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1. INDLEDNING 
 
Kommunekemi har ansøgt om at etablering af vakuumtank og arbejdsplads 
for tømning af palletanke på Modtageanlægget for flydende affald. Affaldet 
vil herefter blive håndteret i anlægget tilsvarende det affald, der i dag modta-
ges på palletanke, og som tømmes på vakuumanlægget ved cisternevogns-
tømningen. Efter oplagring af affaldet, forbrændes dette i et af kommune-
kemis forbrændingsanlæg. 
 
Kommunekemi er et privat ejet aktieselskab, som er godkendt til behand-
ling af farligt affald fra virksomheder og private.  Anlægget er beliggende 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 Miljøsty-
relsen Odenses praksis. 
 
Hovedhensynene i godkendelsen har været beskyttelse af omgivelserne 
mod luftforurening og forurening fra spild. Miljøstyrelsen Odense har vurde-
ret at etablering af vakuumtank og arbejdsplads for tømning af palletanke 
på Modtageanlægget for flydende affald vil kunne ske uden væsentlige 
gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgod-
kendelsen. 
 
 
 
  
 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse 
offentlige 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 Miljøstyrelsen Odense hermed etablering af vakuum-
tank og arbejdsplads for tømning af palletanke på Modtageanlægget for 
flydende affald 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 affald til ny tømmestation for palletanke skal forud for 

håndteringen og opbevaringen være deklareret, og kontrolleret 
mod deklarationen. 

 
B2 Partier af affald til tømmestation for palletanke skal analyseres stik-

prøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i over-
ensstemmelse med deklarationen. 

 
B3 Der må maksimalt være placeret palletanke med et samlet indhold 

af væske på 15 m3. 
 
 Palletankene skal tømmes straks efter aflæsning således at der 

ikke oplagres affald på tømmestationen og ved arbejdstids ophør, 
må der ikke henstå palletanke. 

 
B4 Tømmestationen etableres som permanent installerede sugelanser 

som er tilkoblet sugerør med forbindelse til vakuumsystemet. Af-
kast fra vakuumsystemet ledes til AFFU-anlægget. 

. 
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B5  Den nye vakuumtank (vakuumtank 3) har et maksimalt effektivt 

volumen på 45 m3. 
 
B6 Vakuumtankene skal være forsynet med max-max – alarmer. Max-

max – alarm skal lukke for yderligere indpumpning på tanken. 
 

B7 Tømning af palletanke på tømmestationen skal foregå under opsyn 
og skal foregå på vaskepladsen. Eventuelt spild skal tilbageholde 
og efterfølgende fjernes. 
 

B8 Befæstet areal ved tømmestationen og tankbassin ved vakuumtan-
ken skal holdes rene og ryddelige. 

 
Luftforurening 
C1 Tømmestationen er via vakuumanlægget tilsluttet Kommunekemis 

centrale anlæg for afsugning af gasser (AFFU-anlægget), således 
at de afsugede gasser forbrændes på Kommunekemis forbræn-
dingsanlæg. Såfremt AFFU-anlægget er ude af drift skal indpump-
ningen til vakuumtanken stoppes øjeblikkeligt, og den må først 
genoptages, når afsugningen er genetableret. 

 
Lugt 
D1 Tømmestationen og vakuumtanken må ikke give anledning til væ-

sentlige lugtgener i omgivelserne uden for virksomhedens areal, og 
eventuel diffus emission fra utætte emballager, spild eller tank skal 
undgås i videst mulig omfang. Der skal således føres daglig kontrol 
med tanken, når anlægget er i drift, således at utætheder m.v., der 
kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repareret så 
snart de er konstateret. 

 
Spildevand 
E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra arealer ved tømmestati-

onen og vakuumtanken kan ledes til Kommunekemis system for ud-
ledning af regnvand og overfladevand, der er forsynet med kontinu-
erlig kontrol under overholdelse af gældende tilladelser for udled-
ning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand skal fjernes til 
behandling. 

 
E2 Tømmestationen og vakuumtanken skal indrettes og drives på en 

sådan måde, at der ikke sker unødig forurening af regnvandet. 
 
Støj 
F1 Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsen 

Odenses godkendelse, dateret 27. november 2009. Tømmestatio-
nen og vakuumtanken skal indrettes og drives på en sådan måde, at 
disse støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 
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Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra tømmestationen og vakuumtanken kan behandles på 

Kommunekemis egne anlæg. 
  
