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1.  INDLEDNING 
 
Kommunekemi er et privat ejet aktieselskab, som er godkendt til behandling 
af farligt affald fra virksomheder og private.  Anlægget er beliggende på 
adressen Lindholmvej 3 i Nyborgs erhvervsområde ØST. 
 
Kommunekemi er omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1, punkt 9 
“Anlæg til bortskaffelse af giftigt og farligt affald ved forbrænding, kemisk 
behandling eller deponering.” og punkt 26 ”Virksomheder og anlæg, som 
er anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at en revurdering af anlægget kræver 
ikke en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller anden væsentlig 
ændring af anlægget. 
 
Modtageanlægget for flydende affald har tidligere været miljøgodkendt. 
Afgørelsen omfatter hele Modtageanlægget for flydende affald inkl. pro-
duktledning og er en sammenskrivning og revision af den tidligere miljø-
godkendelse, som hermed ophæves. 
 
Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkå-
rene i virksomhedens miljøgodkendelser. Nærværende afgørelse erstat-
ter dermed de hidtidige miljøgodkendelser: 
 
 27. juni 2002, Modtageanlæg for flydende affald med ændringer 

ved brev af 4. august 2004. 
 

 22. april 2008, Afgørelse om ikke-godkendelsespligt, pumpeom-
røring, tank 20 og 21 (de to 5000 m3 lagertanke). 

 
Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vil-
kår er ændret, uaktuelle vilkår er slettet, og nye er tilføjet. 
 
Anlægstekniske beskrivelser kan ses i bilag D og E. 
 
Den 28. januar 2011 er der givet miljøgodkendelse til etablering og drift 
af vakuumtank og arbejdsplads for tømning af palletanke på Modtagean-
lægget for flydende affald. Vilkår i denne afgørelse fortsætter uændret 
indtil afgørelsen skal revideres. Aktiviteter omfattet af denne godkendel-
se er ikke beskrevet i bilag D. 
 
Godkendelsens vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vej-
ledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af 
Miljøstyrelsen Odenses praksis. 
 

                                                 
1 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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Hovedhensynene i revisionen har været beskyttelse af omgivelserne i 
forbindelse med emission af opløsningsmidler og beskyttelse af jord og 
grundvand. Miljøstyrelsen Odense har vurderet at Modtageanlægget for 
flydende affald, vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelser-
ne, når driften sker i overensstemmelse med den reviderede miljøgod-
kendelsen. 
  
Næste revurdering finder senest sted om 10 år (2021). 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget 
den første regelmæssige revurdering af anlæggets tidligere miljøgod-
kendelse, som er mere end 8 år gammel: 
 
 27. juni 2002, Modtageanlæg for flydende affald med ændringer 

ved brev af 4. august 2004. 
 

 22. april 2008, Afgørelse om ikke-godkendelsespligt, pumpeom-
røring, tank 20 og 21 (de to 5000 m3 lagertanke). 

 
Vilkår fra disse afgørelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, 
eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurde-
ringen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkere-
de. Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, 
stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft 
straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det 
enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye 
og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttel-
sesperioden er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

A1○  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgænge-
ligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om 
godkendelsens indhold. 

 
A2○  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig. 

Indretning og drift 

B1 Godkendelsen er gældende for en maksimal oplagret mængde 
flydende affald på 10.910 m3. 
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B2○ Alle partier af det flydende affald til anlægget, skal forud for håndte-
ringen og tørringen være deklareret, og kontrolleret mod deklarati-
onen.  

 
B3○ Partier af det flydende affald til anlægget skal analyseres stikprø-

vevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i over-
ensstemmelse med deklarationen. 
 

B4 Modtageanlægget for flydende affald må kun betjenes af perso-
ner, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget. 

 
Under pumpning til og fra - samt internt i - anlægget skal en så-
dan kompetent medarbejder overvåge anlægget. 
 

B5 Modtageanlægget skal være godkendt til klasse 1 produkter, jf. 
Bekendtgørelse nr. 28 om tekniske forskrifter for brandfarlige 
væsker af 4. januar 2010. 

 
B6 Under påfyldningsstederne på tømmepladsen og ved indpump-

ningsstuds til produktledningen på Lindholm Havn skal der an-
bringes spildbakker til opsamling af eventuelt spild. 

 
B7 Modtageanlægget skal placeres på beton, som er tæt over for de 

oplagrede produkter. Den anvendte beton i tankgårdene skal som 
minimum opfylde kravene til beton i aggressivt miljø (DS 411 
Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner), herunder 
krav til komprimering, hærdebetingelser og efterbehandling. 

 
Alle støbeskel i betongulv eller betonplader skal fuges med olie- 
og kemikalieresistent materiale. 
 

B8 De anførte tankgårde skal være dimensioneret således, at den 
mindst kan rumme volumenet af de tanke der er i tankgården. 

 
Tankgårdene skal etableres med en hældning der er >20 promille 
modpumpesump. 

 
Tankgårdene skal holdes rene og ryddelige. 
 

B9 Alle tanke skal forsynes med overløbsalarmer, som visuelt 
og/eller akustisk giver alarm inden tanken er fyldt. 
 
Vakuumtankene skal være forsynet med max-max- alarmer. Max-
max – alarm skal lukke for yderligere indpumpning på tanken. 

 
Tankene i anlægget med undtagelse af vakuumtankene skal for-
synes med kvælstofdækning herunder iltmåler og tryk-
vakuumventil. Derudover skal tankene forsynes med trykmåler, 
niveaumåler og temperaturmåler. 
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Luftforurening 

C1 Modtageanlæggets tanke skal vedligeholdes løbende og altid 
fremstå uden synlige rustskader. 

 
Den udvendige væg og taget på tankene skal males i farver, som 
har en strålevarmereflektionskoefficient på mindst 70 %. 

 
C2  Overskudsluft fra tankånding og fyldning af tankene skal tilføres 

Kommunekemis AFFU-anlæg. Såfremt AFFU-anlægget er ude af 
drift skal indpumpning til modtageanlægget stoppes øjeblikkeligt, 
og den må først kan genoptages, når afsugningen er gene-
tableret. 
  

C3 Ved rensning af tanke, slamsugere og tankbiler skal det sikres at 
disse tanke og køretøjer er tømt mest muligt for produkt inden 
rensningen påbegyndes. 

 
C4 Der skal føres daglig kontrol med anlægget, således at utæthe-

der m.v., der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver 
repareret så snart de er konstateret. 

Lugt 

D1 Håndteringen af det flydende affald skal ske i lukkede systemer, 
hvorfor modtageanlægget for flydende affald ikke må give anled-
ning til væsentlige lugtgener i omgivelserne uden for virksomhe-
dens areal, og eventuel diffus emission fra anlægget skal undgås 
i videst mulig omfang. 

Spildevand 

E1 Tankgårdenes pumpesumpe skal være forsynes med afspær-
ringsventiler og niveaualarm. 

 
E2  Tankgårdenes afspærringsventiler skal være lukkede og må kun 

åbnes, når der sker udledning af uforurenet regnvand. 
 
E3 Tankgårdene skal inden hver udledning af regnvand, besigtiges 

med henblik på at registrere, om der er forurening i vandet. Er 
der ikke forurening i vandet, kan det tilledes Kommunekemis 
regnvandssystem for yderligere kontrol. Hvis der konstateres for-
urening i vandet i tankgårdene, skal det forurenende vand bort-
skaffes som spildevand på Kommunekemis anlæg. 

 
E4 Alt opsamlet vand fra den befæstede tømme- og renseplads skal 

bortskaffes som spildevand på Kommunekemis anlæg. 

Støj 

F1 Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter 
Odenses godkendelse, dateret 27. november 2009. Modtagean-
lægget for flydende affald skal indrettes og drives på en sådan 
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måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed overhol-
des. 

Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Spild og forurenet vand i tankgårdene skal betragtes som farligt 

affald og skal bortskaffes efter reglerne herom. Kun uforurenet 
overfladevand må tilføres Kommunekemis system for overflade-
vand. 

 
G2 Øvrigt affald, herunder dagrenovation og farligt affald, skal trans-

porteres og bortskaffes i overensstemmelse med Nyborg Kom-
munes anvisninger. 

Jord og grundvand 

H1 Betonbefæstelsen herunder sumpe og opsamlingsbrønde og 
fugematerialet i modtageanlæggets tankgårde, tømmeplads og 
ved indpumpningsstuds på Lindholm Havn skal 1 gang pr. kalen-
derår inspiceres for revner og slid. Resultatet af inspektionen skal 
indføres i en journal som skal være tilgængelig for tilsynsmyndig-
heden. 

 
H2○ Én gang om ugen skal sumpe og opsamlingsbrønde kontrolleres 

for væsker. Sumpe og opsamlingsbrønde skal fremstå tørre, 
hvorfor eventuel væske i sumpe og opsamlingsbrønde efterføl-
gende skal fjernes.  
 
Kontrol af sumpe og opsamlingsbrønde skal efterfølgende doku-
menteres, fx i virksomhedens vedligeholdelsessystem.  

 
H3○ På den underjordisk del af Produktledningen skal der foretages 

besigtigelse og trykprøvning hvert 5. år ved et tryk på 22 bar. 
Som dokumentation for trykprøvning opbevares testresultat. Der 
foretages eftersyn og kontrol af den katodiske beskyttelse hvert 
år som dokumenteres i måleprotokol. 

 
H4○ På den overjordisk del af Produktledningen skal der foretages 

besigtigelse og kontrol for korrosion hvert 5. år ved on-
streamradiografi eller ultralydsmåling af rørtykkelse (med væske i 
røret). Kontrollen skal udføres af autoriseret firma på et korrosi-
onsmæssigt udsat stykke overjordisk produktledning. Eftersyn og 
kontrol af armatur og tilbehør skal foretages hvert andet år og do-
kumenteres i måleprotokol. 

Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
I1○ Der føres journal over funktionstest af relevante sikkerhedsfunktio-

ner på anlægget. Relevante sikkerhedsfunktioner i relation til risiko 
for større miljøuheld på anlægget, er:  
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 Stop af indpumpning før overpumpning af tank 
 Stop af relevante pumper ved høj temperatur i pakdåse 
 Alarm ved højt iltindhold i tanke 

 
Konstateres manglende funktion skal dette straks udbedres.  

 
Journalen skal indeholde dato for eftersyn, reparationer og udskift-
ninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyr-
relser. 

 
I2○ Modtageanlægget for flydende affald skal inspiceres (tankinspek-

tion) mindst hvert 5. år. 
 
Tankinspektionen skal foretages af en uvildig sagkyndig.  

 
 Miljøstyrelsen Odense skal til enhver tid være informeret om hvil-

ke firmaer der udfører tankinspektion på Kommunekemi. Såfremt 
Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede 
anerkendte, skal Miljøstyrelsen Odense informeres herom senest 
1 måned før firmaet ønskes anvendt. 
 

I3 Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrap-
port, som på forlangende skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
Inspektionsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: 

 
- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i inspek-

tionsplanen 
- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 

 
Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold 
til firmaet / laboratoriets anbefalinger. 

 
Kommunekemi a/s skal på forlangende fremsende dokumentati-
on for reparation af skader og tæringer til tilsynsmyndigheden, 
når reparationen er udført. 

 
Tilsynsmyndigheden kan ændre inspektionsintervallet, såfremt 
inspektionsrapporterne berettiger hertil. 

 
I4 Der skal føres en driftsjournal for hver enkelt tanks tilstand i mod-

tageanlægget. Dette medfører notering af: 
 

- dato og hovedresultater for inspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
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- vedligeholdelse og reparationer. 
 

Opbevaring af journaler 
I5 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indbe-

rettes til tilsynsmyndigheden. 
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

Driftsforstyrrelser og uheld 

J1○ Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale eller spules til 
sump eller opsamlingsbrønd, hvor det skal straks fjernes til videre 
behandling på Kommunekemi. 
 
Virksomheden skal hurtigst muligt efter driftsforstyrrelser eller 
uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare her-
for, fremsende en redegørelse herfor til tilsynsmyndigheden. 

Risiko/forebyggelse af større uheld 

K1 Modtageanlæggets tanke med afsugning til AFFU skal forsynes 
med kvælstofdækning, således at iltindholdet i tankene er mindre 
end 8 %.  

 
K2○ Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendt-

gørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på 
at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. 
Deraf følger at virksomheden skal indrettes og drives i overens-
stemmelse med det til enhver tid gældende sikkerhedsdokument. 

 
K3○ Modtageanlægget for flydende affald skal indgå i virksomhedens 

samlede sikkerhedsrapport, ligesom Modtageanlægget skal ind-
gå i virksomhedens beredskabsplan. 

Ophør 

O1○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltnin-
ger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for 
at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. 
En plan for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyn-
digheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
 
Planen skal redegøre for:  
o Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og proces-

anlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forure-
ning af jord, grundvand eller, overfladevand eller recipient.  
 

o Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsig-
tet brug.  

o Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhe-
dens affald.  
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Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, 
afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 
måneder efter virksomhedens ophør. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen  
Virksomheder omfattet af regler om IPPC skal have deres miljøgodkendel-
ser revurderet første gang efter 8 år og derefter hvert 10. år. 
 
Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens 
indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om 
godkendelserne fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter. 
 
Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlæg-
ning mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for virk-
somhedens regulering. 
 
Ligeledes vurderes det, om der er kommet nye miljømæssige lovkrav, der 
medfører ændringer i de vilkår, der er stillet til virksomheden. 
 
Det skal vurderes, om der er behov for vilkårsændringer som følge af den 
teknologiske udvikling (BAT – bedste tilgængelige teknik). 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Modtageanlægget for flydende affald er et eksisterende anlæg. Formålet 
med etablering af modtageanlægget med tilhørende tankfaciliteter har væ-
ret at opnå større fleksibilitet i modtagelsen, så der kan modtages flydende 
affald både ad landevej og ad søvejen fx fra virksomhedens tankanlæg på 
Prøvestenen i København. Tidligere skete modtagelse af denne type affald 
ad landevej.  
 
Anlægget er konstrueret som lukkede systemer, og er i nødvendigt omfang 
inerteret med nitrogen for at hindre dannelse af eksplosive gasblandinger i 
tankene. Fortrængte gasser fra indpumpning på tankene emitteres ikke til 
omgivelserne men afsuges af AFFU-anlægget til afbrænding på forbræn-
dingsanlæggene. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Modtageanlægget for flydende affald er i overensstemmelse med den fysi-
ske planlægning for området. Oplaget er placeret på matr. 1 acx som er 
beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommu-
neplan 2009, Erhvervsområde Øst, område 1. E.4., som fastlægger områ-
dets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomhe-
der. Aktiviteten er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg 
Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervs-
formål, miljøbelastende virksomheder. 
 
Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne Tar-
co Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende umiddel-
bart nord for Kommunekemi a/s. 
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Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til det nye oplags place-
ring er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav bolig-
bebyggelse og som begge ligger i en afstand fra det nye oplag på ca. 650 
m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at modtageanlægget for flydende affald er i over-
ensstemmelse med den foreliggende planlægning for arealanvendelsen. 
 
Der findes 3 habitatområder ved kommunekemi. 
 
Habitatområdet nr. H99 ”Østerø Sø” (internationalt naturbeskyttelsesområ-
de nr. 115) er beliggende ca. 1,6 kilometer sydøst for anlægget. Udpeg-
ningsgrundlaget er naturtyperne ”Kystlaguner og strandsøer”, ”Enårig vege-
tation på stenede strandvolde”, ”Flerårig vegetation på stenede strande” og 
”Strandenge”. 
 
For Østerø Sø fremgår af forslaget til Natura-2000 planen, at der er udpe-
get en række trusler i forhold til at opnå gunstig bevaringsstatus for udpeg-
ningsgrundlaget, bl.a. er næringsstofindholdet i kystlagunen højt, hvilket 
resulterer i forhøjet algemængde og dårlig sigt i vandfasen. Det er vurderet, 
at der er en betydelig intern belastning med næringsstoffer, der er ophobet 
i lagunens bund.  
 
Storebælt øst for Nyborg og størstedelen af Nyborg Fjord indgår i EU-
habitatområde nr. 100 (”Centrale Storebælt og Vresen”). Udpegningsgrund-
laget omfatter Marsvin og naturtypen Rev. Kommunekemi ligger i en af-
stand af ca. 400 meter fra habitatområdets grænse. 
 
Habitatområdet er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 116, 
der tillige omfatter fuglebeskyttelsesområderne F 73 (”Vresen og havet 
mellem Fyn og Langeland”, hvor udpegningsgrundlaget er Edderfugl) og F 
98 (”Sprogø og Halsskov Rev” med Edderfugl og Splitterne som udpeg-
ningsgrundlag). Afstanden mellem Modtageanlægget for flydende affald og 
grænserne til de nævnte fuglebeskyttelsesområder vil være ca. 7 og ca. 11 
kilometer. 
 
Tidligere var udbredelsen af habitatområde nr. 100 stort set sammenfal-
dende med fuglebeskyttelsesområde nr. 73, men ved en supplerende ud-
pegning af marine habitatområder i Danmark i 2008 blev habitatområde nr. 
100 udvidet, så det nu omfatter hele den centrale del af Storebælt, herun-
der farvandet omkring Nyborg. Udvidelsen blev i januar 2010 indarbejdet i 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
Efterfølgende har Naturstyrelsen den 24. januar 2011 udsendt forslag om 
en yderligere udvidelse af habitatområdet i høring. Udvidelsen vil ske som 
en kombineret udvidelse af habitatområderne nr. H100 samt nr. H175 og 
omfatter et areal på 251 km2 syd for det det nuværende habitatområde H 
100. Den supplerende udpegning sker af hensyn til Marsvin. 
Af forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 for Centrale Storebælt og Vresen 
- Natura 2000-område nr. 116 fremgår, at prognosen (bevaringsstatus) 
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karakteriseres som ugunstig for Marsvin på grund af en markant nedgang i 
bestanden bl.a. som følge af bifangster af marsvin i fiskenet, og som ugun-
stig Rev, bl.a. pga. for høj tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. 
For Edderfugl og Splitterne betages prognosen ligeledes som ugunstig. 
 
Der forekommer næppe rev i de dele af habitatområdet, der ligger nærmest 
Kommunekemi a/s, men formodentligt forekommer der forholdsvis ofte mar-
svin i Nyborg Fjord.  
 
Habitatområde nr. H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelses-
område nr. 117), ligger ca. 3 kilometer sydvest for anlægget. Udpegnings-
grundlaget er ”Stor vandsalamander” og naturtyperne ”Flerårig vegetation 
på stenede strande”, ”Bøgeskove på morbund uden kristtorn”, ”Bøgeskove 
på muldbund”, ”Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jord-
bund” og ”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld”. 
 
I forslaget til Natura-2000 plan for Kajbjerg Skov er anført, at prognosen er 
ugunstig eller vurderet ugunstig for skovnaturtyperne, fordi næringsstofbe-
lastning med kvælstof fra luften overstiger den lave ende af tålegrænsein-
tervallet på hele arealet og på grund af intensiv skovdrift. Prognosen er på 
grund af manglende kortlægning angivet som ukendt for Stor vandsala-
mander og for Strandvold med flerårige planter.  
 
