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Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078. 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af 
farligt affald 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 14. december 2011 modtaget ansøgning fra 
Svendborg Kraftvarme om forsøgsafbrænding af farligt affald.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at de miljømæssige konsekvenser af det 
ansøgte kan rummes inden for vilkårene i miljøgodkendelsen af Svendborg 
Kraftvarme, dateret 11. april 2006. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslo-
vens1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Med henvisning til vilkår 13 i miljøgodkendelsen af 11. april 2006 for Svend-
borg Kraftvarmeværk vedr. erstatning af klinisk risikoaffald med andet farligt 
affald, ansøger Svendborg Kraftvarme om tilladelse til en forsøgsafbræn-
ding af farligt affald. 
 
Forsøgsafbrændingen skal dokumentere, om anlægget er egnet til perma-
nent afbrænding af farligt affald. 
 
Formål 
Svendborg Kraftvarme vil med forsøget afdække, hvilke påvirkninger af-
brændingen af omtalte typer af ”farligt affald” har på anlæggets luftemissio-
ner, spildevandsudledninger samt kvaliteten af slaggerne. For derigennem 
at vurdere om anlægget er egnet til afbrænding af disse fraktioner af ”farligt 
affald”. Forsøget omfatter følgende EAK-koder: 
 
EAK koder for farligt affald til forsøgsafbrænding på Svendborg Kraftvarme  
EAK kode Affaldsbeskrivelse 
70510 Kieselgel, kul, pap, papir m.m 
80409 Lim og fugemasser 
80410 Lim og fugemasser 
150202 Handsker, klude, vials 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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EAK koder for farligt affald til forsøgsafbrænding på Svendborg Kraftvarme  
EAK kode Affaldsbeskrivelse 
150202 Klude, handsker, prøvebøtter 
150202 Klude med ofset produkter 
150202 Klude og andet fast affald 
160107 Oliefiltre 
200126 Fast olieaffald 
200127 Malingsrester 
200132 Medicinaffald 
 
Affaldsbeskrivelserne er udarbejdet af Kommunekemi a/s 
 
Forsøget 
Svendborg Kraftvarme vil i alt modtage 20-25 tons ”farligt affald” fra Kom-
munekemi a/s. Anlægget vil modtage en container med ca. 10-12 ton ”farligt 
affald” om dagen. Forsøget vil strække sig over 2 sammenhængende døgn. 
 
Forsøgsaffaldet vil blive aflæsset i siloen og efterfølgende opblandet med 
almindeligt affald til en koncentration på ca. 10 % ”forsøgsaffald” i affaldet. 
 
I forbindelse med afbrændingsforsøget vil der blive udført eksterne spilde-
vandsanalyser af Eurofins samt udtaget slaggeprøver løbende. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
VVM 
Forsøgsafbrænding af farligt affald i de angivne små mængder til før-
søg, er efter Miljøstyrelsen Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-
reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Miljøstyrelsen Odense vurderer at 
gennemførelse af forsøget ikke kan være til skade for miljøet. 
 
Miljøforhold 
Da der er tale om et forsøg i mindre skala til tilvejebringelse af datagrundlag 
for forbrænding af farligt affalds påvirkning af anlæggets luftemission, spil-
devands forhold og slagge, vil vi ikke forlange egentlige miljømæssige for-
anstaltninger i forbindelse med dette forsøg. Det er selvfølgelig en forud-
sætning for gennemførelse af forsøget at anlægget er i normal stabil drift 
under fuld overvågning. 
 
Miljøstyrelsen Odense har ikke i denne sammenhæng taget stilling til even-
tuelt fremtidigt permanent drift med forbrænding af farligt affald.  
 
Det farlige affalds indhold af metaller vil dels blive opfanget i røggas-
rensningssystemet og vil dels blive koncentreret i slaggen, der i forve-
jen er metalholdig. Miljøfremmede organiske stoffer må forventes at 
blive nedbrudt til CO

2 
og vand ved afbrænding. 

