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1. Indledning 

Svendborg Kraftvarmeværk har søgt tilladelse til forsøgsafbrænding af op til 
1000 tons farligt affald, bestående af forblandet affald fra Kommunekemi. 
Ansøgningen er siden reduceret til at omfatte 500 tons affald. 

Affaldet består af olieholdige affaldsprodukter, absorptionsmidler, lim, 
malingsprodukter og emballage til ovenstående, samt medicin affald og 
boremudder, som kan forbrændes ved 850 °C, som er minimum 
temperaturen ved forbrænding på Svendborg Kraftvarme. 
 

Afbrændingsforsøget er planlagt til at blive gennemført i en 2 måneders 
periode, inden fyringssæsonen slutter, hvilket sikrer, at varmen kan afsættes 
til fjernvarmenettet. 
 
Svendborg Kraftvarme oplyser, at forsøgsafbrændingen har til formål at 
afdække hvilke påvirkninger afbrændingen af omtalte typer af affald har på 
emissioner og spildevandsudledninger for derigennem at vurdere om 
anlægget er egnet til afbrænding af fraktioner af ”farligt affald”.  
 
Forsøget skal ligeledes fastlægge hvor stor en andel af affald der 
kontinuerligt kan afbrændes på Svendborg Kraftvarme. Svendborg 
Kraftvarme er i forvejen godkendt til afbrænding af op til 5 % farligt affald 
(klinisk risikoaffald). Under forsøgsafbrændingen skal der iblandes 10-20 % 
farligt affald i det almindelige affald.  
 

Forsøget skal underbygge en forsøgsafbrænding af samme type affald, der 
blev gennemført over 2 døgn i februar-marts 2011. Forsøget gav den gang 
ikke anledning til overskridelser af emissionsværdier, eller forhøjelser af 
værdierne for spildevand, ligesom der ikke kunne konstateres ændringer i 
slaggens indhold af forurenende stoffer.  

Svendborg Kraftvarmeværks miljøgodkendelse af 11. april 20061 giver 
mulighed for forbrænding af op til 0,5 tons farligt affald (klinisk risiko 
affald) pr. time, dog højest 2500 tons pr. år.  

Tilsynsmyndigheden kan jf. miljøgodkendelsens vilkår 13 give accept til 
afbrænding af andet farligt affald end klinisk risiko affald, men da den 
ansøgte mængde overstiger 0,5 tons pr. time, kræver dette tillægs-
godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

 

                                                 
1 Miljøgodkendelse af Svendborg Kraftvarmeværk. Fyns Amt, 11. april 2006 
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2. Afgørelse og vilkår 

På grundlag af oplysningerne i ansøgning om forsøgsafbrænding giver 
Miljøstyrelsen hermed miljøgodkendelse til forsøgsafbrænding af 500 tons 
farligt affald på Svendborg Kraftvarmeværk.  
 
Miljøgodkendelsen gives som tillægsgodkendelse til Svendborg 
Kraftvarmeværks miljøgodkendelse af 11. april 20061. Miljøgodkendelsen er 
tidsbegrænset til 30. juni 2012 og meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 

Vilkår for miljøgodkendelsen 

 
 

1 Der må kun afbrændes de affaldsfraktioner fra Kommunekemi, som 
er beskrevet ved EAK koder i ansøgningsmaterialet fra Svendborg 
Kraftvarme (bilag A).  

 
2 Forsøgsafbrændingen skal følge beskrivelsen i ansøgningsmaterialet. 
 
3 Der må forbrændes maksimalt 500 tons farligt affald over en periode 

på maksimalt 2 måneder, dog skal forsøgsafbrændingen være 
afsluttet senest 30. juni 2012. 

 
4 Mængden af iblandet farligt affald må maksimalt udgøre 20 % af det 

samlede affalds vægt i ovnen til ethvert tidspunkt under 
forbrændingen. 

 
5 Under forsøgsforbrændingen må der ikke forbrændes: 

 
 PCB-holdigt affald. 
 Affald med væsentlige mængder af tungmetaller og 

tungmetaller der vil forringe slaggens kvalitet og give 
anledning til forøgede luftemissioner. 

