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Hvad er VVM 
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 
fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. de-
cember 2006. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvir-
ke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat 
og for den endelige beslutning om projektets realisering.  
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. 
Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag 
om alternativer. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger 
på: 
 

- mennesker, fauna og flora 
- jordbund, vand, luft, klima og landskab 
- materielle goder og kulturarv, og 
- samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gen-
nemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbe-
styrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcenter imidlertid opgaven. Det 
gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden 
lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner.
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Projektet 
    
Kommunekemi ønsker at 
etablere et anlæg til tør-
ring af spildevandsslam 
fra kommunale rensean-
læg. Tørreprocessen vil 
finde sted ved brug af 
overskudsvarme fra virk-
somhedens eksisterende 
anlæg til forbrænding af 
farligt affald. Det tørrede 
slam vil blive afhændet til 
energiproducerende an-
læg, hvor det vil kunne 
indgå som et CO2-neutralt 
brændsel. 
 
Anlæggets etablering er om-
fattet af VVM-reglerne, hvilket 
medfører, at der skal udarbej-
des et kommuneplantillæg 
med tilhørende VVM-
redegørelse.  
 
På længere sigt overvejes 
det at åbne mulighed for 
at asken tages retur fra 
forbrændingen med hen-
blik på at udvaske og nyt-
tiggøre askens indhold af 
gødningsstoffer. Et sådant 
projekt indgår dog ikke i 
den aktuelle sag og forud-
sættes derfor behandlet 
særskilt i henhold til VVM-
reglerne. 
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Kommunekemi a/s 
Kommunekemi blev etab-
leret i 1971 som det første 
anlæg i Danmark for be-
handling af farligt affald. 
 
Virksomheden har pri-
mært fokus på behandling 
af olie- og kemikalieaffald, 
men udvinder bl.a. også 
gødningssalte fra halmfly-
veaske. Endvidere arbej-
des der løbende på udvik-
ling af teknologier for ud-
vinding og nyttiggørelse af 
stoffer fra andre affalds-
fraktioner.  
 
Kommunekemi, der be-
skæftiger mere end 200 

medarbejdere, har adres-
se på: 
 
Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 
 
Slamtørringsanlægget 
Anlægget, der forventes 
at få en kapacitet på 
100.000 t centrifugeret 
slam pr. år, vil bestå af et 
modtageanlæg, et tørre-
anlæg og et udleverings-
anlæg. 

Modtageanlægget vil be-
stå af 2 forrådssiloer på 
hver ca. 500 m3, som vil 
skulle fungere som buffer-
lager. Fra forrådssiloerne 
overføres slammet til tør-
reanlægget. 

 
Tørreanlægget vil bestå af 
3 parallelle tørreanlæg, 

hvor tørremediet er damp  
fra Kommunekemis for-
brændingsanlæg. Efter 
tørring vil tørstofprocenten 
være øget fra ca. 23 % til 
90 %.  
 
Udleveringsanlægget vil 
bestå af 2 siloer på hver 
ca. 400 m3 til oplag af tør-
ret slam. Herfra vil det tør-
rede slam blive læsset i 
tank-trailere, som trans-
porterer det videre til for-
brænding uden for Kom-
munekemi. 
 
Den planlagte placering af 
anlægget fremgår af luft-
fotoet og nedenunder er 
vist en principtegning af 
anlægget.  
 
 
 
 Anlæggets planlagte placering

Tegning, der viser anlægget uden inddækning 



 
Området  
Kommunekemi er belig-
gende i et erhvervsområ-
de i den østlige del af Ny-
borg.  
 
Inden for området er be-
liggende en række virk-
somheder, herunder stør-
re virksomheder som 
Munck, Daloon og Ardo 
A/S (Frigodan) og Nyborg 
Renseanlæg.  Arealerne 
mod syd er havneområde 
(Lindhom Havn). 
 