Jord og grundvand 
H1 Befæstede arealer, hvorpå der arbejdes med palletanke og tank-

bassin ved vakuumtank, skal kunne tilbageholde de opbevarede 
stoffer hvis der opstår spild. For at sikre dette skal arealer, tankbas-
sin og opsamlingsbrønd inspiceres for revner og slid, herunder at 
fugerne er hele og vedhæftende, en gang pr. kalenderår.  
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 

 
H2 Vakuumtanken skal godkendes inden ibrugtagning. Godkendelsen 

skal fremsendes til Miljøstyrelsen Odense, så snart den foreligger.  
 

Vakuumtanken skal herefter inspiceres hvert 5. År (tankinspektion).  
 

H3 Tankinspektionen skal foretages af et af Miljøstyrelsen Odense 
anerkendt firma / laboratorium og følge en inspektionsplan. In-
spektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige 
og indvendige undersøgelser den pågældende tank planlægges 
underkastet. 
 
Såfremt Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de 
allerede anerkendte, skal Miljøstyrelsen Odense informeres herom 
senest 1 måned før firmaet ønskes anvendt. 
 

H4 Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som til hver en tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på 
forlangende. Inspektionsrapporten skal indeholde følgende oplys-
ninger: 

 
- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i inspekti-

onsplanen 
- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 
 

Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
firmaet / laboratoriets anbefalinger. 
 
Miljøstyrelsen Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt in-
spektionsrapporterne berettiger hertil. 
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Indberetning/rapportering 
Eftersyn af anlæg 

I1 Der skal føres en driftsjournal for tilstanden af tømmestation og va-
kuumtank. Dette medfører notering af: 

 
- dato og hovedresultater for tankinspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
- vedligeholdelse og reparationer. 
 

I2 Der skal føres journal over eftersyn af befæstede arealer, opsam-
lingsbrønd og tankbassin, med dato for eftersyn, reparationer og 
udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende drifts-
forstyrrelser. 
 

I3 Opsamlingsbrønden skal være forsynet med niveaukontrol for ind-
hold af væske som skal sikre, at der ikke henstår væske/vand i op-
samlingsbrønden. Eventuel væske i den lukkede brønd skal efter-
følgende fjernes. Kontrol af niveaualarm skal dokumenteres i virk-
somhedens vedligeholdelsessystem. 

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

I4 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr, herunder kritiske komponenter som max-max – alarmer på va-
kuumtanken og effektmåler og temperaturmåler på pumper. Konsta-
teres manglende funktion skal dette straks udbedres. 

 
Opbevaring af journaler 

I5 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. Ved større uheld anvendes 
slamsuger eller lignende udstyr. 

 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
K1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgø-

relsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fo-
rebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf føl-
ger at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse 
med det til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. 

 
K2 Tømmestationen og vakuumtanken skal indgå i virksomhedens 

samlede sikkerhedsrapport, ligesom anlæggene skal indgå i virk-
somhedens beredskabsplan. 
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Ophør 
L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften, træffe de nødvendige for-

anstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe området 
tilbage i tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal rydde op, ren-
gøre lokaler, udstyr og anlæg, 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 
Etablering af vakuumtank og tømmestation for palletanke kræver godken-
delse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven af 22. december 2006, LBK nr 
1757 af 22/12/2006.  
 
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. 
  

Miljøstyrelsen Odense har vurderet, at ovenstående er opfyldt. Dette er 
begrundet nærmere i afsnit 3.2. 
 
Der er foretaget en VVM-screening af projektet. Miljøstyrelsen Odense har 
den 26. marts 2010 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Etablering af vakuumtank og tømmestation for palletanke er i overens-
stemmelse med den fysiske planlægning for området. Oplaget 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 bestemt 
kemiske virksomheder. Oplaget er desuden placeret i overensstemmelse 
med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et områ-
de til erhvervsformål, miljøbelastende 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 vakuumtank og tømmestation for 
palletanke er i overensstemmelse med den foreliggende planlægning for 
arealanvendelsen. 
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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. 
 
Kommunekemi er endvidere beliggende ca, 500 m fra natura 2000 - områ-
det, Centrale Storebælt og Vresen. Det er et kerneområde på 341 km² for 
en stabil bestand af marsvin, ca. 10 km nord og 10 km syd for Storebæltsb-
roen. Der er også en stor bestand af ynglende hunner. Den største tæthed 
af dyr findes omkring Storebæltsbroen.  
 
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. 
 
Aktiviteterne på Kommunekemi foregår på land og vurderes derfor ikke at 
påvirke marsvin i området Centrale Storebælt og Vresen, herunder forstyr-
rer dem, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, 
overvinter eller vandrer.  
 
