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TAS I/S, Kolding Forbrændingsanlæg.  
CVR-nr.: 11 87 62 50 P-nummer: 1.007.522.076   
      
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af 
hydrolyseret spildevandsslam, EAK kode: 19 08 05 og 19 08 12 
 
Miljøcenter Odense har den 29. september 2009 modtaget en ansøgning 
fra TAS om forsøg med behandling af ca. 140 ton hydrolyseret slam i uge 
44 i 2009, fra Fredericia Centralrenseanlæg. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at de miljømæssige konsekvenser af det an-
søgte kan rummes inden for vilkårene i miljøgodkendelserne af Kolding For-
brændingsanlæg, dateret 3. februar 2004 og 5. oktober 2004. Godkendelse 
efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33 er derfor ikke nødvendig. 
 
Kolding Forbrændingsanlæg har oplyst, at forsøget foretages under neden-
stående forudsætninger:  
 

• Forsøget foregår over en periode på 7 dage. 
• Den tilførte slammængde udgør 20 ton per dag eller ca. 9 % af den 

indfyrede mængde per dag. 
• Slammet har et tørstofindhold på mindst 25 % og er "skovlbart" eller 

”grabbart”. 
• Slammet blandes med det øvrige affald i siloanlægget, og det til-

stræbes, at slammet bliver afbrændt samme dag som det modtages. 
• Forsøget standes, hvis der opstår lugtgener i omgivelserne, og lugt-

genen afhjælpes omgående. 
 
Det er yderligere aftalt, at TAS informerer om tidspunktet for forsøget til Kol-
ding Kommunes Industrimiljøafdeling og Miljøcenter Odense. 
 
Oplysninger i sagen 
Forsøget gennemføres med henblik på at samle oplysninger og erfaringer til 
udarbejdelse af en ansøgning om at få optaget hydrolyseret spildevands-
slam på positivlisten i anlæggets miljøgodkendelse. 
 
Det er tale om et forsøg med afbrænding af ca. 140 tons spildevandsslam 
over 7 dage, svarende til ca. 20 tons pr. dag. Den totale mængde anvendt i 
forsøget er 0,1 % af den årlige kapacitet for Kolding Forbrændingsanlæg. 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Slammet har et tørstofindhold på 25 % og er skovlbart eller "grabbart", det 
vil sige, det forventes ikke, at slammet vil kunne sive længere ned i affalds-
siloen, men vil kunne blandes med andet affald øverst i siloen. Ved hjælp af 
grab føres slammet hen til ovnen gennem affaldstragten. Slammet transpor-
teres til forbrændingsanlægget med lastbil forsynet med presenning og af-
læsses direkte i affaldssiloen.  
 
Slammet er såkaldt hydrolyseret slam og har en brændværdi på 367 kcal/kg 
slam, hvilken svarer til ca. 1,5 MJ/kg. Der er tale om en relativt lav, men 
positiv brændværdi. Hydrolyseret slam har gennemgået en opvarmning, 
som har forbedret slammets energiudnyttelse til biogasproduktion.  
 
Miljøcenterets vurdering 
 
VVM 
Forsøgsafbrænding af spildevandsslam, er efter Miljøcenter Odenses 
opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Mil-
jøcenter Odense vurderer at gennemførelse af forsøget ikke kan være 
til skade for miljøet. 
 
Miljøforhold 
Vejle Amt har den 3. februar 2004 og 5. oktober 2004 meddelt miljø-
godkendelse til Kolding Forbrændingsanlæg, jævnfør miljøbeskyttel-
seslovens kap. 5 § 33 for særligt forurenende virksomheder. Virksom-
heden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, listepunkt K 
106. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at forsøget er en god mulighed for at be-
lyse aspekter og konsekvenser ved afbrænding af hydrolyseret spilde-
vandsslam. 
 
Slammets indhold af metaller vil dels blive opfanget i røggasrensnings-
systemet og vil dels blive koncentreret i slaggen, der i forvejen er me-
talholdig. 
 
Miljøfremmede organiske stoffer må forventes at blive nedbrudt til CO2 og 
vand ved afbrænding. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at forsøget vil kunne foregå in-
den for rammerne af de driftssituationer der er opstillet i godkendelser-
ne. 
 
Det er ligeledes vores opfattelse, at afbrænding af slammet ikke vil be-
tyde væsentlige ændringer af Kolding Forbrændingsanlægs forurening 
til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spil-
devand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening 
af jord eller grundvand. 
                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Forsøget vil kunne give et bedre beslutningsgrundlag for en eventuel 
permanent afbrænding af spildevandsslam.  
 
Eventuel permanent afbrænding af spildevandsslam 
Hvis en permanent løsning ønskes, er det derfor vores opfattelse, at 
visse forureningsfaktorer bør belyses. 
 
Nedenstående bør derfor i forbindelse med forsøget belyses og indgå i 
en ansøgning om permanent afbrænding af hydrolyseret spildevands-
slam: 
 

• Er der risiko for negativ påvirkning af slaggen, og hvordan fore-
bygges det?  

• Slaggens indhold af metaller sammenholdt med afbrænding 
uden slam og i forhold til analyser af slammet inde afbrænding. 

• Hvilke driftsbetingelser skal være til stede for at sikre optimal 
forbrænding for både slammet og de affaldsarter slammet 
brændes sammen med?  

• Er der nogle affaldsarter, slammet ikke bør blandes med? 
• Procedure for modtagelse og afbrænding af slammet. 
• Vil der kunne opstå rester af slam i siloanlægget, som ikke 

brændes samme dag som slammet modtages?  
• Hvordan sikres undertryk i modtageområdet i forhold til det om-

givende miljø til forebyggelse af lugtgener? 
• Belysning af emissioner af næringsstoffer ved afbrænding af 

slam, herunder kvælstof, fosfor og svovl. Kredsløbet for disse 
stoffer under forbrænding/rensning og afhændelse af restpro-
dukter bør belyses. 

 
I forbindelse med forsøgets gennemførelse, er det vores opfattelse, at 
en ansøgning om permanent afbrænding af slam bør indeholde måle-
data fra forsøget fra såvel den kontinuerte overvågning som stik-
prøvekontrol, der foretages med eksternt firma. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 
 

• Ansøgeren. 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
• Kommunalbestyrelsen. 
• Embedslægeinstitutionen. 
• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

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. 
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Afgørelsen vil blive annonceret i Kolding Ugeavis den 21. oktober 2009 og 
på www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 18. november 2009 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Kristensen  
72548411  
olkri@ode.mim.dk 
 
 
Kopi til:
Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk. 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk. 
NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N, att. Knud Clemmensen, noah@noah.dk. 
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