 Affald med indhold af tungmetaller over 
farlighedskriteriet, samt affald, hvis indhold af andre 
farlige stoffer ikke nedbrydes ved temperaturer ved 
minimum 850 °C. 

 Affald der indeholder halogenerede organiske 
forbindelser over farlighedskriteriet. 

 Affald der pga. den fysiske form og tilstand, kan give 
anledning til uregelmæssig drift og deraf følgende 
miljøproblemer under forbrænding. 
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6 Svendborg Kraftvarme skal under forsøgsafbrændingen følge 
miljøgodkendelsens1 ordinære moniteringsprogram for emission, 
spildevand og slagger, samt: 

 
 Der skal foretage en præstationskontrol af tungmetaller, dioxiner 

og furaner i henhold til bilag 7 i forbrændingsbekendtgørelsen2. 
 Der skal som minimum udtages 2 prøver i forsøgsperioden af 

samtlige spildevandsparametre.  
 Der skal foruden det ordinære spildevandsprogram også 

analyseres spildevandsprøver for mineralsk olie. 
 

Resultaterne skal afrapporteres i en kommenteret rapport til 
Miljøstyrelsen, senest 6 måneder efter afslutning af 
forsøgsafbrændingen. 

 
3. Sagens oplysninger 
 
Svendborg Kraftvarme vil over en periode på i alt 2 måneder modtage 
op imod 500 tons farligt affald fra Kommunekemi. Forsøgsaffaldet vil 
blive leveret dagligt i containere og aflæsset i kraftværkets silo og 
efterfølgende opblandet med almindeligt affald til en koncentration på 
ca. 10 % ”forsøgsaffald” i affaldet. 
 
I perioder indenfor forsøgsafbrændingen vil der blive afprøvet om 
anlægget kan afbrænde op til 20 % ”forsøgsaffald” i affaldet. 
 

Svendborg Kraftvarmeværk oplyser, at affaldet ikke indeholder tungmetaller 
over farlighedskriteriet, eller affald som ikke nedbrydes ved temperaturer på 
minimum 850 °C, som er minimumstemperaturen ved forbrænding på 
Svendborg Kraftvarme.  

Der vil ikke blive behandlet affald der indeholder halogenerede organiske 
forbindelser over farlighedskriteriet, eller PCB-holdige materialer. Det 
oplyses at boremudder vil udgøre 10-30 % (maksimalt 150 tons) af affaldet 
og at brændværdien er mellem 5 og 26 MJ/kg, svarende til et olieindhold på 
ca. 7 og 56 %.  

Boremudderet vil blive transporteret til Svendborg Kraftvarme i separate 
palletanke, der efter modtagelse vil blive neddelt i anlæggets neddeler, 
hvorefter boremudderet vil blive blandet med det øvrige affald i siloen 

Maling 

Svendborg Kraftvarme har på forespørgsel oplyst, at der ikke vil indgå 
flydende maling i den affaldsblanding som modtages fra Kommunekemi. 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003, om anlæg der forbrænder affald. 
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Der er tale om findelt (shreddet) malingsemballage med indtørrede rester af 
maling.  

Miljøstyrelsen vurderer, at denne type malingsrester kan håndteres på 
Svendborg Kraftvarmeværk. Miljøstyrelsen forudsætter dog, at der ikke vil 
blive afbrændt malingsrester med indhold af metaller over farlighedskriteriet 
da anlægget ikke er forberedt på dette. 

 
Det farlige affalds indhold af metaller vil dels blive opfanget i røggas-
rensningssystemet og vil dels blive koncentreret i slaggen, der i forvejen er 
metalholdig. Miljøfremmede organiske stoffer må forventes at blive 
nedbrudt til CO2 og vand ved afbrænding. 
 

Tidsperiode for forsøget 
Afbrændingsforsøget er planlagt til at blive gennemført over en 2 måneders 
periode, inden fyringssæsonen slutter, hvilket sikrer at varmen kan afsættes 
til fjernvarmenettet. 
 
Affaldstyper - EAK koder 
Efter modtagelse, behandling og blanding i grube hos Kommunekemi, 
bliver miljøaffaldet registreret under følgende EAK koder når affaldet 
modtages til forbrænding på Svendborg Kraftvarme. 
 
