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1.  INDLEDNING 
 
Kommunekemi er et aktieselskab, som er godkendt til behandling af 
farligt affald fra virksomheder og private.  Anlægget er beliggende på 
adressen Lindholmvej 3 i Nyborgs erhvervsområde ØST. 
 
Virksomheden råder over 2 turbineanlæg med 3,8 MW henholdsvis 12,5 
MW el-effekt. Formålet med begge anlæg er at udnytte en del af varme-
energien fra forbrændingen af farligt affald til produktion af el-energi.  
 
Drift af turbinerne giver anledning til følgende påvirkning af miljøet: 
 
 Støj 
 Udledning af kølevand fra 12,5 MW turbinen 

 
Hovedhensynene i revurderingen af turbineanlæg har været beskyttelse 
af omgivelserne i forbindelse med støj og påvirkningen af kølevand. Mil-
jøcenter Odense har vurderet at Kommunekemi vil kunne drives uden 
væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse 
med revurderingen af miljøgodkendelserne. 
 
Næste revurdering finder 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 fo-
retaget den første regelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere 
miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle: 
 

 Miljøstyrelsens godkendelse af 3. juni 1986 af 3,8 MW turbinean-
læg 

 Miljøstyrelsens godkendelse af 13. januar 1989 af 12,5 MW tur-
bineanlæg 

 
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 revurde-
ringen 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 retsbeskyttel-
sesperioden er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

 
A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgænge-

ligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om 
godkendelsens 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 3,8 MW turbineanlægget skal under drift være tilkoblet en mod-

tryksturbine og 12,5 MW turbineanlægget skal under drift være 
tilkoblet en kondensationsturbine. 

Spildevand 

C1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra Turbineanlæggene 
kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand 
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og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under 
overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og 
overfladevand. Forurenet regnvand skal fjernes til behandling. 

Støj 

Støjgrænser 
D1 Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede 

virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, dateret 30. 
maj 1997. Turbineanlæggene skal indrettes og drives på en så-
dan måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed 
overholdes. 

Affald 

Bortskaffelse af affald 
E1 Affald fra Turbineanlæggene kan behandles på Kommunekemis 

egne anlæg. 

Jord og grundvand 

F1 Råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere, der 
er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads 
med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal 
være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset 
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfla-
devand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den 
største opbevaringsenhed i området. 

Udledning af kølevand fra 12,5 MW turbine 

G1 Der må maksimalt udledes 4.000 m3 kølevand pr. time (svarende 
til 1,1 m3/sec.), og kølevandsmængden skal kontrolleres ved kon-
tinuerlig måling samt registrering hver time. 

 
G2  Der må ikke tilføres forurenende stoffer til kølevandet. 
 
G3 Kølevandets udløbstemperatur må højest være 10 °C højere end 

indløbstemperaturen, hvilket skal kontrolleres ved kontinuerlig 
måling og registrering af indløbs- og udløbstemperaturerne. Ved 
overtemperatur større end 10 °C skal der udløses alarm i virk-
somhedens kontrolrum. 

Indberetning/rapportering 

Kontrol med udledning kølevand 
H1 Der skal føres journal over registreringerne af overtemperatur og 

måling af flow på udledningen af kølevand. 
 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

H2 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måle-
udstyr, herunder kritiske komponenter som flowmåler i køle-
vandsledningen, målere til temperaturdifference mellem indløb 
og udløb. 
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Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
H3 Der skal endvidere føres journal over producerede mængder el 

og varme. 
 

Opbevaring af journaler 
H4 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indbe-

rettes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
H5 Kommunekemi skal 1 gang årligt indsende tallene fra det foregå-

ende kalenderår til tilsynsmyndigheden, af de 10 målinger der vi-
ste den højeste overtemperatur på kølevandet. 
 
En gang årligt fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden 
indeholdende oplysninger om produceret fjernvarme og el. 
 
Årsrapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab / 
EMAS-redegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsens regler, herunder fastsatte tidsfri-
ster (pt. 31. maj). 

Driftsforstyrrelser og uheld 

I1 Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale. 

Risiko/forebyggelse af større uheld 

J1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendt-
gørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på 
at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. 
Deraf følger at virksomheden skal indrettes og drives i overens-
stemmelse med det til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. 

 
J2 De 2 turbineanlæg skal indgå i virksomhedens samlede sikker-

hedsrapport, ligesom anlægget skal indgå i virksomhedens be-
redskabsplan. 

Ophør 

K1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af anlægget træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for 
at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. Virksomheden 
skal rydde op, rengøre lokaler, udstyr og anlæg, bortskaffe råva-
rer, kemikalier, olie og affald m.v. 

 
Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsyns-
myndigheden, og en redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden 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 miljøgodken-
delser revurderet første gang efter 8 år og derefter hvert 10. år. 
 
Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhe-
dens indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, 
og om godkendelserne fortsat er dækkende for virksomhedens aktivite-
ter. 
 
Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlæg-
ning mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for 
virksomhedens 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 

 
Kommunekemis forbrændingsanlæg er etableret med kedler. I disse 
kedler omsættes energien i den varme røggas til produktion af damp. 
Dampen anvendes efterfølgende bl.a. til drift af 3,8 MW turbineanlæg og 
12,5 MW turbineanlæg. 
 
3,8 MW turbinen er kølet i et lukket system af fjernvarmevandet fra Ny-
borg Fjernvarmeforsyning. 
 
12,5 MW turbinen er kølet med havvand fra Nyborg Fjord via pumpesta-
tionen på Lindholm Havn. Kølevandsmængden vil maksimalt udgøre 
4.000 m3/h. Havvandet indtages gennem en rist i bolværket ca. 4 m un-
der havoverfladen på vestsiden af kajanlægget i Lindholm Havn. Efter 
passage af turbineanlægget udledes kølevandet i bolværket på sydsiden 
af kajanlægget ca. 2 m under havoverfladen, se endvidere bilag D. 
 
Der tilsættes ingen stoffer til kølevandet og den eneste påvirkning af 
recipienten som følge af kølevandsudledningen er således den termiske 
påvirkning. Almindeligvis betragter man en overtemperatur på mindre 
end 1 °C som værende uden miljømæssig betydning. Kølevandet op-
varmes maksimalt 10 °C. DHI har i 1988 beregnet at, kølevandsfanen 
med en overtemperatur på 1 °C eller derover i den mest ugunstige situa-
tion vil strække sig 430 m væk fra udløbet og dække et område på 0,3 
km3. Dette kan bevirke, at det lavvandede område ved Lindholm kan 
blive påvirket. 
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VKI har desuden vurderet at der ikke forventes ændringer i artsdiversite-
ten, idet der er tale om en brakvandsfauna, som i forvejen er udsat for 
svingende temperaturer.  
 
Temperaturstigningen forventes at øge vækstraten for primærproduktion 
og dermed fødegrundlaget for bunddyrene. VKI har skønnet en tilvækst i 
primærproduktionen på årsbasis på ca. 20 % inden for det område, som 
berøres temperaturstigninger på mere end 1 °C. For Nyborg Fjord som 
helhed viser beregningerne, at stigningen i primærproduktion vil være af 
størrelsesordenen 1-2%. 
 
Efter ibrugtagningen af 12,5 MW turbinen er der udført kontrolmålinger 
af iltindhold i kølevandet samt mængden af opsamlet ristemateriale. 
Målingerne som blev udført af Samfundsteknik viste at iltsvindet i køle-
vandet lå på 0-0,5 mg O2/l. Det opsamlede ristemateriale bestod for-
trinsvis af tang/ålegræs med periodevis store mængder vandmænd. Der 
blev ikke konstateret døde fisk i ristematerialet. 
 
Det er derfor Miljøcenter Odenses vurdering, at de tidligere fremsendte 
beregninger og undersøgelser viser en beskeden påvirkning af de i for-
vejen temperaturtolerante organismer i lavtvandszonen omkring køle-
vandsudløbet ved Lindholm Havn. Det nærmeste Natura 2000 – områ-
det, Østerø Sø, beliggende ca. 1,5 km fra kølevandsudløbet vurderes 
derfor ikke at blive påvirket. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Turbineanlæggene på Kommunekemi er i overensstemmelse med den 
fysiske planlægning for området. Turbineanlæggene er placeret på matr. 
1 acx som er beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg 
Kommunes kommuneplan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, 
som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere be-
stemt kemiske virksomheder. De 2 turbineanlæg er desuden placeret i 
overensstemmelse med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervs-
område øst – et område til erhvervsformål, miljøbelastende virksomhe-
der, se endvidere bilag B. 
 
Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne 
Tarco Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende 
umiddelbart nord for Kommunekemi a/s. 
 
Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til de 2 turbineanlægs 
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 turbineanlæggene 
på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at de 2 turbineanlæg 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. 
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Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af inter-
nationale 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 
forstyrrelser, 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 stof-
fer, da vandudskiftningen ofte er meget begrænset og der sker en op-
hobning af stofferne i miljøet. 
 
På grund af den begrænsede udledning af kølevand fra 12,5 MW turbi-
neanlægget vurderes delanlægget ikke at have nogen påvirkning af 
Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at kølevandspåvirkningen 
fra 12,5 MW turbineanlægget ikke vil have betydning for områdets må-
lopfyldelse.  

3.1.3 Nye lovkrav 

 
Godkendelses vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vej-
ledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af 
Miljøcenter Odenses praksis. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

 
Turbineanlæggene er anlagt således, at transportafstandene for damp 
og kølemedier der de kortest mulige.  
 