Sammenfatning 
 
Anlægget er konstrueret som lukkede systemer, og fortrængte gasser fra 
indpumpning på tankene emitteres ikke til omgivelserne men afsuges af 
AFFU-anlægget til afbrænding på forbrændingsanlæggene. 
 
Modtageanlægget for flydende affald vurderes derfor ikke at have nogen 
påvirkning af Østerø Sø, Kajbjerg Skov og Centrale Storebælt og Vresen 
og dermed ikke betyde forringelser af områdets naturtype og levestederne 
for de arter, området er udpeget for. 

3.1.3 Nye lovkrav 

En række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret 
på miljøområdet siden godkendelsen fra 2002. I det følgende angives de, 
der kan have betydning for revurderingen af miljøgodkendelserne. 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans 
er en større åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af og revurdering af 
godkendelse, nye myndighedsfordelinger i forbindelse med kommunalreformen, 
og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst 
tilgængelig teknik, specielt at i-mærket virksomheder anvender de af EU 
udarbejdede ”BAT-notes”. BAT-notes eller BREF-dokumenter er retnings-
linjer for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende 
virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den 
bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Technique). 
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Den europæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og be-
kæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) blev indført i dansk lovgivning i 
1999 gennem revision af godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
For de virksomhedstyper, der er omfattet af IPPC-direktivet, udsender EU 
Kommissionen "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), som fast-
lægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden 
for de industrielle brancher, som direktivet omfatter. BREF-dokumenterne 
er tekniske dokumenter og har som det primære formål at beskrive bran-
chens processer og muligheder for at anvende renere teknologier og andre 
forureningsbegrænsende foranstaltninger samt at identificere de miljøpræ-
stationer, der er opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige tek-
nik for den relevante branche. 
 
Anlægget er vurderet i forhold til referencedokumentet om BAT (bedste 
tilgængelige teknik) i forbindelse med emissioner fra oplagring, juli 2006.  

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendel-
sen for Kommunekemis Modtageanlæg for flydende affald afspejler den 
udvikling der har været indenfor BAT, love og miljøregler. 
 
Den teknologiske udvikling der foregår i samfundet generelt, foregår på 
samme måde for de forskellige områder af industrien, herunder oplag. Det 
medfører at BAT ændrer sig med tiden, hvilket betyder at ændringer af 
vilkår i forhold til en ældre godkendelse vil være et resultat af denne udvik-
ling, selvom virksomheden måske ikke har ændret sig. 

3.2.2 Indretning og drift 

Kommunekemi ønsker fortsat tilladelse til et oplag af flydende affald på 
10.910 m3 i anlægget. Her er medregnet 90 m3 i vakuumtankene samt 20 
m3 dødvægt i rørsystemet. 
 
For at sikre korrekt håndtering og bortskaffelse af det flydende affald, stilles 
der vilkår om at alle partier af det flydende affald forud bør være deklareret, 
og kontrolleret mod deklarationen. 
 
Partier af det flydende affald bør analyseres stikprøvevis, testes eller inspi-
ceres for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. 
 
Indholdet i lagertankene består af spildevand, opløsningsmidler og olie. 

Et typisk gennemsnitligt indhold i lagertankene kan være:    
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Type Mængde m3 Brandværdi MJ/kg 
Spildevand 5.000 < 5 
Opløsningsmidler/olie 3.500 5 - 35 
Opløsningsmidler med høj brand-
værdi 

1.500 35 - 40 

 
 
pH-værdien for affaldet holdes i det neutrale til det alkaliske område (mel-
lem 6 og 12). Dette medvirker dels til sikring af anlægskomponeneter og 
dels opnås effektiv hindring af dannelse af sure gasser.  
 
Tankene i anlægget bør af sikkerhedsmæssige årsager forsynes med 
kvælstofdækning og dermed iltmåler samt tryk-vakuumventil, herfra dog 
undtaget vakuumtankene. Derudover bør tankene forsynes med trykmåler, 
niveaumåler, temperaturmåler og overfyldningsalarm. 
 
Vakuumtankene bør være forsynet med max-max- alarmer. Max-max – 
alarm skal lukke for yderligere indpumpning på tanken. 
 
Det bør sikres at indpumpning til modtageanlægget stoppes øjeblikkeligt, 
såfremt AFFU-anlægget er ude af drift, herunder at driften først kan genop-
tages, når afsugningen er genetableret. 
 
Modtageanlægget skal anvendes til produkter som har et flammepunkt 
mindre end 21 C og som er klassificeret som klasse 1 produkter. Modta-
geanlægget bør derfor være godkendt til klasse 1 produkter, jf. tekniske 
forskrifter for brandfarlige væsker af 4. januar 2010. 
 
Modtageanlægget for flydende affald bør kun betjenes af personer, som 
har modtaget instruktion i betjening af anlægget. Der bør derfor på hvert 
vagthold være mindst en person til stede, som har nøje kendskab til an-
læggets indretning og drift.  
 
For at hindre fejlbetjening og lignende bør modtageanlægget under pump-
ning til og fra - samt internt i - anlægget, altid overvåges af en kompetent 
medarbejder, som er ansat på virksomheden. 
 
Risikoen for udslip til Nyborg Fjord bør derfor minimeres ved at indrette og 
konstruere anlægget, så der ikke kan ske udslip til Nyborg Fjord. Under 
påfyldningsstederne på tømmepladsen og ved indpumpningsstuds på 
Lindholm Havn bør der således anbringes spildbakker til opsamling af 
eventuelt spild. 
 
Modtageanlægget bør endvidere placeres på beton, som er tæt over for de 
oplagrede produkter, hvorfor den anvendte beton i tankgårdene som mini-
mum bør opfylde kravene til beton i aggressivt miljø (DS 411 Dansk Inge-
niørforenings norm for betonkonstruktioner), herunder krav til komprime-
ring, hærdebetingelser og efterbehandling. 
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Alle støbeskel i betongulv eller betonplader bør endvidere fuges med olie- 
og kemikalieresistent materiale. 
 
De anførte tankgårde bør endvidere være dimensioneret således, at de 
mindst kan rumme volumenet af alle tanke, der er i tankgården. 
 
Tankgårdene og tømme- og rensepladsen bør etableres med en hældning 
der er >20 promille mod pumpesump af hensyn til bortskaffelsen af regn-
vand. 
 
Tankgårdene bør endvidere - for at sikre at regnvandet kan forblive uforu-
renet - holdes rene og ryddelige. 

3.2.3 Luftforurening 

 
For at begrænse udsendelsen af diffus emission og lugt fra modtagean-
lægget for flydende affald bør tankene løbende vedligeholdes og fremstå 
uden rust, ligesom tankene bør bemales i en farve som har en strålevar-
mekoefficient på mindst 70 %. 
 
Bortset fra vakuumtankene vil modtageanlægget være kvælstofdækket for 
at udelukke risikoen for dannelse af eksplosionsfarlige gasblandinger i tan-
ke og rør. 
 
Der vil ikke forekomme gasformige emissioner fra tankåndinger og for-
trængning ved indpumpning i tankene. Anlægget vil blive tilsluttet AFFU-
anlægget (Anlæg til Forbrænding af Forurenede Udluftninger), hvor gas-
serne vil blive opsamlet og benyttet som forbrændingsluft i forbrændings-
anlæggene.  
 
Såfremt AFFU-anlægget er ude af drift bør indpumpningen til Modtagean-
lægget stoppes øjeblikkeligt, og den må først genoptages, når afsugningen 
er genetableret.  
 
Inden rensning af tanke, slamsugere og tankbiler bør tankene og køretø-
jerne være tømt mest muligt for produkt. 
 
Der vil kun i begrænset omfang forekomme diffuse emissioner fra til- og 
frakobling samt fra rensning af tankbiler og slamsugere.  

3.2.4 Lugt 

Kilder til diffus lugt bør begrænses mest muligt og diffus lugt bør ikke med-
føre væsentlige gener uden for virksomhedens arealer. 
 
Der bør således føres daglig kontrol med anlægget, således at utætheder 
m.v., der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repareret så 
snart de er konstateret. 
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3.2.5 Spildevand 

Der forekommer ikke processpildevand fra modtageanlægget, som skal 
afledes til kloak. Evt. procesvand opsamles og forbrændes.  
 
Regnvandsbrønde, som er placeret, så der er risiko for forurening fra evt. 
overløb eller spild forsynes med opsamlingskapacitet og lukkes af fra regn-
vandskloakken. Tømning sker med slamsuger til forbrænding via spilde-
vands- eller slamtankene. Opsamlet regnvand i tankgårdene kontrolleres 
visuelt inden det ledes til regnvandskloaken. Alternativt suges det ind på 
modtageanlæggets vakuumtanke. 
 
Transportpumper placeres på spildbakker og evt. spild opsamles i sump, 
hvorfra det kan tømmes med slamsuger eller suges ind på tankanlæggets 
vakuumtanke. 
 
Alt regn- og skyllevand fra aflæsningsrampen og rensepladsen opsamles i 
sump og indpumpes på tankanlægget via vakuumtankene. Alle sumpe for-
synes med niveaualarm for at undgå overløb. 
 
Sanitært spildevand afledes særskilt til Nyborg Renseanlæg. 

3.2.6 Støj 

Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsen Oden-
ses godkendelse, dateret 27. november 2009. Kommunekemi har fået fore-
taget beregning af ekstern støj fra det samlede Kommunekemi pr. novem-
ber 2006. Modtageanlægget for flydende affald bør fortsat indrettes og dri-
ves på en sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed 
overholdes. 

3.2.7 Affald 

Der produceres ikke derudover på modtageanlægget affaldstyper eller -
mængder udover, hvad der forekommer fra tilsvarende mekaniske anlæg, 
f.eks. spildolie og fedt, klude, metalskrot og rengøringsmidler. Metalskrot 
vil så vidt muligt blive indsamlet til genbrug, og de øvrige affaldsfraktioner 
vil blive behandlet på Kommunekemis egne anlæg.  

