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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Kommunekemi – Udskiftning 
af styring på Tromletømningsanlæg 4 (TT IV). 
 
Miljøcenter Odense har den 11. oktober 2010 modtaget ansøgning fra 
Kommunekemi a/s om udskiftning af styring på TT IV. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
 
Baggrund  
Tromletømningsanlæg 4 (TT4) er opført omkring 1990 og anlæggets styre-
system er ligeledes etableret på dette tidspunkt. Styresystemet er i dag 
nedslidt og utidssvarende samt svært at skaffe reservedele til. Det er derfor 
planlagt, at Kommunekemi vil udskifte styringen til en mere moderne og 
tidssvarende styring.  
    
Nyt tavlerum  
Det eksisterende tavlerum er af begrænset størrelse og placeret ved siden 
af et rum med hydraulikstationer, hvilket bevirker at tavlerummet påvirkes af 
varme og støj/vibrationer fra dette rum.  
 
Der påtænkes derfor etableret et nyt og større tavlerum. Det nye tavlerum 
placeres ved den eksisterende TT4-bygning på dennes sydøstlige hjørne og 
vil blive sammenbygget med den eksisterende bygning. Nyborg Kommune 
er ansøgt om tilladelse til opførelse af denne tilbygning.  
 
At der etableres et nyt rum, giver desuden den fordel, at installeringen og 
afprøvningen af den nye styring kan ske, uden at driften af TT4 vil blive på-
virket, i den periode dette pågår. Når den nye styring er afprøvet med et 
tilfredsstillende resultat, flyttes driften af anlægget fra den gamle styring til 
den nye, og den gamle styring demonteres. 
  
 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Ny styring  
Den nye styring bygges op omkring en programmerbar enhed (plc) i lighed 
med den gamle styring.  
 
De eksisterende programmer vil blive konverteret og flyttet over på den nye 
styring, hvorved den nye styring får samme funktionalitet som den gamle, 
hvilket bl.a. vil sige samme afspærringer.  
 
Betjeningsfladen vil blive ændret fra det eksisterende mimikpanel med tryk-
knapper til et skærmbaseret operatørsystem. Dette vil give operatørerne et 
bedre overblik over anlægget, ikke mindst med hensyn til alarmer.  
 
De eksisterende nødstop er i dag er udført med et nødstopsrelæ for hver 
enkelt nødstopskreds. Dette bliver ændret, så nødstopsrelæerne bliver er-
stattet af en sikkerheds-plc, som alle nødstops-kredsene er samlet i.  
 
Når den nye styring er kørt ind med samme funktionalitet, som den gamle, 
vil der blive lagt automatik ind de steder, hvor det er muligt at aflaste opera-
tørerne. Det vil være en løbende proces, der vil foregå over længere tid. 
 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Udskiftning af styring på Tromletømningsanlæg 4, er efter Miljøcenter 
Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-
bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer at ændring af anlæg-
get kan betragtes som vedligeholdelse og ændringen vurderes ikke at 
være til skade for miljøet. 

                                                

 
Udskiftningen af styresystemet påvirker ikke Kommunekemis samlede 
kapacitet for behandling af affald. 
 
Miljøforhold 
 
Kommunekemis tromletømningsanlæg IV er omfattet af miljøgodkendelse af 
27. november 2009 ”Revurdering af miljøgodkendelse, Tromletømningsan-
læg IV”. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at opstilling af nyt tavlerum og 
udskiftning af styresystemet på TT IV ikke vil betyde væsentlige æn-
dringer af Kommunekemis udsendelse af forurening til omgivelserne, 
hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Ændrin-
gerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord eller 
grundvand. 
 
 
 
 

 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Risiko 
 
Miljøcenter Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder 
vurderet forsøgsanlægget.  
 
Såfremt udskiftningen af styringen på TT IV etableres i overensstem-
melse med det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at ændrin-
gen ikke vil medføre betydende ændringer i Kommunekemis sikker-
hedsniveau.  
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 2. november 
2010 meddelt at Beredskabet ved Nyborg Kommune ingen bemærkninger 
har til den fremsendte orientering. Selve sagen vedrørende tilbygningen (nyt 
tavlerum) ligger til behandling ved Beredskabsstyrelsen. 
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 12. november 2010 fremsendt brev, hvoraf 
det fremgår at Arbejdstilsynet er enig i principperne i den fremsendte be-
skrivelse. 
 
Klagevejledning  
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
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 Lokal Avisen Nyborg den 23. november 
2010. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 21. december 2010 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
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 
72548486  
johje@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg; kommune@nyborg.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk, att. Tove Albrechtsen. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
pla@nyborg.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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