EAK kode Affaldsbeskrivelse  
 
EAK kode Affaldsbeskrivelse 
19 02 04 Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald. 
19 12 11 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra 

mekanisk behandling af affald indeholdende farlige stoffer 
 

01 05 05 Boremudder og boreaffald indeholdende olie 
 
 
Affaldet vil typisk bestå af et blandet miks af olieholdige affaldsprodukter 
herunder oliefiltre, brugte absorptionsmidler og andre filterkager, affald med 
indhold af lim, klæbestoffer, klude, malingsprodukter, emballager som 
indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer, medicinaffald, samt 
boremudder og andet boreaffald. 
 

Der vil ikke blive behandlet affald med indhold af tungmetaller over 
Farlighedskriteriet, samt affald hvis indhold af andre farlige stoffer ikke 
nedbrydes ved temperaturer ved minimum 850 °C. Der vil ikke blive 
behandlet affald der indeholder halogenerede organiske forbindelser over 
farlighedskriteriet. 
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I forbindelse med afbrændingsforsøget vil der blive udført ekstern 
emissionsmåling og spildevandsanalyse af et akkrediteret måleinstitut og der 
vil løbende blive udtaget slaggeprøver. 
 
Analyseprogram 
Luftemission: Det er Svendborg Kraftvarmes hensigt at gennemføre den 
halvårlige præstationsmåling på røggassen under afbrændingsforsøget.  
 
Under emissionsmålingen vil der blive afbrændt op til 20 % forsøgsaffald.  
Kravene til præstationsmålingen er beskrevet i værkets miljøgodkendelse 
punkt 37 og Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7 (bekendtgørelse nr. 1356 
af 21. december 2011).  
 
Der vil blive analyseret for de angivne metaller, dioxiner og furaner angivet 
på bilag 7 afsnit c og d. Præstationsmålinger bliver udført af et akkrediteret 
laboratorium. 
 
Slagge: Der vil dagligt blive udtaget og opsamlet slagge for senere analyse. 
Prøver vil blive samlet og opbevaret udendørs, indtil forsøgsafbrændingen er 
gennemført. 
  
Efterfølgende vil den indsamlede slagge modne udendørs i minimum 3 
måneder, hvorefter slaggen vil blive sendt til analyse hos et akkrediteret 
laboratorium. Analysen udføres som beskrevet i bekendtgørelse nr. 1662 af 
21. december 2010, og slaggen skal kunne opfylde kravene til en kategori 3 
slagge som angivet i bilag 6.  
 
Spildevand: På Svendborg Kraftvarme udtages 12 flowproportionale 
spildevandsprøver pr. år. Heraf to prøver der analyseres for dioxiner og 
furaner. Det påtænkes, at to af disse spildevandsprøver indsamles under 
afbrændingsforsøgene og at den ene spildevandsprøve analyseres for 
dioxiner og furaner. 
  
Det påtænkes, at prøven med dioxiner og furaner indsamles i perioden hvor 
der udføres luftemissionsmåling hvor der vil blive afbrændt op til 20 % 
forsøgsaffald. Kravene til spildevandsprøverne kan ses i miljøgodkendelses 
bilag 8 (Svendborg Kommunes spildevandstilladelse) punkt 13. Spilde-
vandsprøverne udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. 
 
Miljøstyrelsen kan tilslutte sig det foreslåede analyseprogram, men 
bemærker at Svendborg Kommune betinger sig, at der bliver analyseret for 
mineralsk olie, samt at der som minimum udtages 2 prøver i forsøgsperioden 
(af samtlige parametre). Miljøstyrelsen har valgt at sætte vilkår om dette. 
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Bedst tilgængelige teknik 

Miljøstyrelsen har gennemgået bat punkterne og vurderer, at Svendborg 
Kraftvarme lever op til BAT i forsøgsafbrændingen. 

Svendborg Kraftvarme oplyser, at de har forholdt sig til Bref-notens afsnit 
5.4 om farligt affald (pkt. 69-75) med følgende konklusioner.  
 
Pkt. 69: Affaldsmodtagelse.  
I henhold til affaldsbekendtgørelsen og kommunens affaldsregulativ er det 
vores underleverandørers pligt og ansvar at affaldsleverancerne overholder 
gældende lovkrav, samt dokumentation for dette.  

