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Overvejelser vedr PAH i fjordbund fra Kolding Marina City

I Miljørapporten  for Marina City kunne man ved gennemlæsning få det umiddelbare indtryk 1

at de 361070 kubikmeter materiale, Kolding Kommune ønskede fjernet og klappet ved 
klapplads K_164_01 i Lillebælt var helt almindelig og naturlig fjordbundsmateriale. Dette 
er dog ikke tilfældet, som påvist tidligere i anden artikel. 
Miljørapporten for Marina City indeholdte offentligt tilgængeligt inden fristen på den 
offentlige høring ikke det fulde materiale. Således havde offentligheden kun 
dokumentationen for halvdelen af det materiale, som var benyttet i sammenfatningen af 
tabel 16.2, som illustrerede ikke kritisable koncentrationer af tungmetaller såvel som 
PAH’er. 

Tabel 16-2 findes i Miljørapportens kapitel 16 og repræsenterer det samlede gennemsnit af 
alle prøvetagninger. To relevante bilag  på analyser for Cowi’s prøver i dybder over 30cm 2

samt Rambøll's efterfølgende dybdegående prøver for felt 3 var udeladt i Miljørapporten 
og dennes bilagsmateriale.

I diagrammerne I FIGUR 1 er COWI's data for felt 1, 5, 11, 12 samt 13 udvalgt ud fra det 
parameter, at de sammenfalder med sejlrenden til Kolding Marina Syd. Felt 3 er ligeledes 
en del af dette sammenfald og er repræsenteret af data for Rambøll's målinger, 
gennemsnitsberegninger for overskuelighedens skyld.
Udstrømningen fra Kolding Å samt det faktum at Kolding Havns indspulingsområde grænser op 
til førnævnte felter retfærdiggører fravalget af de øvrige felter (2, 4, 6, 7, 8, 9 samt 
10). De respektive felter illustreres i BILAG 1.
I diagrammerne er det værd at bemærke at den specifikke PAH Naphtalen er udeladt, da 
analyserapporterne fra ALS Denmark A/S, som forestod analyserne på Rambøll's 
prøvetagninger, for samtlige prøver havde værdier < 0.040 mg/KG tørstof.

Miljøstyrelsens sedimentkvalitetskriterie (2013) for Naphtalen er 0.138 mg/KG tørstof og 
er derfor langt fra overskredet.
Derimod er Miljøstyrelsens sedimentkvalitetskriterie (2009) for Anthracen på 0.0048 mg/KG 
tørstof langt overskredet. Den højest målte værdi for ligger på 1.5 mg/KG tørstof for 
Rambøll 135834/17 dybde 30-60cm, 300 gange højere end Miljøstyrelsens 
sedimentkvalitetskriterie og OSPAR's baggrundskriterie.

Benz(a)pyren er generelt en tungtvejende indikator til måling af forurening, da selv 
ekstremt små koncentrationer er kræftfremkaldende. Dog er der ikke fyldestgørende 
kvalitetskrav for dette eller øvrige i diagrammet optrædende PAH'er ud over OSPAR BAC 
samt Miljøstyrelsens aktionsniveauer. Sidstnævnte optræder i Miljørapportens tabel 16-2.

ALS Denmark A/S analyserapporter for Rambøll's prøvetagninger konkluderer ordret at
Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, 
transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Ifølge et studie  er netop asfaltindustrien en af de vigtige PAH emmiterende industrier i 3

Danmark. Dette dokument benyttes udelukkende her som baggrundsreference generelt 

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk 
havmiljø.
GeoHav fungerer således som autonom efterforskningsenhed med visionen om at være Danmarks 
havmiljøvagthund uafhængigt af Miljøstyrelsen, eventuelle kapitalinteresser og politisk indgriben.

Referencer er for så vidt muligt angivet med hyperlinks. For at sikre tilgængeligheden er PDF hosted 
på GeoHav’s server.
Citater er fremhævet som således.
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 Miljørapport Marina City, Niras 2. april 20201

 Analyserapporter for COWI’s prøver i dybder over 30 cm, AnalyTech Miljølaboratorium 20172

Analyserapporter for Rambøll’s prøver i Felt 3, ALS Denmark A/S 2017

 Baggrundsdokument for fastsættelse af emissionsgrænser for PAH i luft, RefLab 19993
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informativt om PAH. En simpel google-søgning afslører at asfaltindustri er aktiv på 
Kolding Havn.

