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1.  INDLEDNING 
 
Værkstedsbygningen er opført i 1984 og miljøgodkendt af Miljøstyrelsen i 
maj 1984. 
  
Værkstedsbygningen indeholder smede- og el-værksteder samt kontorloka-
ler og lagerfaciliteter. På værkstederne foretages en stor del af reparations- 
og vedligeholdelsesarbejderne på Kommunekemis egne anlæg. 
 
Afgørelsen omfatter hele Værkstedsbygningen og er en sammenskrivning 
og revision af den tidligere miljøgodkendelse, som hermed ophæves. 
 
Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkårene 
i delanlæggets miljøgodkendelse. Nærværende afgørelse erstatter dermed 
den hidtidige miljøgodkendelse: 
 

 23. maj 1984, Godkendelse af en værkstedsbygning med maskin-
værksted og andre værkstedsfaciliteter. 
 

Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår 
er ændret, uaktuelle vilkår er slettet, og nye er tilføjet. 
 
De eksisterende miljøgodkendelser er aftalt revurderet som et led i opdate-
ringen af samtlige miljøgodkendelser af Kommunekemis anlæg, der er 
meddelt før 1999. 
 
Anlægsteknisk beskrivelse kan ses i bilag D. 
 
Godkendelsens vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejled-
ninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcen-
ter Odenses praksis. 
 
Hovedhensynene i revisionen har været beskyttelse af omgivelserne i for-
bindelse med driftsforstyrrelser og spild. Miljøcenter Odense har vurderet at 
Værkstedsbygningen vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivel-
serne, når driften sker i overensstemmelse med den reviderede miljøgod-
kendelsen. 
  
Næste revurdering finder senest sted om 10 år (2019). 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Odense foreta-
get revurdering af delanlæggets tidligere miljøgodkendelser, som er mere 
end 8 år gamle: 
 

 23. maj 1984, Godkendelse af en værkstedsbygning med maskin-
værksted og andre værkstedsfaciliteter. 

 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, 
eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderin-
gen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

 
A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A2 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig.  

Indretning og drift 

 
B1 Oplag af de transportable trykflasker skal sikre mod påkørsel. 

Luftforurening 

C1 Maskinel slibning og skæring i jern og metal må kun foregå inden-
dørs og med afsugning. Afkast herfra skal forsynes med filter, der 
kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 20 
mg/normal m3, målt som 1 times middelværdi. 
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Maskinel slibning og skæring på / i større emner, må dog finde sted 
i mindre omfang udendørs. 

 
C2 Værkstedsbygningens 10 svejsesteder skal forsynes med effektiv 

procesventilation som er i stand til af fjerne den udviklede svejse-
røg. 

 
C3 I Værkstedsbygningen må der ved de 10 svejsesteder, svejses i 

ulegeret stål og rustfrit stål efter metoderne MMA (elektrodesvejs-
ning), MIG/MAG svejsning og TIG svejsning. 

 
C4 Procesventilationen fra de 10 svejsesteder skal forsynes med et 

filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. 
 
C5 Afkastet fra slibning, skæring og svejsestederne skal være opadret-

tet og forsynet med jethætte og føres mindst 1 meter over tagryg. 
 
C6 Kommunekemi skal kontrollere, vedligeholde og udskifte filtre fra 

slibning, skæring og svejsning i overensstemmelse med leverandø-
rens anvisninger. 

 
C7 Differenstrykket over filtrene skal overvåges elektronisk med alarm 

ved forhøjet tryk over filtrene. Filtrene på renluftsiden skal efterses 
visuelt 2 gange årligt.  Observationer fra eftersynet skal noteres i 
en journal som er tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
C8 Før nye filtre på afkast slibning, skæring og svejsning tages i brug, 

skal virksomheden fremskaffe følgende oplysninger fra leverandø-
ren: 

 Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filte-
ret er velegnet til den konkrete proces, samt at filteret kan 
tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. 
 

 Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af 
filteret. 
 

Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af 
filtre og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

Spildevand 

E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra værkstedsbygningen kan 
ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og over-
fladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overhol-
delse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overflade-
vand. Forurenet regnvand skal fjernes til behandling. 

Støj 

Støjgrænser 
F1 Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede virk-

somhed er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, dateret 30. maj 
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1997. Værkstedsbygningen skal indrettes og drives på en sådan 
måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra Værkstedsbygningen kan behandles på Kommunekemis 

egne anlæg. 

Jord og grundvand 

H1 Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og af-
fald skal ske miljømæssigt forsvarligt på befæstede og sikrede om-
råder med impermeabel belægning og med opkant eller tilsvarende, 
således at eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jor-
den eller afledning til kloak. Ved impermeabel belægning forstås tæt, 
fast belægning som fx asfalt, beton og sf-sten med tæt membran un-
der stenene. Området skal kunne indeholde rumfanget af den største 
beholder som er placeret på arealet. Området skal være indendørs 
uden afløb. 
 

H2 Kommunekemi skal mindst en gang pr. kalenderår kontrollere at om-
råder med impermeabel belægning er i god vedligeholdelsesstand, 
dvs. af belægningen fremstår uden revner eller skader, og at fugerne 
er hele og vedhæftende. 

Indberetning/rapportering 

 
I1 Der skal føres journal over eftersyn af impermeabel belægning, ef-

tersyn, rensning og udskiftning af filtre på filteranlæg. Der skal note-
res dato for ovenstående samt oplysninger om eventuelt forekom-
mende driftsforstyrrelser og korrigerende handlinger. 

 
Opbevaring af journaler 

I2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

Driftsforstyrrelser og uheld 

J1 Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til 
videre behandling på Kommunekemi. 
 

J2 Ved uheld med konsekvenser for det eksterne miljø, herunder jord 
og grundvand, underrettes tilsynsmyndigheden straks. 

Risiko/forebyggelse af større uheld 

K1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgø-
relsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fore-
bygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger 
at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med 
det til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. 
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K2 Værkstedsbygningen skal indgå i virksomhedens samlede sikker-

hedsrapport, ligesom anlæggene skal indgå i virksomhedens bered-
skabsplan. 

 

Ophør 

 
L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af Værkstedsbygningen 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare 
og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstalt-
ningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, og 
en redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
 
Virksomheder omfattet af regler om IPPC skal have deres miljøgodkendel-
ser revurderet første gang efter 8 år og derefter hvert 10. år. 
 
Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens 
indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om 
godkendelserne fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter. 
 
Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning 
mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for virksomhe-
dens regulering. 
 
Ligeledes vurderes det, om der er kommet nye miljømæssige lovkrav, der 
medfører ændringer i de vilkår, der er stillet til virksomheden. 
 
Det skal vurderes, om der er behov for vilkårsændringer som følge af den 
teknologiske udvikling (BAT – bedste tilgængelige teknik). 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Kommunekemi råder over egne smede-, maskin- og el-værksteder for repa-
ration og vedligeholdelse af de mange anlæg. Værkstederne er placeret i en 
527 m2 stor bygning i det nordøstlige hjørne af virksomhedens område. 
Bygningen rummer desuden grovlager og reservedelslager. 
 
De enkelte værksteder er indrettet med maskiner og faciliteter tilpasset de 
forskellige opgaver. Støv fra slibende maskiner samt svejserøg fjernes fra 
arbejdspladserne via punktafsug ved hjælp af et ventilationsanlæg, som 
også sørger for indblæsning af forvarmet erstatningsluft. Den bortsugede 
luftmængde passerer partikelfiltre inden den udsendes over bygningens tag. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Værkstedsbygningen er i overensstemmelse med den fysiske planlægning 
for området. Værkstedsbygningen er placeret på matr. 1 acx som er belig-
gende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommuneplan 
2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, som fastlægger områdets an-
vendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. Del-
anlægget er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes 
lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervsformål, miljø-
belastende virksomheder, se endvidere bilag B. 
 
Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne Tar-
co Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende umiddel-
bart nord for Kommunekemi a/s. 
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Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til Værkstedsbygningens 
placering er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav 
boligbebyggelse og som begge ligger i en afstand fra Værkstedsbygningen 
på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at Værkstedsbygningen er i overensstemmelse 
med den foreliggende planlægning for arealanvendelsen. 
 
Kommunekemi er beliggende ca. 1,5 km fra Natura 2000 – området, 
Østerø Sø. Området indeholder kystlagunen Østerø Sø, som er omgivet af 
strandenge og strandvolde. 
 
Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendel-
se/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 
levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyr-
relser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
 
Basisanalysen for Østerø Sø udarbejdet af Fyns Amt viser, at området er 
særligt sårbart over for tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, da 
vandudskiftningen ofte er meget begrænset og der sker en ophobning af 
stofferne i miljøet. 
 
På grund af den meget begrænsede udledning af forurening fra Værksteds-
bygningen vurderes delanlægget ikke at have nogen påvirkning af Østerø 
Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra Værkstedsbygnin-
gen ikke vil have betydning for områdets målopfyldelse. 

3.1.3 Nye lovkrav 

Godkendelses vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejled-
ninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcen-
ter Odenses praksis. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

 
Svejsesteder indrettes så emissionen herfra er i overensstemmelse med 
Luftvejledningen1 og Svejserøgsvejledningen2 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering at nærværende delanlæg er i over-
ensstemmelse med BAT. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

                                                 
1 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001. Luftvejledningen 
2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder der 
udsender svejserøg. 
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De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis Værkstedsbygningen afspejler den udvikling der har 
været indenfor BAT, love og miljøregler. 
 
Den teknologiske udvikling der foregår i samfundet generelt, foregår på 
samme måde for de forskellige områder af industrien, herunder oplag. Det 
medfører at BAT ændrer sig med tiden, hvilket betyder at ændringer af vil-
kår i forhold til en ældre godkendelse vil være et resultat af denne udvikling, 
selvom virksomheden måske ikke har ændret sig. 

3.2.2 Indretning og drift 

Det udvendige oplag af transportable trykbeholdere med bl.a. svejsegasser 
bør indrettes i overensstemmelse med beredskabslovgivningen og der bør 
stilles vilkår om at oplaget bør sikre mod påkørsel, fx i form af træ- eller 
jernpæle. 

3.2.3 Luftforurening 

 
Maskinel slibning og skæring i jern og metal bør kun foregå indendørs og 
med afsugning. Afkast herfra bør forsynes med filter, der kan overholde en 
emissionsgrænseværdi for total støv på 20 mg/normal m3, målt som 1 ti-
mes middelværdi. 
 
Det bør dog accepteres at maskinel slibning og skæring på / i større emner 
fx reparationer på slaggecontainerne m.v. kan ske udendørs, da det ikke er 
fysisk muligt at placere disse på værkstedet. 
 
Procesventilationen fra de 10 svejsesteder bør forsynes med et filter, der er 
i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen og i øvrigt være ind-
rettet i overensstemmelse med luftvejledningens krav til svejseanlæg. 
 
Virksomheden bør kontrollere, vedligeholde og udskifte filtre fra slibning, 
skæring og svejsning i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 
 
Differenstrykket over filtrene bør overvåges elektronisk og være forsynet 
med alarm som udløses ved forhøjet tryk over filtrene. Herved sikres det, at 
der altid er tilstrækkeligt sug, således at mængden af diffus emission til 
enhver tid vil være minimal. Filtrene på renluftsiden bør efterses visuelt 2 
gange årligt. Filtrene i anlægget er af et sådant materiale, at der ikke sker 
brud på disse og det er desuden ikke muligt at fejlmontere filtrene, hvorfor 
det vurderes, at visuelinspektion 2 gange årligt er tilstrækkeligt. Observati-
oner fra eftersynet bør noteres i en journal som er tilgængelig for tilsyns-
myndigheden. 
 
