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Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af ny skurby 
 
Miljøcenter Odense har den 6. maj 2009 modtaget ansøgning fra Kommu-
nekemi a/s om etablering af ny skurby.  
 
Afgørelse 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Kommunekemis oplysninger til sagen 
 
I forbindelse med forestående etablering af Modtagehal II bliver det nød-
vendigt at flytte Kommunekemis eksisterende skurby (etableret i 2002). 
Planen er at flytte skurbyen til et areal langs Kommunekemis sydskel op til 
”Kirkesti” og ADP’s havnearealer. 
 
Imidlertid må skurbyen arealmæssigt reduceres, da frie arealer til fremtidige 
anlæg på Kommunekemi er ved at være opbrugt. Samtidig vil antallet af 
mandskabs- og værkstedsmoduler blive reduceret til et minimum og blive 
reguleret efter de igangværende aktiviteter på Kommunekemi. 
 
Den nye skurby vil på trods af varierende omfang være af permanent karak-
ter. Der vil ikke blive tale om etablering af faste arbejdspladser, da skurbyen 
alene vil fungere som mandskabs- og værkstedsrum. Det vil desuden ikke 
blive tilladt at overnatte i skurbyen. 
 
Det er planlagt at opdele den nye skurby i områder for mandskabsmoduler, 
værkstedsmoduler samt parkering. I området for mandskabsmoduler vil 
mandskabsmodulerne blive stablet i 2 etager. 
 
De opstillede mandskabsmoduler vil typisk være 10 personers mand-
skabsmoduler, der kan stables i 2 lag med en maksimumhøjde på 5,5 m. 
 
Det nærmeste procesanlæg vil være et fremtidigt slamtørringsanlæg, som 
er planlagt til at ligge ca. 20 m nord for skurbyen. Slamtørringsanlægget 
forventes at bestå af en bygning med tørringsanlæg samt siloer for slam og 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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det tørrede produkt. Bygningen vil blive en stålkonstruktion beklædt med 
stålplader. 
 
Planen er at flytte ind i den nye skurby primo juli 2009. 
 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Etablering af den nye skurby, er efter Miljøcenter Odenses opfattelse 
ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Miljøcenter 
Odense vurderer at ændring af anlægget kan betragtes som vedlige-
holdelse og ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet. 
 
Miljøforhold 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at etablering af den nye skurby 
ikke vil betyde væsentlige ændringer af Kommunekemis udsendelse af 
forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald 
eller spildevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for 
forurening af jord eller grundvand. 
 
Risiko 
 
Miljøcenter Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder 
vurderet den nye skurby.  
 
Såfremt den nye skurby etableres i overensstemmelse med det frem-
sendte projekt, er det vores opfattelse, at ændringen ikke vil medføre 
betydende ændringer i Kommunekemis sikkerhedsniveau.  
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 29. maj 2009 har Nyborg Kommune oplyst, at kommunen 
ikke har bemærkninger til det ansøgte.  
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 3. juni 
2009 fremsendt afgørelse. Beredskabsafdelingens afgørelse er ved-
lagt.  

./. 

 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 27. maj 2009 fremsendt bemærknin-
ger til projektet. Arbejdstilsynet kan acceptere den foreslåede flytning af 
skurbyen, men tager dog forbehold overfor de planlagte nye aktiviteter i 
området.  

 

 
Klagevejledning offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendelses-
pligt 
                                                 
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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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 kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 9. juni 2009 og 
kan ses på Miljøcentres hjemmeside www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 7. juli 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. Virksom-
heden 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 annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør 
72548486  
johje@ode.mim.dk  
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Kopi til: 
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
ude@nyborg.dk. 
Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C; jfa004@politi.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; 
kreds@friluftsraadet.dk. 
NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N; noah@noah.dk. 
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