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Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling og drift af anlæg til 
filtrering af flydende affald 
 
Miljøcenter Odense har den 22. juni 2009 modtaget ansøgning fra Kommu-
nekemi a/s om permanent opstilling og drift af anlæg til filtrering af flydende 
affald.  
 
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 
 
På grund af faststofindhold i det flydende affald, opstår der jævnligt drifts-
mæssige problemer. Både under indfyringen på forbrændingsanlæggene 
samt under håndteringen i produktionsforberedelsen i Kommunekemis 
tankanlæg. Problemet skyldes faststofindhold i form af stofklude/-trevler, 
plastik og andre letflydende fraktioner. 
 
Under modtagelsen på Kommunekemi foregår der settling af affaldet, hvor-
efter tungere faststof bundfældes og fjernes. 
 
Når affaldet overpumpes til Tankgård I og II ledes det igennem en shredder, 
hvor massive faststofdele neddeles/knuses. Hovedparten af stoftrevler, pla-
stikstykker og lignende fraktioner passerer dog upåvirket igennem shredde-
ren. 
 
Ovennævnte fraktion er årsag til, at der jævnligt foregår opblokning i dyser, 
reguleringsventiler og i enkelte tilfælde i pumper, med øgede vedligeholdel-
sesomkostninger og driftstab til følge. 
 
For at finde en permanent løsning på disse problemer har Kommunekemi i 
en periode kørt testdrift med et forsøgsanlæg til filtrering af flydende affald, i 
henhold til risikomyndighedernes afgørelse af 18. marts 2009. 
 
Forsøgsanlægget har i testperioden kørt uden problemer og har medført, at 
omtalte driftsproblemer med opblokning i dyser og reguleringsventiler under 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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indfyringen på forbrændingsanlæggene stort set er elimineret, når filteret er 
i drift. 
 
Dette medfører, at der ikke som tidligere har været nødvendigt at trække 
indfyringslanser ud og demontere reguleringsventiler for at foretage rens-
ning heraf. 
 
Dette er, udover at reducere vedligeholdelsesudgifterne og øge driftstiden 
på anlæggene, med til at reducere risikoniveauet. 
 
Det har desuden vist sig, at mængden af CO spidser fra forbrændingsan-
læggene er reduceret betydeligt under forsøget. Der er således også en 
miljømæssig gevinst ved at filtrere det flydende affald. 
 
Erfaringerne fra forsøgsdriften har været så gode, at Kommunekemi har 
besluttet at etablere permanent anlæg til filtrering af fremløbene til ringled-
ning A og ringledning B. 
 
Anlægget forventes etableret således, at det er driftsklart i november 2009. 
 
Filteret opstilles i spildbakken (ATEX zone 2) umiddelbart vest for jordtan-
kene mellem Tankgård I og II. 
  
Filtratafgangen fra filteret føres via en lukket rørforbindelse til en eksiste-
rende lodret stående tank i tankgård I eller II, hvorfra filtratet fjernes med 
slamsuger. 
 
Hele anlægget er et lukket system. 
 
Filtrene instrumenteres med tryktransmittere for trykmåling på henholdsvis 
tilgangs- og afgangssiden af filterfladerne. 
 
Styring og overvågning af anlæggene foregår via Kommunekemis centrale 
SRO-anlæg. 
 
Rensningen af filterfladerne styres af trykfaldet, således der ved et givent 
trykfald automatisk foregår rensning af filterfladerne. 
 
Ved forøget trykfald over filtrene, i det tilfælde at den automatiske rensning 
svigter, foregår der automatisk åbning af bypass-ventilerne via max-max 
alarm for trykfaldsovervågning. 
 
Spildbakken, hvori filtrene opstilles, er niveauovervåget. Ved lækage vil der 
ved max-max alarm for niveau foregå udkobling af transportpumperne frem 
til filtrene/ringledningerne. 
 
Der vil under vedligeholdelse af anlæggene, hvor filtrene fysisk åbnes, kun-
ne forekomme mindre spild. Da anlæggene opstilles i eksisterende spild-
bakke, tilbageholdes eventuelt spild. 
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Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Opstilling og drift af anlæg til filtrering af flydende affald, er efter Miljø-
center Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-
bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer at ændring af anlæg-
get kan betragtes som vedligeholdelse og ændringen vurderes ikke at 
være til skade for miljøet. 

                                                

 
Miljøforhold 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at opstilling og drift af anlæg til 
filtrering af flydende affald 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 det permanente anlæg.  
 
Såfremt opstilling og drift af anlæg til filtrering af flydende affald etable-
res i overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det vores op-
fattelse, at ændringen af opstilling og drift af anlæg til filtrering af fly-
dende affald ikke vil medføre betydende ændringer i Kommunekemis 
sikkerhedsniveau.  
 
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 23. september 2009 har Nyborg Kommune oplyst, at 
kommunen ikke har bemærkninger til det ansøgte.  
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 5. oktober 
2009 fremsendt afgørelse. Beredskabsafdelingens afgørelse er ved-
lagt.  

./. 

 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 27. oktober 2009 fremsendt afgørelse. 
Arbejdstilsynets afgørelse er vedlagt.  ./. 
 
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 3. november 
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 1. december 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 meddelt/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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