, H.H. Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C
Survival Game ApS, Flinthøjen 64, 8382 Hinnerup

5l Lyngby By, Lyngby
(bygning på matrikel)

Boringsoversigt
Prøveste
d

Boring nr.

Filter nr.

DGU nr.

K2
K3

1+2
1+2

88.974
88.956

565.487,76
565.602,76

6.225.077,08
6.225.043,08

43,42
43,47

43,55
43,57

K5
K9

1+2
1+2

88.958
88.1108

565.212,76
565.445,76

6.225.022,07
6.224.897,08

33,38
36,81

33,68
37,16

K10 (26)
K11 (27)

1+2
1+2+3

88.1222
88.1223

565.560,76 6.225.042,08
565.270,76 6.224.864,08

Sløjfet
Bæk

K12 (28)
MS1

1
9

88.1224
88.1297

565.395,76
565.573,55

6.224.761,08
6.224.906,77

Kloak

MS1
K8

9
1

88.1298
88.1068

565.573,55
565.324,76

6.224.906,77
6.224.942,08

37,82

38,32

PB1
AP1 (B21-1)

1
1

88.1107
88.1110

565.340,76
565.464,76

6.224.941,08
6.225.163,07

38,46
42,51

38,52
42,51

AP2
AP3

1
1

88.1111
88.1112

565.351,76 6.225.110,07
565.333,76 6.225.006,08

42,45

42,45

K7
AP4

1
1

88.1153
88.1258

565.277,76 6.225.067,07
565.414,76 6.225.008,08

38,04

38,44

Sløjfet
Sløjfet

P1 (B11)
P2 (B12)

1
1

88.950
88.951

565.603,75
565.783,75

6.225.256,07
6.225.214,08

41,13
41,15

41,08
41,25

Sløjfet
Sløjfet

P3
P4

1
1

88.952
88.953

565.763,75
565.038,76

6.225.043,08
6.224.983,07

Sløjfet
Sløjfet

P5 (B15)
P6

1
1

88.954
88.955

565.715,76 6.224.960,08
565.028,76 6.225.223,07

35,78

35,88

Sløjfet
Sløjfet

K4 (AP5)
K6

1
1+2+3

88.957
88.959

565.384,76
565.429,76

6.224.871,08
6.225.200,07

31,49
40,53

31,49
40,63

Sløjfet

K1

1+2
1

88.973
88.1113

565.287,76
565.416,76

6.225.475,07
6.225.007,08

38,42

38,32

565.628

6.224.812

K13
1
88.1514
Tabel 1: Boringer Glamhøjvej, UTM32 EUREF89

UTM-x

UTM-y

Terrænkote

INDM
PKT_
Z
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751-00055 Engdalsvej (Brabrand Sportsplads)

Losseplads nr.
Navn

751-00055
Engdalsvej (Brabrand Sportsplads)

Region,
amt,
kommune_gammel

kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

569222, 6223227

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Sportsplads

Losseplads, affald
Affaldstyper

Aarhus Kommune, Kultur- og Borgerservice, Vestergade 55, 8000 Århus C

Areal

dagrenovation, industriaffald, bygningsaffald, storskrald, kemikalieaffald,
gasrensemasse
50.000m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

150.000m3, 2-4 m
1950 - 1958

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

Smeltevands- og moræneaflejringer overlejret af marine aflejringer (Litorina)
89.89, 89.1196

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand
magasiner og trykforhold)

til

ingen tilgængelige oplysninger

Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

ingen tilgængelige oplysninger

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Brabrand Sø 100 m S

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

2 (? ogSL)
Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af
overfladevand

grundvand

nej
og

Det sekundære magasin er perkolatpåvirket

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

monitering 1987-1995
nej

Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Rapportliste vedhæftet

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Bilag 3
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Rapportliste:
1.

Teknisk Rapport. Undersøgelse af losseplads. 751-55 Brabrand Idrætsdanlæg. Århus
Amtskommune april 1987.
Notat vedrørende monitering på Brabrand Sportsplads, depotnr. 751-55 – boring 3. Århus
Amtskommune 15. juli 1991.

2.