Den begrænsede påvirkning fra vakuumtank og tømmestation for palletan-
ke vurderes ikke at have nogen påvirkning af Østerø Sø og Centrale Store-
bælt og Vresen og dermed ikke betyde forringelser af områdets naturtype 
og levestederne for de arter, området er udpeget for. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Miljøstyrelsen Odense er af den opfattelse, at vakuumtank og tømmestati-
on for palletanke på Kommunekemi ikke vil medføre væsentlige påvirknin-
ger af det nære miljø omkring Kommunekemi. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Alle partier af affald til tømmestation for palletanke bør forud være deklare-
ret, og kontrolleret mod deklarationen. 
 
Partier af affald til tømmestation for palletanke bør analyseres stikprøvevis, 
testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med 
deklarationen. 
 
Palletankene bør tømmes straks efter aflæsning og der bør maksimalt væ-
re placeret palletanke med et samlet indhold af væske på 15 m3. 
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Vakuumtanken bør være forsynet med max-max – alarmer og max-max – 
alarm bør lukke for yderligere indpumpning på tanken. 
 
Tømning af palletanke bør foregå under opsyn på vaskepladsen og even-
tuelt spild bør tilbageholdes og efterfølgende fjernes. 
 
Befæstet areal ved tømmestation for palletanke og tankbassin ved vaku-
umtank bør holdes rene og ryddelige. 
 
Af hensyn til fare for forurening af jord og grundvand bør oplag af affald ved 
tømmestation for palletanke kun ske i vakuumtanken. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Anlægget er konstrueret som et lukket system og fortrængte gasser fra 
indpumpning på vakuumtankene emitteres ikke til omgivelserne men afsu-
ges af AFFU-anlægget til afbrænding på forbrændingsanlæggene. Såfremt 
AFFU-anlægget er ude af drift bør indpumpningen til vakuumtanken stop-
pes øjeblikkeligt, og den må først genoptages, når afsugningen er genetab-
leret. 
 
3.2.5 Lugt 
Anlægget bør ikke give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne 
uden for virksomhedens areal, og eventuel diffus emission fra spild eller 
tanke bør undgås i videst mulig omfang. Der bør således føres daglig 
kontrol med tanken, når anlægget er i drift, således at utætheder m.v., 
der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repareret så snart 
de er konstateret. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Uforurenet regnvand og overfladevand fra tømmestation for palletanke kan 
ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overflade-
vand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gæl-
dende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand.  
 
Spild og forurenede væsker i og omkring tømmestation for palletanke bør 
betragtes som farligt affald og bør bortskaffes efter reglerne herom. Kun 
uforurenet overfladevand bør tilføres Kommunekemis system for hånd-
tering af overfladevand. 
 
3.2.7 Støj 
Miljøstyrelsen Odense har den 27. november 2009 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 
Odenses afgørelse fra 27. november 2009 om revurdering af generelle 
miljøforhold. 
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Miljøstyrelsen Odense vurderer, at der ikke sker væsentlige ændringer i 
forhold til nuværende støjniveau og derfor bør miljøgodkendelsen af æn-
dringen kunne indeholdes i de allerede fastsatte støjvilkår og handlingspla-
nen herfor. 
 
3.2.8 Affald 
Der produceres ikke affald i forbindelse med vakuumtank og tømmestation 
for palletanke. Eventuelt spild bør betragtes som farligt affald og bør blive 
behandlet på Kommunekemis egne anlæg.  
 
3.2.9 Jord og grundvand 
Befæstede arealer ved tømmestation for palletanke og tankbassin ved va-
kuumtank bør for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stof-
fer, hvis der opstår spild, en gang pr. kalenderår inspiceres for revner og 
slid, herunder at fugerne er hele og vedhæftende.  
 
Den lukkede opsamlingsbrønd bør forsynes med niveaukontrol for indhold 
af væske.  
 
Eventuel væske i opsamlingsbrønden bør efterfølgende fjernes. Kontrol af 
niveaualarm bør efterfølgende dokumenteres, fx i virksomhedens vedlige-
holdelsessystem. 
 
For at sikre at opsamlingsbrønden ikke påvirkes unødigt af væsker og ke-
mikalier bør den mindst 1. gang pr. kalenderår kontrolleres for revner og 
skader. Skader bør repareres straks. 
 
Resultatet af inspektionen bør indføres i virksomhedens vedligeholdelses-
system. Konstaterede skader bør straks repareres. 
 