3.2.8 Overjordiske olietanke  

Ikke relevant. 

3.2.9 Jord og grundvand 

Befæstede arealer på Modtageanlægget for flydende affald bør for at sikre 
en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, hvis der opstår spild, 
mindst en gang pr. kalenderår inspiceres for revner og slid, herunder at 
fugerne er hele og vedhæftende.  
 
Resultatet af inspektionen bør indføres i virksomhedens vedligeholdelses-
system. Konstaterede skader bør straks repareres. 
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Opsamlingsbrønde / sumpe bør forsynes med niveaukontrol for indhold af 
væske. 
 
Sumpe og opsamlingsbrønde bør fremstå tørre, hvorfor eventuel væske i 
opsamlingsbrønde / sumpe efterfølgende bør fjernes. Kontrol af niveau-
alarm bør efterfølgende dokumenteres, fx i virksomhedens vedligeholdel-
sessystem. 
 
For at sikre at opsamlingsbrønde / sumpe ikke påvirkes unødigt af væsker 
og kemikalier bør de mindst 1 gang pr. kalenderår kontrolleres for revner 
og skader. 
 
Resultatet af inspektionen bør indføres i virksomhedens vedligeholdelses-
system. Konstaterede skader bør straks repareres. 
 
På den underjordisk del af Produktledningen bør der foretages besigti-
gelse og trykprøvning hvert 5. år ved et tryk på 22 bar. Som dokumenta-
tion for trykprøvning bør testresultat opbevares. Der bør foretages efter-
syn og kontrol af den katodiske beskyttelse hvert år som efterfølgende 
dokumenteres i måleprotokol. 
 
På den overjordisk del af Produktledningen bør der foretages besigtigel-
se og kontrol for korrosion hvert 5. år ved on-streamradiografi eller ultra-
lydsmåling af rørtykkelse (med væske i røret). Kontrollen bør udføres af 
autoriseret firma på et korrosionsmæssigt udsat stykke overjordisk pro-
duktledning. Eftersyn og kontrol af armatur og tilbehør bør foretages 
hvert andet år og eftersyn dokumenteres i måleprotokol. 

3.2.10 Til- og frakørsel 

Tilkørsel af affald sker via hovedporten ud mod Lindholmvej og herfra ad 
intern asfalteret vej til Modtageanlægget. Frakørsel sker videre ad samme 
vej ud gennem port til Lindholmvej.  
 
Der forekommer endvidere 5 -10 skibsanløb om året, hvor der foregår 
pumpning fra Lindholm Havn. 

3.2.11 Indberetning/rapportering 

Der bør føres journal over eftersyn af befæstede arealer og tankbassin, 
med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om 
eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 
 
Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, dvs.: 
 iltmåler samt tryk- vakuumventil, trykmåler, niveaumåler, temperatur-

måler og overfyldningsalarm.  
 løbende vedligeholdelse og justeringer. 
 
Tanke til kemikalier bør inspiceres hvert 5 år og tilsynsmyndigheden bør 
have adgang til at se inspektionsrapporten, så snart den foreligger. 
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Tankinspektionen bør foretages af en uvildig sagkyndig og følge en inspek-
tionsplan. Inspektionsplanen bør indeholde oplysninger om, hvilke udven-
dige og indvendige undersøgelser den pågældende tank planlægges un-
derkastet. 
 
Såfremt Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede 
anerkendte, bør Miljøstyrelsen Odense informeres herom senest 1 måned 
før firmaet ønskes anvendt. 
 
Resultaterne fra inspektionen bør noteres i en inspektionsrapport, som til 
hver en tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden. Inspektionsrappor-
ten bør indeholde følgende oplysninger: 
 

- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i inspekti-
onsplanen 

- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 

 
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger. Miljøstyrelsen Odense kan ændre inspektionsin-
tervallet, såfremt inspektionsrapporterne berettiger hertil. 
 
Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden og journalerne bør opbevares på virksomheden i 
mindst 3 år. 

3.2.12 Sikkerhedsstillelse 

Ikke relevant. 

3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 

Spild af affald bør straks fjernes til videre behandling på Kommunekemi. 
 
Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af tilsyns-
myndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig 
forurening eller indebærer fare herfor, bør virksomheden fremsende en 
redegørelse til tilsynsmyndigheden 

3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Modtageanlægget for flydende affald er omfattet af risikomyndighedernes 
afgørelse af 21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrø-
rende sikkerhedsniveau. 
 
Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større 
uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden 
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bør indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gælden-
de sikkerhedsrapport. 
 
Modtageanlægget for flydende affald bør fortsat indgå i virksomhedens 
samlede sikkerhedsrapport, ligesom Modtageanlægget for flydende affald 
forsat bør indgå i virksomhedens beredskabsplan. 

 
Det er vurderet, at varmen fra en evt. pølbrand i tankbassinerne vil kunne 
resultere i antændelse af brandbare materialer i en afstand på ca. 50 m fra 
udslipsstedet. Desuden vil der i området omkring modtageanlægget i en 
afstand på ca. 100 m være risiko for irreversibel personskade for forbipas-
serende på Lindholm Havnevej eller på havnearealet. Sandsynligheden for 
en sådan brand anses dog for at være ringe svarende til < 10-6. 
 
Vedrørende Produktledningen er de mest sandsynlige uheld i forbindelse 
med overpumpning mellem tankanlæggene, lækager på produktledningen. 
I de fleste tilfælde vil der være tale om smålækager pga. tæring eller slid, 
som kun vil medføre begrænset forurening af befæstede og ubefæstede 
arealer under rørbroerne. Større brud på produktledningen, som vil forårsa-
ge et større spild og i værste fald vil kunne medføre en brand, vil kunne 
tænkes ved påkørsel af rørbroerne med store køretøjer som f.eks. kraner. 
 
Selv om der ikke pumpes i ledningen, vil alene dødvolumenet i ledningen 
have et rumfang på ca. 20 m3.  
 
Det værst tænkelige scenarie er en pølbrand efter påkørsel med lækage på 
produktledningen på strækningen mellem Modtageanlæg og de øvrige 
tanklagre. Der vil være risiko for brandspredning inden for en radius på 68 
m og risiko for personskade indenfor en radius på 137 m fra uheldsstedet. 
Risikoen vurderes dog at være acceptabel for såvel omkringboende som 
for medarbejderne, idet sandsynligheden for et sådant uheld er i størrel-
sesordenen 10-6 hhv. 10-7.  
 
Der er fastholdt krav om overvågning af ledningen fra både afsender- og 
modtagersted under pumpning.  
 
Der foretages derfor regelmæssigt eftersyn, vedligeholdelse og test af ud-
styret. Gennemførelsen sikres og dokumenteres i Kommunekemis vedlige-
holdelsessystem. 
 
Ovenstående vurderinger er foretaget af Chemcontrol og Rambøll i forbin-
delse med behandlingen af risikoforholdene forud for myndighederne afgø-
relse af 21. august 2008. 

3.2.15 Ophør 

Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendi-
ge foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet til-
bage i en tilfredsstillende tilstand.  
Senest 3 måneder før anlæggets ophør, bør tilsynsmyndigheden modtage 
en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.  
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Planen skal redegøre for:  
 Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, 

som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, 
grundvand eller, overfladevand eller recipient.  
 

 Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug.  

 Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald.  
 
Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling 
af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter 
virksomhedens ophør. 

3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 

I referencedokumentet om BAT (bedste tilgængelige teknik) i forbindelse 
med emissioner fra oplagring, juli 2006 er anført ved forebyggelse og ned-
bringelse af udledninger fra tanke ved normal drift. De emissionsbegræn-
sende foranstaltninger der foreslås er: 
 

 inspektion og vedligeholdelse 
 placering og layout 
 tankfarve 
 emissionsminimeringsprincip ved oplagring i tanke 
 overvågning af VOC’er 

 
Endvidere er der anført følgende emissionsbegrænsende foranstaltnin-
ger i forbindelse med potentielle udledninger i forbindelse med skader 
og (større) ulykker. 
 

 sikkerheds- og risikostyring 
 driftsprocedurer og uddannelse 
 driftsprocedurer og instrumentering til forebyggelse af overfyldning 
 instrumentering og automatisering til detektion af lækager 
 risikobaseret tilgang til mulig forurening af jord under tank 
 jordbeskyttelse omkring tank (inddæmning) 
 brandbeskyttelse 
 brandbekæmpelsesudstyr og 
 inddæmning af forurenet brandslukningsmiddel. 
 

Det er Miljøstyrelsen Odenses vurdering af nærværende projekt er i over-
ensstemmelse med BAT for lagring. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved skrivelse af 4. august 2011 har Nyborg Kommune fremsendt be-
mærkninger vedr. planforholdene. 
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Ved e-mail af 13. september 2011 har Arbejdstilsynet fremsendt bemærk-
ninger til udkastet. 
 
Ved e-mail af 30. september 2011 har Nyborg Kommune, Beredskabsafde-
lingen fremsendt bemærkninger til udkastet. 

3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 

Revurderingen har været annonceret i Lokal Avisen Odense den 24. maj 
2011. 
 
Der er modtaget 2 henvendelser fra borgere vedrørende revurderingen. 
Henvendelserne omhandler modtagelse af udkast til afgørelse.  
 
Miljøstyrelsen har den 10. november 2011 sendt udkast til afgørelse til dis-
se borgere. 
 
Miljøstyrelsen har ikke modtaget høringssvar i forbindelse med udsendelsen 
af udkastet. 

