
  

Kommunekemi a/s 
 
Miljøgodkendelse til behandling af klinisk 
risikoaffald. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr. ODE-430-00187 

Ref. Johje/klhou 

Den 28. oktober 2009 

 

 Kommunekemi a/s 
 Att. Ninna Johnsen 
 Lindholmvej 3   
 5800 Nyborg 
  

 

 
 
 

MILJØGODKENDELSE 

 
 
 
 

For: 
Kommunekemi a/s, behandling af klinisk risikoaffald 
Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 
Matrikel nr.:  1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg Kommune  
CVR-nummer:  34-48-44-14 
P-nummer:  1.003.042.669 
Listepunkt nummer:  K 102 
 
 
 

Godkendelsen omfatter:  
Modtagelse og behandling af klinisk risikoaffald. 
 
 
 
 
Dato: 28. oktober 2009  
 

Godkendt:  
 
 
 
 
Annonceres den 3. november 2009 
Klagefristen udløber den 1. december 2009 
Søgsmålsfristen udløber den 3. maj 2010 
Revurdering påbegyndes senest i 2017. 
 
 
 
 

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

 



 

 
 
 
INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 

1. INDLEDNING ......................................................................................................................3 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR ...............................................................................................4 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen ...................................................................4 
Generelle forhold .................................................................................................. 4 
Indretning og drift ................................................................................................. 4 
Luftforurening ......................................................................................................... 5 
Spildevand.............................................................................................................. 5 
Støj ........................................................................................................................... 5 
Affald........................................................................................................................ 5 
Jord og grundvand ............................................................................................... 6 
Indberetning/rapportering .................................................................................. 6 
Driftsforstyrrelser og uheld................................................................................ 7 
Ophør ....................................................................................................................... 7 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER .............................................................................8 

3.1 Begrundelse for afgørelse.........................................................................8 
3.2 Miljøteknisk vurdering................................................................................8 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed..................................................................... 8 
3.2.2 Generelle forhold ........................................................................................ 9 
3.2.3 Indretning og drift ....................................................................................... 9 
3.2.4 Luftforurening.............................................................................................. 9 
3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v. .............................................................. 9 
3.2.6 Støj ............................................................................................................... 10 
3.2.7 Affald............................................................................................................ 10 
3.2.8 Jord og grundvand ................................................................................... 10 
3.2.9 Indberetning/rapportering ...................................................................... 10 
3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld.................................................................. 11 
3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld................................................... 11 
3.2.12 Ophør ......................................................................................................... 11 
3.2.13 Bedst tilgængelige teknik ..................................................................... 11 

3.3 Udtalelser/høringssvar.............................................................................13 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder.......................................................... 13 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv......................................................................... 13 

4. FORHOLDET TIL LOVEN ..............................................................................................14 

4.1 Lovgrundlag................................................................................................14 
4.1.1 Miljøgodkendelsen ................................................................................... 14 
4.1.2 Listepunkt ................................................................................................... 14 
4.1.3 Revurdering................................................................................................ 14 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen............................................................................ 14 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen ............................................................................. 14 
4.1.6 Habitatdirektivet ........................................................................................ 14 

4.2 Øvrige afgørelser .......................................................................................14 
4.3 Tilsyn med virksomheden .......................................................................14 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning ....................................................15 

Søgsmål ................................................................................................................. 15 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen ........................................16 

5. BILAG.................................................................................................................................17 

 

 
2



 

1. INDLEDNING 
 
Kommunekemi har ansøgt om at kunne modtage og behandle klinisk risi-
koaffald. Efter oplagring af affaldet, forbrændes dette i et af kommunekemis 
forbrændingsanlæg. 
 
Kommunekemi er et kommunalt ejet aktieselskab, som er godkendt til be-
handling af farligt affald fra virksomheder og private.  Anlægget er belig-
gende på adressen Lindholmvej 3 i Nyborgs erhvervsområde ØST. 
 
