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1. INDLEDNING 
Kommunekemi a/s har indgivet ansøgning om godkendelse i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering af et anlæg for tørring af spilde-
vandsslam. Det tørrede slam vil blive afhændet til energiproducerende an-
læg, hvor det vil kunne indgå som et CO2-reducerende brændsel. 
 
Anlægget ønskes drevet ved anvendelse af damp fra virksomhedens for-
brændingsanlæg, men vil i øvrigt være uden funktionel sammenhæng med 
det eksisterende anlæg. 
 
Slamtørringsanlægget, der vil få en kapacitet på 100.000 t afvandet slam pr. 
år, vil bestå af et modtageanlæg, et tørreanlæg og et udleveringsanlæg. 
Anlægget vil blive installeret i nyopførte bygninger på den sydlige del af 
virksomhedens grund. I forbindelse med anlægget vil der være et indendørs 
bufferlager i siloer på i alt 1.000 m3 til afvandet slam og et indendørs oplag i 
siloer på i alt 800 m3 for tørret slam. Derudover vil der blive etableret en 50 
m høj skorsten og 2 mindre tanke til hjælpestoffer og renseforanstaltninger 
for lugt. 
 
Etableringen af Slamtørringsanlægget er VVM-pligtigt og der skal derfor 
udarbejdes en VVM-redegørelse, udkast til miljøgodkendelse og forslag til 
kommuneplantillæg inden miljøgodkendelsen kan meddeles. Miljøgodken-
delsen erstatter i fuldt omfang en VVM-tilladelse, da miljøgodkendelsen re-
gulerer alle de forhold, der ellers ville have været reguleret ved en særskilt 
VVM-tilladelse. 
 
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. 
 
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 luft- og lugtforurening. Miljøstyrelsen Odense har vurderet at etablering 
og drift af anlæg for tørring af spildevandsslam, vil kunne ske uden væsent-
lige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljø-
godkendelsen. Anlægget etableres i lukkede bygninger og aflæsning af 
slam finder sted for lukket port. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 / bilag D, ansøgning om miljøgod-
kendelse, godkender Miljøstyrelsen Odense hermed anlæg til modtagelse 
og tørring af afvandet spildevandsslam fra kommunale renseanlæg.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Tillægsgodkendelsen 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 den ikke er udnyttet 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 afvandet spildevandsslam skal forud for håndteringen 

og tørringen være deklareret, og kontrolleret mod deklarationen.  
 

B2 Partier af spildevandsslam skal analyseres stikprøvevis, testes eller 
inspiceres for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med de-
klarationen.  
 

B3 Kommunekemi skal foretage registreringer af til- og frakørsel af slam 
som skal omfatte: 

 Modtagne mængder med angivelse af navn og adresse samt 
CVR- og P-nummer på leverandøren 

 Leverandørens dokumentation for slammets indhold af rele-
vante miljøfremmede stoffer og tungmetaller 

 Fraførte mængder med angivelse af navn og adresse samt 
CVR- og P-nummer på modtageren 

 Afviste partier af slam med angivelse af adresse og så vidt 
muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenten, samt regi-
strering af årsagen til afvisningen. 
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B4  Kommunekemi må kun modtage, behandle og opbevare nedenstå-
ende type afvandet spildevandsslam.  

 
1908 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ik-

ke andetsteds specificeret 
 

19 08 05 Slam fra behandling af 
byspildevand. 

 
B5 Kommunekemi må max modtage og behandle 100.000 ton afvandet 

spildevandsslam pr. kalenderår. 
 

B6 På slamtørringsanlægget må der max oplagres 1.000 m3 afvandet 
spildevandsslam og 800 m3 tørret slam. 
 

B7 Håndtering og opbevaring af spildevandsslam skal foregå indendørs. 
 

B8 Modtagelse af spildevandsslam skal foregå indendørs i lukket byg-
ning med undertryk. 

 
B9 Efter etablering af anlægget fremsender Kommunekemi en opdateret 

oversigstegning med angivelse af spildevandsforhold og afkast.  
 
Luftforurening 

 
Støv 

C1 Slamtørringsanlægget må ikke give anledning til væsentlige diffuse 
støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden 
vurderer, om generne er væsentlige. 

 
Afkasthøjder og luftmængder 

C2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 
værdier, der er anført her: 
 

Afkast 
 
fra 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Renseforanstalt-
ninger 

Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Tørrer 2.600 
Partikelfilte, kemisk 
scrubber og RTO*-
anlæg 

50 

Påslag og siloer for vådt 
slam 

1.000 RTO-anlæg 50 

Naturgasbrænder 450 RTO-anlæg 50 

Bygning – rumventilation 100.000 Ingen 50 

Siloer for tørret slam 
Fortræng-
ningsluft 

Silofilter Silotop 

  
*RTO-anlæg (naturgas fyret regenerativt termisk forbrændingsanlæg). 
 
Afkasthøjder måles over terræn. 
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Emissionsgrænser 

C3 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænsevær-
dier, målt som timemiddelværdier. 

 
Afkast 
fra 

Kilde Nr. Stof 
Emissionsgrænse 
mg/Nm3,tør 

RTO-anlæg 1 Total støv 20 

RTO-anlæg 1 Ammoniak 2 

RTO-anlæg 1 
Kviksølv (sum af 
støv- og gasfase)

0,1 

RTO-anlæg 1 CO 100 

RTO-anlæg 1 TOC 20 

RTO-anlæg 1 NOx 200 

Siloer for tørret slam 3 Total støv 20 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den 
luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 
kPa, tør gas ved aktuelt iltindhold). 

 
Immissionskoncentration 

C4 Virksomhedens samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne græn-
seværdier (B-værdier): 
 

 

Stof 
B-værdi 
mg/m3 

Total støv (< 10 µm) 0,08 

Ammoniak 0,3 

Kviksølv 0,0001 

NOx 0,125 

CO 1 

TOC 0,1 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i 
luften udenfor virksomhedens område. 

 
Kontrol af luftforurening 

C5 Virksomheden skal inden 3 måneder, efter at anlægget er taget i 
drift, gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C2, 
C3 og C4 er overholdt.  

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gen-
nemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger 
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om driftsforholdene under målingen. 
 
