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”Bekendtgørelse om deponeringsanlæg” (BEK nr, 719/2011) stiller krav om, at gassen hånd-
teres via energiudnyttelse, affakling eller på anden måde, samt at der gennemføres monite-
ring i tilknytning hertil – uden dog at give mange detaljer specielt i forhold til monitering af 
gasemissionen. I deponeringsenheder, som modtager affald med indhold af organisk stof, vil 
der dannes deponigas. Dannelsen vil starte efter en kort lagfase og vil fortsætte i hele drifts-
perioden, og fortsætte ind i efterbehandlingsperioden efter at deponeringsenheden er ned-
lukket og ikke modtager mere affald. I dette indlæg gives forslag til, hvordan der kan gen-
nemføres monitering på miljøgodkendte affaldsdeponeringsanlæg gældende for både drifts-
perioden og efterbehandlingsperioden.  
 
Det tænkes, at moniteringen fortsætter indtil at metanemissionen falder under en grænse-
værdi – et såkaldt stopkriterie. Indlægget har fokus på monitering og dokumentation af imø-
degåelseseffektiviteten ved etablering af biocoversystemer, hvor metan omsættes mikrobielt 
til kuldioxid. En oversigt over generelle forslag til moniteringsprogrammer uafhængig af, hvil-
ken type imødegåelse der er valgt, er givet i Kjeldsen og Scheutz (2015). 
 
Monitering af biocoversystemets evne til imødegåelse af metanoxidation er baseret på total-
måling af metanemissionen med sporgasdispersionsmetoden i kombination med metan-
overfladescreeninger for at identificere mulige utætheder/hot spots dels på metan-
oxidationsfelterne og dels på andre overflader/installationer, som kan udbedres. Der gives 
konkrete bud på, hvordan imødegåelseseffektiviteten (i %) af forskellige typer af biocoversy-
stemer (a – c) kan bestemmes (Kjeldsen og Scheutz, 2016): 
 

a. Monitering – ved aktiv gastilledning via rørsystem til biocoversystem  
b. Monitering – ved passiv gastilledning via rørsystem til biocoversystem  
c. Monitering – ved passiv tilledning til deponiets jorddække eller biovinduer    

 
Slutteligt præsenteres hvilke principper, der kan ligge til grund for en fastsættelse af et stop-
kriterie for moniteringen af gasemissionen fra et affaldsdeponi – dvs. en grænseværdi for 
metanemissionen (f.eks. i enheden kg/år) – hvis metanemissionen falder under denne værdi, 
kan moniteringen afsluttes. De få internationale erfaringer med at opsætte stopkriterier for 
emissionsmoniteringen gennemgås, idet der kun er fundet konkrete stopkriterier fra Tyskland 
og Østrig.  
 
Der opstilles fire principielt forskellige principper til fastsættelse af et stopkriterie for måling af 
gasemissionen: a) emissionen er af en størrelse, så den vil kunne reduceres i slutafdæk-
ningslaget ved overgang til passiv drift, b) totalemissionen fra deponiet er lavere end detek-
terbart med sporstofdispersionsmetoden, c) totalemissionen er af samme størrelse, som 
emissionen fra naturlige økosystemer, samt d) udgiften til fortsat imødegåelse bliver upropor-
tional høj i forhold til den opnåede reduktion i belastning af atmosfæren med drivhusgasser. 



De tre første principper ledte til stopkriterier i størrelsen 1-3 kg metan/time for et mindre de-
poni (4 ha) (Kjeldsen og Scheutz, 2015). Det sidste kriterier kræver flere miljøøkonomiske 
vurderinger – og en politisk beslutning om, hvor høj imødegåelsesprisen må blive før, at akti-
viteterne afsluttes. 
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