Før nye filtre på afkast slibning, skæring og svejsning tages i brug, skal 
virksomheden fremskaffe følgende oplysninger fra leverandøren: 

 Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filteret er 
velegnet til den konkrete proces, samt at filteret kan tilbageholde 
mindst 99 % af svejserøgen. 
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 Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filte-
ret. 
 

Driftsinstruks for filtre bør være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtre og 
forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

3.2.4 Lugt 

Det vurderes at der ikke vil være lugtgener fra Værkstedsbygningen. Der-
udover vil lugtbidrag fra delanlægget blive behandlet i den generelle miljø-
godkendelse for den samlede virksomhed. 

3.2.5 Spildevand 

Uforurenet regnvand og overfladevand fra Værkstedsbygningen kan ledes 
til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der 
er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende tilla-
delser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand fjernes 
til behandling. 

3.2.6 Støj 

Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede virksomhed 
er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, dateret 30. maj 1997. Værksteds-
bygningen bør indrettes og drives på en sådan måde, at disse støjgrænser 
for den samlede virksomhed overholdes. 

3.2.7 Affald 

Affald fra Værkstedsbygningen behandles på Kommunekemis egne anlæg. 

3.2.8 Jord og grundvand 

Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald bør 
ske miljømæssigt forsvarligt på befæstede og sikrede områder med imper-
meabel belægning og med opkant eller tilsvarende, således at eventuelt 
spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak. 
Ved impermeabel belægning forstås tæt, fast belægning som fx asfalt, be-
ton og sf-sten med tæt membran under stenene. Området bør kunne inde-
holde rumfanget af den største beholder som er placeret på arealet. Områ-
det bør være indendørs uden afløb. 
 
Kommunekemi bør mindst en gang pr. kalenderår kontrollere at områder 
med impermeabel belægning er i god vedligeholdelsesstand, dvs. af be-
lægningen fremstår uden revner eller skader, og at fugerne er hele og ved-
hæftende. 

3.2.9 Indberetning/rapportering 

Der bør føres journal over eftersyn af impermeabel belægning, eftersyn, 
rensning og udskiftning af filtre på filteranlæg. Der skal noteres dato for 
ovenstående samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrel-
ser og korrigerende handlinger. 
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Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til til-
synsmyndigheden og journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 
3 år. 

3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 

Spild bør straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til videre 
behandling på Kommunekemi.  Ved uheld med konsekvenser for det eks-
terne miljø, herunder jord og grundvand, bør tilsynsmyndigheden underret-
tes straks. 

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Værkstedsbygningen er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 21. 
august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerheds-
niveau. 
 
Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større 
uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør 
indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende 
sikkerhedsrapport. 
 
Værkstedsbygningen bør indgå i virksomhedens samlede sikkerhedsrap-
port, ligesom Værkstedsbygningen bør indgå i virksomhedens beredskabs-
plan. 

3.2.12 Ophør 

Der bør stilles vilkår til, at der ved ophør af drift træffes de nødvendige for-
anstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Udkast til revideret miljøgodkendelse af Værkstedsbygningen har været 
varslet for Kommunekemi A/S den 30. oktober 2009. Kommunekemi A/S 
har efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er indarbejdet i 
afgørelsen. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved e-mail af 3. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at de ikke har 
kommentarer til det fremsendte udkast. 
 
Ved e-mail af 10. november 2009 har Beredskabet fremsendt bemærknin-
ger til udkastet. 
 