Emissionsgrænsen for støv fra siloer for tørret slam kan eftervises 
ved hjælp af leverandørgarantier for den valgte filtertype. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 
 
Overskrider en enkelt 1-times måling emissionsgrænsen med en 
faktor 3, skal tilsynsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. 
Der skal samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke 
foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige 
overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden. 

  
 Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når anlægget er i fuld drift eller efter anden af-
tale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medun-
derskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 

Stof Analysemetode 

Total støv DS/EN 13284-1, metodeblad MEL-02 

Ammoniak Metodeblad MEL-24 

NOx DS/EN 14792, metodeblad MEL-03 

Kviksølv DS/EN 13211, metodeblad MEL-08b 

CO DS/EN 14789, metodeblad MEL-06 

TOC DS/EN 12619, metodeblad MEL-07 

Temperatur IEC Publication 584-2 /  VDI 3511 BL. 1-5 

 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndighe-
den har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må 
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højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved 
OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % 
fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. 
 
Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumen-
tation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal 
ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 
Målestederne skal indrettes og placeres som angivet i kapitel 8 i 
Luftvejledningen, nr. 2, 2001. 
  
Temperatur 

C6 Afkastluften fra tørrer, påslag og silo fra vådt slam skal forinden ud-
ledning til det fri, blive opvarmet til en temperatur på mindst 850 °C i 
mindst 1 sekund. 
 
Målingerne skal foretages som kontinuert måling af temperatur efter  
retningslinjerne i analysemetoden IEC Publication 584-2 eller VDI 
3511 BL. 1-5. 
 
Tidskonstanten for det instrument der skal måle temperaturen skal 
være under ét minut. Måletiden fastsættes til 10 minutter. 

 
Kontrolperioden fastsættes til kalendermåned. 
Temperaturgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af samtlige målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end 
eller lig med grænseværdien. 

 
Lugt 

Lugtgrænse 
D1 Lugtgrænserne for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøstyrel-

sen Odenses godkendelse, dateret 27. november 2009. Modtagel-
sen og behandlingen af spildevandsslam skal indrettes og drives på 
en sådan måde, at disse lugtgrænser for den samlede virksomhed 
overholdes. 
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Kontrol af lugt 
D2  Virksomheden skal inden 3 måneder, efter at anlægget er i drift, ved 

målinger dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1 for lugt 
er overholdt. 

 
Der skal foretages lugtmålinger fra det nye slamtørringsanlæg. Til 
dokumentation for overholdelse af lugtgrænsen for den samlede 
virksomhed, kan de nyeste lugtmålingerne fra de øvrige anlæg an-
vendes som input til beregning af virksomhedens samlede lugt-
grænse. 

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne er gen-
nemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger 
om driftsforholdene under målingen.  

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Krav til udførelse af lugtmålinger og vurdering af overholdelse af 
grænseværdi er fastlagt i den generelle miljøgodkendelse for Kom-
munekemi, dateret 27. november 2009. 

 
Spildevand 
E1 Spildevandsmængden fra tørreprocessen skal afledes til Nyborg 

Renseanlæg. 
 
E2 Uforurenet regnvand og overfladevand fra slamtørringsanlæggets 

arealer skal ledes til Kommunekemis system for udledning af regn-
vand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol un-
der overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og 
overfladevand. Forurenet regnvand skal fjernes til videre behand-
ling. 

 
Støj 

Støjgrænser 
F1 Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsen 

Odenses godkendelse, dateret 27. november 2009. Modtagelsen og 
behandlingen af spildevandsslam skal indrettes og drives på en så-
dan måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed over-
holdes. 

 
Lavfrekvent støj og infralyd 
Driften af modtagelse og behandling af spildevandsslam må ikke 
medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj el-
ler infralyd i naboområderne overstiger gældende grænseværdier in-
dendørs i bygninger.  
 
Gældende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd er fastlagt i 
den generelle miljøgodkendelse for Kommunekemi, dateret 27. no-
vember 2009. 
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Vibrationer 
Driften af slamtørringsanlægget må ikke medføre, virksomhedens 
samlede vibrationsniveau overstiger den gældende grænseværdi for 
Kommunekemi. 
 
Gældende grænseværdier for vibrationer er fastlagt i den generelle 
miljøgodkendelse for Kommunekemi, dateret 27. november 2009. 

 
Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 

F2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vil-
kår F1, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  

 
 Krav til målinger 

Krav til udførelse af måling af støj, infralyd og vibrationer og vurde-
ring af overholdelse af grænseværdi er fastlagt i den generelle mil-
jøgodkendelse for Kommunekemi, dateret 27. november 2009. 

 
Affald 

Maksimale oplag 
G1 Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i forbindelse med 

modtagelse og tørring af spildevand: 
 

Affaldstype 
Max. oplag 

(m3) 

Afvandet spildevandsslam 1.000 

Tørret slam 800 

 
Bortskaffelse af affald 

G2 Andet affald fra modtagelse og tørring af spildevandslam kan be-
handles på Kommunekemis egne anlæg. 

  
Jord og grundvand 
H1 Slamtørringsanlægget med tilhørende modtagefaciliteter og siloer 

skal placeres i en bygning med tæt impermeabel belægning / gulv 
med mulighed for opsamling af evt. spild. 
 
Ved en impermeabel belægning forstås et område med fast belæg-
ning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som fin-
des i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet, og som gi-
ver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af ned-
bør. 

 
H2 Det tætte gulv i forbindelse med Slamtørringsanlægget skal være i 

god vedligeholdelsesstand. 
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H3 Transport af slam på Kommunekemis grund skal ske på arealer, der 

er befæstede. Arealerne skal renholdes. Overfladevand fra arealer-
ne skal ledes til afløb med afspærringsventil og videre til Kommune-
kemis system for udledning af regnvand og overfladevand. 

 
H4 Virksomheden skal foretage visuel kontrol af det tætte gulv i forbin-

delse med Slamtørringsanlægget. 
  

Den visuelle kontrol skal foretages løbende og mindst en gang pr. 
kalenderår. 

 
Resultatet af den visuelle kontrol skal indføres i virksomhedens ved-
ligeholdelsessystem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 
 

H5 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig 
sagkyndig foretage eftersyn af  

– gulve og befæstede arealer,  
Dog højst en gang årligt.  
 

