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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
meddeler Miljøstyrelsen hermed ændring af vilkår for modtagelse af affald 
med naturligt forekommende radioaktivitet. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelses- 
loven1. 
 
Vilkårsændringen 
 
Vilkår B3, punkt E i miljøgodkendelse ”revurdering af generelle 
miljøforhold”, dateret 27. november 2009. ændres fra: 
 
Kommunekemi ikke må forbrænde: 
 
”Radioaktivt affald med en aktivitet svarende til > 0,1 MBq/l(kg) og som ikke 
tilhører radionuklidgrupperne 3 og 4, jf. definition af radionuklidgrupperne.2” 
 
Til:  
 
Kommunekemi ikke må forbrænde følgende:  
 

Radioaktivt materiale. Dog må behandles affald fra brug af åbne 
radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. med indhold af 
radionuklid-gruppe 3 og 4, hvor radioaktiviteten er højest 0,1 
MBq/kg(l) jf. ref. 1 samt affald, hvor indholdet af naturligt 
forekommende radioaktive stoffer ikke overskrider 
undtagelsesniveauerne jf. ref. 2.  
 
Ref. 1 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om 
anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.  
 
Ref. 2 Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om 
undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer. 

 
Kommunekemi skal forud for modtagelse af affald deklareret som 
affald fra brug af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier 
m.v. have dokumentation for at affaldets radioaktivitet ikke overstiger 
0,1 MBq/kg(l) jf. ref. 1. 
 
Kommunekemi skal forud for modtagelsen af affald med naturlig 
forekommende radioaktive stoffer, have dokumentation for at 
indholdet af naturligt forekommende radioaktive stoffer ikke 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 

2 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om anvendelse af åbne 
radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. 
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overskrider undtagelsesniveauerne jf. ref. 2.  
 
Kommunekemi skal føre ugentlig kontrol med slagge til sikring af 
overholdelse af undtagelsesniveauet. 
 
Såfremt den målte radioaktivitet overstiger 2 gange 
baggrundsniveauet for radioaktivitet i Kommunekemis laboratorium, 
skal der foretages specifikke analyse af de radioaktive isotoper 
(speciering) til brug for opsporing af kilden samt kontrol af øvrige 
restprodukter. 

 
Sagens oplysninger 
Kommunekemi har ved brev af 22. december 2010 søgt om ændring af 
vilkår B3, punkt E, i miljøgodkendelsen ”revurdering af generelle 
miljøforhold”, dateret 27. november 2009. 
 
Baggrunden for ansøgningen er, at Kommunekemi modtager affald med 
naturligt forekommende radioaktivitet. Definitionerne af ”radioaktivt affald” i 
vilkår B3, tager imidlertid alene afsæt i radioaktivt affald fra sygehuse og 
ikke i affald med naturligt forekommende radioaktivitet, som blandt andet 
findes i affald fra offshore industrien. For at opnå en mere tydelig 
overensstemmelse mellem de typer affald Kommunekemi behandler og de 
krav der stilles i vilkåret, foreslår vi derfor at vilkår B3, punkt E, ændres til:  
 
Radioaktivt materiale. Dog må behandles sygehusaffald med indhold af 
radionuklid-gruppe 3 og 4, hvor radioaktiviteten er højest 0,1 MBeq/kg(l) jf. 
ref. 1, samt affald med naturligt forekommende radioaktive stoffer og 
blanding af radioaktive stoffer herunder også datternuklider i sekulær 
ligevægt, hvor radioaktiviteten er under undtagelses-grænserne jf. ref. 2.  
 
Ref. 1 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om anvendelse af 
åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.  
 
Ref. 2 Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra 
lov om brug m.v. af radioaktive stoffer. 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
Sundhedsstyrelsen har fastlagt grænseværdier for hvornår der skal 
iagttages forholdsregler overfor radioaktivt materiale. 
 
Når radioaktiviteten fra materialet er lavere end det fastlagte 
undtagelsesniveau, er materialet at betragte som ”ikke radioaktivt”. 
 