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form 
af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
 
Ved e-mail af 21. oktober 2011 har Kommunekemi fremsendt bemærknin-
ger til udkastet som er indarbejdet i afgørelsen. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler 
i godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurde-
res regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således ske i 
2021. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virk-
somheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne 
deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgø-
relsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrel-
sen vurderer, at en revurdering af anlægget kræver ikke en VVM, da der 
ikke er sket en udvidelse eller anden væsentlig ændring af anlægget. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 områderne, Østerø Sø, 
Kajbjerg Skov og Centrale Storebælt og Vresen og er derfor omfattet af 
reglerne i habitatbekendtgørelsen.  
 
Revurderinger, dvs. MBL § 41, er ikke omfattet af bestemmelserne i ha-
bitatbekendtgørelsen. Modtageanlægget for flydende affald vurderes 
ikke at påvirke Natura 2000 områderne. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse/r:  
 
 27. juni 2002, Modtageanlæg for flydende affald med ændringer 

ved brev af 4. august 2004. 
 

 22. april 2008, Afgørelse om ikke-godkendelsespligt, pumpeom-
røring, tank 20 og 21 (de to 5000 m3 lagertanke). 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan ses 
på www.mst.dk. 
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Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret 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 un-
derretning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun 
beslutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. Endvidere kan 
det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet.  
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Oden-
se, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. 
Klagen skal være modtaget senest den 3. januar 2012 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenæv-
net. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af De-
res klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-
gegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenæv-
net modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-

ves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-

berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets 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. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknikmiljoeafdelingen@ 
nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, 
pla@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Tove Albrechtsen. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 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 
Per Busk, Busk Engineering, Dyrehavevej 95; 5800 Nyborg, busk.nyborg@mail.dk 
Henrik Poulsen, Skovvej 4, 5800 Nyborg, H2P@pc.dk 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Modtageanlæg 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Denne anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemis anlæg indeholder en be-
skrivelse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø- og risikoforhold.  
 
Oplysninger om virksomhedens ejerforhold, placering, listebetegnelse m.v. 
samt fælles forhold med de øvrige anlæg fremgår af den generelle anlægstek-
niske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 

 
 

Oplysninger om anlæggets art 

Anlægget omfatter modtagefaciliteter, konditioneringstanke og lagertanke for 
flydende affald leveret ad landevej eller med skib.  

 
 

Oplysninger om anlæggets etablering 

Formålet med modtageanlægget og de tilhørende tankfaciliteter er at have stor 
fleksibilitet i modtagelsen, så der kan modtages flydende affald både ad lande-
vej og ad søvejen f.eks. fra større kunder og fra virksomhedens tankanlæg på 
Prøvestenen.  
 
Modtageanlægget blev idriftsat ultimo 2002. 
 
Modtageanlægget er miljøgodkendt af Fyns Amt den 28. juni 2002 med æn-
dringer ved brev af 4. august 2004. 
 
Desuden har Miljøcenter Odense den 22. april 2008 meddelt afgørelse om ikke 
godkendelsespligt for etablering og drift af pumpeomrøring i tank 20 og 21 (de 
to 5000 m2 lagertanke). 
 
I december 2009 har Kommunekemi desuden ansøgt om etablering af en ny 
vakuumtank samt arbejdsplads til tømning af palletanke.  

 
 

Oplysninger om anlæggets placering 

Modtageanlægget er placeret i det sydøstlige hjørne af virksomhedens areal og 
fremgår af tegning nr.  301-00-50-0003. 

 
 

Tegninger over virksomhedens indretning 

Modtageanlægget består af følgende hovedkomponenter: 
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- Produktledning fra Lindholm Havn 
- Rørbro med 6 m frihøjde 
- 2 stk. 5000 m3 lagertanke i separat tankbassin 
- 4 stk. 200 m3 modtagetanke i fælles tankbassin 
- 2 stk. 45 m3 vakuumtanke fælles tankbassin 
- 2 stk. vakuumpumper 
- Befæstet areal for tømning og rensning af køretøjer 
- Kontrolbygning 
- Brandvandsbassin, 1000 m3 

 
 

Pumper til væsketransport er placeret i spildbakker med opsamlingsbrønd uden 
for tankbassinerne. Placeringen fremgår af tegning nr. 301-00-54-0001. 
 
Vakuumpumperne er anbragt i bulderhus vest for det lille tankbassin. 
 
Afløb fra den befæstede tømme- og renseplads opsamles via drænrende til luk-
ket brønd. Afløb for regnvand fra de øvrige befæstede arealer er koblet til 
Kommunekemis eksisterende regnvandskloak. Se afløbsplan tegning nr. 301-
00-51-0003. 

 
Adgangsvejen til modtageanlægget er gennem portvagten og via container-
plads syd. 
 
Arealerne omkring de enkelte anlægsdele er befæstet med asfalt.  

 
For forhold omkring produktledningen henvises til den anlægstekniske beskri-
velse af denne. 

 

Beskrivelse af anlæggets produktion 

Flydende affald modtaget ad landevej tømmes på tømmepladsen. Affaldet su-
ges ind i de 2 vakuumtanke og pumpes herfra videre til en af de fire 200 m3 
settletanke. Efter endt modtagekontrol og separation af større urenheder pum-
pes affaldet videre til en af de 2 stk. 5.000 m3 lagertanke. 
 
Efter tømning skylles bilernes tanke gennem domedækslet med vand, som lige-
ledes suges ind på anlægget. Evt. faste rester tømmes ud i forbrændingsgru-
berne eller på rampen på olieanlægget. 
  
Via produktledningen fra Lindholm Havn tømmes produkttankere med flydende 
affald fra f.eks. Prøvestenen til lagertankene. Den eksisterende produktledning 
er ført nedgravet fra Lindholm Havn frem til tankbassinet med de store tanke. 
Herfra føres ledningen i rørbro til de øvrige tankanlæg. 
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Fra lagertankene kan affaldet pumpes til konditionering i olieanlægget eller i 
tankgård 1 og derfra videre til forbrænding. Anlægget betjenes fra kontrolbyg-
ningen via SRO-anlægget. 
 
Se vedlagte P & I-diagram, tegning nr. 301-00-55-0001 samt pumper og rør-
ledninger, tegning nr. 301-00-54-0001 og snittegning, tegning 301-00-50-0004. 
 
Specialaffald modtages ikke på modtageanlægget men i stedet i cisternevogns-
tømningen, hvor det herfra pumpes direkte til specialtanke i tankgård I. 
Operatøren runderer dagligt før opstart og før fyraften på anlægget for at sikre, 
at tankbassiner tømmes for regnvand og opsamlingsbrønden tømmes for spild, 
evt. utætheder opdages og repareres, ligesom andre fejl på anlægget rettes. 
 
En gang ugentlig tømmes overløbstanken og AFFU-drænet og iltmåleren gen-
nemblæses med nitrogen. Hver 14. dag kalibreres iltmåleren og filtrene på va-
kuumpumperne renses. Hver måned tjekkes oliefyldningen af wiregennemførin-
gerne. Data føres i runderingsskema, som arkiveres på anlægget. I alvorlige til-
fælde rapporteres som uønsket hændelse. 
 
Alle tanke med undtagelse af vakuumtankene er inerteret med nitrogen for at 
forhindre dannelsen af eksplosive gasser. Forsyningen sker fra det centrale 
kryoanlæg. Vakuumtankene er i stedet konstrueret som tryktanke for at kunne 
modstå en evt. gaseksplosion. Inerteringen tjekkes ved automatisk iltmåling på 
tankene skiftevis. 
 
Alle tanke er forsynet med tryk-/vakuumventiler, som sikrer mod ødelæggelse af 
tankene. Tankene er ligeledes forsynet med niveaumåling med max-alarm samt 
uafhængig max-max-alarm, som ved aktivering standser for videre indpump-
ning. Der er placeret termofølere i alle tanke. Ved temperaturer over 80 ºC i 
tankene aktiveres en alarm, hvorefter driftspersonalet stoppe indpumpningen. 
 
Driftsstop på AFFU-anlægget medfører øjeblikkeligt driftsstop på vakuumpum-
perne. 
 
For at imødegå opbygning af ikke pumpbart slam i bunden af de to 5.000 m2 la-
gertanke, etableres en ringledning, hvorfra der ni steder er rørføringer ind i tan-
ken, således at der kan ske en cirkulation af væske/slam i bundfasen. Systemet 
er etableret på den nordligste tank, og forventes etableret på den sydligste tank 
i forbindelse med næste tankrevision (i 2013). 
 
Forhold omkring miljø og sikkerhed er ligesom driftsvejledninger og anlægsdo-
kumentation omfattet af Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem, 
KKMS. 
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Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgænge-
lige teknik 

Placeringen er valgt ud fra et ønske om at begrænse trafikken på de interne ve-
je samt de kortest mulige føringsveje fra Lindholm Havn til det nye tankanlæg 
og herfra til virksomhedens behandlingsanlæg.  
 
Den valgte teknik bygger på erfaringer fra adskillige års drift og videreudvikling 
af tilsvarende modtageanlæg. 

 
 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foran-
staltninger 

 
Luftforurening 
Bortset fra vakuumtankene er tankene på modtageanlægget kvælstofdækkede, for 
at udelukke risikoen for dannelse af eksplosionsfarlige gasblandinger i tanke og 
rør. 
 
Der vil ikke forekomme gasformige emissioner fra tankåndinger og fortrængning 
ved indpumpning i tankene. Anlægget er tilsluttet AFFU-anlægget, hvor gasserne 
opsamles og benyttes som primær forbrændingsluft i forbrændingsanlæggene.  
 
Der forekommer kun i begrænset omfang diffuse emissioner fra til- og frakob-
ling, samt fra rensning af tankbiler og slamsugere på vaskepladsen. 

 
Spildevand og regnvand 
Der forekommer ikke processpildevand fra modtageanlægget. Evt. procesvand 
opsamles og forbrændes.  
 