Formålet med etablering af de 2 dampturbiner er at udnytte så stor en 
del af den producerede varmeenergi fra forbrændingsanlæggene som 
muligt i form af el-energi og fjernvarme. Desuden er styringen af genera-
torerne indrettet således, at virksomheden kan elforsynes isoleret, uaf-
hængigt af forsyninger udefra, og dermed undgå pludselige driftsforstyr-
relser med deraf følgende miljøpåvirkninger. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang 
anvender BAT i forbindelse med turbineanlæggene. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodken-
delsen for Kommunekemis Turbineanlæg 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 vilkår i forhold til en ældre godkendelse vil være et resultat af denne 
udvikling, selvom virksomheden måske ikke har ændret sig. 
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3.2.2 Indretning og drift 

3,8 MW turbineanlægget bør under drift være tilkoblet en modtryksturbi-
ne og 12,5 MW turbineanlægget bør under drift være tilkoblet en kon-
densationsturbine. 

3.2.3 Spildevand 

Uforurenet regnvand og overfladevand fra de 2 turbineanlæg kan ledes 
til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, 
der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende 
tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand 
fjernes til behandling. 

3.2.4 Støj 

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

3.2.5 Affald 

Affald fra de 2 turbineanlæg behandles på Kommunekemis egne anlæg. 

3.2.6 Jord og grundvand 

Råvarer og hjælpestoffer bør opbevares i egnede beholdere, der er pla-
ceret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med imper-
meabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet såle-
des, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulig-
hed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal 
kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 

3.2.7 Udledning af kølevand fra 12,5 MW turbine 

Der er stillet vilkår om en maksimal overtemperatur af kølevandet på 10 
°C, for at sikre at den termiske belastning forbliver begrænset. Det vur-
deres at den maksimale termiske belastning på den baggrund er svag. 
 
Derudover er der stillet vilkår om registrering af kølevandets temperatur 
og mængde. Dette vilkår er stillet for at tilsynsmyndigheden kan kontrol-
lere, at virksomheden til enhver tid overholder en maksimal overtempe-
ratur på 10 °C på kølevandet. Ligeledes er der stillet vilkår om at køle-
vandet ikke må indeholde forurenende stoffer og om at der føres journal 
over registreringen, og at journalen er tilgængelig for tilsynsmyndighe-
den. 

3.2.8 Driftsforstyrrelser og uheld 

Spild bør straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til vi-
dere behandling på Kommunekemi. Ved større uheld bør der anvendes 
slamsuger eller lignende udstyr.  
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3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 

De 2 turbineanlæg er ikke i sig selv omfattet af risikobekendtgørelsen og 
dermed af risikomyndighedernes afgørelse af 21. august 2008 om sik-
kerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau. 
 
Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge stør-
re uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomhe-
den bør indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid 
gældende sikkerhedsrapport. 
 
Turbineanlæggene bør indgå i virksomhedens samlede sikkerhedsrap-
port, ligesom de 2 turbineanlæg bør indgå i virksomhedens beredskabs-
plan. 

3.2.15 Ophør 

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

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Udkast til revideret miljøgodkendelse af de 2 turbineanlæg har været 
varslet for Kommunekemi A/S den 2. november 2009. Kommunekemi 
A/S har efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er ind-
arbejdet i afgørelsen. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved e-mail af 2. november 2009 har Nyborg Kommune meddelt at kom-
munen ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast. 
 
Ved e-mail af 19. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Ar-
bejdstilsynet ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast. 
 
Ved e-mail af 10. november 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsaf-
delingen meddelt at Beredskabet ikke har bemærkninger til udkastet. 
 

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 for-
bindelse. 
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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 an-
den 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: 
 

 Miljøstyrelsens afgørelse af 3. juni 1986 til 3,8 MW turbineanlæg 
 

 Miljøstyrelsens afgørelse af 13. januar 1989 til 12,5 MW turbinean-
læg 

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 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning 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 være modtaget senest 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. 
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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  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Greenpeace, Bredgade 20, Baghuset 4. sal, 1260 København K, 
info.nordic@greenpeace.org 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, 
natur@dof.dk 
 
Dansk Sejlunion, Brøndby Station 20, 2605 Brøndby. ds@sejlsport.dk 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. 
mail@dkfisk.dk 
 
Dansk Fritidsfiskerforbund, Genner Bygade 74, 6230 Rødekro. forman-
den@fritidsfiskerforbundet.dk 
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5. BILAG 
 
Bilag A: Oversigtsplan i 1:25.000 
 
Bilag B: Omgivende naturområder (temakort) 
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Miljøteknisk beskrivelse - Turbineanlæg 3,8 MW samt 12,5 MW 

 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Denne anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemis anlæg indeholder en beskri-
velse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø- og risikoforhold. Der sker lø-
bende en opdatering af samtlige anlægstekniske beskrivelser af Kommunekemis an-
læg i forbindelse med større anlægsændringer og de beskriver status på tidspunktet 
for udarbejdelsen.  
 
Oplysninger om ejerforhold, listebetegnelse m.v. og fællesforhold med de øvrige an-
læg fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes art 

Kommunekemi råder over 2 turbineanlæg med 3,8 MW hhv. 12,5 MW el-effekt. For-
målet med begge anlæg er at udnytte en del af varmeenergien fra forbrændingen af 
farligt affald til produktion af el-energi til eget forbrug samt til levering af overskud til 
elforsyningsnettet. 
 