H6 Svovlsyre (max 20 m3) og ammoniumsulfatopløsning (max 60 m3) 
skal opbevares i dobbeltvæggede tanke med lækagealarm på befæ-
stet areal beskyttet mod påkørsel. 
 
Alternativt opstilles tankene i betonkummer, som vil kunne rumme 
indholdet af hver tank. 
 

H7 Der skal etableres mulighed for opsamling af spild i forbindelse med 
påfyldning/tømning af tanke. 

   
Til- og frakørsel 
I1 Lastbilkørsel til og fra anlægget må kun finde sted på hverdage i 

tidsrummet kl. 06.30 – 18.00. 
 

Indberetning/rapportering 
Eftersyn af anlæg 

J1 Der skal føres journal over eftersyn af partikelfilter, kemisk scrubber 
og RTO-anlæg, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger 
samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 
 

J2 Slamtørringsanlæggets tanke for flydende kemikalier skal inspiceres 
(tankinspektion) inden ibrugtagning og herefter mindst hvert 5. år. 
 
Tankinspektionen skal foretages af en uvildig sagkyndig.  

 
 Miljøstyrelsen Odense skal til enhver tid være informeret om hvilke 

firmaer der udfører tankinspektion på Kommunekemi. Såfremt 
Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede 
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anerkendte, skal Miljøstyrelsen Odense informeres herom senest 1 
måned før firmaet ønskes anvendt. 
 

J3 Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som på forlangende skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Inspek-
tionsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: 

 
- resultaterne af inspektionen for hvert 

enkelt punkt i inspektionsplanen 
- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter re-

paration af eventuelle skader og tæ-
ringer, herunder vurdering af hvornår 
næste tankinspektion bør foretages. 

 
Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
firmaet / laboratoriets anbefalinger. 

 
Kommunekemi a/s skal på forlangende fremsende dokumentation 
for reparation af skader og tæringer til tilsynsmyndigheden, når re-
parationen er udført. 

 
Tilsynsmyndigheden kan ændre inspektionsintervallet, såfremt in-
spektionsrapporterne berettiger hertil. 

 
J4 Der skal føres en driftsjournal for hver enkelt tanks tilstand i tilknyt-

ning til anlægget. Dette medfører notering af: 
 

- dato og hovedresultater for inspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
- vedligeholdelse og reparationer. 
 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

J5 Der skal føres journal over oplysninger om driftstid, slammængder 
(modtagne mængder, behandlede mængder og fraførte mængder) 
samt anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt for-
brug af el og varme. 

 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald 
og bortskaffelse heraf. 

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

J6 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr, dvs.: 
 
 garantiafprøvning/kvalitetskontrol og kalibrering af tempertur-

måler på RTO-anlægget 
 kalibreringer/parallelmålinger 
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 løbende vedligeholdelse og justeringer 
 

Opbevaring af journaler 
J7 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. 
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
J8 Kommunekemi skal en gang årligt fremsendes oplysninger til til-

synsmyndigheden indeholdende oplysninger om forbrug af råvarer 
og hjælpestoffer. Desuden skal der fremsendes over modtagne og 
afsatte mængder slam. 
 
Oplysningerne kan medtages i virksomhedens grønne regnskab / 
EMAS-redegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Miljøsty-
relsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. maj). 
 
Første afrapportering er pr. 1. januar efter anlægget er sat i drift. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
K1 Spild af affald/slam skal straks fjernes til videre behandling på Kom-

munekemi. 
 
Hvis der opstår risiko for, at spild af affald/slam kan nå et afløb, skal 
de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. 

 
K2 Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af 

tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører 
væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden 
fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: 

 
 årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet 
 hvilken forurening, dette har bevirket 
 hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover. 

 
K3  Der skal forinden ibrugtagning af slamtørringsanlægget, være udar-

bejdet instruktioner/procedurer for, hvordan håndtering af spild finder 
sted, herunder oprydning og bortskaffelse af spildet. 
 

Risiko/forebyggelse af større uheld 
L1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgø-

relsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fore-
bygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger 
at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. 

 
L2 Slamtørringsanlægget skal indgå i virksomhedens samlede sikker-

hedsrapport, ligesom Slamtørringsanlægget skal indgå i virksomhe-
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dens beredskabsplan.  
 

L3 Anlægget skal overvåges hele døgnet alle dage af virksomhedens 
SRO-anlæg. 
 

Ophør 
 
M1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 
bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
 
Planen skal redegøre for:  
o Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesan-

læg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af 
jord, grundvand eller, overfladevand eller recipient.  
 

o Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsig-
tet brug.  

o Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens 
affald.  
 

 Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, 
afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 
måneder efter virksomhedens ophør. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Etablering af anlæg for tørring af spildevandsslam kræver godkendelse 
efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26. juni 2010.  
 
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. 
 
I den vurdering indgår at Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det valgte an-
lægsdesign med luftrensning i form af bl.a. termisk forbrænding og fjernelse 
af ammoniak sikrer, at emissionen fra anlægget reduceres til et niveau, der 
vil være uden betydning for depositionen i omgivelserne, herunder Natura-
2000 områderne. 

Desuden vurderer Miljøstyrelsen Odense, idet der tages hensyn til den tek-
nologiske udvikling, at anlægget indrettes og drives på en sådan måde:  

• at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,  
• at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige 

stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,  
• at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,  
• at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre,  
 at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,  
• at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste 

tilgængelige rensningsteknik,  
• og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 

forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Modtagelse og behandling af spildevandsslam er i overensstemmelse 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 2009, Erhvervsområde Øst, område 1. E.4, som fastlægger 
områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virk-
somheder. Aktiviteten er desuden placeret i overensstemmelse med Ny-
borg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til er-
hvervsformål, miljøbelastende virksomheder. 
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Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet bl.a. virksomheden 
Munch Asfalt A/S, som er beliggende umiddelbart nord for Kommunekemi 
a/s. 
 
Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til det nye anlægs 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 anlæg på ca. 650 m 
mod nord hhv. vest. 
 
Ca. 500 mod vest ligger et område til offentlige formål med institutioner 
m.v. I området ligger der enkelte boliger. 
 
