
   

Odense 
J.nr. MST-1270-00022 
Ref. Johje/klhou 
Den 8. april 2011 
 

 Kommunekemi a/s 
 Att. Ninna Johnsen 
 Lindholmvej 3   
 5800 Nyborg 
   
 
Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for oplag-
ring af kølecontainer.  
 
Miljøstyrelsen Odense har den 8. november 2010 modtaget ansøgning fra 
Kommunekemi a/s om permanent etablering af kølecontainer til kasserede 
faste organiske peroxider. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 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 
 
Projektbeskrivelse  
Kommunekemi har indgået aftale med en kunde om behandling af 70 tons 
affald i form af kasserede faste organiske peroxider af typen Lauroyl peroxi-
de og Dicetyl peroxydicarbonate. Produkterne er i fast form i form af flager. 
Organiske peroxider har en kritisk temperatur, hvor der sker en selvaccele-
rerende dekomponering af produktet. Stofferne er oxiderende ved blanding 
med luft, og kan danne eksplosive blandinger.  
 
Det kritiske punkt er ikke oplyst for Lauroyl peroxid, mens det er oplyst til at 
være 40 °C for Dicetyl peroxydicarbonate. Anbefalet oplagringstemperatur 
er derimod opgivet for begge produkter og er henholdsvis 2 °C og 20 °C. 
  
Affaldet vil blive leveret i emballager med ca. 30 kg i hver. Emballagerne 
opbevares i 20 fods kølecontainer. Hver container vil indeholde op til ca. 15 
tons peroxid. Der leveres én container af gangen, og den efterfølgende le-
verance vil først finde sted, når den forrige modtagne mængde affald er 
behandlet. Temperaturen i containeren vil være max. -15 °C.  
 
Oplagring og behandling vil udelukkende finde sted i årets kolde måneder. 
  

./. Containerne vil blive placeret på Kommunekemis sydlige areal, se vedlagte 
tegning, tegn. nr. 262-00-53-0102. I forbindelse med en tidligere leverance 
af en kølecontainer indeholdende aluminiumphosphidholdigt affald, har 
samme placering været anvendt, iht. tilladelse af 18.5.2009 (Miljøcenter 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 



   

Odense og Arbejdstilsynet) og 4.5.2009 (Nyborg Kommune, Bered-
skabsafdeling).  
 
Containeren køler i den tid, der opbevares affald i denne.  
 
Behandling af affaldet vil blive påbegyndt straks efter, at containerne er 
modtaget. Tromlerne vil blive transporteret direkte fra containeren til direkte 
indfyring på kommunekemis forbrændingsanlæg via tromlebånd. 
 
Da Kommunekemi forventer at ville modtage lignende leverancer fremover, 
vil der også i fremtiden blive opstillet kølecontainer på det pågældende sted 
med lignende affaldstyper. 
 
Miljøforhold 
Kølecontaineren vil blive placeret på Kommunekemis Containerplads syd, 
der er omfattet af miljøgodkendelse af 2. marts 2004 ”Revision af miljøgod-
kendelse, Kommunekemis containerpladser og ESG-hal”.  
 
Det er Kommunekemis vurdering, at der ved opstilling og tømning af contai-
ner med faste organiske peroxider eller lignende affaldstyper, hverken vil 
ske bygningsmæssige eller driftsmæssige ændringer, der vil indebære for-
øget forurening. Der vil heller ikke ske en ændring i affaldsfrembringelsen. 
Vurderingen kan underbygges af følgende:  
 

 Luftforurening: Opstilling af containeren medfører ikke øget luftforu-
rening fra anlægget.  

 Jord og grundvand: Opstilling af containeren medfører ikke risiko for 
udledning af farlige stoffer til jord og grundvand, da affaldet er fast 
og opbevares i tætte emballager, der er placeret i en lukket contai-
ner.  

 Støj: Opstilling af containeren medfører ikke øget støj.  

 Spildevand: Opstilling af containeren medfører ikke udledning af 
spildevand.  

 
Beredskab 
Der findes ikke særlige tekniske forskrifter eller bekendtgørelser i forhold til 
opbevaring af organiske peroxider. Som følge heraf vurderes det, at oplag-
ringen af containeren udelukkende kan være omfattet af beredskabslovens 
§ 34, stk. 2 ”Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at bygninger og 
grundarealer skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for 
brandfare formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og sluk-
ningsmuligheder sikres bedst muligt.” 
 
Der fremsendes særskilt ansøgning til Nyborg Kommune, om permanent 
tilladelse til opstilling af kølecontainer med organiske peroxider eller lignen-
de affaldstyper på det omtalte sted. 
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Risiko 
Placeringen af containeren vil ikke medføre nogen væsentlig ændring i den 
oplagrede mængde af farlige stoffer, herunder ændring af tilstandsform eller 
nye stoffer. Der er udelukkende tale om ændret placering af en allerede 
godkendt affaldstype.  
 
Der er foretaget en miljø- og sikkerhedsvurdering. Vurderingen er gennem-
ført iht. procedure nr. 200/00/PR 094 ”Miljø- og sikkerhedsvurdering”. Sik-
kerhedsgrupperne for Produktionsforberedelsen og Forbrændingen samt 
Kommunekemis Miljøafdelingen og Udviklingsafdeling har deltaget i udar-
bejdelsen. 
  