Den nye vakuumtank med et maksimalt effektivt volumen på 45 m3, bør 
godkendes inden ibrugtagning og herefter inspiceres hvert 5 år og til-
synsmyndigheden bør have adgang til at se inspektionsrapporten, så 
snart den foreligger. 
 
Tankinspektionen bør foretages af et af Miljøstyrelsen Odense anerkendt 
firma / laboratorium og følge en inspektionsplan. Inspektionsplanen bør 
indeholde oplysninger om, hvilke udvendige og indvendige undersøgelser 
den pågældende tank planlægges underkastet. 
 
Såfremt Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede 
anerkendte, bør Miljøstyrelsen Odense informeres herom senest 1 må-
ned før firmaet ønskes anvendt. 

 
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger. 
 
Miljøstyrelsen Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspekti-
onsrapporterne berettiger hertil. 
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3.2.10 Indberetning/rapportering 
Der bør føres en journal for tilstanden af vakuumtanken. Dette medfører 
notering af: 
 

- dato og hovedresultater for tankinspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
- vedligeholdelse og reparationer. 
 

Der bør føres journal over eftersyn af befæstede arealer, tankbassin og 
opsamlingsbrønd, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt 
oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 
 
Der bør føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, her-
under kritiske komponenter som max-max – alarmer på vakuumtanken og 
effektmåler og temperaturmåler på pumper. Konstateres manglende funkti-
on bør dette straks udbedres. 
 
Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden og journalerne bør opbevares på virksomheden i 
mindst 3 år. 
 
3.2.11 Driftsforstyrrelser og uheld 
Spild bør straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til videre 
behandling på Kommunekemi. 
 
3.2.12 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Kommunekemi a/s er omfattet af Risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-
virksomhed og har udarbejdet en sikkerhedsrapport for anlægget. 
 
Modtageanlægget for flydende affald er omfattet af risikomyndighedernes 
afgørelse af 21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrø-
rende sikkerhedsniveau. 
 
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. 
 
Tømmestation for palletank og vakuumtank bør indgå i virksomhedens 
samlede sikkerhedsrapport, ligesom anlægget bør indgå i virksomhedens 
beredskabsplan. 
 
Worst-case scenariet for større uheld (stor pølbrand) rækker ikke uden for 
virksomhedens eget område. Miljømyndighederne skal derfor i risikosam-
menhæng alene forholde sig til risikoen for forurening af jord og grundvand 
på virksomhedens område. 
 
Eventuelt spild samt vand/skum i forbindelse med en mulig indsats ved 
tømmestation for palletanke og vakuumtank vil kunne håndteres via eksi-
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sterende systemer (spildevandssystem), der har kapacitet til at kunne 
håndtere større scenarier for uheld (pølbrand). 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke giver anledning 
til unødig risiko for forurening i forbindelse med et større uheld. 
 
3.2.13 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. 
 
3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
 
BREF om ”Lagring” 
 
I referencedokumentet om BAT (bedste tilgængelige teknik) i forbindelse 
med emissioner fra oplagring, juli 2006 er anført ved forebyggelse og ned-
bringelse af udledninger fra tanke ved normal drift. De emissionsbegræn-
sende foranstaltninger der foreslås er: 
 

 inspektion og vedligeholdelse 
 placering og layout 
 tankfarve 
 emissionsminimeringsprincip ved oplagring i tanke 
 overvågning af VOC’er 

 
Endvidere er der anført følgende emissionsbegrænsende foranstaltninger i 
forbindelse med potentielle udledninger i forbindelse med skader og (stør-
re) ulykker. 

 
 sikkerheds- og risikostyring 
 driftsprocedurer og uddannelse 
 lækager på grund af tæring og/eller erosion 
 driftsprocedurer og instrumentering til forebyggelse af overfyldning 
 instrumentering og automatisering til detektion af lækager 
 risikobaseret tilgang til mulig forurening af jord under tank 
 jordbeskyttelse omkring tank (inddæmning) 
 antændelige områder og antændelseskilder 
 brandbeskyttelse 
 brandbekæmpelsesudstyr og 
 inddæmning af forurenet brandslukningsmiddel. 
 

Det er Miljøstyrelsen Odenses vurdering at nærværende delanlæg er i 
overensstemmelse med BAT for lagring. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ved e-mail af 24. februar 2010 har Nyborg Kommune meddelt at kommu-
nen ikke har bemærkninger til den fremsendte ansøgning om miljøgodken-
delse. 
 