Det er vores vurdering, at modtagelse og behandling af spildevandsslam er 
i overensstemmelse med den foreliggende planlægning for arealanvendel-
sen. 
 
Der findes 3 habitatområder H99, H100 0g H101 i nærheden af Kommune-
kemi. 
 
H99 ”Østerø Sø” 
Habitatområdet nr. H99 ”Østerø Sø” (internationalt naturbeskyttelsesområ-
de nr. 115) er beliggende ca. 1,6 kilometer sydøst for anlægget. Udpeg-
ningsgrundlaget er naturtyperne ”Kystlaguner og strandsøer”, ”Enårig vege-
tation på stenede strandvolde”, ”Flerårig vegetation på stenede strande” og 
”Strandenge”. 
 
For Østerø Sø fremgår af Natura-2000 planen, at der er udpeget en række 
trusler i forhold til at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundla-
get, bl.a. er næringsstofindholdet i kystlagunen højt, hvilket resulterer i for-
højet algemængde og dårlig sigt i vandfasen. Det er vurderet, at der er en 
betydelig intern belastning med næringsstoffer, der er ophobet i lagunens 
bund.  
 
H100 ”Centrale Storebælt og Vresen” 
Storebælt øst for Nyborg og størstedelen af Nyborg Fjord indgår i EU-
habitatområde nr. 100 (”Centrale Storebælt og Vresen”). Udpegningsgrund-
laget omfatter Marsvin og naturtypen Rev. Kommunekemi ligger i en af-
stand af ca. 400 meter fra habitatområdets grænse. Habitatområdet omfat-
ter ikke landarealer nær Nyborg. 
 
Habitatområdet er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 116, 
der tillige omfatter fuglebeskyttelsesområderne F 73 (”Vresen og havet mel-
lem Fyn og Langeland”, hvor udpegningsgrundlaget er Edderfugl) og F 98 
(”Sprogø og Halsskov Rev” med Edderfugl og Splitterne som udpegnings-
grundlag). Afstanden mellem slamtørringsanlægget og grænserne til de 
nævnte fuglebeskyttelsesområder vil være ca. 6 og ca. 7,5 kilometer. 
 
Tidligere var udbredelsen af habitatområde nr. 100 stort set sammenfalden-
de med fuglebeskyttelsesområde nr. 73, men ved en supplerende udpeg-
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ning af marine habitatområder i Danmark i 2008 blev habitatområde nr. 100 
udvidet, så det nu omfatter hele den centrale del af Storebælt, herunder 
farvandet omkring Nyborg. Udvidelsen blev i januar 2010 indarbejdet i be-
kendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ef-
terfølgende er en yderligere udvidelse indarbejdet i henhold til bekendtgø-
relse nr. 1079 af 25. november 2011. Den supplerende udpegning, der om-
fatter et areal på 251 km2 syd for det nuværende habitatområde H 100, er 
sket af hensyn til Marsvin. 
 
Af Natura 2000-plan 2010-2015 for Centrale Storebælt og Vresen (Natura 
2000-område nr. 116) fremgår, at prognosen (bevaringsstatus) er ugunstig 
eller vurderet ugunstig for Marsvin på grund af en markant nedgang i be-
standen bl.a. som følge af bifangster af marsvin i fiskenet, og for Rev, bl.a. 
pga. for høj tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. For Edderfugl 
og Splitterne betragtes prognosen ligeledes som ugunstig. 
 
Der forekommer næppe rev i de dele af habitatområdet, der ligger nærmest 
Kommunekemi a/s, men formodentligt forekommer der forholdsvis ofte mar-
svin i Nyborg Fjord.  
 
H101 ”Kajbjerg Skov” 
Habitatområde nr. H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelses-
område nr. 117), ligger ca. 3 kilometer sydvest for anlægget. Udpegnings-
grundlaget er ”Stor vandsalamander” og naturtyperne ”Flerårig vegetation 
på stenede strande”, ”Bøgeskove på morbund uden kristtorn”, ”Bøgeskove 
på muldbund”, ”Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund” 
og ”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld”. 
 
I Natura-2000 planen for Kajbjerg Skov er anført, at prognosen er ugunstig 
eller vurderet ugunstig for skovnaturtyperne, fordi næringsstofbelastning 
med kvælstof fra luften overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet på 
næsten hele arealet og på grund af intensiv skovdrift. Prognosen er på 
grund af manglende kortlægning angivet som ukendt for Stor vandsalaman-
der og for Strandvold med flerårige planter.  
 
Sammenfatning 
Der er foretaget en vurdering af den potentielle deposition af kvælstof, som 
driften af slamtørringsanlægget vil kunne give anledning til. 
 
Beregningerne er baseret på den maksimale emission af ammoniak (NH3) 
og kvælstofoxider (NOx) fra slamtørringsanlæggets afkast efter rensning af 
luften, og med anvendelse af OML-Multi i kombination med estimater for 
depositionshastigheden af henholdsvis NH3 og NO2. 
 
Det er overslagsmæssigt beregnet, at depositionen ved nærmeste Natura-
2000 område på land (Østerø Sø) vil være ca. 0,02 kg N/ha/år. Ved Kaj-
bjerg Skov er depositionen beregnet til ca. 0,01 kg N/ha/år. De beregnede 
værdier er gældende for den del af hvert område, der ligger i den korteste 
afstand fra slamtørringsanlægget. 
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Det skal bemærkes, at der er tale om konservative estimater af den potenti-
elle deposition, bl.a. fordi, at det ikke er indregnet, at deposition vil fjerne 
stof under transporten mellem kilden og beregningspunktet, og at der er 
anvendt konservative værdier for depositionshastighederne.  
 
Da de beregnede depositioner af kvælstof fra slamtørringsanlægget er 
yderst beskedne, og da der yderligere ligger konservative betragtninger bag 
beregningerne, hvilket betyder at resultaterne er overestimerede, vurderes 
det, at kvælstoftilførslen fra anlægget til Natura-2000-områderne er ubety-
delige. 
 
Udledningen af spildevand fra anlægget via afledning til Nyborg Rensean-
læg, vurderes ikke at have negative konsekvenser for Marsvin. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer endvidere at det valgte anlægsdesign med 
luftrensning sikrer, at emissionen af andre stoffer reduceres til et niveau, der 
vil være uden betydning for depositionen i omgivelserne, herunder NATU-
RA-2000-områderne. 
 