Ejerliste
Matrikel nr.
11 du Brabrand By, Brabrand

Ejer
Aarhus Kommune, Kultur- og Borgerservice,
Vestergade 55, 8000 Århus C

11 du Brabrand By, Brabrand
(bygning på matriklen)

Fonden Den Ny Brabrandhal v/ Erik Sander, Stubagervej
15, 8220 Brabrand
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2.26

751-00056 Eskelund Losseplads

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

751-00056
Eskelund Losseplads
kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

572153, 6222424
1984 - 1988

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Rekreativt område

Losseplads, affald
Affaldstyper

Aarhus Kommune

Areal

dagrenovation, bygningsaffald, industriaffald (herunder spildolie og
kemikalieaffald)
162.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

850.000 m3
1950 - 1983

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

UB / KB: 89.111, 89.1119, 89.1152, 89.1306, 89.1591, 89.1592 og mange flere
Se også situationsplan
VF

Vandforsyningsboring

GR
KB

Grumoboring
Kontrol-/ overvågningsboring

UB
SL

Undersøgelsesboring
Sløjfet

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Århus Å 50 m N

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: alt

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
>20

Boringer
opstrøms
13

Boringer
nedstrøms
5

Pejlinger

Analyser

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

1986, 1992 og 2002.
Perkolatpåvirkning ikke påvist
og

Nej. Perkolatpåvirkning umiddelbart under Eskelund Losseplads.

Model lokalitet/område

Afværgepumpning og monitering 1988 – 2013, herunder afskæring af
afstrømning mod Århus Å
ja

Undersøgelsesrapporter, titel. X=

Se 751-00056-94 Eskelund Losseplads mfl.

Bilag 3
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Losseplads nr.
Navn

751-00056
Eskelund Losseplads

angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Ejerliste Eskelund
Matrikel nr.

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Ejer

10 s Viby By, Viby

Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Udlejningsejendomme mv., Hans Hartvig Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C

19 kt Viby By, Viby

Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18,
Postboks 79, 8100 Århus C

39 af Viby By, Viby

Aarhus Kommune, Affald og Varme, Bautavej 1, 8210
Århus V

39 l Viby By, Viby

Aarhus Kommune, Natur og Vej Service, Edwin Rahrs Vej
64, 8220 Brabrand
Aarhus Vand A/S, Bautavej 1, 8210 Århus V

39 æ Viby By, Viby
18 a Åby By, Åby
3 e Åby By, Åby
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Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Udlejningsejendomme mv., Hans Hartvig Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C
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2.27

751-00056, 751-00068, 751-00071, 751-00094 Eskelund Losseplads
m.fl.

Losseplads nr.

751-00056, 751-00068, 751-00071, 751-00094

Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

Eskelund Losseplads m.fl.
Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

kommune_ny,

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

572153, 6222424
1984 - 2012

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)

Rekreative arealer, kolonihaver, modtagestation

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Aarhus Kommune m.fl. se dataark for den enkelte losseplads

Affaldstyper
Areal

dagrenovation, industriaffald, gasrensemasse
586.000 m2 se desuden dataark for den enkelte losseplads

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

se dataark for den enkelte losseplads
se dataark for den enkelte losseplads

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

Marine aflejringer underlejret af smeltevands- og moræneaflejringer.
Herunder tertiær.

DGU nr. udvalgte boringer
se dataark for den enkelte losseplads
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

2 sekundære magasiner over det primære.
ingen tilgængelige oplysninger

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

se dataark for den enkelte losseplads

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Boringer
opstrøms

Analyser

Perkolatpåvirkning ikke påvist
Nej. Perkolatpåvirkning umiddelbart under Eskelund Losseplads.
Afværgepumpning og monitering 1988 – 2013, herunder afskæring af
afstrømning mod Århus Å
ja
Se rapportliste

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Bilag 3

Pejlinger

1986, 1992 og 2002.