Erhvervsområdet ligger 
tæt på jernbanen og Den 
Fynske Motorvej, der lø-
ber umiddelbart nord for 
området. 
 
De nærmeste boligområ-
der er Kystvejskvarteret 
mod vest og Øhavekvarte-
ret nord for motorvejen. 
Afstanden fra slamtør-
ringsanlægget til boligom-
råderne vil være ca. 600 – 
650 meter.  
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Ca. 500 meter mod vest 
ligger et område til offent-
lige formål med institutio-
ner m.v. I området er der 
enkelte beboelser.  
 
Kommunekemis område 
afgrænses mod øst af 
Lindholm Havnevej. 
Umiddelbart øst herfor 
ligger skovområdet Plan-
tagen som et grønt by-
nært område med rekrea-
tiv værdi og Skt. Knuds 
Golfbane mod nord og 
øst. 
 
En gren af Nyborg Fjord 
strækker sig op til det 
sydøstlige hjørne af 
Kommunekemis areal. 
 
Kommuneplanen 
Den del af erhvervsområ-
det, som Kommunekemi 
ligger indenfor, er omfattet 
af kommuneplanens 
rammebestemmelser (er-
hvervsområde 1.E.4 i Ny- 
 
 

 
borg Kommunes forslag til  
kommuneplan 09).  
 
Områdets anvendelse er 
fastlagt til industri med 
særlige beliggenhedskrav. 
 
I overensstemmelse med 
cirkulære nr. 37 om plan-
lægning omkring risiko-
virksomheder, er der i 
kommuneplanforslagets 
rammebestemmelser ud-
lagt et område på 500 me-
ter omkring virksomhe-
den, hvor der ikke må ef-
fektueres en arealanven-
delse eller gennemføres 
en ændring af denne, med 
mindre det er vurderet, at 
risikoforholdene er sikker-
hedsmæssigt forsvarlige. 
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Nuværende planvilkår 
Hele Kommunekemis om-
råde er omfattet af lokal-
plan nr. 124. Med lokal-
planen forbeholdes områ-
det til kemiske virksomhe-
der – eller dermed be-
slægtede industri- og en-
treprenørvirksomheder – 
der kan indgå i den er-
hvervstypebestemte op-
deling af området. 
 
Placeringen af slamtør-
ringsanlægget vil ske på 
et område, hvor afstande 
til boligområder muliggør 
placering af de mest mil-
jøbelastende virksomhe-
der (klasse 7). 
 
Lokalplanen tillader en 
maksimal bygningshøjde 
på 12,5 meter – for siloer, 
tankanlæg, forbrændings-
anlæg og lignende dog 40 
meter.  
 
Endvidere kan opføres 
skorstene og antenner i 
større højde, når det er 
nødvendigt for virksom-
hedens drift. 
 
Støjgrænseværdien ved 
skel er fastsat til 70 dB(A). 
Denne grænse suppleres 
med krav svarende til 
overholdelse af Miljøsty-
relsens vejledende støj-
grænser i de respektive 
nabområder (boligområ-
der m.v.). 
  
Lokalplanen indeholder 
endvidere bestemmelser 
om en beplantningsplan 
for området og om en sti-
forbindelse umiddelbart 
syd for Kommunekemis 
område, der skal sikre 
forbindelse mellem Plan-
tagen og boligområderne 
mod vest 
 
Naturbeskyttelse 
Nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000) er habitat-
område H100 ”Centrale 

Storebælt og Vresen”, der 
er udpeget for at beskytte 
marsvin og rev. Slamtør-
ringsanlægget vil komme 
til at ligge i en korteste af-
stand af ca. 500 fra græn-
sen til habitatområdet. 
Habitatområde H99, der 
er beliggende ca. 1.500 
meter mod sydøst, omfat-
ter kystlagunen Østerø Sø 
omgivet af strandenge og 
strandvolde. 
 