Ved e-mail af 19. maj 2010 har Arbejdstilsynet meddelt at de ikke har be-
mærkninger til det fremsendt udkast til afgørelse. Arbejdstilsynet fremsen-
der særskilt afgørelse på risikoområdet. 
 
Ved e-mail af 17. januar 2011 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelin-
gen meddelt tilladelse efter beredskabsloven og accept efter risikobekendt-
gørelsen til etablering af ny vakuumtank og af arbejdsplads for tømning af 
palletanke. 
  
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg 
den 6. april 2010. 
 
Miljøstyrelsen Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne for-
bindelse. 
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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 2019. 
 
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 ændrin-
gen af anlægget med etablering af vakuumtank og tømmestation for palle-
tanke er omfattet af bilag 2. Miljøcentret har foretaget en screening af an-
læggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 26. 
marts 2010 truffet særskilt afgørelse herom. Miljøstyrelsen Odense har 
vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og det er derfor 
ikke VVM-pligtigt. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
 
Kommunekemi er beliggende ca, 500 m fra natura 2000 - området, Centra-
le Storebælt og Vresen og 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 ændringen af 
anlægget med etablering af vakuumtank og tømmestation for palletanke 
ikke har indflydelse på målopfyldelsen for områderne, Centrale Storebælt 
og Vresen og Østerø Sø. Det godkendte er derfor ikke omfattet af reglerne 
i habitatbekendtgørelsen. 

 

16 
 



 

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 
Miljøstyrelsen 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.mst.dk/annoncering. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og 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 

 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Bou-
levard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 1. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videre-
sender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klage-
re, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modta-
ger ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på 
den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises kla-
gen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
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er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet be-
stemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de 
vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstole-
ne 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, 
pla@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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mailto:teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
mailto:at@at.dk
mailto:syd@sst.dk
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5. BILAG 
 
Bilag A: Oversigtsplan i 1:25.000 
 
Bilag B: Omgivende naturområder 
 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser 
 
Bilag D: Ansøgning om miljøgodkendelse
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Miljøministeriet 

Miljøcenter Odense 

C. F. Tietgens Boulevard 40  

5220 Odense SØ 

 

Att.: Jørn H. Jeppesen 

23. april 2010 

NJO/mbt 

Myndighedsorientering vedr. etablering af vakuumtank og etablering af 

arbejdsplads for tømning af palletanke på modtageanlægget 

 
1. Indledning 

I henhold til handlingsplan for ”Reduktion af sandsynligheden for uønsket varmestråling på 

Kommunekemis medarbejderkantine”, fremsendt til Risikomyndighederne den 19. december 

2008, om nedlæggelse af anlæg til tømning af palletanke ved cisternevognstømningen på 

Kommunekemi, er det besluttet at flytte denne aktivitet til modtageanlægget for flydende af-

fald. 

 

I den indkøbes og opstilles en ny 45 m3 vakuumtank, TNK 211 02. Tanken tilsluttes til det 

eksisterende vakuumanlæg på modtageanlægget som vakuumtank 3.  

 

2. Oplysning om etablering 

Anlægget vil stå driftsklart 5-6 måneder efter opnåelse af relevante tilladelser fra myndighe-

derne. 

 

3. Anlæggets placering 

Vakuumtanken placeres i den ”lille tankgård” på modtageanlægget, som vist på tegning 

nr. 301-10-73-0103 (vedlagt). 

 

Der støbes 2 betonplinte i tankgården for opstilling af vakuumtank 3. 

 

4. Anlæggets opbygning, indretning og funktion 

Overordnet/generelt 

Vakuumtank 3 tilsluttes det eksisterende vakuumanlæg. Rørarrangementet og tilslutningerne 

til tanken fremgår af tegning nr. 301-10-73-0104 (vedlagt). De nye røranlæg er indtegnet i 

grøn på ovennævnte tegning.  
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Koblingen af anlægget fremgår af det overordnede P&I-diagram for modtageanlægget, teg-

ning nr. 301-00-55-0001 (vedlagt). Det nye anlæg er markeret med lammesky på P&I-

diagrammet. 

 

Tanken tilkobles det eksisterende pumpeanlæg, for transport fra vakuumtankene og til lager-

/settletankene på modtageanlægget. 

 

Der etableres mulighed for omrøring i tanken via ovennævnte transportpumper, for at mod-

virke aflejring af faststof i bunden af tanken. 

 

Fra den nyetablerede vakuumtank 3 i den lille tankgård føres der en DN100 sugeledning via 

rørbroen og frem til modtagepladsen, hvor der etableres 2 aftapningsanordninger. 