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

134

Boringer
nedstrøms

Dato

Losseplads nr.
Navn

751-00056, 751-00068, 751-00071, 751-00094
Eskelund Losseplads m.fl.
Claes Olsen

22. marts 2013

Rapportliste (udvalgte):
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tidligere lossepladser ved Eskelund – Viby Ringvej. Århus Kommune. Status over
afværgeprojekt 2002. Århus Amt december 2002.
Århus Amt. Grundvandsmodel ved Eskelund. Samlerapport – Tekstbind. Watertech a/s
september 2002.
Århus Amt. Grundvandsmodel ved Eskelund. Samlerapport – Bilagsbind. Watertech a/s
september 2002.
Århus Amt Natur og Miljø. Drift og kontrol af afværgeanlæg Eskelund, Åhavevej, Viby
Ringvej og Rugholm. Depot nr. 751-56, -57, -68 og -71. HOH Vand & Miljø A/S maj 2000.
Århus Amt Natur og Miljø. Drift og kontrol af afværgeanlæg Eskelund, Åhavevej, Viby
Ringvej og Rugholm. Depot nr. 751-56, -57, -68 og -71. HOH Vand & Miljø A/S maj 1999.
Miljøstyrelsen ved Århus Kommune. Rapport A1: Afværgeboringer. Afværgeprojekt på
lossepladser øst for Brabrand Sø. (Eskelund, Viby Ringvej og Rugholm) Århus Kommune.
N&R Consult A/S september 1998.
Notat vedrørende afværgeforanstaltninger på affaldsdepot 751-56, 751-68 og 751-71,
Eskelund-Rugholm, Århus Kommune. Århus Amtskommune 17. juli 1991.
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Ejerliste Eskelund
Matrikel nr.
10 s Viby By, Viby

19 kt Viby By, Viby
39 af Viby By, Viby

Ejer
Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Udlejningsejendomme mv., Hans Hartvig Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C
Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18,
Postboks 79, 8100 Århus C
Aarhus Kommune, Affald og Varme, Bautavej 1, 8210
Århus V

39 l Viby By, Viby

Aarhus Kommune, Natur og Vej Service, Edwin Rahrs Vej
64, 8220 Brabrand

39 æ Viby By, Viby
18 a Åby By, Åby

Aarhus Vand A/S, Bautavej 1, 8210 Århus V
Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Udlejningsejendomme mv., Hans Hartvig Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C

3 e Åby By, Åby
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2.28

751-00068 Viby Ringvej

Losseplads nr.
Navn

751-00068
Viby Ringvej

Region,
amt,
kommune_gammel

kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

571503, 6222118

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Rekreativt område

Losseplads, affald
Affaldstyper

se ejerliste

Areal

dagrenovation, kemikalieaffald (herunder muligvis fra renseri), storskrald,
bygningsaffald og haveaffald.
54.000 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

400.000 m3, 4 m
1933 - 1950

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

UB / KB: 89.1124, 89.1132, 89.1133, 89.1134, 89.1135, 89.1236, 89.1262,
89.1298, 89.1593
VF: 89.1593, 89.1594,
VF
GR

Vandforsyningsboring
Grumoboring

KB
UB

Kontrol-/ overvågningsboring
Undersøgelsesboring

SL

Sløjfet

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand
magasiner og trykforhold)

til

Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Århus Å 100 m N

Undersøgelsernes omfang

se det fælles dataark

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

9

3

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af
overfladevand

grundvand

og

Svag perkolatpåvirkning under pladsen

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

se det fælles dataark
se det fælles dataark

Undersøgelsesrapporter, titel. X=

Se 751-00056-94 Eskelund Losseplads mfl.
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Losseplads nr.
Navn

751-00068
Viby Ringvej

angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

Ejerliste
Matrikel nr.

Ejer

10 n Viby By, Viby

Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Udlejningsejendomme mv., Hans Hartvig Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C

6 b Viby By, Viby

Aarhus Kommune v/ Natur og Miljø, Valdemarsgade 18,
Postboks 79, 8100 Århus C

6 b Viby By, Viby
(bygning på matrikel)

Schæferhundeklubben Kreds 12 Århus v/ Poul Granslev,
Præstegårdsvej 89, 8320 Mårslet

89 d Viby By, Viby

Mogens Christiansen, Kunneruphøj 14, Kolt, 8361
Hasselager
Aarhus Kommune v/ Natur og Miljø, Valdemarsgade 18,
Postboks 79, 8100 Århus C

8 g Viby By, Viby
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2.29

751-00071 Rugholm gammel losseplads

Losseplads nr.
Navn

751-00071
Rugholm gammel losseplads

Region,
amt,
kommune_gammel

kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

571039, 6221844
1988 - 1989

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Rekreativt område
Aarhus Kommune

Losseplads, affald
Affaldstyper

dagrenovation, industriaffald mv.