Regnvandsbrønde, som er placeret, så der er risiko for forurening fra evt. over-
løb eller spild forsynes med opsamlingskapacitet og lukkes af fra regnvandsklo-
akken. Tømning sker med slamsuger til forbrænding via spildevands- eller 
slamtankene. Opsamlet regnvand i tankgårdene kontrolleres visuelt inden det 
ledes til regnvandskloakken. Alternativt suges det ind på modtageanlæggets 
vakuumtanke. 
 
Transportpumper placeres på spildbakker og evt. spild opsamles i sump, hvor-
fra det kan tømmes med slamsuger eller suges ind på tankanlæggets vakuum-
tanke. 
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Alt regn- og skyllevand fra aflæsningsrampen og vaskepladsen opsamles i luk-
ket brønd og indpumpes på tankanlægget via vakuumtankene. Alle sumpe er 
forsynet med niveaualarm for at undgå overløb. Sanitært spildevand afledes fra 
kontrolbygning til Nyborg Renseanlæg. Se vedlagte afløbsplan tegning nr. 301-
00-51-0003. 

 
Støj 
De væsentligste støjkilder fra det nye modtageanlæg er til- og frakørsel af tank-
biler og slamsugere. Antallet ligger på 15-20 læs dagligt. Tømningen strækker 
sig for tankbilerne over ca. 1 time, hvorunder motoren er standset. For slamsu-
gerne strækker tømningen sig over 15-30 min. Men her er motoren i drift under 
hele forløbet.  
 
Udover støj fra køretøjerne er den væsentligste støjkilde vakuumpumperne til-
sluttet vakuumtankene. Støjbidraget herfra er dæmpet ved indbygning af pum-
perne i et bulderhus placeret vest for den lille tankgård. 
 
Ved skibsanløb, hvor tømningen kan strække sig ud over dette tidsinterval, vil 
støjbidraget komme fra skibets pumper og være uden betydning for Kommune-
kemis støjbidrag i referencepunkterne.  
 
Der henvises i øvrigt til den seneste støjmålerapport, som opdateres ved nyan-
læg eller større anlægsændringer. 
 
Affald 
Der produceres ikke affaldstyper- eller mængder udover, hvad der forekommer 
fra tilsvarende mekaniske anlæg, f.eks. spildolie og fedt, klude, metalskrot og 
rengøringsmidler. Metalskrot vil så vidt muligt blive indsamlet til genbrug og de 
øvrige affaldsfraktioner vil blive behandlet på Kommunekemis egne anlæg. 

 
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den generelle anlægstekniske 
beskrivelse af Kommunekemi a/s. 

 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

Kommunekemis kommentarer til vilkår i eksisterende miljøgodkendelse af 
28.6.2002 er vedlagt. 
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Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

 
Risikoforhold 
Tanke, rørsystemer, pumper og øvrige installationer er indrettet til håndtering og 
opbevaring af fareklasse 1-produkter.  

 
Alle tanke er opstillet i tankbassiner med tilstrækkelig kapacitet til at rumme de 
involverede tankes volumen inklusive evt. slukningsskum. 
 
Virksomheden er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. En risikoanalyse for 
modtageanlæg for flydende affald 2002 er udarbejdet af Chemcontrol a/s i maj 
2002. Anbefalingerne er indarbejdet i aktionsplanerne og risikoforholdene ind-
går i øvrigt i virksomhedens samlede risikovurdering. Alle anbefalinger fra risi-
koanalyser er gennemført. 
 
Det er vurderet, at varmen fra en evt. pølbrand i tankbassinerne vil kunne resul-
tere i antændelse af brandbare materialer i en afstand på ca. 50 m fra udslips-
stedet. Desuden vil der i området omkring modtageanlægget i en afstand på ca. 
100 m være risiko for irreversibel personskade for forbipasserende på Lindholm 
Havnevej eller på havnearealet. Sandsynligheden for en sådan brand anses 
dog for at være ringe svarende til < 10-6. En påvirkning fra giftige gasser i for-
bindelse med en brand anses for udelukket pga. af det termiske løft fra bran-
den. Sandsynligheden for udsendelse af giftige gasser fra en evt. kemisk reak-
tion i affaldet i en af tankene anses ligeledes som < 10-6. 
 
Risikoen for Kommunekemis egne medarbejdere i forbindelse med uheld med 
farlige stoffer er vurderet i Medarbejderrisiko 2007 i henhold til miljø- og sikker-
hedsvurdering 200/00/PR 094 med acceptkriterier 200/00/BI 048. Der er ikke 
herved fundet uacceptable forhold. 
 
Der foretages derfor regelmæssigt eftersyn, vedligeholdelse og test af udstyret. 
Gennemførelsen sikres og dokumenteres i Kommunekemis vedligeholdelses-
system. 
 
 
Beredskabsforhold 

Begge tankbassiner er forsynet med skumslukningsanlæg til slukning af evt. 
brand i bassinerne. Skumanlægget forsynes fra særskilt brandvandsbassin vest 
for modtageanlægget og betjenes fra skumniche ved det store tankbassin. Se 
tegning af skumsystem, tegning nr. 301-00-51-0008. 
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Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

Se den Generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi. 
 
 

Ikke teknisk resume 

Kommunekemi har i 2002 etableret et modtageanlæg med tilhørende tanklager 
for tømning og oplagring af flydende affald i den sydøstlige del af virksomhe-
dens område ud mod Lindholm Havn. På anlægget modtages flydende affald, 
som ankommer i slamsugere i tankbiler og med skib.  
 
Anlægget medfører større kapacitet for tømning af leverancer ad landevejen og 
nedsætter dermed ventetiden for vognmændene.  
 
 

Bilag 
 
 Placering af modtageanlæg tegning nr. 301-00-50-0001 

 Overordnet P & I diagram nr. 301-00-55-0001 

 Afløbsplan tegning nr. 301-00-51-0003 

 Pumper og rørledninger tegning nr. 301-00-54-0001 

 Snit af modtageanlæg tegning nr. 301-00-50-0004 

 Placering af fundamenter for rørbro tegning nr. 301-00-52-0001 

 Brandslukningsanlæg nr. 301-00-51-0008 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Produktledning 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Denne anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemis anlæg indeholder en 
beskrivelse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø- og risikoforhold.  
 
Oplysninger om virksomhedens ejerforhold, placering, listebetegnelse m.v. 
samt fælles forhold med de øvrige anlæg fremgår af den generelle anlægstek-
niske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 

 
 

Oplysninger om anlæggets art 

”Produktledningen” er betegnelsen for den rørledning som forbinder kajanlæg-
get på Lindholm Havn med modtageanlægget for flydende affald og videre 
med tankgård I og II samt olieanlægget. Produktledningen består af to dele; en 
underjordisk del fra Lindholm Havn til modtageanlægget og en overjordisk del 
fra modtageanlægget til Kommunekemis øvrige tankanlæg.  
 
Den del af produktledningen, som strækker sig fra Lindholm Havn til modtage-
anlægget (kajledningen) er miljøgodkendt af Fyns Amt sammen med Modta-
geanlægget i juni 2002. Den øvrige del (den overjordiske) er godkendt sam-
men med de respektive tankanlæg.  
 
Denne anlægstekniske beskrivelse omhandler hele produktledningen fra Lind-
holm Havn til modtageanlægget og videre til de øvrige tankanlæg. 

 
 

Oplysninger om anlæggets placering 

Plan over virksomhedens placering og oversigtsplan med angivelse af bygnin-
ger samt planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår 
af den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s.  
 
Plan over placeringen af den beskrevne kajledning fremgår af den vedlagte 
plan over føringsveje, tegning nr. GEN-60101 og ledningstracé tegning nr. 
FBF-40019-02. 

 
 

Oplysninger om anlæggets etablering 

Produktledningen mellem de gamle tankanlæg er etableret i forbindelse med 
anlæggenes etablering sidst i 1970´erne samt i forbindelse med senere ud-
bygninger i løbet af 1980´erne og 1990´erne. 
 
Forbindelsen fra modtageanlægget til de øvrige tankanlæg er etableret i for-
bindelse med etableringen af modtageanlægget i 2002/03.  
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Den interne del af produktledningen, som forbinder tankanlæggene, er i brug 
dagligt, hvorimod kajledningen kun er i brug 5-10 gane årligt. 

 
 

Beskrivelse af anlæggets indretning 

Den nyeste del af rørledningen udgøres af et stålrør (stål-37) med ø=200 mm 
med en godstykkelse på 4,5 mm på ca. 530 meter. Kajledningen og ca. 
160 meter rørledning mellem de ældre tankanlæg udgøres af ø=150 mm og 
4,0 mm godstykkelse. Den underjordiske del er yderligere coatet med epoxy. 
Rørledningen er overalt dimensioneret til et tryk på 16 bar.  

 
Ved indpumpning fra skib gennem kajledningen benyttes skibets egne pum-
per. Fra modtageanlægget transporterer 2 hvirvelstrømspumper det flydende 
affald gennem rørledningen med en kapacitet på 220 m3/h ved et maximalt 
tryk på 6 bar. Pumperne kan om nødvendigt køre i parallel drift. Internt på 
modtageanlægget anvendes 2 hvirvelstrømspumper med en kapacitet på 120 
m3/h. Til pumpning internt mellem de øvrige tankanlæg benyttes samme type 
pumper med tilsvarende kapacitet. 
 
Fjernstyrede afspærringsventiler på afgreninger af rørledningen ved de enkel-
te tankanlæg muliggør, at affaldet dirigeres til det rette anlæg.  
 
Den nyeste del af produktledningen fra modtageanlægget frem til de øvrige 
tankanlæg er el-traced, isoleret og oplagt i rørbroer. Den resterende del er iso-
leret men ikke el-traced. Den nedgravede del af den gamle produktledning in-
de på Kommunekemis område fra modtageanlægget frem til de øvrige tankan-
læg er sløjfet.  
 
Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den 
generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Plan over forløbet af produktledningen i rørbroerne fremgår af plan over fø-
ringsveje, tegning nr. GEN-60101 
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Beskrivelse af anlæggets produktion 

Produktledningen benyttes til at overføre flydende affald eller støttebrændsel 
fra Lindholm Havn til modtageanlæggets lagertanke og videre til Kommune-
kemis øvrige tankanlæg. I særlige tilfælde, hvor lagersituationen betinger det, 
kan det blive aktuelt omvendt at overføre affald fra f.eks. tankgårdene til mod-
tageanlægget. 
 
Ud over at modtageanlæggets pumper er frekvensstyrede, er alle automatiske 
ventiler forsynet med drøvleventiler for at beskytte ledningen mod trykstød. 
Foran lagertankene er der udover de automatiske ventiler anbragt manuelle 
ventiler i serie.  
 
Alle tanke er forsynet med niveaumålere. Ved risiko for overfyldning af de tan-
ke der pumpes til, vil niveaumålerne give max-alarmer og maxmax-alarmer vil 
automatisk afbryde pumperne.   
 
Ved overførsel fra modtageanlægget til tankgårdene åbnes rørledningen ved 
betjening af automatiske afspærringsventiler på de respektive afgreninger. 
Samtidig lukkes tilsvarende afspærringsventiler på de øvrige afgreninger. Ven-
tilindstillinger kan foretages via SRO-anlægget og følges på skærm i modta-
geanlæggets kontrolbygning og i forbrændingsanlæggenes kontrolrum. Over-
pumpning fra modtageanlæggets lagertanke til de øvrige tankanlæg foretages 
normalt inden for normal arbejdstid. Undtagelsesvis kan der ske overpump-
ning i perioder med mange fridage, men fremgangsmåden og overvågningen 
vil da være uændret. Ved overpumpninger vil produktledningen være overvå-
get i begge ender. 
 
Åbning til kajledningen kan kun ske efter yderligere åbning af en manuel ventil. 
Ved overpumpning vil operatøren på modtageanlægget og en medarbejder på 
havnen være i telefonisk kontakt. Efter endt overpumpning lukkes alle ventiler 
igen og pumperne stoppes. Kajledningen tømmes så meget som muligt efter 
brug med slamsuger eller ved brug af modtageanlæggets vakuumtanke. 
Pumpning fra Lindholm Havn ved skibsanløb vil som regel strække sig ud over 
normal arbejdstid, men finder kun sted 5-10 gange årligt.  

 
Detaljerede beskrivelser af anlægget og arbejdsopgaverne fremgår af drifts-
vejledning og arbejdsinstrukser i Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledel-
sessystem.  
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Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgæn-
gelige teknik 

For at reducere risikoen for, at utætheder på produktledningen kan medføre 
forurening af jorden under Kommunekemis område, uden at det opdages, er 
den del af produktledningen der er mellem modtageanlægget og de øvrige 
tankanlæg lagt i rørbroer. 
 
Kun uden for Kommunekemis område frem til Lindholm Havn er ledningen 
fortsat nedgravet for at tilgodese trafikken på havneterrænet. Kajledningen in-
spiceres, konduktivitets- og tykkelsesmåles regelmæssigt for at forebygge 
utætheder. 

 
 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende for-
anstaltninger 

 
Luftforurening 
Da produktledningen udgør et lukket system, vil der ikke som følge af den 
normale brug af ledningen fremkomme emissioner til luften. Eventuel for-
trængningsluft/nitrogen fra rørledning og tanke afsuges til forbrænding via AF-
FU-anlægget. 

 
Spildevand 
Der fremkommer ikke ved normal brug spildevand fra overpumpning mellem 
anlæggene. I tilfælde af spild vil det blive opsuget enten med slamsuger eller i 
tilfælde af smålækager med vermiculite. I begge tilfælde vil affaldet blive for-
brændt på Kommunekemis egne anlæg. 

 
Støj 
De væsentligste støjkilder i anlægget er el-motorerne på transportpumperne. 
Støjbidraget indgår i Kommunekemis samlede støjpåvirkning af omgivelserne.  
Der henvises i øvrigt til den seneste statusrapport, som beskriver virksomhe-
dens støjkilder og støjpåvirkning i 4 forskellige referencepunkter omkring virk-
somheden. 
 
Affald 
Der fremkommer ikke affald som følge af den normale drift af produktlednin-
gen. Fra den regelmæssige vedligeholdelse af anlægget kan der dog frem-
komme f.eks. spildolie, fedt, klude, metalskrot og rengøringsmidler. Metalskrot 
vil så vidt muligt blive indsamlet til genbrug og de øvrige affaldsfraktioner vil 
blive behandlet på Kommunekemis egne anlæg.  
 
Jord og grundvand 
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Oplysninger om jord og grundvand fremgår i af den generelle anlægstekniske 
beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Til- og frakørsel 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår af den generelle anlægstekniske be-
skrivelse af Kommunekemi a/s. 

 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 
Vedligeholdelsen af produktledningen er lagt ind i Kommunekemis elektroniske vedli-
geholdelsessystem SAP. Der foretages følgende kontrol: 
 

 Underjordisk del: Besigtigelse og trykprøvning hvert 5. år ved et tryk på 22 
bar. 

 
 Underjordisk del: Eftersyn og kontrol af den katodiske beskyttelse hvert år 

 
 Overjordisk del: Besigtigelse og kontrol for korrosion hvert 5. År 

 
 Overjordisk del: Eftersyn og kontrol af armatur og tilbehør foretages hvert an-

det år.  
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvej-
ledninger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- og 
sikkerhedsledelsessystem - KKMS. 

 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

 
Risikoforhold 
Kommunekemi er omfattet af Miljøministeriets og Arbejdstilsynets bekendtgø-
relser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
 
De mest sandsynlige uheld i forbindelse med overpumpning mellem tankan-
læggene vil være lækager på produktledningen. I de fleste tilfælde vil der være 
tale om smålækager pga. tæring eller slid, som kun vil medføre begrænset 
forurening af befæstede og ubefæstede arealer under rørbroerne. Større brud 
på produktledningen, som vil forårsage et større spild og i værste fald vil kun-
ne medføre en brand, vil kunne tænkes ved påkørsel af rørbroerne med store 
køretøjer som f.eks. kraner. 
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Selv om der ikke pumpes i ledningen, vil alene dødvolumenet i ledningen have 
et rumfang på ca. 20 m3. Risikoforholdene er i øvrigt behandlet i risikovurde-
ringen udført af Rambøll i foråret 2003 suppleret med notater fra april 2004 og 
august 2005. Der er ikke foretaget væsentlige anlægsændringer på produkt-
ledningen siden da. 
 
Det værst tænkelige scenarie er en pølbrand efter påkørsel med lækage på 
produktledningen på strækningen mellem Modtageanlæg og de øvrige tank-
lagre. Der vil være risiko for brandspredning inden for en radius på 68 m og ri-
siko for personskade indenfor en radius på 137 m fra uheldsstedet. Risikoen 
vurderes dog at være acceptabel for såvel omkringboende som for medarbej-
derne, idet sandsynligheden for et sådant uheld er i størrelsesordenen 10-6 
hhv. 10-7.  
 
En anbefaling i risikovurderingen om automatisk stop af pumper med brud på 
ledningen er ikke gennemført, idet der ikke er fundet teknisk velegnede løs-
ninger. Der er i stedet fastholdt overvågning af ledningen fra både afsender- 
og modtagersted under pumpning.  
 
Ved vurdering af medarbejderrisikoen iht. Kommunekemis Miljø- og sikker-
hedsvurdering 200/00/PR 094 er der ikke identificeret scenarier, som indebæ-
rer uacceptabel risiko.  
 
 

Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
Se den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi. 
 

 

Ikke teknisk resume 

På Kommunekemi er der etableret en produktledning, som forbinder de enkel-
te tankanlæg med hinanden og med kajen på Lindholm Havn.  
 
Kajledningen fra Lindholm Havn til modtageanlægget er nedgravet, hvorimod 
den del af produktledningen som løber over Kommunekemis arealer er oplagt i 
rørbroer. 
 
Gennem produktledningen kan flydende affaldsprodukter pumpes fra skibsan-
løb på Lindholm Havn til tankanlæggene og indbyrdes mellem tankanlæggene.  
 
En kombination af automatiske og manuelle afspærringsventiler på de forskel-
lige afgreninger af produktledningen sikrer, at affaldet pumpes til det korrekte 
anlæg. Den automatiske betjening af anlægget sker fra kontrolbygningen ved 
modtageanlægget.  
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For at reducere sandsynligheden og omfanget af lækager som følge af tæring 
eller uheld til et acceptabelt niveau er der indført en række sikkerhedsforan-
staltninger ligesom ledningen er omfattet af et program for forebyggende ved-
ligeholdelse. 

 
 

Bilag 

 Oversigtsplan inkl. Lindholm Havn, tegning nr. GEN-60101 
 Rørtracé for kajledning, tegning nr. FBF-40019-02 



Bilag F 

Tidligere 
nr. 

Oversigt over revurderede vilkår 
Godkendelse af 27. juni 2002 - vilkår: 

Bemærkninger Nyt 
nr. 

5.1 Generelle vilkår   
5.1.1 Modtageanlægget skal indrettes og drives som angivet i an-

søgningen og i de tilhørende bilag, og som angivet i vilkårene i 
denne godkendelse. 
 