 
I praksis vil det være Kommunekemi der vil stå for modtagelse, behandling, 
blanding og sortering af affaldet der skal afbrændes i forsøgsperioden. 
Affaldet vil som beskrevet i ansøgningen blive registreret under andre EAK-
koder, da affaldet er blandet.  
 
Pkt. 70: Forbehandling af affaldet.  
Affaldsleverandørerne har forbehandlet/sorteret affaldet ifølge affaldsbe-
kendtgørelsen. Svendborg Kraftvarme foretager en kontrol/opblanding af det 
farlige affald med almindeligt affald i affaldssiloen til det ønsket blandings-
forhold.  
 
Pkt. 71: Separat indføring af farligt affald.  
Ikke aktuelt vedr. pilotprojektet.  
 
Pkt. 72: Direkte indfyring af flydende affaldstyper.  
Ikke aktuelt vedr. pilotprojektet.  
 
Pkt. 73: Brug af forbrændingskammer, vedr. affald med høj brændværdi og 
krav til høj temp. >1100° C.  

Ikke aktuelt vedr. pilotprojektet, pga. affaldets lavere brændværdi (8-10 
GJ/ton), klorindhold < 1% og fuld forbrænding ved temperatur > 850 °C.  
 
Pkt. 74: Energiforbrug vedr. afbrændingen af miljøaffald.  
SKV´s energiforbrug er 100 kWh/ton affald.  BAT: 300-500 kWh/ton affald.  
 
Pkt. 75: Begrænsning af emissioner.  
SKV´s brug af vådt røggasrensningsanlæg, der er opbygget som beskrevet/ i 
henhold til i BAT, hvilket bevirker at emissionsudledningerne er væsentligt 
reduceret.  

Anlægget opfylder i øvrigt kravene til ”permanent lave emissioner”.  
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Til sidst har Svendborg Kraftvarme forholdt sig til Bref-notens afsnit 5.1 
med følgende konklusion.  

Genanvendelse af boremudder 

Svendborg kommune bemærker, at boremudder kan genanvendes og at der 
lokalt er virksomheder som har specialiseret sig i at genanvender 
boremudder. 

Miljøstyrelsen mener, at det er bedst tilgængelige teknik at genanvende 
boremudder frem for forbrænding, hvis boremudderet kan genanvendes til 
det oprindelige formål.  

Praksis er dog for de virksomheder som genanvender boremudder, at man 
destillerer olien fra mudderet og deponere mudderet på et deponi. Olien 
genanvendes kun til produktion af nyt boremudder, hvis kvaliteten af den 
udvundne olie er tilstrækkelig høj. Ellers afbrændes olien. Genanvendelses-
procenten er ukendt. 

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at det ikke er påvist at destillation 
af olien fra boremudderet hos en genanvendelsesvirksomhed er bedre 
teknologi end forbrænding af boremudderet. Svendborg Kraftvarme har en 
høj udnyttelsesgrad af affaldet, idet overskudsvarmen benyttes til fjernvarme 
produktion og slaggen genanvendes efterfølgende i bygge-anlægsprojekter. 

 

4. Miljøstyrelsens samlede vurdering 
Forsøgsafbrændingen er fortsættelsen af en 2 dages forsøgsafbrænding af 14 
tons farligt affald i februar-marts 2011, af samme type. Svendborg 
Kraftvarmeværk udarbejdede efter denne forsøgsafbrænding et notat3, som 
viste der ikke kunne påvises forøget forurening i luftemission, spildevand, 
eller forbrændingsslaggen.  

Med baggrund i notatet og beskrivelsen af den nye forsøgsafbrænding, 
vurderer Miljøstyrelsen at der bør gives godkendelse til at udvide 
forsøgsafbrændingen til afbrænding af maksimalt 500 tons farligt affald i en 
periode på maksimalt 2 måneder, dog skal forsøgsafbrændingen være 
afsluttet senest 30. juni. 

Miljøstyrelsen har ikke i denne sammenhæng taget stilling til eventuelt 
fremtidigt permanent drift med forbrænding af farligt affald. 
 