Kommunekemi er omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1, punkt 9 “An-
læg til bortskaffelse af giftigt og farligt affald ved forbrænding, kemisk be-
handling eller deponering.” og punkt 25 ”Virksomheder og anlæg, som er 
anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 
 
Ansøgningsmaterialet 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 godkendelsen har været beskyttelse af omgivelserne 
mod luftforurening og forurening fra spild. Miljøcenter Odense har vurderet 
at behandling af klinisk risikoaffald vil kunne ske uden væsentlige gener for 
omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendel-
sen. 
 
 
 
  
 

                                                 
1 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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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag D, ansøgning om miljøgod-
kendelse, godkender Miljøcenter Odense hermed behandling af klinisk risi-
koaffald på Kommunekemi.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

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

 
A3  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 Alle partier af klinisk risikoaffald skal forud for opbevaringen være 

deklareret, og kontrolleret mod deklarationen. 
 
B2 Det kliniske risikoaffald skal opbevares under tag og beskyttet mod 

vejrlig. 
 

B3 Det kliniske risikoaffald skal opbevares i særskilt rum under lås. 
 
B4 Kommunekemi må kun modtage og opbevare nedenstående typer 

klinisk risikoaffald.  
 

1801 Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling 
eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker  

 
18 01 03 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er un-

derkastet særlige krav af hensyn til smittefare. 
 
18 01 04 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er 

underkastet særlige krav af hensyn til smittefare 
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(f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, en-
gangsbeklædning, bleer)  

  
1802 Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller fo-

rebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr  
  

18 02 02 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er un-
derkastet særlige krav af hensyn til smittefare. 

 
18 02 03  Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er 

underkastet særlige krav af hensyn til smittefare. 
 
B5 Kommunekemi må ikke modtage vævsaffald. 

 
B6 Den maksimale oplagsmængde af klinisk risikoaffald må være 10 

tons. 
 
B7 Det skal sikres at det kliniske risikoaffald kun tilføres forbrændings-

anlæggene når gassen fra det kliniske risikoaffald efter den sidste 
tilførsel af forbrændingsluft på kontrolleret vis og ensartet vis bliver 
opvarmet til en temperatur på mindst 850 °C i mindst 2 sekunder 
selv under de mest ugunstige forhold. 
 

Luftforurening 
C1 Frem til behandlingen på Kommunekemi oplagres det kliniske risi-

koaffald uåbnet i transportgodkendte emballager. 
 
Spildevand 
D1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra opbevaringen af klinisk 

risikoaffald 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 skal fjernes til behandling. 

 
Støj 
E1 Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede 

virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, dateret 30. 
maj 1997. Behandlingen af klinisk risikoaffald skal indrettes og dri-
ves på en sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede virk-
somhed overholdes. 

 
Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
F1 Affald fra behandlingen af det kliniske risikoaffald kan behandles på 

Kommunekemis egne anlæg. 
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Jord og grundvand 
G1 Alle impermeable og befæstede arealer der anvendes under be-

handlingen af klinisk risikoaffald, skal være i god vedligeholdelses-
stand. Konstaterede skader skal udbedres straks. 

 
G2 Det kliniske risikoaffald 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 ind-
rettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og 
uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller klo-
ak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbeva-
ringsenhed i området. 

 
Alle impermeable og befæstede arealer som anvendes ved behand-
ling af klinisk risikoaffald, skal for at sikre en fortsat tilbageholdelse 
af de opbevarede stoffer, en gang pr. kalenderår inspiceres for rev-
ner og slid. Resultatet af inspektionen og udbedringer skal noteres i 
journal. 
 

Indberetning/rapportering 
Eftersyn af impermeable og befæstede arealer 

H1 Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af impermeable og be-
fæstede arealer samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 
G2.  