Begge de beskrevne turbiner er eksisterende anlæg, hvortil der søges nye miljøgod-
kendelser. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes placering 

Plan over virksomhedens placering og oversigtsplan med angivelse af bygninger 
samt planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår af den 
generelle beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Placeringen af de beskrevne anlæg er markeret med gul farve på vedlagte oversigts-
plan - tegning nr. 274-50-0101, Oversigtsplan. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes etablering 

3,8 MW turbinen er opført i 1986 og miljøgodkendt af Miljøstyrelsen i juni 1986. 
 
12,5 MW turbinen er opført i 1988/89 og miljøgodkendt af Miljøstyrelsen i januar 
1989. I 1992 er der i forbindelse med en ombygning af kølevandsindtaget ansøgt om 
fornyet miljøgodkendelse hos Miljøstyrelsen, men denne er aldrig blevet meddelt 
virksomheden. 
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Miljøteknisk beskrivelse - Turbineanlæg 3,8 MW samt 12,5 MW 

 

Beskrivelse af anlæggenes indretning og produktion 

Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den gene-
relle miljøtekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

3,8 MW turbine 

Anlægget er placeret mellem Mandskabsbygningen og Lagerhal III langs virksomhe-
dens vestlige skel mod Lindholmvej.  
 
3,8 MW turbinen er af fabrikat BBC og anlægget består af følgende hovedkomponen-
ter: 

 Bygning 

 Dampdrevet turbine 

 Bulderhus 

 3,8 MW generator 

 Fjernvarmekølet kondensator 

 El-tavler 

 Luftkølet vandkøler 

 Hjælpekondensator 

 
Turbineanlægget består af en 3,8 MW vekselstrømsgenerator tilkoblet en modtryks-
turbine, der bliver drevet af damp fra kedlerne på Kommunekemis forbrændingsan-
læg. Efter trykfald over turbinen fra 12 bar/250 °C til 1 bar/120 °C kondenseres dam-
pen i en varmeveksler med fjernvarmevand fra Nyborg Kommunes Fjernvarmestati-
on, Fladet på den anden side af Lindholmvej. Herfra sendes fjernvarmevandet ud i 
det kommunale fjernvarmenet.  
 
Fra kedlerne til turbinen transporteres dampen i isolerede rør anbragt i rørbroer i en 
højde på 4-5 m over terræn. Fra fjernvarmecentralen pumpes fjernvarmevandet til 
kondensatoren i turbinebygningen gennem isolerede rør anbragt i rørbro tværs over 
Lindholmvej. Rørbroen over Lindholmvej er sikret mod påkørsel ved hjælp af en ra-
darbaseret overvågning tilsluttet en akustisk/visuel alarm. Efter kondensering af 
dampen pumpes kondensatet retur til en 22 m3 kondensattank på taget af service-
bygningen og derfra, via en 75 m3 kondensattank, tilbage til forbrændingsanlægge-
nes dampkedler i isolerede rør ligeledes anbragt i rørbroer.  
 
Servicebygningen er beliggende umiddelbart syd for Uorganisk anlæg og indeholder 
en lang række servicefunktioner for de øvrige anlæg f.eks. intern varmeforsyning, 
trykluftkompressorer, vandbehandlingsanlæg, vakuumanlæg og anlæg for laborato-
riegasser.  
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Miljøteknisk beskrivelse - Turbineanlæg 3,8 MW samt 12,5 MW 

 
Turbineanlægget er placeret i en betonbygning, som dækker et areal på 11 m x 13 m 
eller ca. 140 m2. Derudover findes mindre tilbygninger for transformer, 10 KV forde-
lingsanlæg, køleanlæg samt hjælpekondensator. Indretningen af anlægget fremgår af 
Turbinebygning - Plan, snit og facader, tegning nr. 274-10-50-0001. 
 
Turbineanlægget er indrettet til, ved udfald af elforsyningsnettet, automatisk at kunne 
omkoble til såkaldt ”Ø-drift”. Derved kan generatoren levere tilstrækkelig strøm til, at 
en række af Kommunekemis vigtigste behandlingsanlæg kan fortsætte deres produk-
tion uafhængigt af det eksterne elforsyningsnet. I situationer, hvor 3,8 MW turbinen 
er i samdrift med 12,5 MW turbinen og der sker netudfald, vil 12,5 MW turbinen gå i 
Ø-drift og 3,8 MW turbinen koble ud. 
 
I tilfælde af udkobling af turbinen eller manglende køling fra fjernvarmevandet vil den 
luftkølede hjælpekondensator overtage kondenseringen af den overskydende damp. 
Er den lille turbine ikke i drift dækkes varmebehovet til fjernvarme af højtrykskonden-
satorer på Nyborg Kommunes Fjernvarmestation. 
 