Slettet  

5.2 Indretning og drift   
5.2.2 Godkendelsen er gældende for en maksimal oplagret mæng-

de flydende affald på 10.800 m3. 
 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

B1 

5.2.3 Kommunekemi a/s skal inden 3 måneder fra godkendelsens 
meddelelse fremsende en driftsinstruks til Fyns Amts godken-
delse, for pumpning til - samt internt i - anlægget. 
 

Slettet. Er 
fremsendt. 

 

5.2.4 Modtageanlægget for flydende affald må kun betjenes af per-
soner, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget. 
 
Under pumpning til og fra - samt internt i - anlægget skal en 
sådan kompetent medarbejder overvåge anlægget. 
 

Overført direk-
te 

B4 

5.2.5 Modtageanlægget skal være godkendt til klasse 1 produkter, 
jf. tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni 1985. 
 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

B5 

5.2.6 Under påfyldningsstederne på tømmepladsen og ved indpump-
ningsstuds på Lindholm Havn skal der anbringes spildbakker til 
opsamling af eventuelt spild. 

Overført direk-
te 

B6 

5.2.7 Modtageanlægget skal placeres på beton, som er tæt over for de 
oplagrede produkter.  

 
Den anvendte beton i tankgårdene skal som minimum opfylde kra-
vene til beton i aggressivt miljø (DS 411 Dansk Ingeniørforenings 
norm for betonkonstruktioner), herunder krav til komprimering, 
hærdebetingelser og efterbehandling. 

  
Alle støbeskel i betongulv eller betonplader skal fuges med 
olie - og kemikalieresistent materiale. 

Overført direk-
te 

B7 

5.2.8 De anførte tankgårde skal være dimensioneret således, at den 
mindst kan rumme volumenet af de tanke, der er i tankgården. 
Tankgårdene skal etableres med en hældning, der er >20 promille 
modpumpesump. Tankgårdene skal holdes rene og ryddelige. 

 

Overført direk-
te 

B8 

5.2.9 Alle tanke skal forsynes med overløbsalarmer, som visuelt og/eller 
akustisk giver alarm, inden tanken er fyldt. 

Tankene i anlægget, med undtagelse af vakuumtankene, skal for-
synes med kvælstofdækning herunder iltmåler og tryk-
vakuumventil. Derudover skal tankene forsynes med trykmåler, 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

B9 



Bilag F 

niveaumåler og temperaturmåler. 
 

5.2.10 Produktledningen skal trykprøves 1 gang pr. kalenderår til 22 bar. 
Der skal føres journal over resultatet af trykprøvningen af produkt-
ledningen. 

Ændret ved 
brev af 
4.8.2004 

H3, 
H4 

5.3 Spildevand   
5.3.11 Udledning af spildevand fra modtageanlægget skal overholde virk-

somhedens samlede udledningstilladelse, dateret 28. december 
1998, samt tillæg til gældende spildevandstilladelse, dateret 23. 
august 2000. 

Slettet  

5.3.12 Tankgårdenes pumpesumpe skal være forsynet med afspærrings-
ventiler og niveaualarm. 

Overført direk-
te 

E1 

5.3.13 Tankgårdenes afspærringsventiler skal være lukkede og må kun 
åbnes, når der sker udledning af uforurenet regnvand. 

Overført direk-
te 

E2 

5.3.14 Tankgårdene skal inden hver udledning af regnvand, besigtiges 
med henblik på at registrere, om der er forurening i vandet. Er der 
ikke forurening i vandet, kan det ledes til Kommunekemis regn-
vandssystem for yderligere kontrol. Hvis der konstateres forurening 
i vandet i tankgårdene, skal det forurenede vand bortskaffes som 
spildevand på kommunekemis anlæg. 

Overført direk-
te 

E3 

5.3.15 Alt opsamlet vand fra den befæstede tømme- og renseplads skal 
bortskaffes som spildevand på Kommunekemis anlæg. 

Overført direk-
te 

E4 

5.4 Luft   
5.3.16 Modtageanlæggets tanke skal vedligeholdes løbende og altid 

fremstå uden synlige rustskader.  
 
Den udvendige væg og taget på tankene skal males i farver, som 
har en strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70%. 

Overført direk-
te 

C1 

5.3.17 Overskudsluft fra tankånding og fyldning af tankene skal tilføres 
Kommunekemis AFFU-anlæg. Såfremt AFFU-anlægget er ude af 
drift skal indpumpning til modtageanlægget stoppes øjeblikkeligt, 
og den må først genoptages, når afsugningen er genetableret. 

Overført direk-
te 

C2 

5.3.18 Ved rensning af tanke, slamsugere og tankbiler skal det sikres, at 
disse tanke og køretøjer er tømt mest muligt for produkt, inden 
rensningen påbegyndes. 

Overført direk-
te 

C3 

5.3.19 Der skal føres daglig kontrol med anlægget, således at utætheder 
m.v., der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repa-
reret, så snart de er konstateret. 

Overført direk-
te 

C4 

5.5 Støj   
5.5.20 Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede 

virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse dateret 30. 
maj 1997. Modtageanlægget for flydende affald med tilhørende 
hjælpeudstyr skal indrettes og drives på en sådan måde, at disse 
støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

F1 

5.6 Lugt   
5.6.21 Håndteringen af opløsningsmiddelaffaldet skal ske i lukkede sy-

stemer, hvorfor modtageanlægget for flydende affald ikke må give 
anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne uden for virk-
somhedens areal, og eventuel diffus emission fra anlægget skal 

Overført direk-
te 

D1 
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undgås i videst mulig omfang. 
5.7 Spild og affald   
5.7.22 Spild og forurenet vand i tankgårdene skal betragtes som farligt 

affald og skal bortskaffes efter reglerne herom. Kun uforurenet 
overfladevand må tilføres Kommunekemis system for overflade-
vand. 

Overført direk-
te 

G1 

5.7.23 Øvrigt affald, herunder dagrenovation og farligt affald, skal trans-
porteres og bortskaffes i overensstemmelse med Nyborg Kommu-
nes anvisninger. 

Overført direk-
te 

G2 

5.7.24 Oplag af hjælpestoffer, farligt affald samt tom emballage skal ind-
rettes på en sådan måde, at forurening af undergrund og spilde-
vandsafløb forebygges. Dette skal ske ved at samle ovennævnte 
stoffer i bestemte rum eller overdækkede områder uden gulvafløb, 
hvor spredningen af disse stoffer i tilfælde af lækage eller lignende 
forhindres ved etablering af f.eks. en opkant, sump eller lignende. 
Opsamlingsbassinet skal dimensioneres således, at det kan rum-
me indholdet af den største tank/tromle. 

Opbevaringen skal ske på impermeabelt underlag (beton/asfalt). 
Her ved forstås et underlag inkl. overfladebehandling der er mod-
standsdygtig overfor de aktuelle stoffer. De pågældende arealer 
skal 1 gang pr. kalenderår inspiceres for revner og slid. 

Delvis overført B8, 
H1 

5.8 Risiko   
5.8.25 Modtageanlæggets tanke med afsugning til AFFU skal forsynes 

med kvælstofdækning, således at iltindholdet i tankene er mindre 
end 8%. 

Overført direk-
te 

K1 

5.8.26 Modtageanlægget skal indgå i virksomhedens kommende samlede 
risikoanalyse, ligesom den skal indgå i virksomhedens bered-
skabsplan og de 22 anbefalinger til forbedringer, der er anført i 
risikoanalysen, dateret maj 2002 skal gennemføres før anlægget 
sættes i drift med oplagring af flydende affald. 

Delvis overført K2 

5.9 Kontrolvilkår   
5.9.27 Installationen og driften af det automatiserede måleudstyr skal un-

derkastes jævnlig kontrol og mindst et årligt eftersyn af et fir-
ma/laboratorium som er accepteret af Fyns Amt. 

Delvis overført I1 

5.9.28 Betonbefæstelsen og fugematerialet i modtageanlæggets tankgår-
de, tømmeplads og ved indpumpningsstuds på Lindholm havn skal 
1 gang pr. kalenderår inspiceres for revner og slid. Resultatet af 
inspektionen skal indføres i en journal, som skal være tilgængelig 
for tilsynsmyndigheden. 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

H1 

5.9.29 Modtageanlægget for flydende affald skal inspiceres (tankinspekti-
on) inden ibrugtagning. Inspektionsrapporten skal fremsendes til 
Fyns Amt, så snart den foreligger. 
 
Modtageanlægget skal herefter inspiceres hvert 5. år. 
 
Tankinspektionen skal foretages af et firma/laboratorium som er 
accepteret af Fyns Amt. 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

I2 
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5.9.30 Senest 2 måneder inden en tankinspektion skal virksomheden 
fremsende en inspektionsplan til Fyns Amt. Inspektionsplanen skal 
indeholde oplysninger om, hvilke udvendige og indvendige under-
søgelser de pågældende tanke planlægges underkastet. 
 
Denne inspektionsplan skal godkendes af Fyns Amt, inden inspek-
tionen udføres. 

Delvis overført I2 

5.9.31 Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som skal fremsendes til Fyns Amt. Inspektionsrapporten skal inde-
holde følgende oplysninger: 

 resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i in-
spektionsplanen 

 vurdering af resultater 
 kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
 vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventu-

elle skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår 
næste tankinspektion bør foretages 

 
Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
firmaet/laboratoriets anbefalinger 

 
Kommunekemi a/s skal fremsende dokumentation for reparation af 
skader og tæringer til Fyns Amt, når reparationen er udført. 

 
Fyns Amt kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektions-
rapporterne berettiger hertil. 

Delvis overført I3 

5.9.32 Der skal føres en driftsjournal for hver enkelt tanks tilstand i mod-
tageanlægget. Dette medfører notering af: 

 
A. Dato og hovedresultater for inspektionsrapporter 

B. Eventuelt uheld 

C. Vedligeholdelse og reparationer 
 

Overført direk-
te 

I4 
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