 
Størrelse af oplag 

H2 Der skal til en hver tid være muligt at få oplyst, den aktuelle størrel-
se af oplaget af klinisk risikoaffald. Desuden skal der føres journal 
over den samlede mængde klinisk risikoaffald behandlet pr. kalen-
derår. 

 
Opbevaring af journaler 

H3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
H4 En gang årligt fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden in-

deholdende oplysninger om behandlet mængde klinisk risikoaffald. 
 
Årsrapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab / 
EMAS-redegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. 
maj). 
 
Første afrapportering er pr. 31. december 2009. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
I1 Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale og efterfølgen-

de fjernes til videre behandling på Kommunekemi. 
 
 
Ophør 
J1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af behandling af klinisk 

risikoaffald, træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå foru-
reningsfare og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende til-
stand. Virksomheden skal rydde op, rengøre lokaler, udstyr og an-
læg, bortskaffe råvarer, kemikalier, olie og affald m.v. 

 
Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyn-
digheden, og en redegørelse for disse foranstaltninger skal frem-
sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører 
helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Behandling af klinisk risikoaffald kræver godkendelse efter § 33 i miljøbe-
skyttelsesloven af 22. december 2006.  
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljø-
godkendelse medmindre: 
 

1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst til-
gængelige teknik, og 

2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivel-
serne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet. 
  

Miljøcenter Odense har vurderet, at ovenstående er opfyldt. Dette er be-
grundet nærmere i afsnit 3.2. 
 
Der er foretaget en VVM-screening af projektet. Miljøcenter Odense har 
den 24. september 2009 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Behandling af klinisk risikoaffald er i overensstemmelse med den fysiske 
planlægning for området. Oplaget 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 
anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. 
Oplaget er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes 
lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervsformål, mil-
jøbelastende virksomheder. 
 
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. 
 
Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til det nye oplags place-
ring er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav boligbe-
byggelse og som begge ligger i en afstand fra det nye oplag på ca. 650 m 
mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at etablering af behandling af klinisk risikoaffald er i 
overensstemmelse med den foreliggende planlægning for arealanvendel-
sen. 
 
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 internati-
onale 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 for-
styrrelser, 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. 
 
Den begrænsede fra behandling af klinisk risikoaffald vurderes ikke at have 
nogen påvirkning af Østerø Sø og vil derfor ikke have betydning for områ-
dets målopfyldelse.  
 
3.2.2 Generelle forhold 
Miljøcenter Odense er af den opfattelse, at behandling af klinisk risikoaffald 
på Kommunekemi ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af det nære 
miljø omkring Kommunekemi. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Alle partier af klinisk risikoaffald bør forud være deklareret, og kontrolleret 
mod deklarationen. 
 
For at begrænse muligheden for spild og fejlhåndtering af det kliniske risi-
koaffald er der stillet vilkår om at affaldet skal opbevares i særskilt rum un-
der lås. 
 
Der er endvidere stillet vilkår om at der ikke må opbevares vævsaffald, da 
opbevaring af denne affaldstype kræver yderligere tiltag i form af køling. 
 
Det bør sikres at det kliniske risikoaffald kun tilføres forbrændingsanlægge-
ne når gassen fra forbrændingen af affaldet efter den sidste tilførsel af for-
brændingsluft på kontrolleret vis og ensartet vis bliver opvarmet til en tem-
peratur på mindst 850 °C i mindst 2 sekunder selv under de mest ugunstige 
forhold. Dette krav stilles af hensyn til at opnå høj udbrændingsgrad af af-
faldet og sikrer at eventuelle metalgenstand smelter. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Det kliniske affald bør af hensyn til begrænsningen af emissionen fra opla-
get, oplagres uåbnet i transportgodkendte emballager 
 
3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v. 
Overfladevand i form af tagvand fra behandlingen af klinisk risikoaffald af-
ledes til Kommunekemis afløbssystem for overfladevand, som via bassiner 
med afløbskontrol er tilsluttet Nyborg Kommunes separate regnvandssy-
stem. Der forventes ikke at ske nogen ændring i hverken kvalitet eller 
mængde af de hidtidige afledte overflademængder til det kommunale regn-
vandssystem. 
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Spild og forurenede væsker i og omkring oplaget af klinisk risikoaffald bør 
betragtes som farligt affald og bør bortskaffes efter reglerne herom. Kun 
uforurenet overfladevand bør tilføres Kommunekemis system for hånd-
tering af overfladevand. 
 