Sandsynligheden for, at der vil ske en temperaturforøgelse i affaldet, og 
som følge heraf en eksplosion/brand i affaldet med alvorlige skade til følge i 
form af dødsfald, er vurderet til 10-6

 (en til en million) eller sjældnere med de 
forebyggende og begrænsende foranstaltninger, der etableres. Vurderingen 
har således ikke givet anledning til ”røde” vurderinger eller gule vurderinger, 
hvor sandsynligheden er hyppigere end 10-6. 
  
Der er analyseret én primær årsag til, at der kan ske en varmeforøgelse i 
affaldet, hvilket er, at affaldet har en temperatur på over +2 °C. Der etable-
res bl.a. følgende barrierer for at forhindre dette i at ske:  
 
Opbevaring:  

 Inspektion af container ved modtagelse  
 Opbevaring af affald i container ved en temperatur på minimum -15 

°C (minimum 17 °C under kritisk punkt)  
 Kontrol af temperatur i container hver 8. time  
 Erstatningscontainer/reparation inden for 12 timer  
 Lav udetemperatur (kun oplagring i vintermånederne)  
 Skriftlig og mundtlig instruktion af relevante medarbejdere  

 
Håndtering:  

 Temperaturkontrol på emballager (én pr. palle)  
 Udelukkende håndtering af emballager ved en udetemperatur under 

10 °C  
 Rundering af tromlebånd én gang pr. time  
 Kort opholdstid i det fri og på tromlebånd  
 Mulighed for returnering af emballage til kølecontainer  
 Skriftlig og mundtlig instruktion af relevante medarbejdere  

 
Leverandøren af containen har konservativt vurderet at ved en udetempera-
tur på + 25 C, nås den kritiske temperaturen på +2 C efter ca. 5 døgn, hvil-
ket er acceptabelt når der kan etableres erstatningscontainer/reparation 
inden for 12 timer.  
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Containeren vil være overvåget, således at Kommunekemi får tilsendt en 
besked til en given mobiltelefon, såfremt der er uregelmæssigheder i driften 
af containeren. 
 
Der ændres ikke på den interne beredskabsplan - ”Beredskabsplan for 
Kommunekemi a/s”, reg. nr. 200/00/PR 004, som følge af oplagringen af 
kølecontaineren. Der vil dog blive udarbejdet en brandrulle, der indgår som 
bilag til Kommunekemis interne beredskabsplan. Brandrullen vil indeholde 
oplysninger om forholdsregler ved tab af emballage/defekt emballage, de-
fekt kølecontainer/manglende strømforsyning til kølecontainer m.v., og vil 
bl.a. bygge på oplysninger fra Beredskabsstyrelsens indsatskort for denne 
type stoffer.  
 
Samlet vurderes det, at oplagringen af containeren ikke giver anledning til 
en signifikant forhøjet risiko uden for Kommunekemis arealer, hvorfor pro-
jektet ikke vurderes at være omfattet af risikobekendtgørelsens krav til revi-
sion af sikkerhedsdokumentet i forbindelse med væsentlige ændringer.  
 
Miljøstyrelsen Odenses vurdering 
 
VVM 
Oplagring af kølecontainer med kasserede faste organiske peroxider påvir-
ker ikke Kommunekemis samlede kapacitet for behandling af affald. 
 
Selve containeren er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrel-
sen Odense har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. 
bekendtgørelsens bilag 3, og Miljøstyrelsen Odense har den 8. april 2011 
truffet særskilt afgørelse om ikke VVM-pligt.  
 
Miljøforhold 
Kølecontaineren er placeret på Kommunekemis Containerplads Syd 
som er omfattet af miljøgodkendelse af 2. marts 2004 ”Revision af mil-
jøgodkendelse, Kommunekemis containerpladser og ESG-hal”. 
 
Det er Miljøstyrelsen Odenses opfattelse, at opstilling og drift af én con-
tainer til oplagring af kasserede faste organiske peroxider på Contai-
nerplads Syd ikke vil betyde væsentlige ændringer af Kommunekemis 
udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, 
luftemissioner, affald eller spildevand. Ændringerne vil heller ikke med-
føre øget risiko for forurening af jord eller grundvand. 
 
Risiko 
Miljøstyrelsen Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndig-
heder vurderet den midlertidige oplagring.  
 
Såfremt opstilling og drift af en kølecontainer med kasserede faste or-
ganiske peroxider på Containerplads Syd etableres i overensstemmel-
se med det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at kølecontaine-
ren på Containerplads Syd ikke vil medføre betydende ændringer i 
Kommunekemis sikkerhedsniveau.  
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Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 18. november 2010 har Nyborg Kommune oplyst, at 
kommunen ingen bemærkninger har til ansøgning om oplagring af en 
kølecontainer. 
 
Vedrørende risiko ønsker kommunen dog at der foreligger oplysninger om 
temperaturstigning i containeren i forhold til tid under værst tænkelige mete-
orologiske forhold, såfremt køleaggregatet ophører med at virke. 
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 14. december 
2010 fremsendt tilladelse til opbevaring af kølecontainer med kasserede 
faste organiske peroxider.  
 
Arbejdstilsynet har ved brev af 8. april 2011 truffet afgørelse om accept af 
sikkerhedsniveau og risikodokumentation for oplagring af kasserede faste 
organiske peroxider i kølecontainer. 
 
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 Lokal Avisen Nyborg den 12. april 2011 og 
på www.mst.dk. 
 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Oden-
se, C. F Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk.. Kla-
gen skal være modtaget senest den 10. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljøsty-
relsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
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. 
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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 klagenæv-net, 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 
72544247  
johje@mst.dk  
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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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