Ved e-mail af 16. november 2009 har Nyborg Kommune meddelt at de in-
gen bemærkninger har til det fremsendte udkast. 
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3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

Opstart af revurderingen har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 
31. marts 2009. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbin-
delse. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således senest ske i 
2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en 
særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden 
etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der 
regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. En revurdering af 
anlægget kræver ikke en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller anden 
væsentlig ændring af anlægget. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000 – område Østerø Sø og er 
derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 
3.1.2. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
 

 23. maj 1984, Godkendelse af en værkstedsbygning med ma-
skinværksted og andre værkstedsfaciliteter. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes 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 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljø-
beskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og mil-

jø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underret-
ning om afgørelsen 

 
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 22. december 2009 inden 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 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, u-
de@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Tove Albrechtsen. 
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 
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5. BILAG 
 
Bilag A: Oversigtsplan i 1:25.000 
 
Bilag B: Omgivende naturområder (temakort) 
 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser 
 
Bilag D: Miljøteknisk beskrivelse 
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Værkstedsbygning 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Denne anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemis anlæg indeholder en 
beskrivelse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø- og risikoforhold. 
Der sker løbende en opdatering af samtlige anlægstekniske beskrivelser af 
Kommunekemis anlæg i forbindelse med større anlægsændringer og de be-
skriver status på tidspunktet for udarbejdelsen.  

 
Oplysninger om ejerforhold, listebetegnelse m.v. og fællesforhold med de øv-
rige anlæg fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommune-
kemi a/s. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes art 

Kommunekemi råder over en værkstedsbygning indeholdende smede- og el-
værksteder samt kontorlokaler og lagerfaciliteter. På værkstederne foretages 
en stor del af reparations- og vedligeholdelsesarbejderne på Kommunekemis 
egne anlæg. 
 
Værkstedsbygningen er et eksisterende anlæg, hvortil der om nødvendigt an-
søges om ny miljøgodkendelse. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes placering 

Plan over virksomhedens placering og oversigtsplan med angivelse af bygnin-
ger samt planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår 
af den Generelle miljøtekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Placeringen af den beskrevne værkstedsbygning er markeret med gul farve på 
Oversigtsplan, tegning nr. 268-00-20-0101. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes etablering 

Værkstedsbygningen er opført i 1984 og miljøgodkendt af Miljøstyrelsen i maj 
1984.  
 
Efterfølgende er der foretaget ændringer af bl.a. værkstedsindretning, ventila-
tionsanlæg og flaskecentral. 
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Værkstedsbygning 

Beskrivelse af anlæggenes indretning 

Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den 
Generelle miljøtekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Værkstedsbygningen dækker et areal på ca. 527 m2 og dele af bygningen er i 
to plan. Værkstedsbygningen indeholder følgende funktioner: 
 

 Maskinværksted med fræser, drejebænke og filebænke 

 Smedeværksted med filebænke og svejsearbejdspladser 

 Sortrum til slibende maskiner 

 Pladeværksted  

 El-værksted med automatikværksted 

 Grovvarelager med lager af brandbare væsker 

 Reservedelslager med lagerreoler og mezzanin 

 Kontorer og toiletter 

 

Indretningen af bygningen er vist på - Ny mezzanin til lageret - tegning nr. 268-
00-50-0005. 

 
Afdelingen beskæftiger permanent ca. 30 medarbejdere samt nogle få ekster-
ne håndværkere. I perioder med stop på forbrændingsanlæggene kan dette 
antal dog kortvarigt udvides med et større antal eksterne håndværkere. 

 
 

Adgangsveje og intern transport 
Transport af materialer og reservedele til og fra værksteder og lagre sker med 
gaffeltruck eller lastbil/mobilkran. Lageret råder over egen varebil samt gaffel-
truck til intern transport af tunge komponenter og materialer.  
 
Vognmænd, som rutinemæssigt fragter varer til lageret, har adgang til at be-
nytte porten ved værkstedsbygningen mod Lindholm Havnevej for at undgå 
denne trafikbelastning i hovedporten.    
 
 
Oplagring 
På grovvarelageret opbevares udover bl.a. jern og metal diverse smøremidler, 
rengøringsmidler og frostvæske emballeret i jerntromler og dunke. Det samle-
de oplag overstiger ikke 4.000 liter klasse III-1 produkter. Der opbevares ikke 
klasse I og II produkter. 
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Værkstedsbygning 

Udvendigt på nordsiden af bygningen opbevares desuden i flaskecentral 
transportable trykbeholdere med bl.a. svejsegasser (acetylen, oxygen og ar-
gon) i en samlet mængde på op til 600 liter. 
 