Plantagen øst for Kom-
munekemi er fredsskov og 
indgår tillige i fredningen 
af Knudshovedhalv-øen. 
Endvidere er arealer langs 
fjordens østside registre-
ret som strandeng.  
Strandengsområdet fort-
sætter i et ca. 100 meter 
langt bælte op langs Lind-
holm Havnevej. 
 
Inden for erhvervsområdet 
er et mindre areal belig-
gende ca. 400 meter 
nordvest for det påtænkte 
slamtørringsanlæg regi-
streret som beskyttet sø 
og mose. 
 
Der er i henhold til lokal-
plan nr. 124 ikke registre-
ret jordfaste fortidsminder 
inden for lokalplanområ-
det, men ifølge lokalpla-
nen kan det ikke udeluk-
kes, at arealet kan rumme 
sådanne. 
 
Grundvand 
Området er i grund-
vandsmæssig sammen-
hæng udpeget som områ-
de med begrænsede drik-
kevandsinteresser. 
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Miljøpåvirkninger 
 
VVM-redegørelsen vil under-
søge og beskrive projektets 
indvirkning på omgivelserne 
og samspillet med øvrige mil-
jøpåvirkninger, herunder: 
 
Risiko 
Kommunekemi har i henhold 
til miljøministeriets bekendtgø-
relse om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige 
stoffer status som en kolonne 
3-virksomhed og har som føl-
ge heraf udarbejdet en sikker-
hedsrapport i overensstem-
melse med bekendtgørelsens 
bilag 4. Sikkerhedsrapporten 
belyser bl.a. risikoen i omgi-
velserne, hvis der skulle ske 
et større uheld på virksomhe-
den. 
 
I forbindelse med sagens be-
handling vil der skulle tages 
stilling til om slamtørringsan-
lægget skal betragtes som et 
risikoanlæg i sammenhæng 
med den eksisterende del af 
Kommunekemi. Hvis det er til-
fældet skal sikkerhedsrappor-
ten revideres. 
 
Uanset om slamtørringsan-
lægget ikke måtte være at be-
tragte som et risikoanlæg i 
sammenhæng med den eksi-
sterende virksomhed, vil muli-
ge dominoeffekter mellem an-
læggene skulle belyses, f.eks. 
om en støveksplosion i slam-
tørringsanlægget vil kunne ini-
tiere et uheld i et af Kommu-
nekemis eksisterende anlæg. 
 
Luftforurening 
Det vil skulle belyses om an-
lægget kan drives uden at 
medføre uacceptabel luftforu-
rening i omgivelserne, herun-
der lugtgener ved modtagelse, 
opbevaring og tørring af slam-
met. 
 
I forbindelse med VVM-
undersøgelsen vil der blive 
taget stilling til hvilke indret-

nings- og driftsmæssige for-
anstaltninger, der vil være 
nødvendige for at undgå væ-
sentlig luftforurening, herun-
der lugt. 
 
Transport & Støj 
I forbindelse med en re-
vurdering af Kommune-
kemis miljøgodkendelser i 
2009 er der foretaget en 
kortlægning af alle bety-
dende støjkilder. Denne 
kortlægning vil blive opda-
teret med de støjkilder, 
der vil være forbundet 
med drift af slamtørrings-
anlægget, herunder støj-
bidraget fra intern trans-
port til og fra anlægget. 
 
Modtagelse og udlevering 
af slam vil foregå inden for 
normal arbejdstid. Ved 
fuld udnyttelse af anlæg-
gets kapacitet forventes 
det at medføre i alt 54 
passager gennem kom-
munekemis portvagt pr. 
dag. 
 
VVM-redegørelsen vil ligele-
des skulle vurdere eventuelle 
påvirkninger fra transport på 
de nærliggende områder og 
veje. 
 