 

Arealet for aktiviteterne i forbindelse med tømning af palletanke er vist på tegning nr. 301-10-

73-0104 (vedlagt). 

 

Tømmestationerne for tankbiler og den nye tømmestationen for palletanke er adskilt af en 

ca. 2,7 meter høj eksisterende mur. 

 

Tank 

I den indkøbes og opstilles en ny 45 m3 vakuumtank, TNK 211 02. Tanken tilsluttes til det 

eksisterende vakuumanlæg på modtageanlægget som vakuumtank 3.  
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Tanken overfladebehandles efter DS/EN ISO 12944-5 korrosionsklasse C4. 

 

Efter opstilling og tilslutning af tanken og inden ibrugtagning foretages der en afsluttende 

opstillingskontrol af det færdige anlæg. 

 

Den afsluttende opstillingskontrol foretages af Jebru Inspektion A/S. 

 

Tanken opstilles på vejeceller. 

 

Røranlæg 

Rørmaterialet er i st. 37. Der er ingen jordlagte rørledninger. Samtlige mediebærende rørled-

ninger isoleres. 

 

El- og SRO 

Anlægget styres og overvåges fra Kommunekemis centrale SRO-anlæg. 

 

 

5. Anlæggets kapacitet, forbrug samt produktbeskrivelse 

 

Kapacitet 

Vakuumtank 3 har et effektivt volumen på 45 m3. 

 

Forbrug 

Ombygningen medfører ingen yderligere forbrug, ligesom mængden af modtaget affald, for 

Kommunekemi som helhed, ikke ændres/øges. 

 

Produktbeskrivelse 

Affaldet, der vil blive håndteret i anlægget, er tilsvarende det affald, der i dag modtages på 

palletanke, og som tømmes på vakuumanlægget ved cisternevognstømningen. 

 

Affaldet består primært af spildevand, olieaffald, halogenholdigt affald og organisk affald. 

 

Arbejdspladsbeskrivelse og procedure 

Arbejdsproceduren i forbindelse med tømning af palletanke på modtagepladsen vil være 

uændret i forhold til proceduren ved cisternevognstømningen i dag. 

 

Tømningen foregår ved at nedføre en sugelanse igennem palletankens topdæksel. 

 

Der påmonteres svingarme på væggen, alternativt fritstående svingarme på søjler, hvori su-

gelanserne ophænges, som vist på tegning nr. 301-10-73-0104. 

 

Ved ovennævnte indretning undgår man slanger på terrændækket, hvorved risikoen for ar-

bejdsulykker reduceres. 

Det fælles sugerør frem til tømmestationen føres i ca. 2,5 meter højde over dækket, på væg-

gen ind til modtagepladsen. Sugelanserne hænger i ovennævnte sugerør via fleksible vaku-

umslanger. 
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Der etableres anordninger/holdere for placering af sugelanserne, når disse ikke er i brug. 

Holderne, der placeres på væggen, er drænede via rørforbundene afløb frem til afløbsren-

derne, med det formål at opsamle og bortlede spild fra sugelanserne. 

 

Der vil maksimalt være placeret palletanke med et samlet væskeindhold på maksimalt 15 m3 

på anlægget. Håndteringen foregår med truck.  Palletankene tømmes straks efter aflæsning. 

Der oplagres således ikke affald i området. De tømte emballager vil blive fjernet med truck 

efter endt tømning af de aflæssede palletanke. Placeringen fremgår af tegn. nr. 301-10-73-

0104 (vedlagt). Bemærk, at der på tegningen er vist 16 felter for placering af palletanke for at 

opnå en vis fleksibilitet. Der vil dog højst være placeret 12 palletanke. 

 

6. Lovgivning 

I forhold til relevant lovgivning har Kommunekemi nedenstående vurdering af betydningen af 

ændringen.  

 

Listebekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13.12.2006 

Modtageanlægget blev miljøgodkendt juni 2002 (CVR-nr.: 34-48-44-14 og P-nr.: 

1.003.042.699) (Journal nr. 8-76-1-449-21-2002). 

 

Der vil ved opstilling af vakuumtanken på modtageanlægget ikke ske hverken bygnings-

mæssig eller driftsmæssig ændring, der vil indebære forøget forurening. Der vil heller ikke 

ske en ændring i affaldsfrembringelsen. Vurderingen kan underbygges af følgende: 

 

 Luftforurening  

Systemet er lukket. Afsugningen foregår til AFFU-anlægget via de eksisterende va-

kuumpumer. 