Ligeledes på nordsiden af værkstedsbygningen opbevares i aflåst skab mindre 
mængder (2-3 liter) flussyreholdigt flusmiddel til brug i forbindelse med svejs-
ning i rustfrit stål. 
 
Stålrør og stålprofiler i lange længder opbevares i øvrigt i specielt indrettede 
containere placeret i den østlige ende af containerplads nord. 
 
Kasserede stålemner fra værkstederne samles i skrotcontainer på nordsiden 
af bygningen inden de bortskaffes til genanvendelse. Desuden opbevares en 
kasse til opsamling af spildolie. 
 
 

Beskrivelse af anlæggenes produktion 

Værkstederne og lagrene er normalt bemandede indenfor almindelig arbejds-
tid på hverdage kl. 06:30 - 15:00. Udover denne periode kan der være aktivite-
ter i forbindelse med længerevarende stop på anlæggene og akutte reparati-
onsopgaver.  

 
 
 

Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgæn-
gelige teknik 

Placeringen af værkstedsbygningen er sket efter en plan for udnyttelsen af det 
daværende areal og på baggrund af et behov for udvidelse af de eksisterende 
faciliteter. 
 
I forbindelse med den seneste udbygning af ventilationsanlægget i 2001 er der 
etableret behovsstyring af blæserne ved hjælp af frekvensomformere samt 
varmegenvinding fra afkastluften. 
 

 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende for-
anstaltninger 

 
Luftforurening 
Bygningens mange rum er forsynet med mekanisk ventilation på forskellig vis. 
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Værkstedsbygning 

Pladeværkstedet er forsynet med rumventilation med en kapacitet på op til 
1.700 m3/h. Afkastet er ført udvendigt på bygningens nordside til afkast ca. 1½ 
m over bygningens tag.  El-værkstedet er ikke mekanisk ventileret.  
 
I maskinværkstedet inkl. sortrummet sørger et højtryksanlæg med en kapacitet 
på ca. 1.200 m3/h for punktafsug fra maskinerne. Ventilatoren er placeret på 
taget over sortrummet med afkast i ca. 1½ meters højde over taget. 
 
I smedeværkstedet, er ventilationsanlægget i 2001 udbygget med et reguler-
bart lavtryksanlæg med krydsvarmeveksler, som sørger for punktafsugning fra 
svejsearbejdspladser og støvende maskiner med en kapacitet på max. 
5.000 m3/h. Ud- og indblæsningen reguleres samstemmende via frekvensom-
formere afhængig af antallet af åbne sugesteder. De enkelte afsug er via 
spjæld elektrisk koblet til de pågældende maskiner og anlægget er indrettet 
med flow- og kapacitetsalarmer i henhold til Ats vejledning A.1.1 om Ventilati-
on på faste arbejdssteder. 
 
I både smede- og maskinværksted er det ældste ventilationssystem beståen-
de 2 loftsventilatorer på hver ca.1.700 m3/h og tilsvarende forvarmet frisklufts-
indtag i gavlvæggene gennem kalorifærer fortsat i drift. 
 
Indblæsning af forvarmet erstatningsluft til begge værksteder sker gennem 
stofposer i loftet via det fælles indblæsningsanlæg med en samlet max. kapa-
citet på ca. 6.000 m3/h.  
Inden afkastet i ca. 7 meters højde fra bygningens tag passerer luften fra beg-
ge de store anlæg partikelfiltre beregnet for svejserøg - type Camfil EU 6 hhv. 
Nordfab, 3N-45. Begge filtre er forsynet med differenstrykmålere. Ingen af de 
mindre rumafsug er forsynet med filtre. 
 
Kontorlokalerne er forsynet med rumudsugning gennem vægventilatorer hver 
med en kapacitet på 270 m3/h og friskluftindblæsning fra lavtryksanlægget via 
klimaanlæg. 
 