3.2.6 Støj 
Miljøstyrelsen har den 30. maj 1997 meddelt støjvilkår for den samlede 
virksomhed. 
 
Kommunekemi har fået foretaget beregning af ekstern støj fra det samlede 
Kommunekemi pr. november 2006. 
 
Kommunekemi a/s overholder de fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsen af-
gørelse fra 30. maj 1997 om støjvilkår for den samlede virksomhed. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at der ikke sker væsentlige ændringer i for-
hold til nuværende støjniveau og derfor bør miljøgodkendelsen af oplaget 
kunne indeholdes i de allerede fastsatte støjvilkår og handlingsplanen her-
for. 
 
3.2.7 Affald 
Der produceres ikke affald i forbindelse med behandling af klinisk risikoaf-
fald. Eventuelt spild bør betragtes som farligt affald og bør blive behandlet 
på Kommunekemis egne anlæg.  
 
3.2.8 Jord og grundvand 
Det kliniske risikoaffald bør 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, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme 
indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 
 
Alle impermeable og befæstede arealer som anvendes ved behandling af 
klinisk risikoaffald, bør for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbeva-
rede stoffer, en gang pr. kalenderår inspiceres for revner og slid. Resultatet 
af inspektionen og udbedringer bør noteres i journal. 
 
Konstaterede skader bør straks repareres. 
 
3.2.9 Indberetning/rapportering 
Der bør føres journal med dato for og resultatet af den visuelle kontrol af 
impermeable og befæstede arealer samt eventuelle foretagne forbedringer. 
 
Der bør altid være muligt at få oplyst, den aktuelle størrelse af oplaget af 
klinisk risikoaffald og der bør føres journal over den samlede mængde kli-
niskrisikoaffald behandlet pr. kalenderår. 
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En gang årligt fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden indehol-
dende oplysninger om behandlet mængde klinisk risikoaffald.  
 
Årsrapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab / EMAS-
redegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. maj). 
 
3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Spild bør straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til videre 
behandling på Kommunekemi. 
 
3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Klinisk risikoaffald er ikke i sig selv omfattet af Risikobekendtgørelsen. 
 
Virksomheden er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 21. august 
2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau. 
 
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. 
 
3.2.13 Bedst tilgængelige teknik 
 
BREF om ”Lagring” 
 
I referencedokumentet om BAT (bedste tilgængelige teknik) i forbindelse 
med emissioner fra oplagring, juli 2006 er anført at der normalt ikke fore-
kommer udledninger fra emballeret affald. De eneste mulige udledninger er 
fra skader på emballagen og større uheld (brand). De emissionsbegræn-
sende foranstaltninger der foreslås er: 

 
 sikkerheds- og risikostyring 
 konstruktion og ventilation, herunder opbevaring under tag 
 strategi for isolering og adskillelse 
 inddæmning af lækager og forurenet brandslukningsmiddel og 
 brandbeskyttelses- og brandbekæmpelsesudstyr. 

 
Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang an-
vender BAT i forbindelse med lagring, som anbefalet i denne BREF. 
 
BREF om ”Affaldsforbrænding” 
 
Generelt kan bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med affaldsfor-
brænding af klinisk risikoaffald kan sammenfattes til følgende: 

 Anvendelse af automatiske indfyringssystemer uden manuel hånd-
tering.  
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 Modtagelsen og oplagringen af det kliniske risikoaffald i emballager 
der er modstandsdygtige overfor lækage. 