Areal
Volumen og mægtighed

162.000 m2
400.000 m3

Deponeringsperiode

1952 - 1966

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

UB / KB: 89.1116, 89.1125, 89.1200, 89.1201, 89.1209
VF
GR

Vandforsyningsboring
Grumoboring

KB
UB

Kontrol-/ overvågningsboring
Undersøgelsesboring

SL

Sløjfet

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand
magasiner og trykforhold)

til

Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Brabrand Sø 100 m NV

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

3

Boringer
nedstrøms
2

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af
overfladevand

grundvand

og

Afværge/monitering
Model lokalitet/område

1988 - 1995
se det fælles dataark

Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Se 751-00056-94 ESkelund Losseplads mfl.

Kontaktperson/udfyldt af samt

Udfyldt af /kontaktperson:

140
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Dato

Pejlinger

Analyser

Losseplads nr.
Navn

751-00071
Rugholm gammel losseplads

dato for nyeste version
Claes Olsen

22. marts 2013

Ejerliste
Matrikel nr.

Ejer

11 b Viby By, Viby

Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Udlejningsejendomme mv., Hans Hartvig Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C

11 b Viby By, Viby
(bygninger på matriklen)

Haveforeningen Norringholm v/ Jacob Jejselberg,
Vårkjærvej 22 01 mf,8260 Viby

11 c Viby By, Viby

Aarhus Kommune v/ Natur og Miljø, Valdemarsgade 18,
Postboks 79, 8100 Århus C
Haveforeningen Rugholm v/ Aage Andersen, Carl
Bertelsens Vej 7, 3. tv., 8000 Århus C

11 c Viby By, Viby
(bygninger på matriklen)
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2.30

751-00094 Åbrinken

Losseplads nr.
Navn

751-00094
Åbrinken

Region,
amt,
kommune_gammel

kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

573230, 6223370

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Se 751-00056-94 Eskelund Losseplads mfl.
Aarhus Kommune, Banestyrelsen og DSB

Losseplads, affald
Affaldstyper

ingen tilgængelige oplysninger

Areal
Volumen og mægtighed

178.000 m2
ingen tilgængelige oplysninger

Deponeringsperiode

ingen tilgængelige oplysninger

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

SL: 89.160L-M, 89.173A-E
VF
GR

Vandforsyningsboring
Grumoboring

KB
UB

Kontrol-/ overvågningsboring
Undersøgelsesboring

SL

Sløjfet

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand
magasiner og trykforhold)

til

Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Århus Å 0 m V

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af
overfladevand

grundvand

og

Afværge/monitering
Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

Se 751-00056-94 Eskelund Losseplads mfl.

Kontaktperson/udfyldt af samt

Udfyldt af /kontaktperson:

142

Bilag 3

Dato

Pejlinger

Analyser

Losseplads nr.
Navn

751-00094
Åbrinken

dato for nyeste version
Claes Olsen

22. marts 2013

Ejerliste
Matrikel nr.

Ejer

730 Marselis, Århus Jorder

Aarhus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen,
Udlejningsejendomme mv., Hans Hartvig Seedorffs
Stræde 3-5, 8100 Århus C

731 a Marselis, Århus Jorder
731 f Marselis, Århus Jorder

Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø
DSB Ejendomsudvikling A/S, Kalvebod Brygge 32, 1560
København V
Haveforeningen Åbrinken c/o Christine Mosekjær,
Nørregade 30 1.tv., 8000 Aarhus C

731 g Marselis, Århus Jorder

Bilag 3

143

2.31

751-01624 Edslev Losseplads

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

751-01624
Edslev Losseplads
kommune_ny,

Region Midtjylland, Århus Amt
Aarhus Kommune, Århus Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

563811, 6218371

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Lossepladsareal med gasafværgeanlæg. God tilgængelighed.
Aarhus Kommune, Affald og Varme, Bautavej 1, 8210 Århus V

Losseplads, affald
Affaldstyper

Dagrenovation, industriaffald,

Areal
Volumen og mægtighed

204.000 m2
ingen tilgængelige oplysninger

Deponeringsperiode

ingen tilgængelige oplysninger

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

ingen tilgængelige oplysninger

DGU nr. udvalgte boringer

88.1062, 88.1066, 88.1201, 88.1281 88.1548,

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

ingen tilgængelige oplysninger

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads
3

N-NØ
Århus Å 100 m SØ

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms
1

Pejlinger

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

ingen konkrete
og

ikke påvist
Monitering og gasafværge

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

nej
Se rapportliste

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

22. marts 2013

144
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Analyser

Rapportliste:
1.
2.
3.
4.