 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Et forsøg i den anførte størrelsesorden vil efter Miljøstyrelsen Odenses op-
fattelse kunne indeholdes inden for de miljøbegrænsninger, der er i anlæg-
gets eksisterende miljøgodkendelse af 11. april 2006. 
 
Eventuel permanent afbrænding af farligt affald 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at forsøget er en god mulighed for at bely-
se aspekter og konsekvenser ved afbrænding af farligt affald. 
 
Hvis en permanent løsning ønskes, er det derfor vores opfattelse, at 
visse forureningsfaktorer bør belyses. 
 
Nedenstående bør derfor i forbindelse med forsøget belyses og indgå i 
en ansøgning om permanent afbrænding af farligt affald: 
 

• Er der risiko for negativ påvirkning af slaggen, og hvordan fore-
bygges det?  

• Slaggens indhold af metaller sammenholdt med afbrænding 
uden farligt affald og i forhold til analyser af det farlige affald in-
den afbrænding. 

• Hvilke driftsbetingelser skal være til stede for at sikre optimal 
forbrænding for både det farlige affald og de eksisterende af-
faldstyper?  

• Er der affaldstyper, det farlige affald ikke bør blandes med? 
• Procedure for modtagelse og afbrænding af det farlige affald. 
• Vil der kunne opstå rester af farligt affald i siloanlægget, som ik-

ke brændes samme dag som det modtages?  
• Hvordan sikres undertryk i modtageområdet i forhold til det om-

givende miljø til forebyggelse af lugtgener? 
 
I forbindelse med forsøgets gennemførelse, er det vores opfattelse, at 
en ansøgning om permanent afbrænding af farligt affald bør indeholde 
måledata fra forsøget fra såvel den kontinuerte overvågning som 
stikprøvekontrol, der foretages med eksternt firma. 
 
Permanent afbrænding af farligt affald er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 
bilag 1, punkt 9 ” Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er 
omfattet af direktiv 91/689/EØF3 ved forbrænding, kemisk behandling (som 
defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF,4 afsnit D9) eller deponering”. 
  
I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1 betyder det, at anlæg til forbræn-
ding af farligt affald er VVM-pligtigt.  
 
Permanent afbrænding af farligt affald kan derfor ikke realiseres, før der er 
vedtaget kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegø-

                                                 
3 Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/31/EF 
af 27. juni 1994. 
4 Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/156/EØF af 18. 
marts 1991. 
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relse der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der 
skriftligt er meddelt tilladelse til projektet. 
 
Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 23. december 2010 har Svendborg Kraftvarme fremsendt 
bemærkning om, hvilke målinger af luftemission der foretages under 
forsøget.  
 
Svendborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 11. februar 2011 har Svendborg Kommune fremsendt be-
mærkninger til ansøgningen.  
 
Kommunen har vurderet, at forsøgsafbrænding af farligt affald er i overens-
stemmelse med gældende lokalplan 003.291 og med hensyn til spilde-
vandskontrol vurderer Svendborg Kommune at det beskrevne er tilstrække-
ligt.  
 
Vedrørende miljøforhold foreslår Svendborg Kommune, at det undersøges, 
hvilken sikkerhed der er, for at fugemassen ikke indeholder PCB. Dette 
forhold har Svendborg Kraftvarme efterfølgende undersøgt og oplyst at der 
ikke er PCB i fugemassen. Der er tale om et parti ubrugt fugemasse. 
 
Klagevejledning  
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i UgeAvisen Svendborg den 23. februar 
2011 og på www.mst.dk/annoncering. 
 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens 
Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 23. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresen-
der klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Odense. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
7254247 
johje@mst.dk  
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Kopi til:   

  
Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester 
Skerninge, mt@svendborg.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; 
kreds@friluftsraadet.dk. 
NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N; noah@noah.dk.    
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