 Anvendelse af forbrændingskammer som sikre indeslutning og be-
vægelse af affaldet under forbrændingen, fx rotèrovne. 

Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang an-
vender BAT i forbindelse med forbrænding af klinisk risikoaffald, som anbe-
falet i denne BREF. 

 
12



 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ved e-mail af 2. juni 2009 har Nyborg Kommune meddelt at kommunen 
ikke har bemærkninger til den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse. 
 
Ved e-mail af 27. september 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstil-
synet ikke har kommentarer til afgørelsen. 
 
Ved e-mail af 28. september 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafde-
lingen meddelt at Beredskabet ikke har bemærkninger til den fremsendte 
afgørelse. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg 
den 29. september 2009. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbin-
delse. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i god-
kendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperio-
den. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Kommunekemi er omfattet af listepunkt K 102 ” Anlæg for bortskaffelse af 
farligt affald efter en af metoderne D1 – D9 eller D11 - D13, som nævnt i 
bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen”. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2017. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen, selve behand-
lingen af klinisk risikoaffald er omfattet af bilag 2. Miljøcentret har foretaget 
en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, 
og der er den 24. september 2009 truffet særskilt afgørelse herom. Miljø-
center Odense har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, 
og det er derfor ikke VVM-pligtigt. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i en afstand af ca. 1,5 km fra et natura 2000 – område 
Østerø Sø. Det er blevet vurderet, se afsnit 3.2.1, at behandlingen af klinisk 
risikoaffald ikke har indflydelse på målopfyldelsen for Østerø Sø. Det god-
kendte er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder en lang række godkendelser fortsat for 
det samlede Kommunekemi a/s. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan 
ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen 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 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100 i det omfang, de har klageret 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Kla-
gen skal være modtaget senest den 1. december 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer an-
det. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog 
ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæ-
ve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstole-
ne inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

 
15



 

 
16

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, 
ude@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  
 
 

mailto:teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
mailto:teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
mailto:at@at.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:noah@noah.dk
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Miljøansøgning  
i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006 

 
 
 

Behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi 
 
1. juli 2009 
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1. Indledning og baggrund (L. Ikke-teknisk resume) 

Kommunekemi behandler for nuværende ikke klinisk risikoaffald og den 
gældende miljøgodkendelse for forbrændingsanlægget omfatter ikke klinisk 
risikoaffald. Imidlertid er der blandt affaldet fra enkelte kunder også klinisk 
risikoaffald. Dette affald dirigeres videre til andre behandlere.  
 
Kommunekemi ønsker fremover også at kunne modtage og behandle klinisk 
risikoaffald. Behandlingen vil ske i overensstemmelse med ”Håndtering af 
klinisk risikoaffald”, vejledning nr. 4 (1998) fra Miljøstyrelsen og 
”Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø” nr. 864 af 10. nov. 
1993 og ”Løft, træk og skub”, vejledning D.3.1 fra At. 
 
Affaldet vil blive modtaget i UN-godkendte emballager. Det drejer sig primært 
om 30 l og 60 l plastspande, der er specielt beregnet til klinisk risikoaffald.  
Oplag af affaldet frem til behandling vil ske i aflåst sektion i modtagehal I og 
den maksimale oplagsmængde vil være af størrelsesordenen 10 tons. Før 
behandlingen vejes emballagerne og de overføres til en 660 l 
genbrugscontainer. Containeren har en inderpose, der efterfølgende lukkes 
med en plaststrip. Genbrugscontaineren sættes på transportbåndet til 
genbrugscontainere, der fører containerne op på kranloftet, hvor containerne 
kippes ned i ovnen via indfyringsslusen.  

 
 

2. A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

 
Kommunekemi a/s 
Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 
 
Tlf.: 6331 7100 
CVR-nr. 34484414 
 
Matrikel nr. 1 acx. af Nyborg markjord, Nyborg Kommune. 
 