Eventuel permanent afbrænding af farligt affald  
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at forsøget er en god mulighed for at belyse 
aspekter og konsekvenser ved afbrænding af farligt affald. Hvis en 

                                                 
3 Notat. Forsøgsafbrænding af farligt affald på Svendborg Kraftvarme. Udarbejdet af Svendborg 
Kraftvarme, 10. oktober 2011. 
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permanent løsning ønskes, er det derfor vores opfattelse, at visse 
forureningsfaktorer bør belyses.  
 
Nedenstående bør derfor i forbindelse med forsøget belyses og indgå i 
en ansøgning om permanent afbrænding af farligt affald:  
 

• Er der risiko for negativ påvirkning af slaggen, og hvordan forebygges 
det?  

• Slaggens indhold af metaller sammenholdt med afbrænding uden farligt 
affald og i forhold til analyser af det farlige affald inden afbrænding.  

• Hvilke driftsbetingelser skal være til stede for at sikre optimal 
forbrænding for både det farlige affald og de eksisterende affaldstyper?  

• Er der affaldstyper, det farlige affald ikke bør blandes med?  
• Procedure for modtagelse og afbrænding af det farlige affald.  
• Vil der kunne opstå rester af farligt affald i siloanlægget, som ikke 

brændes samme dag som det modtages?  
• Hvordan sikres undertryk i modtageområdet i forhold til det om-

givende miljø til forebyggelse af lugtgener?  
 
I forbindelse med forsøgets gennemførelse, er det vores opfattelse, at en 
ansøgning om permanent afbrænding af farligt affald bør indeholde 
måledata fra forsøget fra såvel den kontinuerte overvågning som 
stikprøvekontrol, der foretages med eksternt firma.  
 
Permanent afbrænding af farligt affald er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 
bilag 1, punkt 9 ” Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er 
omfattet af direktiv 91/689/EØF4 ved forbrænding, kemisk behandling (som 
defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF5, afsnit D9) eller deponering”.  
I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1 betyder det, at anlæg til forbræn-
ding af farligt affald er VVM-pligtigt. 
 
Permanent afbrænding af farligt affald kan derfor ikke realiseres, før der er 
vedtaget kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse  
der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der 
skriftligt er meddelt tilladelse til projektet. 

5. Udtalelser/høringssvar 
 
5.1 Udtalelse fra virksomheden 
Svendborg Kraftvarme A/S har d. 27. marts telefonisk oplyst, at De ikke har 
indvendinger mod udkastet til tillægsgodkendelsen. Der er indarbejdet 
mindre korrekturændringer.  

                                                 
4 Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/31/EF 
af 27. juni 1994. 
5 Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/156/EØF af 18. 
marts 1991. 
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5.2 Svendborg Kommunes bemærkninger til sagen  
Ved e-mail af 2. marts 2012 har Svendborg Kommune fremsendt 
bemærkninger til ansøgningen.  
 
Planforhold  
Svendborg Kommune vurderer, at forsøgsafbrænding af farligt affald er i 
overensstemmelse med gældende lokalplan 003.291 
 
Bilag IV-arter: 
Svendborg Kommune har kendskab til, at der indenfor en radius af 2 km fra 
Kraftvarmeværket, er følgende bilag IV-arter; stor vandsalamander, 
springfrø, markfirben, dværg-flagermus og hasselmus. Kommunen vurderer 
at forsøgsafbrændingen ikke vil indebære forringelse af yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter. 
 
Trafikale forhold 
Forsøgsafbrændingen vil ikke medføre øget transport til kraftvarmeværket.  
 
Spildevandskontrol  
Svendborg Kommune vil – udover det beskrevne – kræve at der bliver 
analyseret for mineralsk olie, samt at der som minimum udtages 2 prøver i 
forsøgsperioden (af samtlige parametre).  
 
Klima 
Svendborg Kommune bakker op om, at Svendborg Kraftvarme arbejder med 
at brænde affald fra Kommunekemi, under forudsætning af at tilladelser og 
miljøkrav overholdes. 
 
Øvrige miljøforhold  
Svendborg Kommune klassificerer normalt affald med EAK kode 01 05 05 
(Boremudder og andet boreaffald indeholdende olie), som genanvendeligt. 
Afbrænding af genanvendeligt affald er i strid med såvel affaldshierarkiet 
som værkets miljøgodkendelse.  
 