Udtalelse om recipientkvalitet. Århus Amt 14. juni 2005.
Supplerende oplysninger til redegørelse for drænvand på Pindsmølle Losseplads. Århus
Kommunale Værker 20. oktober 1999.
Pindsmøllevej Losseplads, Edslev. Hydrogeologiske og forureningsmæssige undersøgelser
i forbindelse med udvidelse. Carl Bro as oktober 1989.
Edslev. Kontrolleret Losseplads. Geoteknisk rapport med bila 1-8. Geoteknisk Institut
1979.
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2.32

761-00001 Losseplads Skals

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

761-00001
Losseplads Skals
kommune_ny,

Region Midtjylland, Viborg Amt
Viborg Kommune, Møldrup Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

533610, 6245310
relevante journaler har ikke kunnet opspores

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Skov og overdrev
Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Losseplads, affald
Affaldstyper
Areal
Volumen og mægtighed

3.200 + 110.000 m2
ingen tilgængelige oplysninger

Deponeringsperiode

ingen tilgængelige oplysninger

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer

ingen tilgængelige oplysninger

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

ingen tilgængelige oplysninger

Undersøgelsernes omfang

relevante journaler har ikke kunnet opspores

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

ingen tilgængelige oplysninger
Tange Å 0m S, Afløb Fårup 50 m NØ

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
og

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir

ingen tilgængelige oplysninger
Ingen er fundet

Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version

Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

27. marts 2013
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Analyser
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2.33

763-00012 Mønsted Fyldplads

Losseplads, nr.
Navn

763-00012
Mønsted Fyldplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midtjylland
Nuv. Viborg kommune tidl. Fjends Kommune.

511687,973

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

6256012,83

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Græsmark til heste.
Der er kun udført gasmålinger i lossepladsen. Forurening i jord og grundvand er
ikke undersøgt.

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Anne Mette, Bjarne Nielsen, Mønsted Skovvej 15, 8800 Viborg

Affaldstyper
Areal

Dagrenovation samt alt andet affald fra lokal området
11.300 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

6 – 7 m´s fyldtykkelse
1975 - 82

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.

Fyld i en gammel kalkgrav. Ca. 1 m sand over kalk

Primært magasin nordlig

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

75 m fra ?? bæk

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:
Der er kun udført undersøgelser af gas i lossepladsen
Boringer i
Boringer
Boringer
Pejlinger
plads
opstrøms
nedstrøms

Antal (eller ja/nej)

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser

0
0
0
Der er kun udført undersøgelser af gas

nej

?

Forureningskarakterisering

Konstateret gas i lossepladsen.
Jord og perkolatforurening er ikke undersøgt

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

?

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Nej
Kun rapporter om lossepladsgas

Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen

Dato
27/3 2013

Analyser
Kun gas

Luftfoto

Årstal og kilde: MapInfo 2012 Region Midt
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763-00014 Stoholm Fyldplads

Losseplads, nr.
Navn

763-00014
Stoholm Fyldplads

Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Region Midt
Nuv Viborg Kommune Tidl. Fjends Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

509807,63 6259990,58
2003 monitering i 2010

Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Hestegræsning og krat. Lossepl m perkolat tæt på vandløb og vandværk.
Opadrettet grundvandsgradient tyder på udsivning til åen.

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Martin Kristensen, Ågade 9A, 7850 Stoholm

Affaldstyper
Areal

Husholdningsaffald, aske, jord, byggeaffald
Ca. 3.500 m2

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Ca. 5.000 m3 i 1 – 2 m´s tykkelse
Ca. 1940 - 1970

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)
Undersøgelsernes omfang

Lossepl fyld, få m tørv, smeltevandssand
56.615 56.633 56.909
Primært magasin i ubeskyttet smeltevandssand. Opadrettet gradient
Der er opadrettet gradient fra det primære magasin til det sekundære.
Grundvand fra lossepladsen strømmer nordligt mod en grøft der afvander til
Jordbro Mølleå
Jordbro Mølleå 20 m fra fyldområdet

Antal (eller ja/nej)

Beskrivelse: Undersøgelse i 1996 og 2003
Monitering 2010
Boringer i
Boringer
Boringer
plads
opstrøms
nedstrøms
9
2
0

