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Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for anlæg for tørring af spilde-
vandsslam hos Kommunekemi a/s  
 
Kommunekemi har anmeldt, at de ønsker at etablere et anlæg til tørring af 
spildevandsslam fra kommunale renseanlæg. Tørreprocessen vil finde sted 
ved brug af overskudsvarme fra virksomhedens eksisterende anlæg til for-
brænding af farligt affald. Det tørrede slam vil blive afhændet til energipro-
ducerende anlæg, hvor det vil kunne indgå som et CO2-neutralt brændsel. 
 
Projektet er VVM-pligtigt. Realiseringen forudsætter derfor at miljøcenteret 
udsteder et kommuneplantillæg for anlægget med en ledsagende VVM-
redegørelse, og at der meddeles tilladelse til projektet.  
 
Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de 
undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at 
komme med bemærkninger. Idéoplægget vedlægges og kan i øvrigt ses på 
miljøcentrets hjemmeside www.blst.dk eller fås ved henvendelse til 
miljøcentret på tlf. 7254 4500. 
 
Miljøcenter Odense opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og 
forslag til det videre planlægningsarbejde.  
 
Høring vedrørende udarbejdelse af miljørapport 
Der vil blive udarbejdet en miljøvurdering af det nødvendige kommuneplan-
tillæg i form af en miljørapport jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. septem-
ber 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Myndigheder, der berøres af det kommende planarbejde, bedes derfor op-
lyse om eventuelle ønsker til indholdet af miljøundersøgelsen, herunder 
ønskes en udtalelse om hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der 
skal indgå i miljørapporten, jf. lovens § 7 og bilag 1.  
 
Offentlighedsfasen vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 29. juni 
2010, og løber frem til den 10. august 2010. Skriftlige bemærkninger kan 
sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense 
SØ eller som e-mail til post@ode.mim.dk  
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Ideer, forslag og andre bemærkninger samt udtalelsen til miljørapporten 
skal være miljøcentret i hænde senest den 10. august 2010.  
 
Med venlig hilsen 
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