 
6. Lovgrundlag 
 
6.1 VVM-bekendtgørelsen  
Svendborg Kraftvarme er godkendt til afbrænding af 2.500 tons klinisk 
risiko affald pr. år, svarende til knapt 5 % af den samlede godkendte 
mængde til forbrænding. Klinisk risikoaffald er farligt affald. Svendborg 
Kraftvarme kan dermed henføres til punkt 9 på bilag 1 i VVM bekendt-
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gørlsen6. Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk 
behandling eller deponering. 
 
Affaldsforbrændingsanlæg på bilag 1 kan være omfattet af kravene i VVM 
bekendtgørelsen ved: 
 

 Nybyggeri eller udvidelser/ombygninger, der kan sidestilles med 
nyanlæg 

 Væsentlige ændringer eller udvidelser af anlæg, som allerede er 
godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til 
skade for miljøet 

 
 I henhold til VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 4 står det dog anført at: 
”anlæg, som udelukkende eller hovedsageligt tjener til udvikling og 
afprøvning af nye metoder eller produkter og som ikke anvendes mere end 2 
år, er kun omfattet af reglerne i stk. 1, hvis anlægget på grund af dets art, 
dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet”. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af forsøgsafbrændingen af farligt 
affald i forhold til VVM-reglerne. På grund af forsøgets korte varighed og 
fordi der kun afbrændes farligt affald som nedbrydes fuldstændigt ved 850 
°C vurderes forsøgsafbrændingen ikke at være til skade for miljøet. Projektet 
kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. 
 
 
6.2 Habitatdirektivet  
Svendborg Kommune har kendskab til, at der indenfor en radius af 2 km fra 
Kraftvarmeværket, er følgende bilag IV-arter; stor vandsalamander, 
springfrø, markfirben, dværg-flagermus og hasselmus.  
 
Kommunen vurderer at forsøgsafbrændingen ikke vil indebære forringelse af 
yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 

 

6.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

6.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk. Afgørelsen vil ikke blive offentliggjort i trykte aviser. 
                                                 
6 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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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 C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 10. maj 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 på-
begynder 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.  

 
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  
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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. 
 

7. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Svendborg Kommune, Svendborg@svendborg.dk 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 
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8. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse 
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Miljøstyrelsen Odense 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
Att.: Anders Vedel 
 
 
 
 
 
 
Forsøgsafbrænding af miljøaffald
 
Svendborg Kraftvarme ansøger hermed om tilladelse til 
forsøgsafbrænding af miljøaffald
 
Med henvisning til vilkår 13 i miljøgodkendelsen af d. 11. april 2006 for 
Svendborg Kraftvarmeværk vedr. erstatning af klinisk risikoaffald 
andet farligt affald. 
Der ansøges om tilladelse til en fors
Forsøgsafbrændingen skal dokumenterer at anlægget 
længerevarende periode er egnet til permanent afbrænding af 
miljøaffald. 
Forsøget skal underbygge den for
over to døgn i februar-marts 2011.
 
 
Formål 
Svendborg Kraftvarme vil med forsøget afdække hvilke påvirkninger 
afbrændingen af omtalte typer af miljøaffald
emissioner, spildevandsudledninger
derigennem at vurdere om anlægget er egnet til afbrænding af 
fraktioner af ”farligt affald”, se EAK
Forsøget skal ligeledes fastlægge hvor stor en andel af miljøaffald der 
kontinuerligt kan afbrændes på Svendborg Kraftvarme.
 
 
Forsøget 
Kommunekemi modtager affald af de omtalte
i gruben. Affaldet neddeles og sorteres med anlæggets kran af 
operatøren, der efterfølgende læsser affaldet i co
Svendborg. 
 
Svendborg Kraftvarme vil over en periode på i alt 2 måneder
op imod 1.000 tons miljøaffald fra Kommunekemi
blive leveret dagligt i containere
efterfølgende opblandet med almindeligt affald 
ca. 10 % ”forsøgsaffald” i affaldet.
I perioder indenfor forsøgsafbrændingen vil der blive afprøvet om 
anlægget kan afbrænde op til 20 % ”forsøgsaffald” i
 

øgsafbrænding af miljøaffald på Svendborg Kraftvarme. 

ansøger hermed om tilladelse til 
søgsafbrænding af miljøaffald. 