Miljøforhold 
Kommunekemi ønsker at ændre/præcisere vilkår B3, punkt E om radioaktivt 
affald således, at vilkåret giver mulighed for, at Kommunekemi A/S kan 
forbrænde affald med naturligt forekommende radioaktive materialer 
(Naturally Occurring Radioactive Material = NORM) hvor det er under 
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undtagelsesniveauet som angivet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 
192/2002 bilag 23. 
 
I Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug 
m.v. af radioaktive stoffer er der stillet strålebeskyttelsesmæssige krav som 
ved overholdelse sikrer at: 
 

a) at strålerisici for enkeltpersoner fra det frigivne materiale er 
tilstrækkeligt lave, 
 

b) at den samlede bestråling af befolkningen er tilstrækkelig lav, og 
 

c) at det frigivne materiales aktivitet, set fra et strålehygiejnisk 
synspunkt, er uden betydning, og at der ingen større sandsynlighed 
er for, at der vil opstå situationer, som vil kunne føre til at a) og b) 
ikke kan opfyldes. 
 

Statens Institut for Strålebeskyttelse har været inddraget i behandlingen af 
sagen og har den 5. september 2011 fremsendt bemærkninger til sagen 
som er indarbejdet i afgørelsen. Arbejdstilsynet har ligeledes været 
inddraget i behandlingen af sagen og har den 12. december 2011 
fremsendt bemærkninger til sagen som er indarbejdet i afgørelsen. 
  
Når undtagelsesniveauet er overholdt kan Miljøstyrelsen Odense acceptere, 
at vilkår B3, punkt E præciseres til at Kommunekemi også må forbrænde 
affald fra bl.a. offshore industrien, hvor indholdet af naturligt forekommende 
radioaktive stoffer ikke overskrider undtagelsesniveauerne jf. ref. 2.  

 
Ref. 2 Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om 
brug m.v. af radioaktive stoffer. 
 
Det er som nævnt en forudsætning for afgørelsen at det håndterede NORM 
materiale i alle led (før, under og efter forbrændingsprocessen eller anden 
bearbejdning) er under undtagelsesniveauet som angivet i 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 192/2002, bilag 2. Når affaldets 
indhold af radioaktivitet er under undtagelsesniveauerne jf. ref. 2, er affaldet 
i princippet ”ikke-radioaktivt” og der er heller ingen særlige krav til 
opbevaring og håndtering. 
 
Der er med denne afgørelse alene taget stilling til krav i henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven. Øvrige tilladelser skal indhentes særskilt.  
 
Det er forudsat, at forbrændingen af affald fortsat sker under overholdelse 
af de forudsætninger og vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen for 
forbrændingsanlæggene. 
 

                                                 
3 Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug 
m.v. af radioaktive stoffer. (Undtagelsesbekendtgørelsen) 
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For at sikre overholdelsen af vilkår for modtagelse af sygehusaffald og 
NORM materiale, bør Kommunekemi forud for modtagelsen have 
dokumentation for affaldets indhold af radioaktivitet. 
 
Kommunekemi foretager i dag ugentlige målinger af radioaktiviteten af den 
producerede slagge. Kommunekemi har vurderet, at såfremt der er NORM 
materiale i anlægget, vil radioaktiviteten også kunne findes i slaggen. 
 
For at kontrollere at det indgående NORM materiale ikke bliver 
opkoncentreret under behandlingen på Kommunekemi A/S således, at 
undtagelsesniveauet overskrides, bør Kommunekemi fortsat foretage 
løbende stikprøvemålinger af radioaktivitet af slaggen fra forbrændingen. 
 
I den forbindelse skal det bemærkes, at Statens Institut for 
Strålebeskyttelse (SIS) kan give råd og vejledning med hensyn til måle- og 
analysemetoder, prøvetagningsmetodik og lignende. 
 
Såfremt den målte radioaktivitet overstiger 2 gange baggrundsniveauet for 
radioaktivitet i Kommunekemis laboratorium, bør der foretages specifikke 
analyse af de radioaktive isotoper (speciering) til brug for opsporing af 
kilden. 
 