Styring og overvågning af turbineanlægget sker fra forbrændingsanlæggenes kontrol-
rum via SRO-anlæg.  
 
3,8 MW turbinen er primært i drift i vinterhalvåret, typisk i ugerne 40 - 18. Årsagen er, 
at der med et lavt fjernvarmeforbrug og dermed lav ydelse på turbinen, ikke er øko-
nomi i at holde den i drift. 
 
En systematisk procesbeskrivelse for turbineanlægget fremgår af PI-diagrammet, 
tegning nr. 274-10-55-0002. 
 
 

12,5 MW turbine 

Turbineanlægget er placeret syd for Forbrændingsanlæg IV mellem dette anlægs 
støvfilter og røggasrensning. Turbinen kører året rundt. 

 
12,5 MW turbinen er af fabrikat AEG KANIS og anlægget består af følgende hoved-
komponenter: 

 Turbinebygning 

 Turbinesal med dampdrevet turbine 

 Bulderhus 

 Havvandskølet kondensator 

 Teknikrum 

 Transformerrum 

 75 m3 Kondensattank 
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Miljøteknisk beskrivelse - Turbineanlæg 3,8 MW samt 12,5 MW 

 
Turbineanlægget består af en 12,5 MW vekselstrømsgenerator tilkoblet en konden-
sationsturbine, som bliver drevet af damp fra kedlerne på Kommunekemis forbræn-
dingsanlæg for farligt affald. Efter trykfald over turbinens 2 trin fra 35 bar til 12 bar og 
videre til 0,04 bar kondenseres dampen i en havvandskølet varmeveksler og kon-
densatet returneres til forbrændingsanlæggenes dampkedler via en 75 m3 konden-
sattank på turbinebygningens tag.  
 
Turbineanlægget er placeret i en ca. 420 m2 stor bygning udført af betonelementer. 
Bygningen måler udvendig 21 x 20 m og har over teknik- og elrum en udvendig højde 
på 7,3 m. Turbinesalen alene udgør et areal på 13,9 x 20 m med en største udvendig 
højde på 9,0 m. Se Turbinebygning. Plan, facade, tegning nr. FBF-20000-03 samt 
Turbinebygning. Plan, snit, tegning nr. FBF–40016–02. 
 
Kondensattanken er placeret oven på teknik- og elrum på den laveste del af turbine-
bygningen. Foruden kondensattanken er på den nordlige side af bygningen placeret 
et målehus for kontinuert røggasmåling. Målehuset er opført som en stålkonstruktion 
beklædt med stålprofilplader, hvorigennem røggaskanalerne fra Forbrændingsanlæg 
I, III og IV passerer. 
 
En systematisk beskrivelse af 3,8 MW turbinen fremgår af Turbine, PI-diagram, teg-
ning nr. 274-10-55-0002. 
 
Pumpestation 
Havvandet til kondensering af dampen tages fra Nyborg Fjord ved Lindholm Havn og 
sendes via en pumpestation på havnens område frem til turbinen på Kommunekemis 
område.  
 
Pumpestationen består af følgende hovedkomponenter: 

 Bygning 

 Indløbskammer med risteværk 

 Spulepumper 

 ”Vandmandspumper” 

 Pumpeledning for udpumpning af ristegods  

 Kølevandspumper 

 Fremløbsledning 

 Returledning med shunt 

 
Pumpestationen er placeret på lejet areal på Lindholm Havn. Bygningen, som er op-
ført af betonelementer, dækker et areal på 6 x 17 meter eller ca. 100 m2 og er sepa-
rat indhegnet og aflåst. Se tegning nr. GEN-10008-05.  
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Miljøteknisk beskrivelse - Turbineanlæg 3,8 MW samt 12,5 MW 

I pumpestationen indtages havvandet gennem en rist i bolværket ca. 4 m under hav-
overfladen på vestsiden af kajanlægget til et indløbskammer med 2 stk. 10 mm riste-
værker for tilbageholdelse af større urenheder som f.eks. tang og vandmænd. Riste-
værkerne renholdes med et automatisk skrabeværk og ristegodset skylles med hav-
vand ned i en pumpesump, hvorfra det pumpes ud gennem et Ø160 mm PEL-rør 
parallelt med returledningen for kølevandet til udmundingen i bolværket på sydsiden 
af kajanlægget ca. 2 m under havoverfladen. Efter passage af ristene løber havvan-
det videre til de 2 kølevandspumper, som sender det gennem en ca. 300 m lang 
Ø900 PEL-rørledning til turbineanlægget på Kommunekemis areal med et maksimalt 
flow på ca. 4000 m3/h. Se Oversigtstegning over pumpestation, tegning nr. FBF-
80012-00. 
 
Efter passage af turbinen kondenseres dampen i en varmeveksler. 
 