Med henvisning til vilkår 13 i miljøgodkendelsen af d. 11. april 2006 for 
Svendborg Kraftvarmeværk vedr. erstatning af klinisk risikoaffald med 

en forsøgsafbrænding af miljøaffald. 
skal dokumenterer at anlægget over en 

er egnet til permanent afbrænding af 

Forsøget skal underbygge den forsøgsafbrænding der blev gennemført 
marts 2011. 

Svendborg Kraftvarme vil med forsøget afdække hvilke påvirkninger 
brændingen af omtalte typer af miljøaffald har på anlæggets luft-
ssioner, spildevandsudledninger samt kvaliteten af slaggerne. For 

vurdere om anlægget er egnet til afbrænding af disse 
, se EAK koder herunder. 

Forsøget skal ligeledes fastlægge hvor stor en andel af miljøaffald der 
på Svendborg Kraftvarme. 
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” i affaldet. 
I perioder indenfor forsøgsafbrændingen vil der blive afprøvet om 

p til 20 % ”forsøgsaffald” i affaldet. 

Svendborg Kraftvarme A/S 
Bodøvej 15 
5700  Svendborg 
 
Telefon 62 23 35 75 
Telefax 62 23 35 59 
 

 
www.svendborgkraftvarme.dk 
 
kraftvarme@svendborg.dk 
 
 
 
Dato: 23. december 2011 
 
 
Ref. NCH 
 
 
Dir. Tlf. 62 23 35 65 
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I forbindelse med afbrændingsforsøget vil der blive udført ekstern 
emissionsmåling og spildevandsanalyse af et akkrediteret måleinstitut 
og udtages slaggeprøver løbende. 
 
 
Tidsperiode for forsøget 
Afbrændingsforsøget er planlagt til at blive gennemført i en 2 måneders 
periode (marts-april 2012), inden fyringssæsonen slutter, hvilket sikrer 
at varmen kan afsættes til fjernvarmenettet. 
 
 
Affaldstyper - EAK koder 
Efter modtagelse, behandling og blanding i grube hos Kommunekemi, 
bliver miljøaffaldet registreret under følgende EAK koder når affaldet 
modtages til forbrænding på Svendborg Kraftvarme. 
 
EAK kode Affaldsbeskrivelse 

19 02 04 Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald. 
19 12 11 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af 

affald indeholdende farlige stoffer  
 
Affaldet vil typisk bestå af et blandet miks af olieholdige 
affaldsprodukter herunder oliefiltre, brugte absorptionsmidler og andre 
filterkager, affald med indhold af lim, klæbestoffer, klude, 
malingsprodukter, emballager som indeholder rester af eller er forurenet 
med farlige stoffer, medicinaffald. 
 
Samt boremudder og andet boreaffald. 
 

01 05 05 Boremudder og boreaffald indeholdende olie 
 
 
Begræsning 
Der vil ikke blive behandlet affald med indhold af tungmetaller over 
farlighedskriteriet samt affald hvis indhold af andre farlige stoffer ikke 
nedbrydes ved temperaturer ved minimum 850° C. 
Der vil ikke blive behandlet affald der indeholder halogenerede 
organiske forbindelser over farlighedskriteriet. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Niels Chr. Hansen 
driftsleder 
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 Bilag B: Liste over sagens akter 
 
Miljøgodkendelse af Svendborg Kraftvarme. Fyns Amt, 11. april 2006. 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt 
affald. Miljøstyrelsen, 18. februar 2011. 
 
Notat om forsøgsafbrænding af farligt affald på Svendborg Kraftvarme. 
Svendborg Kraftvarme, 10. oktober 2011. 
 
Supplerende oplysninger (I) fra Svendborg Kraftvarme. Mail af 23. januar 
2012. 
 
Supplerende oplysninger (II) fra Svendborg Kraftvarme. Mail af 17. februar 
2012. 
 
Udtalelse fra Svendborg Kommune. Mail af 2. marts 2012. 
 
Supplerende oplysninger (III) fra Svendborg Kraftvarme. Mail af 13. marts 
2012. 
 
Supplerende oplysninger (IV) fra Svendborg Kraftvarme. Mail af 19. marts 
2012. 
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