
   

 
Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ODE-430-00187 
Ref. Johje/klhou 
Den 24. september 2009 
 

Kommunekemi a/s 
Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 

 
 
 
VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i 
Nyborg – afgørelse om ikke VVM-pligt  
 
Kommunekemi a/s har den 6. maj 2009 søgt om miljøgodkendelse til be-
handling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi. Ansøgningen gælder desu-
den som en anmeldelse i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. de-
cember 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
i medfør af lov om planlægning. Det ansøgte er omfattet af bilag 2, punkt 14 i 
nævnte bekendtgørelse. 
 
Afgørelse 
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsent-
ligt, og det er derfor ikke VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgø-
relsens § 3, stk. 2. 
 
Begrundelsen for afgørelsen kan ses i vedlagte notat. ./. 
 
Afgørelsen offentliggøres i Lokal Avisen Nyborg den 29. september 2009 og 
på Miljøcenter Odenses hjemmeside www.blst.dk, hvor den vil ligge i 4 uger. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som De har 
beskrevet for Miljøcenteret og de miljømæssige forudsætninger, som er gæl-
dende på screeningstidspunktet.  
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse og derfor ikke direkte omfattet af 
planlovens § 56, stk. 1. Det må dog antages, at afgørelsen falder bort, hvis 
den ikke udnyttes indenfor en rimelig tid – jf. princippet i planlovens § 56, stk. 
1. 
 
Hvis projektet ændres til skade for miljøet er bygherren forpligtet til at anmel-
de den påtænkte ændring – jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få 
afgjort om ændringen er VVM-pligtig. 
 
Klagevejledning 
 
Alle med en retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger 
og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø 
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
(planlovens § 58 og § 59), kan indenfor 4 uger efter offentliggørelsen klage 
over afgørelsen. En eventuel klage skal sendes til Naturklagenævnet, Frede-
riksborggade 15, 1360 København K.   
 

Miljøcenter Odense • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk 

 



   

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behand-
lingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbage-
betales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 
 
Med venlig hilsen  

 
Jørn Hessellund Jeppesen 
Civilingeniør 
72548486 
johje@ode.mim.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk, att. Tove Albrecht-
sen. 
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  
 
 
Bilag:  
Screeningsnotat af 22. september 2009. 

 2

mailto:at@at.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:noah@noah.dk


   

 
Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr. ODE-430-00187 

Ref. Johje/klhou 

Den 22. september 2009 

 

  
Kommunekemi a/s 
Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 

 

 
 
Notat om VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi a/s. 
 
 

Virksomhed Kommunekemi a/s 

Projekt Behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi a/s. 

Kommune Nyborg 

Placering Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 

Indledning 

Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg har søgt Miljøministeriet, 
Miljøcenter Odense om tilladelse til behandling af klinisk risikoaffald.  Oplaget 
forud for behandlingen vil ske i aflåst sektion i Modtagehal I. Affaldet skal 
efterfølgende behandles ved forbrænding på Kommunekemis forbrændings-
anlæg.  
 

 
 
 
 
Figur 1 Kort over Kommunekemi med markering af eksisterende Modtagehal I, 
samt øvrige lagerhaller 
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Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, 

føres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  

det: 

. enten

der skal gennem

 

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis 

1  er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets be-

kendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006). 

2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og at det på grund af 

dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 

g - 

-

illing giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der even-

t-

ktet 

-bekendtgørelsens1 bilag 1, punkt 9 “An-
rligt affald ved forbrænding, kemisk be-

kt 38, da behandling af klinisk 

. 
vet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis 

et må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 

ektet skal vurde-
ens bilag 3. 

                                                

indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirknin

screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 

 

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem

st

tuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika og 

geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og 

angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en væsen

lig indvirkning på miljøet.  

  

VVM-screening af proje

 
Kommunekemi er omfattet af VVM
læg til bortskaffelse af giftigt og fa
handling eller deponering.” og punkt 25 ”Virksomheder og anlæg, som er 
anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 
 
MCO vurderer derfor, at behandling af klinisk risikoaffald ikke er omfattet af 
VVM-bekendtgørelsens bilag 1, herunder pun
risikoaffald ikke kan sidestilles med nyanlæg.  
 