Vedrørende Edderfugl og Splitterne er det ligeledes vurderet, at anlægget 
ikke vil medføre negative påvirkninger. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer desuden, at behandling af spildevandsslam 
heller ikke på anden måde i form af støj m.v. vil have betydning for NATU-
RA-2000-områderne. 
 
Sammenfattende vurderer Miljøstyrelsen Odense, at slamtørringsanlægget 
ikke vil medføre påvirkninger, der vil kunne skade Natura-2000-områderne, 
herunder ikke medføre negative påvirkninger på de arter og naturtyper i 
områderne, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Miljøstyrelsen Odense er af den opfattelse, at modtagelse og behandling af 
spildevandsslam på Kommunekemi ikke vil medføre væsentlige påvirknin-
ger af det nære miljø omkring Kommunekemi. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
For at sikre korrekt håndtering og bortskaffelse af spildevandsslammet stil-
les der vilkår om at alle partier af spildevandsslam forud bør være deklare-
ret, og kontrolleret mod deklarationen. 
 
Partier af spildevandsslam bør analyseres stikprøvevis, testes eller inspice-
res for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. 
 
Kommunekemi forventer at modtage maksimalt 100.000 tons spildevands-
slam om året og at det maksimale oplag bliver på 1.800 m3. Der er stillet 
vilkår om maksimal årlig mængde, som må modtages og om maksimalt 
oplag. 
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3.2.4 Luftforurening 
Det bør ved vilkår sikres at procesluft fra tørrer og siloer for vådt slam forsy-
nes med renseforanstaltninger til overholdelse af emissionskrav i Luftvej-
ledningen. 
 
For at sikre en tilstrækkelig udbrænding af organiske stoffer i procesluften, 
herunder lugtstoffer bør det sikres ved vilkår at afkastluften fra tørrer og silo 
fra vådt slam inden udledning til det fri, blive opvarmet til en temperatur på 
mindst 850 °C i mindst 1 sekund. 
 
Der er desuden beskrevet hvilke krav til kontrolmålinger virksomheden skal 
overholde. 
 
3.2.5 Lugt 
Kilder til diffus lugt bør begrænses mest muligt og diffus lugt bør ikke med-
føre væsentlige gener uden for virksomhedens arealer. 
 
Der bør således føres daglig kontrol med anlægget, således at utætheder 
m.v., der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repareret så 
hurtigt som muligt. 
 
Der er foretaget målinger og beregninger af lugt med henblik på at bestem-
me virksomhedens samlede maksimale lugtbidrag i omgivelserne.  
 
Lugtemissionen fra det kommende anlæg for tørring af spildevandsslam er 
empirisk bestemt under antagelse af at RTO-anlægget vil sikre en fjernelse 
af lugtstoffer på minimum 90 %. 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 27. november 2009 meddelt lugtvilkår for 
den samlede virksomhed. I godkendelsen er stillet vilkår om, at det samlede 
lugtbidrag fra virksomhedens aktiviteter ikke må overskride Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdi for lugt på 5-10 LE/m3. Den laveste grænseværdi 
fastsættes i boligområder og ved boliger i det åbne land, den højeste fast-
sættes i erhvervsområder. 
 
 
Det maksimale bidrag fra den samlede virksomhed efter etablering af anlæg 
for tørring af spildevandsslam på 4 LE/m3 er fundet til at optræde i industri-
området i afstande på 400 – 600 meter mod nordvest.  
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at lugtbidraget fra et kommende slamtør-
ringsanlæg ikke vil resultere i at disse grænseværdier overskrides. 
 
Der bør stilles vilkår om at Kommunekemi a/s, efter anlæggets etablering og 
indkøring, skal lade foretage en præstationsmåling til kontrol af overholdel-
se af forudsætningerne vedrørende emission af lugtstoffer. 
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3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
En forudsætning for projektet er at processpildevandet fra tørringen af spil-
devandsslammet ledes til det kommunale renseanlæg. Der stilles derfor 
vilkår herom. 
 
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. 
 
I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af anlæg for tørring af 
spildevandsslam er der foretaget beregning af støjbidraget for det fremtidige 
anlæg for tørring af spildevandsslam. De kilder der er medtaget i beregnin-
gen er tilførsel af slam med lastbil i dagtimerne, påfyldning og udkørsel af 
tørret slam og drift af anlægget. 
 
Beregningerne viser, at anlægget for tørring af spildevandsslam kun bidra-
ger marginalt til virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne. Miljø-
styrelsen Odense vurderer, at gældende støjgrænser for den samlede virk-
somhed, jf. Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. november 2009, fortsat vil 
kunne overholdes. 
 
I forbindelse med modtagelse og tørring af spildevandsslam etableres der 
tunge maskindele og kørsel med tunge lastbiler. Der bør derfor stilles vilkår 
om lavfrekvent støj og infralyd i henhold til orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 
9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, herunder 
at gældende grænseværdi for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer for den 
samlede virksomhed overholdes, jf. den generelle miljøgodkendelse for 
Kommunekemi, dateret 27. november 2009. 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår 
herom i denne miljøgodkendelse. 
 
Affald fra drift af anlægget kan behandles på Kommunekemis egne anlæg 
og affald til genanvendelse bør bortskaffes til miljøgodkendte anlæg. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Ikke relevant i miljøgodkendelsen. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Slamtørringsanlægget med tilhørende modtagefaciliteter og siloer bør pla-
ceres i en bygning med impermeabel gulvbelægning.  
For at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, hvis der 
opstår spild, bør gulvbelægningen en gang pr. kalenderår inspiceres for 
revner og slid, herunder at fugerne er hele og vedhæftende.  
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Resultatet af inspektionen bør indføres i virksomhedens vedligeholdelses-
system. Konstaterede skader bør straks repareres. 
 
Transport af slam på Kommunekemis grund bør ske på arealer, der er be-
fæstede. Arealerne bør renholds. Overfladevand fra arealerne skal ledes til 
afløb med afspærringsventil. 
 
Tanke til kemikalier bør godkendes inden ibrugtagning og herefter inspice-
res hvert 5 år og tilsynsmyndigheden bør have adgang til at se inspektions-
rapporten, så snart den foreligger. 
 