Fra varmeveksleren i turbinebygningen pumpes det opvarmede kølevand gennem en 
tilsvarende rørledning retur til pumpestationen, hvor en del af kølevandet, i den kolde 
årstid, shuntes tilbage til indløbskammeret for at hæve temperaturen på indløbet til 
varmeveksleren. Dette gøres for at modvirke korrosion i varmeveksleren. Dette med-
fører, at der i perioder med lav havvandstemperatur og/eller lav turbineydelse udle-
des mindre mængder kølevand, men ved en højere temperatur end uden shuntning. 
Styringen sker via kontrolrummets SRO-anlæg. Indretningen af pumpehuset fremgår 
af tegning nr. FBF-40031-01. 
 
Begge kølevandsledninger er mellem pumpestationen og turbinebygningen nedgra-
vet i et rørtracé sammen med produktledning og svagstrømskabler. Produktledningen 
er dog ført op i rørbro fra Kommunekemis skel. Se Hovedkølevandssystem. Snit i 
rørtracé, tegning. nr. FBF-40019-0. 
 
Før indgangen til varmeveksleren passerer kølevandet et muslingefilter med en ma-
skevidde på 5 mm. Trykfaldet over filteret overvåges og rensning sker automatisk. 2 
gange i døgnet renses varmeveksleren for belægninger ved gennemskylning med 
skumgummikugler, som efterfølgende frasepareres over et risteværk.   
 
En systematisk beskrivelse af damp/kondensationsanlæggets drift fremgår af Pum-
perum - Turbinebygning 12,5 MW, PI-diagram, tegning nr. 250-77-55-0002. 
 
Beskrivelse af indretning og drift af det samlede damp/kondensatsystem fremgår af 
Damp og kondensat for Kommunekemi. Princip rørdiagram, tegning nr. GEN-80003-
2. 
 
Hjælpestoffer 
Der benyttes ikke hjælpestoffer ud over, hvad der er nødvendigt for den almindelige 
vedligeholdelse af anlæggene. 
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Miljøteknisk beskrivelse - Turbineanlæg 3,8 MW samt 12,5 MW 

 

Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgængelige 
teknik 

Turbineanlæggene er anlagt således, at transportafstandene for damp og kølemedier 
er de kortest mulige inden for rammerne af de tilgængelige arealer.  
 
Formålet med etablering af de 2 dampturbiner er at udnytte så stor en del af den 
producerede varmeenergi fra forbrændingsanlæggene som muligt i form af el-energi 
og fjernvarme.   
 
Desuden er hensigten at dække mest muligt af energien til driften af Kommunekemis 
egne anlæg - både under den daglige drift og som forsyningssikkerhed ved udfald på 
elforsyningsnettet. Styringen af generatorerne er derfor indrettet således, at virksom-
heden kan elforsynes isoleret, uafhængigt af forsyninger udefra, og dermed undgå 
pludselige driftsforstyrrelser med deraf følgende miljøpåvirkninger. 
 
Endelig udgør salg af el- og varmeenergi en væsentlig del af virksomhedens ind-
tægtsgrundlag. 
 
Produktionen af el-energi til elforsyningsnettet udgjorde i 2008 ca. 60.000 MWh og 
leverancen af fjernvarme til fjernvarmenettet i Nyborg udgjorde tilsvarende ca. 
162.000 MWh. 
 
 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger 

 
Luftforurening 
Der forekommer ikke fra turbinerne afkast af luftformige stoffer eller partikler til omgi-
velserne.  
 
Når forbrændingsanlæggene er i drift forekommer der til stadighed let afdampning af 
vanddamp fra dampsystemet f.eks. fra kondensattanke, termiske udluftere og prøve-
udtag. I tilfælde af uregelmæssigheder i driften af kedlerne kan der forekomme kort-
varig udblæsning af vanddamp fra sikkerhedsventiler. Kondensatet tilsættes ammo-
niak som pH-regulerende stof i en mængde svarende til 1 mg/l i kondensatet. Da der 
ikke finder nogen omsætning af ammoniak sted i systemet, vil hele forbruget på 24 
kg/år ammoniak (NH3) blive emitteret til omgivelserne. Ved pH = 9,75 (9,5 - 10,0) er 
forholdet mellem gasformig ammoniak og opløst ammonium ca. 3-1.  
Afdampningen til atmosfæren skønnes derfor at være 3/4 af årsforbruget eller 18 kg 
ammoniak (NH3) pr. år. 
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Miljøteknisk beskrivelse - Turbineanlæg 3,8 MW samt 12,5 MW 

Spildevand 
Der fremkommer ikke sanitært spildevand fra turbineanlæggene. 
 
Processpildevand 
Der fremkommer ikke processpildevand fra turbineanlæggene. 
 
Vand fra rengøring af anlæg 
Fremkommer kun ved etablering (udsyring af kondensatorer og rør). Hvis vandet in-
deholder stoffer, som overskrider vilkårene for afledning af regnvand eller processpil-
devand bortskaffes dette ved behandling på Kommunekemis egne anlæg. 
 