PAH'ers toksikologi
Trods føromtalte studie omhandler emission af PAH til atmosfæren bidrager den med solid 
baggrundsviden om PAH. Blandt andet direkte citeret; PAH forbindelser er i det omfang de 
bliver opløst i vand eller tilgængelige i sedimenter fx. fra olieforurening mere giftige 
for vandorganismer, og kan ligeledes fremkalde kræft i fisk og andre vandorganismer.
Dette skal dog ses i lyset af at ikke alle PAH'er er direkte kræftfremkaldende men at 
kræftfremkaldende PAH først kræver metabolisk aktivering.
Dog fastslår datasæt i studiet at specifikt Benz(a)anthracen og Benzo(a)pyren 
sandsynligvis/muligt er kræftfremkaldende hos mennesker.

Miljøstyrelsen vurderer i et PAH datablad  (2010) at børns daglige indtagelse af 4

Benzo(a)pyren gennem føden gennemsnitligt er ca. 4 ng/KG legemsvægt.
Samme publikation konkluderer at PAH'er har lav til moderat akut toksicitet i forsøgsdyr 
og beregninger derfra afsætter et indtag på 0,6-5 ng/KG legemsvægt/dag svarer til et 
ekstra kræfttilfælde blandt en million personer.

�
FIGUR 1

 PAH datablad, Miljøstyrelsen 20104
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Et andet studie  rummer interessante betragtninger på dødelig dosis af en række PAH'er 5

for forsøgsdyr. Herfra bør yderligere toksikologiske betragtninger komme fra relevant 
forskning på området.

PAH'ers halveringstider
En arbejdsrapport  fra Miljøstyrelsen omhandler nedbrydning af PAH'er. Trods konklusionen 6

om at de tilgængelige datasæt til vurdering er beskedne, findes der indikationer af at 
nedbrydning af PAH i maritimt sediment forløber hurtigere end i jord og at en salinitet 
over 0 yderligere fremmer nedbrydningen.
Da de 361.070 kubikmeter fjordbundsmateriale pt henligger forholdsvis uberørt i en 
svovlholdig fjord er det plausibelt at antage at det befinder sig i et anaerobt  maritimt 7

miljø med lav salinitet grundet fjordens ringe vandudskiftning og Kolding Å's ferske 
tilførsel. Derfor tages der alene udgangspunkt i de i arbejdsrapporten benævnte 
halveringstider i anaerobt sediment for de i COWI's og Rambøll's sammenfaldende 
prøveparametre:

Naphthalen   6-97 døgn
Anthracen   30-86 døgn
Fluoranthen   38-150 døgn
Pyren   34-140 døgn
Benz(a)anthracen   53-290 døgn
chrysen   58-310 døgn
benzo(a)pyren 200-2600 døgn

Arbejdsrapporten konkluderer at der på daværende tidspunkt endnu ikke var fastlagt 
metoder til bestemmelse af udvaskningen fra marine sedimenter. Endvidere konkluderes at 
tests for nedbrydning af PAH'er er omfattende grundet højehalveringstider og at 
datamateriale i risikovurderinger bør styrkes for PAH'er.

Det antages ud fra de lange halveringstider at der i fjordbundssedimentet for de felter, 
som repræsenterer den eksisterende sejlrende til Kolding Lystbådehavn Syd, ikke er tale 
om en ny forurening.
Dette understøttes af ikke målbare resultater på Naphtalen, som en af de laveste 
halveringstider.
Trods en af de laveste halveringstider er den højest målte værdi på Anthracen 300 gange 
højere end Miljøstyrelsens sedimentkvalitetskriterie derfor. Dette berettiger til at 
stille kritiske spørgsmål.
Dette tyder på en kontinuerlig forureningskilde, hvad enten det er igangværende 
industriel udledning, udsivning fra den tidligere, nu bebyggede deponi fra 1940'erne på 
åens sydside eller det yderst faldefærdige indspulingsområde beliggende helt opgrænsende 
felt 3.

Konklusioner fra GeoHav
Der stilles spørgsmålstegn ved Niras' grundighed i udarbejdelsen af Miljørapporten til 
Marina City i kraft af flere udeladte parametre, som implicit burde have haft fokus i 
henhold til LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Dernæst kan det betvivles indspulingsområdets drift lever op til Miljøgodkendelsen og 
Miljøstyrelsens tilsyn. Endvidere betvivles validiteten af Miljøstyrelsens tilsyn i 
henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Slutteligt konkluderes det at der med største sandsylighed er en aktiv forureningskilde 
omkring indspulingsområdet på Kolding Havn.

 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 54, Miljøstyrelsen 20055

 Undersøgelse af eksisterende viden om tilbageholdelse og nedbrydning af PAH og TBT samt tilbageholdelse af 6

sporelementer/tungmetaller til brug ved risikovurdering af Kystnære depoter, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 
33, 2005

 anaerobt = iltfattigt7
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BILAG 1
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