Der bør desuden være etableret mulighed for opsamling af spild i forbindel-
se påfyldning/tømning. 
 
Svovlsyre og ammoniumsulfatopløsning bør opbevares i dobbeltvæggede 
tanke med lækagealarm på befæstet areal beskyttet mod påkørsel, eller 
være opstillet i betonkummer, som vil kunne rumme indholdet af hver tank. 
 
Tankinspektionen bør foretages af en uvildig sagkyndig og følge en inspek-
tionsplan. Inspektionsplanen bør indeholde oplysninger om, hvilke udven-
dige og indvendige undersøgelser den pågældende tank planlægges un-
derkastet. 
 
Såfremt Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede 
anerkendte, bør Miljøstyrelsen Odense informeres herom senest 1 måned 
før firmaet ønskes anvendt. 
 
Resultaterne fra inspektionen bør noteres i en inspektionsrapport, som til 
hver en tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden 

 
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger. Miljøstyrelsen Odense kan ændre inspektionsin-
tervallet, såfremt inspektionsrapporterne berettiger hertil. 
 
Inspektionsrapporter / journalerne bør være tilgængelige for tilsynsmyndig-
heden og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden og bør opbeva-
res på virksomheden i mindst 3 år. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Det er en forudsætning for støjdokumentationen at lastbilkørsel til og fra 
anlægget kun finder sted på hverdage i tidsrummet kl. 06.30 – 18.00. Det 
bør derfor medtages som vilkår i miljøgodkendelsen. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Der bør føres en journal for tilstanden af tanke til kemikalier. Dette medfø-
rer notering af: 

- dato og hovedresultater for tankinspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
- vedligeholdelse og reparationer. 
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Der bør føres journal over eftersyn af befæstede arealer og tankbassin, 
med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om 
eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 
 
Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden og journalerne bør opbevares på virksomheden i 
mindst 3 år. 
 
Der bør føres journal over eftersyn af forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger, herunder partikelfilter, kemisk scrubber og RTO-anlæg, med dato for 
eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt fore-
kommende driftsforstyrrelser. 
 
Der bør føres journal over oplysninger om driftstid, slammængder (modtag-
ne mængder, behandlede mængder og fraførte mængder) samt anvendte 
mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af el og varme. Der 
bør endvidere føres journal over producerede mængder affald og bortskaf-
felse heraf. 
 
Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, dvs.: 
 garantiafprøvning/kvalitetskontrol og kalibrering af temperaturmåler på 

RTO-anlægget 
 løbende vedligeholdelse og justeringer 
  
Kommunekemi bør en gang årligt fremsendes oplysninger til tilsynsmyndig-
heden indeholdende oplysninger om forbrug af råvarer og hjælpestoffer.  
 
Oplysningerne bør medtages i virksomhedens grønne regnskab / EMAS-
redegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. maj). 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Ikke relevant i miljøgodkendelsen. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Spild af affald/slam bør straks fjernes til videre behandling på Kommune-
kemi. 
 
Hvis der opstår risiko for, at spild af affald/slam kan nå et afløb, bør de(n) 
relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. 
 
Der bør derfor forinden start af Slamtørringsanlægget, være udarbejdet 
instruktioner/procedurer for, hvordan håndtering af spild finder sted, herun-
der oprydning og bortskaffelse af spildet og lukning af relevante afspær-
ringsventiler. 
 
Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af tilsyns-
myndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig 
forurening eller indebærer fare herfor, bør virksomheden fremsende en re-
degørelse til tilsynsmyndigheden 
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3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Kommunekemi a/s er omfattet af Risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-
virksomhed og har udarbejdet en sikkerhedsrapport for anlægget. 
 
Anlægget for tørring af spildevandsslam er omfattet af risikobekendtgørel-
sen på grund af risikoen for tilstedeværelsen af metan, som er yderst letan-
tændeligt. Mængden af metan, der kan dannes fra slam, der eventuelt ikke 
er udrådnet, ligger dog væsentlig under tærskelmængden for letantændeli-
ge stoffer iht. Risikobekendtgørelsens tærskelværdier. Det betyder, at an-
lægget isoleret set, ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Men da anlægget 
etableres på en eksisterende risikovirksomhed, er det omfattet pga. risiko-
en for tilstedeværelsen af metan. 
 
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. 
 
Anlægget for tørring af spildevandsslam bør indgå i virksomhedens samle-
de sikkerhedsrapport, ligesom anlægget bør indgå i virksomhedens bered-
skabsplan. 
 
Eksplosion i flere forrådssiloer samtidig er vurderet at være det værst tæn-
kelige uheldsscenarie i anlægget. Eksplosion med overtryk på 0,1 barq 
eller mere vil give konsekvenser for mennesker, hvilket maksimalt vil have 
en udstrækning på 32 m fra centrum af eksplosionen. Brand i anlægget 
forventes ikke at give anledning til spredning af giftige stoffer. Miljømyndig-
hederne skal derfor i risikosammenhæng alene forholde sig til risikoen for 
forurening af jord og grundvand på virksomhedens område og håndtering 
af slukningsvand. 
 
Eventuelt spild samt vand/skum i forbindelse med en mulig indsats ved 
anlægget for tørring af spildevandsslam vil kunne håndteres via eksiste-
rende systemer (spildevandssystem), der har kapacitet til at kunne håndte-
re større scenarier for uheld. 
 
Afstandene til nærliggende bygninger og anlæg er større end de beregnede 
konsekvensafstande, hvorfor det er vurderet, at der ikke vil være mulighed 
for dominoeffekter i forhold til de eksisterende anlæg og oplag på virksom-
heden. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke giver anledning 
til unødig risiko for forurening i forbindelse med et større uheld. Der skal i 
denne sammenhæng endvidere henvises til notat fra Rambøll, dateret 
30.6.2011 om vurdering af risikoforhold vedrørende slamtørringsanlæg og 
Kommunekemis miljø- og sikkerhedsvurdering, dateret 23.5.2011. 
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3.2.16 Ophør 
Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i 
en tilfredsstillende tilstand.  
Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens op-
hør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvik-
ling af anlæg samt rydning af arealet.  
Planen skal redegøre for:  

 Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, 
som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, 
grundvand eller, overfladevand eller recipient.  
 

 Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet 
brug.  

 Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens af-
fald.  

 
Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling 
af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter 
virksomhedens ophør. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
 
Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virk-
somheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den 
bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Technique). 
 
Den europæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og be-
kæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) blev indført i dansk lovgivning i 
1999 gennem revision af godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
For de virksomhedstyper, der er omfattet af IPPC-direktivet, udsender EU 
Kommissionen "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), som fast-
lægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden 
for de industrielle brancher, som direktivet omfatter. BREFdokumenterne 
er tekniske dokumenter og har som det primære formal at beskrive bran-
chens processer og muligheder for at anvende renere teknologier og andre 
forureningsbegrænsende foranstaltninger samt at identificere de miljøpræ-
stationer, der er opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige tek-
nik for den relevante branche. 
 
Kommunekemi vurderer at referencerne til bedste tilgængelige teknik (BAT) 
for anlæggets indretning og drift er anbefalingerne i følgende BREF-
dokumenter: 
 

 Reference Document on Best Available Techniques for the Waste 
Treatments Industries (BAT for affaldsbehandlingsanlæg) 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions 
from Storage (BAT for emissioner fra oplag af faste stoffer) 
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 Reference Document on Best Available Techniques in Common 
Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in 
the Chemical Sector (BAT for spildevands- og luftrensning og dertil 
hørende styringssystemer. 

 
Ifølge disse referencer er det BAT at have et ledelsessystem for miljø, 
energi og sikkerhed. 
 
Kommunekemi har et integreret miljø- og sikkerhedsledelsessystem, som er 
certificeret i henhold til DS/ISO 14001 og OHSAS 18001. Slamtørringsan-
læggets drift vil blive omfattet af disse ledelsessystemer. 
 
Virksomheden er endvidere EMAS-registreret og udarbejder hvert år en 
redegørelse om miljøpåvirkninger og status i forhold til fastsatte miljømål 
m.m. De med slamtørringsanlæggets drift forbundne miljøpåvirkninger vil 
indgå i den årlige redegørelse. 
 
Ifølge de anførte referencer vil det i relation til det pågældende anlæg end-
videre være BAT, 
 

- at anvende GMP (Good Manufacturing Practice) 
- at gennemføre emissionsbegrænsning ved kilden 
- at udarbejde indsatsplaner ved miljøuheld 
- at installere et centralt overvågningssystem 
- at anvende nærmere procedurer i forhold til affaldsmodtagelsen og 

anlæggets drift,  
- at adskille processpildevand fra uforurenet regnvand og lignende 
- at foretage central eller decentral slutbehandling af spildevand 
- at indeslutte emissionskilder i så vid udstrækning som muligt 
- at fjerne støv eller partikler fra luftstrømme ved anvendelse af pose-

filtre eller lignende 
- at iværksætte foranstaltninger til begrænsning af luftemission, spil-

devand og reststoffer 
- at anvende lukkede oplag, f.eks. siloer som er designet så de er 

stabile og ikke kan kollapse 
- at installere emissionsbegrænsende foranstaltninger i tilknytning til 

oplag, som kan overholde emissionsgrænseværdier på 1 – 10 
mg/m3 (partikler) 

- at installere eksplosionssikre siloer med overtryksventiler 
 

I forbindelse med design, indretning og drift af anlægget vil disse krav blive 
efterlevet. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang 
anvender BAT i forbindelse med anlæg for tørring af spildevandsslam, som 
anbefalet i nævnte BREF’er. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg har været i 8 ugers of-
fentlig høring fra den 28. februar 2012. Et udkast til miljøgodkendelse har 
været vedlagt VVM-redegørelsen som bilag. 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
I forbindelse med den 8 ugers offentlige høring har Nyborg kommune, Tek-
nik- og Miljøudvalget ved brev af 30. marts 2012, meddelt at Udvalget in-
gen bemærkninger har til de fremlagte planer og rapporter. 
 
Ved e-mail af 28. februar 2012 har Arbejdstilsynet fremsendt særskilt afgø-
relse på risikoområdet. 
 
Ved e-mail af 22. marts 2012 og 2. april 2012 har Nyborg Kommune, Be-
redskabsafdelingen meddelt tilladelse efter beredskabsloven og accept efter 
risikobekendtgørelsen til etablering af anlæg for tørring af spildevandsslam. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen Odense) har udarbejdet et idéoplæg 
og indkaldt idéer og forslag ved annonce i lokal Avisen Nyborg den 29. juni 
2010. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til Kommunekemi. 
 
Ved e-mail af 16. februar 2012 har Kommunekemi fremsendt bemærknin-
ger til udkastet som er indarbejdet i afgørelsen. 
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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. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
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 2020. 
 
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  
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 26 ”Virksomheder og anlæg, som er 
anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 
 
Slamtørringsanlægget er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøsty-
relsen har den 16. juni 2010 truffet afgørelse om, at det der er søgt om er 
VVM-pligtigt, og der er efterfølgende gennemført en særskilt VVM af an-
læggets virkning på miljøet. 
 
En VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 28. februar 2012 
– 24. april 2012 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 
om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på mil-
jøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Der er i høringsperioden ikke indkommet kommentarer fra offentligheden. 
 
Miljøgodkendelsen erstatter i fuldt omfang en VVM-tilladelse, da miljøgod-
kendelsen regulerer alle de forhold, der ellers ville have været reguleret ved 
en særskilt VVM-tilladelse. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Kommunekemi er beliggende ca, 400 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, samt ca. 3 kilometer sydvest for Habitatområde nr. 
H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 117). 
  
Det er vurderet, se afsnit 3.2.1, at etablering og drift af anlægget for tørring 
af spildevandsslam ikke har indflydelse på målopfyldelsen for områderne, 
Centrale Storebælt og Vresen og Østerø Sø og Kajbjerg Skov. Der vil der-
for ikke skulle foretages en nærmere konsekvensvurdering i henhold til 
habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. 