Kontaktpersoner: Ebbe Tubæk Naamansen, miljøchef 
    Ninna Johnsen, miljø- og sikkerhedskoordinator 
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3. B. Virksomhedens art 

 
Listebetegnelse K101 
Der er tale om en udvidelse af de typer affald, der tilføres 
forbrændingsanlægget til behandling. Udvidelsen gælder affald med EAK 
koderne: 18 01 03 00, 18 01 04 00, 18 02 02 00 og 18 02 03 00. Forud for 
behandling oplagres affaldet. Klinisk risikoaffald er ikke omfattet af 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 
 

4. C. Oplysninger om etablering  

Der kræves ingen bygningsmæssig ændring ved udvidelsen. Behandlingen vil 
blive iværksat snarest muligt efter opnåelse af miljøgodkendelse. 

 
 

5. D, E, F. Oplysninger om placering, indretning og produktion 

Der henvises til den generelle miljøtekniske beskrivelse af Kommunekemi 
dateret den 9. januar 2004. 
 
Der ansøges om at behandle klinisk risikoaffald, som beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4., herunder: Skærende og stikkende 
genstande, der har været brugt til patientpleje, affald fra patienter, som er 
isolerede af hensyn til smittefare og smitteførende affald i øvrigt. 

 
Oplaget forud for behandlingen vil ske i en aflåst sektion af modtagehal I. Se 
tegning 200-00-89-0101.  
 
Behandlingen af klinisk risikoaffald ved ske analogt med de øvrige affaldstyper 
ved behandling i forbrændingsanlæggets tre rotérovne.  
 
Der vil ifm. modtagelse og behandling ikke ske ændring i til- og 
frakørselsforhold. 

 
 

8. G. Oplysning om valg af den bedst egnede teknik 

Håndtering af affaldet sker i overensstemmelse med ”Håndtering af klinisk 
risikoaffald”, vejledning fra Miljøstyrelsen resulterende i minimal manuel 
håndtering.  
 
Oplag af klinisk risikoaffald sker bag dobbelt lås. Håndtering af affaldet inden 
forbrænding vil udelukkende ske i de dertil beregnede emballager, der sikrer, 
at personalet ikke kan komme i fysisk berøring med affaldet, idet 
emballagerne ikke kan åbnes. 
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Emballagerne vil efter indledende vejning blive stillet i specielle 
indfyringscontainere, hvorefter hele emballagen vil blive indfyret separat fra 
andet affald. Indfyringscontainerne føres automatisk frem til indfyringen via 
transportbånd og elevatorer. Der vil således sikres en minimal risiko for 
kontakt til affaldet. Indfyringscontainerne fores med en pose, der lukkes så 
snart containeren er færdigpakket. Dette sikrer, at der ikke er kontakt mellem 
affaldsemballage og container og kontaminering af containere undgås.  
 
Idet klinisk risikoaffald hører ind under de typer gods, der er reguleret i forhold 
til ADR-lovgivningen om transport af farligt gods, stilles der her en række krav 
til beskaffenheden af de emballager der bruges. Transportlovgivningen sikrer 
hermed, at de emballager, som affaldet vil ankomme til Kommunekemi i, er 
velegnede til opbevaring af klinisk risikoaffald. 
 
Med hensyn til selve forbrændingen vil dette foregå i en rotérovn med en 
omdrejningshastighed på ca. 5 omdrejninger pr. time. Transporttiden for fast 
affald igennem rotérovnen er 75-90 minutter. Kommunekemi opererer med tre 
rotérovne, hvor de to er udstyret med rotérovnskøling.  
 
