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MEDFORFATTERE

Samarbejdsprojekt med mange partnere……

Sønderborg Kommune:

- Bjarke Eriksen

- Tina Callesen

- Susanna Esbersen

- Stine Jacobsen

Region Syddanmark:

- Ida Holm Olesen

- Kristian Dragsbæk Raun

- Jørgen Fjeldsø Christensen

Og en masse andre Rambøll kollegaer…………



BAGGRUND

• Forureningen beliggende på stranden ved Himmark Strand på Als omfatter en kraftig 
forurening med bl.a. oliestoffer og klorerede opløsningsmidler

• Deponeringen af flydende affald fra Danfoss ca. 1950-67 i bl.a. brandhuller

• Forureningen ligger i to separate områder og spredes via grundvandet til havet, hvor 
forureningen bl.a. udgør en risiko for badning ved stranden

• Undersøgelser udført af Region Syddanmark i 2019 resulterede i, at der blev etableret et 
badeforbud på stranden

• Ikke så langt fra Himmarks Strand er der planlagt etablering af et ferieresort, som skal være 
færdigt i 2023. 

• Danfoss ønsker undersøgt, hvordan der kan foretages en oprensning eller anden afværge af 
forureningen med henblik på at få ophævet badeforbuddet



PLACERING – VED NORDBORG PÅ ALS……..

  



FORMÅL

• Formål med projektet:

• Danfoss: ophævning af badeforbud (mest effektiv ift. tid, økonomi og sikkerhed for løsningen)

• Region Syddanmarks: hindre skadelig virkning på overfladevand og internationalt beskyttede 
naturområder 

• Sønderborg Kommunes: hindre kontakt med forurenet jord og vand på alment tilgængelige arealer 
samt hindre uacceptabel afdampning til udeluften

• Formålet med præsentationen:

• Udfordringer med kortlægning af forurening inkl. massive mængder fri fase ud under havet, og 
afværgemetoder til fjernelse af dette

• Give et indblik i den komplicerede proces det er at få alle de nødvendige tilladelser i hus til et sådant 
anlægsprojekt, som skal udføres i §3 natur og Natura2000 område, samt sammenspillet med 
myndigheder om både selve projektet, formål med projektet og tilladelserne



GEOFYSIK

• Formål: Kortlægning af geologi – især
lerlaget, og afgrænsning af fyld fra
tidligere fyldområde og brandhuller

• Anvendt til at placere boringer

• Teknikker

1. DualEM

2. Georadar 

3. MEP til lands 

4. Marin MEP på havet 

5. Marin enkeltkanals seismik



NORD SYD

GEOFYSIK – DUALEM
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HIMMARK STRAND
- STEMNINGSBILLEDER FRA HIMMARK STRAND



KORTLÆGNING –
STATUS FEBRUAR 2021

 7.000 m2

 ekstra

 Som forventet

NORD

SYD



TVÆRSNIT – NORDLIG SITE

 Sand

 Ler



TVÆRSNIT – SYDLIG SITE

 Ler

 Sand



EKSEMPLER FRA DET ”NYE” OMRÅDE PÅ HAVET

 B2059

 B2057

 0,2

 10

 1300

 0,7

 0,1

 PCE

 (mg/kg)

 0,02

 0,1

 270

 46
 22

 190m



INDSATSOMRÅDE

Areal 
(m2)

Ren 
topjord
(m3)

Forurenet 
sand
(m3)

Forurenet 
ler
(m3)

Nord land 6.100 9.900 14.000 5.500

Nord hav 4.300 7.500 1.000 940

Syd land 12.000 11.000 21.000 5.900

Syd hav 17.000 18.000 21.000 8.300

Total 39.000 46.000 57.000 21.000



OPRENSNINGSKRITERIER

• Findes ikke kriterier for forureningsstofferne i badevand – har fået følgende administrative 
badevandskvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen: 

• Vinylklorid (VC): 0,3 μg/l 

• Trichlorethylen (TCE): 3,5 μg/l 

• Cis-1,2-dichlorethen: 540 μg/l 

• ”Miljøstyrelsen har i vurderingen ikke skelnet mellem eksponering fra vandsøjle og 
eksponering fra porevand………... Miljøstyrelsen understreger derfor vigtigheden af, at 
måleprogrammet designes på en måde, så der i prøvetagningen tages højde for opslæmning 
under et realistisk badescenarie.”

• Der findes fastlagte miljøkrav for indhold af forureningsstoffer i overfladevand i BEK nr. 1625 
af 19/12/2017. Vinylklorid udgør også her den største overskridelse af det generelle 
kvalitetskrav, som er fastsat til 0,05 μg/l. Dette krav er 6 gange lavere end kravet til 
badevand. 



