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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 forsøgs-
anlæg til filtrering af flydende affald 
 
Miljøcenter Odense har den 5. marts 2009 modtaget ansøgning fra Kom-
munekemi a/s om opstilling og drift af forsøgsanlæg 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 produktionsforberedelse i Tankgård I og II ledes 
det igennem en shredder, hvor massive faststofdele neddeles/knuses. Ho-
vedparten af stoftrevler, plastikstykker og lignende fraktioner passerer dog 
upåvirket igennem shredderen. 
 
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 løse ovennævnte problem er Kommunekemi ved at undersøge mu-
lighederne for at filtrere det flydende affald. 
 
I den forbindelse har Kommunekemi fået stillet et selvrensende forsøgsfilter 
til rådighed fra HECO Filtration A/S i Hedensted. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Filteret opstilles i spildbakken (ATEX zone 2) umiddelbart vest for jordtan-
kene mellem Tankgård I og II, og indbygges i fremløbet til ringledningen ved 
forbrændingsanlæggene. 
 
Filtratafgangen fra filteret føres via en lukket rørforbindelse til en af jordtan-
kene, hvorfra filtratet fjernes med slamsuger. 
 
Hele anlægget er et lukket system. 
 
Forsøgsfilter med dertil hørende udrustning er ikke ATEX godkendt. Derfor 
opsættes der detektorer i området, for gasudkobling af el-forsyningen til 
filteret, ved eventuelt gasalarm. 
 
Montagearbejdet forventes påbegyndt ved udgangen af uge 10. Filteret for-
ventes idriftsat i uge 12 og forsøgsperioden forventes at foregå frem til uge 
19. 
 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Opstilling og drift af forsøgsanlæg til filtrering af flydende affald, er efter 
Miljøcenter 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 forsøgs-
anlæg til filtrering af flydende affald ikke vil betyde væsentlige ændrin-
ger af Kommunekemis udsendelse af forurening til omgivelserne, hver-
ken 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 forsøgsanlægget.  
 
Såfremt opstilling og drift af forsøgsanlæg til filtrering af flydende affald 
etableres i overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det vores 
opfattelse, at ændringen af opstilling og drift af forsøgsanlæg til filtre-
ring af flydende affald ikke vil medføre betydende ændringer i Kommu-
nekemis sikkerhedsniveau.  
 
 
 
 
                                                 
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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Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 11. marts 2009 har Nyborg Kommune oplyst, at kommu-
nen ikke har bemærkninger til det ansøgte.  
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 18. marts 
2009 fremsendt afgørelse. Beredskabsafdelingens afgørelse er ved-
lagt.  

./. 

 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 18. marts 2009 fremsendt afgørelse. 
Arbejdstilsynets afgørelse er vedlagt.  ./. 
 
Klagevejledning offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendelses-
pligt 
 
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 24. marts 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 21. april 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.  
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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