Den ansøgte ændring af anlægget er således omfattet af punkt 14 på bilag 2
Som nævnt ovenfor er anlæg og projekter angi
d
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, proj
res ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørels
 
 
 
 
 
 

 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om plan-
lægning. 
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Skema 1  
 
Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

  

 Nej Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  Nej Indendørs oplag i forbindelse med eksisterende anlæg, indret-

s I eksisterende Modtagehal I. te

b. Kumulation med andre projekter  Nej Ingen lignende aktivitet i nærområdet uden for Kommunekemi. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  Nej Der anvendes ikke naturressourcer. 

d. Affaldsproduktion  Nej ald Der er tale om bortskaffelse af aff

e. Forurening og gener Ja 

ffaldet kan medfører 

 Spild af affald som kan medfører forurening af 

jord/overfladevand. Forbrænding af a

luftforurening. 

f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 

til de anvendte stoffer og teknologier 

 kolonne 3 Ja  Udslip og brand i affaldet. Kommunekemi er en

virksomhed pga. oplag. 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 

sårbarhed i de geografiske områder, der 

bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  Nej Placeres på eksisterende virksomhed 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 

 Nej Påvirker ikke naturressourcerne i nærområdet. 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  Nej Projektet vil ikke påvirke den nærliggende Nyborg Fjord 

2. Kystområder  Nej er etableres ikke bygninger inden for kystzonen D

3. Skovområder  Nej Projektet berører ikke skovområder 

4. Reservater og naturparker 

 

 

 

Nej Projektet berører ikke reservater og naturparker 

5. Vadehavsområdet  Nej Projektet berører ikke Vadehavsområdet 

6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-

mråder og –

r” nedenfor. 

fuglebeskyttelseso

habitatområder 

 

 

  Nej Se afsnittet ”Natura 2000 områder og bilag IV arte

7. O

    m  

    o

 

 Nej Projektet er ikke medvirkende til at forringelse af fastsatte 

miljøkvalitetesnormer. 

mråder, hvor de fastsatte 

iljøkvalitetsnormer allerede er   

verskredet 

 

8.  Tætbefolkede områder  Nej Projektet vil ikke påvirke nærliggende boligområder. 

 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

stetisk eller geo-

logisk synspunkt 

  Nej Projektet findes i eksisterende industribygning og vil dermed 

kulturelt, arkæologisk, æ  ikke påvirke landskabet yderligere 

 
Vurd sen lighed – h
skem

ering af indvirkningernes væ
a 1: 

t vor der er svaret ja i 

 
1 e. Forurening og gener 
 
Frem til behandlingen oplagres affaldet uåbnet i transportgodkendte emballa-

anuel håndtering er sikret ved armeret betondæk 
ed fald ind i bygningen. Eventuelt spild under intern transport vil ske på be-

ger. Spild under oplag og m
m
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fæstet areal. Spildet vil om nødvendigt blive opsuget i absorptionsmaterialer 
og omemballeret til nye emballager og berørte områder vil efterfølgende blive 
desinficeret. 
 
Forbrændingen i Kommunekemis rotèrovne med efterfølgende rensning af 
røggassen vil ikke give ændringer i emissionen til luft. 

 
 
Der opstår således ikke væsentlig risiko for forurening af overfladevand/jord
og luft. 
 
1 f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og 
teknologier  

 
e væsentlige driftsforstyrrelser og uheld, der har miljømæssige 

onsekvenser. 

ve anledning til en signifikant forhøjet risiko på eller uden for 
ommunekemi. 

 der er indfanget i skema 1. 

 
Miljøcenter Odense vurderer, at der ved behandling af klinisk risikoaffald ikke
kan forekomm
k
 
En placering af klinisk risikoaffald i den eksisterende Modtagehal I vurderes 
derfor ikke at gi
K
 
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de 
miljøpåvirkninger
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  

Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, 

vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirk-

ning på miljøet i relation til påvirkningens:  

1e 1f 

 Omfang (geografisk område og antal personer de

berøres) 

r Nej Nej 

 Grænseoverskridende karakter Nej Nej 

 Grad og kompleksitet Nej Nej 

 Sandsynlighed Nej Nej 

 Varighed, hyppighed og reversibilitet Nej Nej 

 

Natura 2000 områder og bilag IV arter 
n påvirke Østerø Sø væsentligt. Der er derfor 

ke krav om at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af pro-
t, Østerø Sø, jf. bekendtgørelse nr. 

ø Sø og på den bag-
rund vurderes det, at påvirkningen fra behandlingen af klinisk risikoaffald 

creeningen viser at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på Miljøet. 

Det vurderes at projektet ikke ka
ik
jektets virkninger på Natura 2000-område
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Det skyldes at eventuelle gener og spild fra behandlingen af klinisk risikoaf-
fald ikke vurderes at have nogen påvirkning af Øster
g
ikke vil have betydning for områdets målopfyldelse.  
 

Sammenfatning og konklusion 

S
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degørelse og kommuneplantillæg for projektet. 

ller andre forudsætninger 
ndres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få en 

Miljøcenter Odenses konkluderer derfor, at der ikke skal udarbejdes VVM 
re
 

Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet e
æ
vurdering. 
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