 
Spildevand 
Der afledes ikke processpildevand fra værkstedsbygningen. Forurenet vand 
fra rengøring af mindre emner f.eks. pumper og maskindele på den indrettede 
vaskeplads opsamles i lukket brønd og tømmes regelmæssigt med intern 
slamsuger til forbrænding via slamtankene. Rengøring af større emner foreta-
ges på spildbakken ved olieanlægget, hvorfra forurenet vand pumpes ind på 
olieanlægget og derfra til forbrænding på Kommunekemis egne anlæg. 
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Værkstedsbygning 

Regnvand fra tage og befæstede arealer omkring værkstedsbygningen afle-
des til Kommunekemis regnvandskloak. Se beskrivelsen af denne i Generel 
miljøteknisk beskrivelse af Kommunekemi. 
 
Sanitært spildevand afledes gennem særskilt kloak til Nyborg Kommunes 
Renseanlæg.  
 
Tidligere benyttede gulvafløb fra værkstederne er blændet af således at der 
ikke længere kan udledes spildevand gennem olieudskiller til kloak for sanitæt 
spildevand. 

 
 

Støj 
De eksterne støjbidrag fra værkstedsbygningen er omfattet af støjvilkårene for 
Kommunekemis samlede virksomhed, som kontrolleres med faste intervaller. 
Der henvises i øvrigt til den årlige statusrapport, som beskriver de generelle 
støjforhold. 
 
 
Affald 
På værkstederne opstår følgende typer affald: Spildolie, fedt, klude, metal-
skrot, filterposer og rengøringsmidler. Metalskrot samles i skrotcontainer og 
sendes til genbrug og de øvrige affaldsfraktioner behandles på Kommuneke-
mis egne anlæg.  
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den Generelle miljøtekniske be-
skrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 
Intern trafik 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår af den generelle beskrivelse af Kom-
munekemi a/s. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

Differenstrykket over filtrene på ventilationsanlæggene aflæses fast hver 
4. uge. Senest når værdien overstiger en fastlagt grænse udskiftes filteret af 
værkstedets eget personale. Derudover efterses værkstedsbygningens venti-
lationsanlæg i lighed med virksomhedens øvrige ventilationsanlæg af leveran-
døren - i dette tilfælde hver 6. måned.  
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed er omfattet af Kom-
munekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS. 
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Værkstedsbygning 
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Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

Kommunekemi er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om 
vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan 
medføre større uheld. Værkstedsbygningen er ikke vurderet at høre til disse 
aktiviteter, hvorfor der ikke her er gennemført særlige risikovurderinger af sik-
kerheden i forhold til omgivelserne.  
 
 

Ikke teknisk resume 

Kommunekemi råder over egne smede-, maskin- og el-værksteder for repara-
tion og vedligeholdelse af de mange anlæg. Værkstederne er placeret i en 527 
m2 stor bygning i det nordøstlige hjørne af virksomhedens område. Bygningen 
rummer desuden grovlager og reservedelslager. 
 
De enkelte værksteder er indrettet med maskiner og faciliteter tilpasset de for-
skellige opgaver. Støv fra slibende maskiner samt svejserøg fjernes fra ar-
bejdspladserne via punktafsug ved hjælp af et ventilationsanlæg, som også 
sørger for indblæsning af forvarmet erstatningsluft. Den bortsugede luftmæng-
de passerer partikelfiltre inden den udsendes fra bygningens tag. 
 
Afdelingen beskæftiger permanent ca. 30 medarbejdere samt nogle få ekster-
ne håndværkere. I perioder med stop på de større anlæg kan dette antal dog 
kortvarigt udvides med yderligere eksterne håndværkere 

 
 

Tegninger 
Oversigtsplan   tegning nr. 268-00-20-0101 

Klassifikationsplan  tegning nr. 200-00-50-0013 

Ny mezzanin til lageret  tegning nr. 268-00-50-0005 
 



  

 

Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Odense 
C. F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
Telefon 72 54 45 00 
post@ode.mim.dk 
www.ode.mim.dk 
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