Overfladevand/regnvand 
Regnvand fra turbinebygningernes tagflader ledes til Kommunekemis interne regn-
vandskloak, hvorfra afløbet overvåges inden det ledes til den kommunale regnvands-
kloak. Se Generel miljøteknisk beskrivelse af Kommunekemi. 
 
Kedelvand fra bundblæsning og kondensat fra dampledninger og lækager ledes til 
regnvandskloakken. Som følge af ligevægtsforskydningen mellem gasformig ammo-
niak og opløst ammonium ved pH = 9,75 svarer udledningen her til 1/4 af årsforbru-
get eller ca. 6 kg ammoniak (NH3) pr. år. 
 
3,8 MW turbinen er kølet i et lukket system af fjernvarmevandet fra Nyborgs fjern-
varmeforsyning. Efter opvarmning sendes vandet retur til fjernvarmenettet. En mindre 
mængde byvand på 1-2 m3 pr døgn benyttes dog til drift af vakuumpumper. Afløbet 
herfra ledes til regnvandskloakken.   
 
12,5 MW turbinen er kølet med havvand fra Nyborg Fjord via pumpestationen på 
Lindholm Havn. Forbruget under drift er op til 4000 m3 pr time med en maksimal 
overtemperatur på 10 °C.  
 
I forbindelse med ansøgningen om godkendelse af turbineanlægget i 1988 blev det 
vurderet, hvilken indflydelse kølevandsudledningen ville have på havmiljøet i Nyborg 
Fjord. Almindeligvis betragter man en overtemperatur på mindre end 1 °C som væ-
rende uden miljømæssig betydning. DHI har således i foreløbigt notat fra april 1988 
beregnet, at kølevandsfanen med en overtemperatur på 1 °C eller derover i den mest 
ugunstige situation vil strække sig 430 m væk fra udløbet og dække et område på 0,3 
km2. Dette kan bevirke, at det lavvandede område ved Lindholm kan blive påvirket. 
Se vedlagte DHI rapport nr. 5925/HS/ulb/r105. 
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Der forventes ingen ændringer i artsdiversiteten, idet der er tale om en brakvands-
fauna, som i forvejen er udsat for svingende temperaturer. Temperaturstigningen kan 
derimod forventes at øge vækstraten for primærproduktionen og dermed fødegrund-
laget for bunddyrene. VKI har på baggrund af DHIs beregninger skønnet en tilvækst i 
primærproduktionen på årsbasis på ca. 20% inden for det område, som berøres af 
temperaturstigninger på >1 °C. For Nyborg Fjord som helhed viser beregningerne, at 
stigningen i primærproduktionen vil være af størrelsesordenen 1-2%. Se bilag 2, VKI 
rapport nr. 1988.06.28 ds/jab. 
 
Kommunekemi har undersøgt muligheden for at benytte andre kølesystemer, men i 
et internt notat fra april 1988 er det vurderet, at køling med havvand giver det mest 
stabile og økonomiske køleanlæg. Se bilag 5, Notat AR/KF 88.04.28. 
 
I forbindelse med ibrugtagningen af 12,5 MW turbinen blev der i september og okto-
ber 1991 udført kontrolmålinger af iltindhold og temperatur i kølevandet samt mæng-
den af opsamlet ristemateriale. Målingerne blev foretaget af Samfundsteknik A/S i 
Fredericia og rapporteret i januar 1992. Se bilag 3. Temperaturstigningen på køle-
vandet lå i perioden på 12-14 °C og iltsvindet i kølevandet lå på 0-0,5 mg O2/l. Det 
opsamlede ristemateriale varierede mellem 1 og 58 kg/døgn og bestod fortrinsvis af 
tang/ålegræs med periodevis store mængder vandmænd. Der blev ikke konstateret 
døde fisk i ristematerialet. 
 
Støj 
Dampturbinerne med elgeneratorerne udgør betydelige støjkilder og er derfor støj-
dæmpet med specielle buldrehuse samt af turbinebygningerne. De eksterne støjbi-
drag fra turbinerne er omfattet af støjvilkårene for Kommunekemis samlede virksom-
hed, som kontrolleres med faste intervaller.  
 
Der henvises i øvrigt til den årlige statusrapport, som beskriver virksomhedens bidrag 
til støjniveauet i nærområdet. 
 
Affald 
Der fremkommer ikke fra turbineanlæggene affald ud over, hvad der opstår ved al-
mindelig service og vedligeholdelse f.eks. spildolie og fedt, klude, metalskrot og ren-
gøringsmidler. Metalskrot vil så vidt muligt blive indsamlet til genbrug og de øvrige 
affaldsfraktioner vil blive behandlet på Kommunekemis egne anlæg.  
 
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den generelle beskrivelse af Kommu-
nekemi a/s.  
 
Overvågning af evt. forurening af jord og grundvand på grund af utætheder på hav-
vandsledningen sker i rensebrønde, som er anbragt med ca. 100 m mellemrum på 
strækningen til Lindholm Havn. Herfra oppumpes indsivet regnvand/grundvand fra 
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rørtracé og evt. udsivning fra ledningerne ved hjælp af niveaustyrede pumper. Hvis 
vandindtrængningen overstiger pumpekapaciteten afgiver niveaumåleren alarm til 
kontrolrummet. 
 