Spildevand 
Ved fuld udnyttelse af an-
læggets kapacitet vil der 
blive ledt ca. 80.000 m3

spildevand om året til Ny-
borg Renseanlæg. På 
grund af spildevandets 
indhold af næringsstoffer 
og organiske stoffer for-
udsættes renseanlægget 
udbygget. 
 
Nyborg Kommune har op-
lyst, at man snarest vil 
indlede arbejdet med at 
tilvejebringe det nødven-
dige plangrundlag for en 
udbygning af rensean-
lægget. 

 
Kølevand 
Kølevand til kondensation 
vil i lighed med de nuvæ-
rende forhold så vidt mu-
ligt blive taget fra fjern-
varmesystemet. Der for-
ventes derfor ikke at ske 
en øget termisk påvirkning 
af Nyborg Fjord, som led i 
slamtørringsanlæggets 
drift.  
 
Affald 
Det tørrede spildevand-
slam vil blive afhændet til 
forbrændingsanlæg med 
henblik på energiudnyttel-
se. Ved drift og vedlige-
holdelse af slamtørrings-
anlægget vil der frem-
komme mindre mængder 
affald. VVM-undersøgel-
sen vil indeholde en rede-
gørelse for håndtering og 
bortskaffelsen af affaldet. 
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Den videre proces 
 
Idéer og forslag 
Til brug for det videre arbejde 
med at vurdere virkningerne 
på miljøet, indkalder Miljøcen-
ter Odense forslag og idéer til 
hvilke miljøforhold der skal fo-
kuseres særligt på i VVM-
redegørelsen. Vi skal have di-
ne idéer og forslag skriftligt i 
et brev eller en e-mail senest 
den 10. august 2010. 
 
Forslag og idéer skal sen-
des til: 
 
Miljøcenter Odense 
C. F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ 
 
Tlf.: 7254 4500 
e-post: post@ode.mim.dk
 
Husk at angive jour. nr. 
ODE-200-00066 samt De-
res postadresse.  
 
Idéoplægget kan også ses 
på miljøcentrets hjemme-
side www.blst.dk.   
Yderligere oplysninger om 
VVM-redegørelsen og 
myndighedsbehandlingen 
kan fås ved henvendelse 
til Miljøcenter Odense.  
 
Den videre proces 
Når idéfasen er afsluttet, 
sammenfatter Miljøcenter 
Odense de indkomne for-
slag i et notat, der fast-
lægger, hvad der skal 
indgå i det videre arbejde.  
 
Miljøcenter Odense vil i 
samarbejde med Kommu-
nekemi udarbejde et 
kommuneplantillæg med 
VVM-redegørelse, som 
beskriver og vurderer mil-
jøkonsekvenserne af 
slamtørringsanlægget. 
Redegørelsen vil blandt 
andet vurdere om anlæg-
get vil medføre væsentlige 

ændringer på områdets ri-
sikoforhold. 
 
Forslag til kommuneplan-
tillæg vil sammen med 
VVM-redegørelsen, ud-
kast til miljøgodkendelse 
mv. blive sendt i offentlig 
høring i otte uger. Her bli-
ver der mulighed for at 
sende bemærkninger og 
indsigelser til Miljøcenter 
Odense og Nyborg Kom-
mune. Først derefter kan 
Miljøcenter Odense tage 
stilling til projektet og be-
slutte, om planerne skal 
vedtages og tilladelserne 
gives. 
 

mailto:post@ode.mim.dk
http://www.blst.dk/


 
 

 
 

 

 
 
Idéer og forslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, 
indkalder Miljøcenter Odense forslag og idéer til hvilke miljøforhold 
der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen.  
 
Vi skal have dine idéer og forslag skriftligt i et brev eller en e-mail se-
nest den 10. august 2010. 
 
Forslag og idéer skal sendes til: 
 
Miljøcenter Odense 
C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ 
 
Tlf.: 7254 4500 
e-post: post@ode.mim.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Odense 
C. F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
Telefon 72 54 45 00 
post@ode.mim.dk
www.blst.dk 
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