SCREENING - OVERORDNET
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LAND/STRAND
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HAVBUND
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BARRIERE
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GRAVEOMRÅDE - DÆMNING OG SPUNS



EKSISTERENDE FORHOLD FOR BESKYTTET NATUR

Natura 2000-område ud for 
kysten

• Sandbanke

• Stenrev

• Marsvin

§ 3 beskyttet natur på land

• Vandløb

• Strandeng

• Søer
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OVERSIGT OVER MYNDIGHEDSROLLER
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Myndighed der skal 
ansøges/træffer afgørelse

Aktivitet Varighed

Udarbejdelse af ansøgninger:
Sønderborg Kommune (MVL § 19)
Kystdirektoratet (MVL § 19)

Ansøgning jf. miljøvurderingsloven, hvis projektet er omfattet af miljøvurderingslovens 
bilag 1 eller bilag 2 (evt. punkt 10l uddybning på søterritoriet (Kystdirektoratet) eller 
punkt 11b – anlæg til bortskaffelse af affald). (Habitatvurdering jf. Bek. 2018-12-06 nr. 
1595 § 6 (Sub § 9))

Sønderborg Kommune (NBL § 65 
stk. 2) (Ufornøden jf. 
Jordforureningslovens § 63)

Ansøgning om dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven (påvirkning af naturtilstanden 
af strandeng). 

Sønderborg Kommune (MBL § 27) Tilførsel af stoffer der kan forurene havet

Sønderborg Kommune (JFL § 8) Ændret anvendelse, bygge og anlægsarbejder på kortlagt grund 

Kystdirektoratet (KBL § 19 stk. 2) Kystbeskyttelseslovens § 16a – uddybning/gravning på søterritoriet og strandbredden.
(Habitatvurdering jf. 2018-08-21 nr. 1062 § 3 (Sub § 6))

Kystdirektoratet
(NBL)

Ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseslinjen jævnfør naturbeskyttelseslovens 
§ 15 – ændring af terrænet.

Sønderborg Kommune
(PL § 35)
Landzone ændret anvendelse
(Ufornøden jf. 
Jordforureningslovens § 63)

Andet – afhænger lidt af projektet har sammenhæng til miljøvurderingsloven (MVL) hvis 
der ikke skal et plangrundlag til. 



OVERSIGT OVER MYNDIGHEDSBEHANDLING

Sagsbehandling:
Ansøgning Når projektet kendes

Sønderborg Kommune Væsentlighedsvurdering jævnfør Habitatbekendtgørelsen – støj fra spunsning, påvirkning 
af marin habitatnatur. 

1 – 2 mdr.

Kystdirektoratet Væsentlighedsvurdering jævnfør Habitatbekendtgørelsen (KYST) – støj fra spunsning, 
påvirkning af marin habitatnatur. 

1 – 2 mdr.

Sønderborg Kommune Screening for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering, hvis projektet er omfattet af 
miljøvurderingsloven (se ovenfor) og afgørelse om miljøvurderingspligt.

90 dage + klagefrist 4 uger

Kystdirektoratet Screening for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering, hvis projektet er omfattet af 
miljøvurderingsloven (se ovenfor) og afgørelse om miljøvurderingspligt.

1 mdr.

Kystdirektoratet (Sønderborg 
Kommune)

Hvis der vurderes at være en væsentlig påvirkning jævnfør Habitatdirektivet, skal der 
udarbejdes en naturkonsekvensvurdering. Denne kan indarbejdes i 
miljøkonsekvensrapporten (hvis den skal laves) eller som et selvstændigt dokument 
vedlagt øvrige tilladelse/dispensationer. Såfremt der konkluderes at der sker en skade så 
skal alle alternativer være vurderet og det skal begrundes hvorfor den valgte 
fremgangsmåde er den miljømæssigt bedste inden det fremsendes til miljøstyrelsen som 
en dispensationssag.

Afhænger af omfanget af 
feltundersøgelser/årstiden for feltundersøgelser

”Bygherre” Hvis der er miljøvurderingspligt:
Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport

5-6 mdr. + høring op til 8 uger.

Sønderborg Kommune Tilladelser/dispensationer (NBL §3, MBL § 27, JFL § 8, MVL § 25) Efter udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport –
ellers ca. 3 mdr.

Kystdirektoratet Tilladelser (strandbeskyttelse § 15 og anlæg på søterritoriet § 16 a) Ca. 4 mdr.
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OPSAMLING

• Regionen startede undersøgelserne men Danfoss overtog i november 2019

• Udført i tæt dialog med Sønderborg Kommune og Region Syddanmark med 
projektledergruppe og politisk styregruppe med løbende kontakt til både Miljøstyrelsen og 
Kystdirektoratet

• Udfordrende forurening med fri fase af både klorerede og kulbrinter samtidig (op til 76 cm) 
transporteret op til 190 m ud under havbunden

• Oprensningen foreslås udført som et stort anlægsprojekt med aktiviteter i både §3 natur og 
Natura2000-område, hvilket kræver en masse myndighedstilladelser



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

SPØRGSMÅL?

 Mette Christophersen

 METC@ramboll.dk

 Tlf. 5161 5125