 

 Jord og grundvand 

Tanken opstilles i den eksisterende tankgård, hvor evt. spild tilbageholdes. 

 

Tømmestationerne for palletanke og tromler placeres på vaskepladsen (modtage-

pladsen). Vaskepladsen er et tæt betondæk, udlagt til at tilbageholde og opsamle 

spild og lækager i forbindelse med tømning af tankbiler.  

 

Vaske- og modtagepladsen har 2%  hældning ”bagud” imod sydvæggen d.v.s væk fra 

indkørslen til pladsen.  

 

Ved sydvæggen er der etableret en gennemgående rende for opsamling af spild og 

spulevand m.m. se vedhæftede tegning nr. 301-10-73-0104 og 301-00-52-0006. Af-

løbet fra renden foregår til en 15 m3 eksisterende brønd for opsamling af spild fra 

modtagepladsen. Brønden er overvåget via Kommunekemis centrale SRO-anlæg.  

Modtagepladsen er således udlagt til formålet. Modtagepladsen er lagt ind i vedlige-

holdelsessystemet, således der foretages periodisk inspektion for revner og lækager.  
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 Støj 

Der foregår ingen forøgelse af støjniveauet fra anlægget.  

 

 Spildevand 

Der fremkommer ikke processpildevand fra anlægget. 

 

I relation til overvejelserne om valg af den bedst egnede teknik, er der ingen alternativer til 

den valgte anlægsopbygning og -bestykning. 

 

Kommunekemi vurderer, at etableringen ikke vil kræve en miljøgodkendelse. Der fremsen-

des således ikke yderligere materiale i relation til krav i Listebekendtgørelsen. 

 

VVM-bekendtgørelsen, bek. 1335 af 6.12.2006 

Etablering af vakuumtanken og tømmepladsen for palletanke er en tilkobling af en mindre 

anlægsdel til et eksisterende anlæg og vil ikke være en ændring, der kan sidestilles med 

nyanlæg i forhold til bilag 1 i bekendtgørelsen. Ændringen vurderes ikke i sig selv at bidrage 

til øget risiko for større uheld, og hverken etableringen eller den fremtidige drift vil give an-

ledning til væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til bilag 2 i bekendtgørelsen. 

 

Kommunekemi vurderer, som følge heraf, at ændringen ikke vil kræve hverken VVM-

godkendelse eller VVM-screening. Der fremsendes således ikke yderligere materiale i relati-

on til krav i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Beredskabsloven, LBK nr. 660 af 10.06.2009 

I iht. Beredskabsloven og herunder lovens § 33 og 33a med tilhørende bekendtgørelse 

nr. 161 og Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker udstedt af henholdsvis Justitsministe-

riet den 26. april 1985 og Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) 15. juni 1985 

med senere ændringer, er der behov for at indhente redningsberedskabets tilladelse 

 

I de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker kan aftapningsafsnittet sidestilles med defini-

tionerne for aftapningsafsnit, hvilket omfatter rum eller arealer i det fri, hvor der sker aftap-

ning af brandfarlige væsker til emballage fra tanke eller produktionsanlæg og virksomhed af 

kategori A, der omfatter produktionsafsnit og/eller aftapningsafsnit og/eller pakkeafsnit, når 

de brandfarlige væsker har flammepunkt under 30 °C, eller når de brandfarlige væsker har 

højere flammepunkt og opvarmes til en temperatur, der er mindre end 10 °C under flamme-

punktet. Virksomheder af kategori A må kun oprettes med tilladelse fra kommunalbestyrelsen 

(redningsberedskabet), jf. pkt. 2.2.2 i de nævnte tekniske forskrifter. Idet der er tale om en 

flytning af eksisterende aftapningsafsnit til en ny placering på Kommunekemi a/s vurderes 

det, at der er behov for at indhente redningsberedskabets tilladelse. Der fremsendes således 

en særskilt ansøgning til Nyborg Kommune. 

 

Vakuum tank 3 placeres i eksisterende tankgård, hvor der i forvejen er opstillet 6 tanke, der 

alle har samme voulmen eller større end vakuumtank 3. Denne vil således ikke være dimen-

sionerende som største tank i forhold til beregning af kapaciteten af tankgården. Vakuum 

tank 3 sikres til samme niveau som de eksisterende tanke i tankgården. 
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Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.  

Eksplosionsfarlige områder på anlægget skal klassificeres i zoner på grundlag af hyppighe-

den og varigheden af forekomsten af eksplosiv atmosfære, jf. Indenrigs- og Sundhedsmini-

steriets bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områ-

der.  