Rotérovnene opereres ved meget høj temperatur for at sikre at temperaturen 
når over slaggens smeltepunkt og for at sikre en temperatur i 
efterforbrændingskammeret på mindst 1100 grader. Herved opnås en meget 
høj sikkerhed for udbrænding af affaldet. Udbrændingen kontrolleres løbende 
ved måling af glødetab, idet den gældende godkendelse sætter vilkår til TOC 
på højest 3% eller glødetab på højest 5%. Der foretages ikke løbende kontrol 
af TOC. Den høje temperatur sikrer, at evt. metalgenstande vil smelte i ovnen, 
så der ikke er risiko for at de kommer ud af ovnen i genkendelig tilstand. 

 
 

9. H. Oplysning om forurening   

 
9.1 Luftforurening 

Frem til behandlingen oplagres affaldet uåbnet i transportgodkendte 
emballager og vil ikke give anledning til luftemissioner. Behandlingen i 
rotérovne med efterfølgende rensning af røggassen vil ikke give 
ændring i emission til luft. 
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9.2 Forurening fra spild 

Idet affaldet primært er fast vil det være minimalt, hvad der kan ske af 
spild. Spild under oplag og manuel håndtering er sikret ved armeret 
betondæk med fald ind i bygning. Ved spild under intern transport vil 
det ske på befæstet areal. Ved spild under indfyring vil det ske i 
spildbakke på kranloftet. Ved spild vil affaldet om nødvendigt blive 
opsuget i absorptionsmateriale og omemballeret til nye emballager. 
Områder med spild vil efterfølgende blive desinficeret.  

 
9.3 Afløb for sanitært spildevand 

Behandlingen af klinisk risikoaffald vil ikke give anledning til ændrede 
forhold. 

 
9.4 Støj 

Behandlingen af klinisk risikoaffald vil ikke give anledning til ændring i 
støjforhold. 

 
9.5 Affald 

Der opstår som sådan ikke affald som følge af behandlingen. Affald fra 
evt. spild vil blive behandlet via forbrændingsanlægget. 
 

9.6 Jord og grundvand 
Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. 
Udendørsarealerne er befæstet med asfalt, for at forhindre nedsivning 
og forurening af jord og grundvand.  
 
Eventuelt spild, i forbindelse med håndteringen under aflæsning og 
indkørsel vil om nødvendigt blive opsuget i absorptionsmateriale og 
omemballeret til nye emballager. Områder med spild vil efterfølgende 
blive desinficeret. 

 
 

 

10. I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

Kommunekemi vurderer, at der i forbindelse med behandling af klinisk 
risikoaffald ikke er behov for en udvidelse af omfanget af den eksisterende 
egenkontrol for regnvand og røggas iht.: 
 

1. Tilladelse iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af 
spildevand samt regnvand og kølevand fra Kommunekemi a/s af 28. 
december 1998.  
 

2. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 af 
forbrændingsanlæg III og IV på matr. nr. 1 acx, Kommunekemi a/s, 
Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 15. juli 1998. 
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Begrundelsen er, at der ikke som følge af behandlingen af klinisk risikoaffald 
skabes nye emissionskilder eller nye stoffer, som ikke allerede er omfattet af 
den eksisterende egenkontrol. 
 
Forhold omkring arbejdsmiljø og eksternt miljø vil ligesom driftsvejledninger og 
anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljøstyringssystem - 
KKMS. 

 

 

11. J. Oplysning om driftsforstyrrelser og uheld 

Det vurderes, at der ved behandlingen ikke kan forekomme driftsforstyrrelser 
og uheld, der har miljømæssige konsekvenser.   
 
Der udarbejdes, i samarbejde med Kommunekemis sikkerhedsgruppe for 
området/arbejdspladsen, den obligatoriske APV af hensyn til 
arbejdssikkerheden ved håndteringen af det kliniske risikoaffald. 

 
 
 
 

Bilag 
 
Bilag 1:  Tegning, nr. 200-00-89-0101: Opbevaring af klinisk risikoaffald 
 
Bilag 2: Notat, Håndtering og behandling af klinisk risikoaffald, Leif Rohtmann, 

Job&Helbred 
  

 



  

 

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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