Til- og frakørsel 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår af den generelle beskrivelse af Kommune-
kemi a/s. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

Der foretages måling og registrering af flow i kølevandsledningen og temperaturdiffe-
rence mellem indløb og udløb fra den havvandskølede kondensator i 12,5 MW turbi-
nebygningen.  
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvejlednin-
ger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- og sikkerheds-
ledelsessystem - KKMS, herunder: 
 

 Driftsvejledning for 3,8 MW turbine  Reg. nr. 274/00/DV 001 
 Driftsvejledning for 12,5 MW turbine Reg. nr.275/00/DV 001 

 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

Kommunekemi er omfattet af Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om vurde-
ring af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre 
større uheld.  
 
Driften af turbinerne er dog ikke direkte relateret til behandling af farligt affald, men 
derimod til energiproduktion på baggrund af affaldsbehandlingen, og denne del af 
Kommunekemis aktiviteter skønnes ikke at indebære nogen forøget risiko for naboer 
og medarbejdere.   
 
De miljømæssige påvirkninger er beskrevet under afsnittet Oplysninger om forure-
ning og forureningsbegrænsende foranstaltninger. 
 
 

Ikke teknisk resume 

Kommunekemi har gennem hele sin udvikling søgt at udnytte en så stor del som mu-
ligt af den energi, som dannes ved forbrænding af det farlige affald i Forbrændings-
anlæg I, III og IV. Der er derfor etableret kedler på alle disse forbrændingsanlæg. I 
dampkedlerne omsættes energien i den varme røggas til produktion af damp. Dam-
pen anvendes efterfølgende til drift af to elproducerende turbineanlæg.  
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Efter udnyttelse af dampens tryk til drift af turbinerne kondenseres dampen i konden-
satorer inden kondensatet returneres til dampkedlerne. Den ene kondensator benyt-
ter fjernvarmevandet fra Nyborgs fjernvarmenet til køling, hvorved en stor del af den 
resterende varmeenergi i dampen udnyttes. Den anden kondensator benytter hav-
vand til kondenseringen, hvorved kondensationsenergien ledes ud i Nyborg Fjord. 
Det er ikke med de nuværende teknikker og afsætningsmuligheder økonomisk renta-
belt at udnytte større dele af den producerede energi.  
 
Kommunekemi producerede i 2008 på denne måde ca.: 

 60.000 MWh i form af el-energi og  

 162.000 MWh i form af fjernvarme svarende til 82% af Nyborgs fjernvar-
mebehov.  

 
Der er forud for etableringen af den havvandskølede turbine foretaget omfattende 
beregninger og vurderinger af kølevandsudløbets effekt på flora og fauna i Nyborg 
Fjord. Konklusionen er, at der kun er forudset beskedne påvirkninger af de i forvejen 
temperaturtolerante organismer i lavtvandszonen omkring kølevandsudløbet ved 
Lindholm Havn.  
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Bilagsfortegnelse 

Den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt: 
 

 Bilag 1: Notat til Kommunekemi vedrørende foreløbige beregninger af spred-
ning af kølevand i Nyborg Fjord. DHI-rapport nr. 5926/HS/ulb/r105. 

 
 Bilag 2: Biologiske effekter ved udledning af kølevand i Nyborg Fjord. VKI-

rapport nr. 1988.06.28 ds/jab 
 
 Bilag 3: Rapport vedrørende ilt- og temperaturforhold i forbindelse med ud-

ledningen af kølevand fra 12,5 MW turbine. Intern rapport nr. 
HCC/24-01-92 

 
 Bilag 4: Beregning over udbredelse af kølevandsfane for 12,5 MW turbine på 

Kommunekemi. DHI-notat nr. 6978-1/9208.jer 
 
 Bilag 5: 12,5 MW turbineanlæg på Kommunekemi a/s. Redegørelse for valg 

af kølesystem. Internt notat nr. AR/KF 88.04.28 
 
 
samt følgende tegninger: 
 

 274-00-50-0101 Oversigtsplan. 

 274-10-50-0001 3,8 MW Turbinebygning. Plan, snit og facader 

 274-10-55-0002 3,8 MW Turbine, PI-diagram 

 FBF-20000-03 12,5 MW Turbinebygning. Plan, facade  

 FBF-40016-02 12,5 MW Turbinebygning. Plan, snit 

 250-77-55-0002 Pumperum - Turbinebygning 12,5 MW. PI-diagram 

 GEN-80003-12 Damp og kondensat for KK. Princip rørdiagram 

 260-08-50-0001 Kølevand til Lindholm Havn 

 FBF-40031-01 Pumpehus, Lindholm. Plan 

 FBF-80012-00 Lindholm Havn. Oversigtstegning over pumpestation. 

 FBF-40019-00 Hovedkølevandssystem. Snit i rørtracé.  
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