 

Risikobekendtgørelsen, bek. nr. 1666 af 14.12.2006 og bek. nr. 20 af 12.1.2006 

Der er udarbejdet en Miljø- og sikkerhedsvurdering (vedlagt), der viser, at der er etableret 

sikkerhedsbarrierer, der opretholder det eksisterende sikkerhedsniveau.  

 

Desuden er der udarbejdet en risikoberegning af etableringen af vakuumtanken og etablerin-

gen af arbejdspladsen for tømning af palletanke, Rambøll, december 2009. I denne konklu-

deres det, at det er fundet, at udslip fra sugeslange og –rør fra palletankene til vakuumtan-

ken samt selve vakuumtanken ikke giver anledning til større uheld. 

 

Udslip fra en eller flere palletanke og efterfølgende antændelse er vurderet til ikke at kunne 

antænde bygningsdele eller andre genstande, da tidsforløbet for udslip og bortledning til op-

samlingsbrønd er under 10 min., hvilket sikrer mod antændelse af bygninger eller andre an-

lægsdele. Et udslip fra rørføringen omkring vakuumtanken med efterfølgende antændelse og 

personskade eller skade på anlæg er beregnet til at forekomme for hver ca. 1.300.000 år. 

 

Det kan således konkluderes, er der ikke er nogen væsentlig forøgelse af risikoforholdene, 

hverken for Kommunekemis medarbejdere på anlægget, på naboanlæg eller uden for Kom-

munekemis hegn. Kommunekemi vurderer, som følge heraf, at ændringen ikke kræver opda-

tering af sikkerhedsrapporten, og der fremsendes ikke yderligere materiale til risikomyndig-

hederne. 

 

Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte, kan vores projektleder Søren Weber eller un-

dertegnede kontaktes. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kommunekemi a/s 

 

 

Ninna Johnsen 

 



- 7 - 

 

Bilag: 

Tegning nr. 301-10-73-0103, Arrangement, vakuumtank 3 

Tegning nr. 301-10-73-0104, Arbejdsplads til tømning af palletank 

Tegning nr. 301-00-55-0001, Overordnet PI-diagram  

Tegning nr. 301-00-52-0006, Detaljer af rende ved renseplads 

Miljø- og sikkerhedsvurdering, dateret 26. oktober 2009 

”Risikoberegning af etablering af vakuumtank og etablering af arbejdsplads for tømning af 

palletanke på modtageanlæg for flydende affald”, Rambøll, dateret 21. december 2009. 

 

 

 

 

c.c.: Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, att. Ulrik Degn 

 Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, att. Tove Albrechtsen 

 Beredskabsstyrelsen, Datavej 16 3460 Birkerød, att. Anne Bryderup 

 



  

 

Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen Odense 
C. F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
Telefon 72 54 40 00 
ode@mst.dk 
www.mst.dk 

mailto:ode@mst.dk

	forside-vakuumtank
	Miljøgodkendelse til vakuumtank-mst-1.pdf
	1. INDLEDNING
	2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
	Generelle forhold
	Indretning og drift
	Luftforurening
	Lugt
	Spildevand
	Støj
	Affald
	Jord og grundvand
	Indberetning/rapportering
	Driftsforstyrrelser og uheld
	Risiko/forebyggelse af større uheld
	Ophør


	3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	3.1 Begrundelse for afgørelse
	3.2 Miljøteknisk vurdering
	3.2.1 Planforhold og beliggenhed
	3.2.2 Generelle forhold
	3.2.3 Indretning og drift
	3.2.4 Luftforurening
	3.2.5 Lugt
	3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v.
	3.2.7 Støj
	3.2.8 Affald
	3.2.9 Jord og grundvand
	3.2.10 Indberetning/rapportering
	3.2.11 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.12 Risiko/forebyggelse af større uheld
	3.2.13 Ophør
	3.2.14 Bedst tilgængelige teknik
	3.3 Udtalelser/høringssvar
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.




	4. FORHOLDET TIL LOVEN
	4.1 Lovgrundlag
	4.1.1 Miljøgodkendelsen
	4.1.2 Listepunkt
	4.1.3 Revurdering
	4.1.4 Risikobekendtgørelsen 
	4.1.5 VVM-bekendtgørelsen 
	4.1.6 Habitatdirektivet 
	4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	Klagevejledning
	Søgsmål
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen




	5. BILAG

	bilag A
	Bilag B
	bilag B

	bilag C
	Myndighedsorientering_MCO
	bagside- vakuumtank