Risiko 
Såfremt ændringen af vilkår for modtagelse af affald med naturligt 
forekommende radioaktivitet, sker i overensstemmelse med det fremsendte 
projekt, er det vores opfattelse, at ændringen ikke vil medføre betydende 
ændringer i Kommunekemis sikkerhedsniveau.  
 
VVM – vurdering af virkninger på miljøet  
Ændring af vilkår for modtagelse af affald med naturligt forekommende 
radioaktivitet, er efter Miljøstyrelsen Odenses opfattelse ikke omfattet af 
VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen4. Miljøstyrelsen Odense vurderer, at 
ændring af vilkårene betyder uændret eller formindsket påvirkning af miljøet. 
 
Ændring af vilkår for modtagelse af affald med naturligt forekommende 
radioaktivitet påvirker ikke Kommunekemis fysiske udformning, karakter eller 
samlede kapacitet for behandling af affald. 
 
Høring af Nyborg Kommune  
Ansøgning om godkendelse til ændring af vilkår for modtagelse af affald 
med naturligt forekommende radioaktivitet har ikke været fremsendt via 
Nyborg Kommune, derfor valgte Miljøstyrelsen Odense at sende udkast til 
afgørelse til kommunen med anmodning om at komme med bemærkninger 
til materialet. Nyborg kommune har efterfølgende den 25. april 2012 
meddelt, at kommunen ingen bemærkninger har til ændring af vilkår for 
Kommunekemis modtagelse af affald med naturligt forekommende 
radioaktivitet. 

                                                 
4 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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Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Ansøgning om ændring af vilkår for modtagelse af affald med naturligt 
forekommende radioaktivitet har ikke været annonceret, da Miljøstyrelsen 
Odense vurderer, at ansøgningen ikke omhandler en væsentlig ændring. 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på internettet og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer 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 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 9. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Odense videresender 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, 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 
modtager 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 klagen 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 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  
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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 
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 
bestemmer 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 domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknikmiljoeafdelingen@ 
nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, 
pla@nyborg.dk 
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 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C; 
Lene Stubgaard, lst@at.dk og Jim Møller, at@at.dk. 
Statens Institut for Strålebeskyttelse, Industri, forskning og miljø, Knapholm 
7, 2730 Herlev; Charlotte Nielsen, cni@sis.dk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring       
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Miljøministeriet 

Miljøcenter Odense 

C. F. Tietgens Boulevard 40  

5220  Odense SØ 

 

Att. Jørn H. Jeppesen 

22. december 2010 

NJO/mbt 

Revision af vilkår 

I henhold til tidligere dialog ansøges hermed om ændring af vilkår B3, punkt E, i Miljøgod-

kendelse ”Revurdering af Generelle miljøforhold”, dateret 27.11.2009.  

 

Baggrunden for ansøgningen er, at Kommunekemi modtager affald med naturligt forekom-
mende radioaktivitet. 
 
Definitionerne af ”radioaktivt affald” i vilkår B3, tager imidlertid alene afsæt i radioaktivt affald 

fra sygehuse og ikke i affald med naturligt forekommende radioaktivitet, som blandt andet 

affald fra offshore industrien. For at opnå en bedre overensstemmelse mellem de typer affald 

Kommunekemi behandler og de krav der stilles i vilkåret, foreslår vi derfor at vilkår B3, punkt 

E, ændres til: 

 

Radioaktivt materiale. Dog må behandles sygehusaffald med indhold af radionuklid-

gruppe 3 og 4, hvor radioaktiviteten er højest 0,1 MBeq/kg(l) jf. ref. 1, samt affald med 

naturligt forekommende radioaktive stoffer og blanding af radioaktive stoffer herunder 

også datternuklider i sekulær ligevægt, hvor radioaktiviteten er under undtagelses-

grænserne jf. ref. 2. 

 
Ref. 1 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om anvendelse af åbne radioaktive 

kilder på sygehuse, laboratorier m.v.  

 

Ref. 2 Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug 

m.v. af radioaktive stoffer. 

 

For yderligere information henvises til Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 

2002 om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer.  

 

Med venlig hilsen 

Kommunekemi a/s 

 
Ninna Johnsen 
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