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser

Boringskontrol, BTEX, kulb, PAH, klor.opl. Cd
Boringer er sandsynligvis sløjfede

Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering

?
Tydelig perkolatforurening

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Påvirker ikke primært magasin pga. opadrettet gradient.
Påvirker sandsynligvis Jordbro Mølleå
Monitering 2010

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir
Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
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Pejlinger

Analyser

ja

ja

Viborg Amt´s registringsundersøgelse i 1996 er IKKE FUNDET
Rapport Forureningsundersøgelse. Hedeselskabet Jan 2003 (ESDH Autoscan 1 jan
09)
Moniteringsrapport Orbicon April 2010 (ESDH 6/4 2010)
Udfyldt af /kontaktperson:
Henrik Larsen

Dato
20/3 2013

Luftfoto

Årstal og kilde: WebGIS 2012 Region Midt
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775-00002 Losseplads ved Skals

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

775-00002
Losseplads ved Skals
kommune_ny,

Region Midtjylland, Viborg Amt
Viborg Kommune, Møldrup Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

525850, 6267795
1996 - 2009

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Overdrev
Poul Kjeldgaard Kristiansen, Kærvej 5, 8832 Skals

Losseplads, affald
Affaldstyper

dagrenovation, bygningsaffald, muligvis affald fra møbel- og maskinfabrik

Areal
Volumen og mægtighed

22.000 m2, 4,5 m

Deponeringsperiode

1960 – 1970

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

ler og silt underlejret af tertiært glimmersand og -ler

DGU nr. udvalgte boringer

56.1117, 56.1118, 56.1119, 56.1120

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger

Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Høkrærrør, 0 m SV

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse:

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

4
Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version
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Vandløbsbedømmelse 2009 (tilsyneladende ikke analyser)
svag perkolatpåvirkning i grundvand
monitering 1998 – 1999
Region Midtjylland. Losseplads ved Skals (lok. nr. 775-00002). Monitering og
revurdering. Rapport, Niras maj 2009.
Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

27. marts 2013
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779-00002 og 779-00006 Losseplads Glattrup og Brårup

Losseplads, nr.

779-00002 Glattrup
779-00006 Brårup

Navn
Region, amt, kommune_ny,
kommune_gammel

Losseplads Glattrup og Brårup
Region Midt
Nuv. Skive Kommune Tidl. Skive Kommune

Koordinater

Glattrup 502754,89 6267372,75
Brårup 502429,70 6267685,67

Undersøgelsesperiode(r)
Nuværende anvendelse (for
vurdering af egnethed til
feltlokalitet)

Ca. 1992 Amt, 2002 Orbicon
Ubebyggede grønne områder ejet af kommunen.
Glattrup Bæk er kraftigt forurenet (fra lossepladserne?)
Mange analyse- og pejledata

Nuværende ejer
Losseplads, affald

Begge lossepladser: Skive Kommune, Torvegade10, 7800 Skive

Affaldstyper
Areal

Dagrenovation, lak-/malingsaffald fra industri
Glattrup 43.600 m2
Brårup 20.000 m2
Glattrup 100.000 m3 4 - 6 m´s tykkelse
Brårup 30.000 m3 2 – 4 m´s tykkelse

Volumen og mægtighed
Deponeringsperiode

Glattrup Ca. 1960 – 1970
Brårup Ca. 1950 - 1960

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse
DGU nr. udvalgte boringer
Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold – grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

Losseplads, 15 m smeltevandssand, 40 m smeltevandsler, smeltevandssand
55.232 55.875
Det øverste smeltevandssand udgør et sekundært magasin, der afvander
perkolatholdigt vand fra lossepladserne til Glattrup bæk
Smeltevandssandet under smeltevandsleret udgør det primære magasin.
Primært NØ mod Skive Fjord
Sekundært NV til Glattrup bæk
Glattrup Bæk
0 m fra Brårup losseplads
120 m fra Glattrup losseplads

Undersøgelsernes omfang

Beskrivelse: Der er udført flere undersøgelser med analyser.

Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Forureningskarakterisering

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
31 boringer i og omkring lossepladserne.
Analyser af jord, grundvand og poreluft.
Vandanalyser for: Boringskontrol; BI5, COD, VOC, kulbrinter, klorerede opl.
Usikkert om der er udført undersøgelser af Glattrup Bæk, der er stærkt forurenet
(fra lossepladserne?)
Perkolatforurening af middelstyrke der løber mod Glattrup Bæk

Påvirkning af grundvand og
overfladevand
Afværge/monitering

Sekundært grundvand er perkolatforurenet. Sekundært grundvand strømmer mod
Glattrup Bæk, der er stærkt forurenet.
?

Evt. kommentarer til skema –
navnlig analyser
Recipientundersøgelser
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Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter,
titel. X= angiver at rapporten
findes i papir

Kontaktperson/udfyldt af
samt dato for nyeste version
Luftfoto

Forureningsundersøgelse Brårup og Glattrup Rapport Hedeselskabet 17/01 2005
(ESDH 8/12 2006)
Resumé rapport 2005 over samtlige undersøgelser. Hedeselskabet Januar 2005
(ESDH Brårup 29/11 2006)
Gasundersøgelser 2002. Hedeselskabet Nov 2002 (ESDH Brårup 17/10 2006)
Gasundersøgelser 1992. Viborg Amt 1992 (ESDH Brårup 25/10 2006)
Notat om lossepladser fra Viborg Amt (ESDH Brårup14/5 09)
Notat om lossepladser fra Viborg Amt (ESDH Glattrup 23/4 2009)
Monitering af poreluft 2009 / 2010. Niras (ESDH Glat 24/3 2010)
Udfyldt af /kontaktperson:
Dato
Henrik Larsen
22/3 2013
Årstal og kilde: WebGIS 2012 Region Midt

Bilag 3

155

2.37

779-00007 Losseplads, Skive, Stillings Eng

Losseplads nr.
Navn
Region,
amt,
kommune_gammel

779-00007
Losseplads, Skive, Stillings Eng
kommune_ny,

Region Midtjylland, Viborg Amt
Skive Kommune, Skive Kommune

Koordinater
Undersøgelsesperiode(r)

501850, 6268640
ingen tilgængelige oplysninger

Nuværende anvendelse (for vurdering
af egnethed til feltlokalitet)
Nuværende ejer

Bebygget i Skive By, befæstelse overalt
se ejerliste

Losseplads, affald
Affaldstyper

dagrenovation, industriaffald, kemikalieaffald osv.

Areal
Volumen og mægtighed

41.000 m2
ingen tilgængelige oplysninger

Deponeringsperiode

1920´erne til 1950´erne

Geologi (kort)
Overordnet beskrivelse

ingen tilgængelige oplysninger

DGU nr. udvalgte boringer

ingen tilgængelige oplysninger

Hydrologeologi
Grundvandsmagasiner (afstand til
magasiner og trykforhold)
Strømningsforhold
–
grundvand,
retning og hastighed m.m.
Vandløb eller sø (navn, afstand og
retning)

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
Karup Å, 20 m n-NV

Undersøgelsernes omfang
Antal (eller ja/nej)

Boringer i
plads

Boringer
opstrøms

Boringer
nedstrøms

Pejlinger

Analyser

Evt. kommentarer til skema – navnlig
analyser
Recipientundersøgelser
Forureningskarakterisering
Påvirkning af grundvand
overfladevand
Afværge/monitering

ingen tilgængelige oplysninger
ingen tilgængelige oplysninger
og

Model lokalitet/område
Undersøgelsesrapporter, titel. X=
angiver at rapporten findes i
papir
Kontaktperson/udfyldt af samt
dato for nyeste version
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ingen tilgængelige oplysninger
Gasafværge gennemført
Adskillelige rapporter om gasundersøgelser og en enkelt i forbindelse med
ændret anvendelse. Næppe relevante. Det øvrige materiale, som må have
eksisteret, er ikke sporbart.
Udfyldt af /kontaktperson:

Dato

Claes Olsen

27. marts 2013

Ejerliste
Matrikel nr.

Ejer

137ab Skive Markjorder
137 ac Skive Markjorder

Henrik Buus Hansen, Porshøjvej 13, 7800 Skive
Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive

137ad Skive Markjorder
137q Skive Markjorder
137u Skive Markjorder
137o Skive Markjorder

Doma Holding ApS, Sverrigsvej 3, 7800 Skive

137ø Skive Markjorder

Hans A/S, Marius Jensens Vej 11, 7800 Skive

Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding
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