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 er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
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 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
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 
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senest den 21. juni 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresen-
der 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 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 op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 
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 Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer 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 ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 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 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Lene Stubgaard. 
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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5. BILAG 
 

Bilag A: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
 

Bilag B: Omgivende naturområder 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
 

Bilag D: Ansøgning om miljøgodkendelse 
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1. Indledning 

 

Kommunekemi a/s indgiver hermed ansøgning om godkendelse i henhold til miljøbeskyt-
telseslovens § 33 til etablering af et anlæg for tørring af spildevandsslam. 
 
Anlægget ønskes drevet ved anvendelse af damp fra virksomhedens forbrændingsanlæg, 
men vil i øvrigt være uden funktionel sammenhæng med det eksisterende anlæg. 
 
Nedenfor følger, i overensstemmelse med bilag 3 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, en nærmere beskrivelse 
af det ansøgte. 
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2. Ansøger og ejerforhold 

 

Ansøger er:  Kommunekemi a/s 
Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 

 
Tlf. 6331 7100 
Matr. nr. 1 acx Nyborg Markjorder, Nyborg Kommune 

 
CVR nr.: 34484414 

 
 
Ejer af grunden er: Kommunekemi a/s 

Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 

 
 
Kontaktperson:  Ninna Johnsen, tlf. 63317100 
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3. Oplysninger om virksomhedens art 

 
Listebetegnelse: 

Kommunekemi (hovedaktivitet): 
K102 - Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter metoderne D1-D9 eller D11-D13, som 
nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. (i) 
 
Slamtørringsanlæg (biaktivitet): 
K103 - Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i 
bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen, af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en ka-
pacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i)  
 
Kort beskrivelse af det ansøgte: 

Der ønskes etableret et anlæg til tørring af spildevandsslam fra kommunale renseanlæg. 
Tørreprocessen vil finde sted ved brug af damp fra virksomhedens eksisterende anlæg til 
forbrænding af farligt affald. 
 
Slamtørringsanlægget, der vil få en kapacitet på 100.000 t afvandet slam pr. år, vil bestå af 
et modtageanlæg, et tørreanlæg og et udleveringsanlæg. Anlægget vil blive installeret i 
nyopførte bygninger på den sydlige del af virksomhedens grund. 
 
Risikobekendtgørelsen: 

Kommunekemi har i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer status som en kolonne 3-virksomhed og har som følge 
heraf udarbejdet en sikkerhedsrapport i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 4.  
 
Der er foretaget vurderinger af om mulige uheld på slamtørringsanlægget vil kunne udløse 
dominoeffekter i forhold til anlæg på virksomhedens område og uden for hegnet samt om 
uheld i tilknytning til de nærliggende anlæg vil kunne udløse dominoeffekter i forhold til 
slamtørringsanlægget, jfr. afsnit 10.2. 
 
Ophør: 

Der er ikke tale om et midlertidigt projekt. 
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4. Oplysninger om etablering 
 
Slamtørringsanlægget påtænkes etableret i lukkede bygninger. De højeste dele af anlæg-
get vil udgøres af siloerne til opbevaring af tørret slam, som vil få en højde på ca. 25 meter 
over terræn, samt af en skorsten med en højde på 50 meter. 
 
Bygge- og anlægsarbejdet, der forventes igangsat så snart alle nødvendige tilladelser fore-
ligger, vil strække sig over en periode på knap halvandet år. Arbejdet vil fortrinsvis finde 
sted inden for normal arbejdstid på ugens hverdage. Der vil dog kunne opstå behov for at 
arbejde i weekends for at indhente eventuelle forsinkelser. 
 
Det anslås, at der vil skulle bortskaffes ca. 3.000 m3 overskudsjord, som på grund af de 
tidligere aktiviteter i området, kan være forurenet. Opgravning, håndtering og bortskaffelse 
af overskudsjorden vil finde sted i overensstemmelse med virksomhedens interne procedu-
re nr. 200/00PR044 om opgravning og arbejde i forurenet jord. Det følger bl.a. heraf, at 
arbejdet vil blive tilrettelagt og udført i et tæt samarbejde med Nyborg Kommune. 
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5. Virksomhedens beliggenhed 
 
Kommunekemi er beliggende i et erhvervsområde i den østlige del af Nyborg.  
 
Virksomhedens placering og afgrænsning fremgår af nedenstående figur 1. Slamtørrings-
anlægget etableres på den sydligste del af virksomhedens område.  
 
Inden for erhvervsområdet ligger en række virksomheder, herunder større virksomheder 
som Munck, Daloon og Ardo A/S (Frigodan) og Nyborg Renseanlæg. Området ligger tæt 
på jernbanen og Den Fynske Motorvej, der løber umiddelbart nord for området. 
 
Arealerne mod syd er havneområde (Lindholm Havn) ud til Nyborg Fjord. En gren af fjor-
den strækker sig op til det sydøstlige hjørne af Kommunekemis areal.  
 
De nærmeste boligområder er Kystvejskvarteret mod vest og Øhavekvarteret nord for mo-
torvejen. Afstanden fra slamtørringsanlægget til boligområderne er ca. 600 – 650 meter.   
 
Ca. 500 meter mod vest ligger et område til offentlige formål med institutioner m.v. I områ-
det ligger der enkelte boliger.  
 
Øst for Kommunekemi as ligger skovområdet Plantagen som et grønt bynært område med 
rekreativ værdi og Skt. Knuds Golfbane mod nord og øst.   
 
 

200 meter

Slamtørringsanlæggets 
placering

 
Figur 1.  Kommunekemis placering og afgrænsning.  

Virksomheden omfatter det med rødt markerede område.  
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5.1 Planlægningsmæssige forhold  

 

5.1.1 Landsplanlægning 

En række retningslinjer i Fyns Amts Regionplan 2005 har status som landsplanretnings-
linjer indtil de afløses af en endelig vedtaget vandplan.  
 
I henhold til regionplanen er Nyborg Fjord og de kystnære dele af Storebælt langs Fyns 
Østkyst målsat med den generelle målsætning (Fiskevand til lyst- og eller erhvervsfiskeri, 
samt hvor de naturlige betingelser er til stede, gyde- og/eller opvækstområde for fisk). Ret-
ningslinjerne indebærer for de kystnære havområder, at EU's direktiv om kvalitetskrav til 
skaldyrsvande skal være opfyldt, hvor de naturlige betingelser er til stede. 
 
Området er i grundvandsmæssig sammenhæng beliggende i et område med begrænsede 
drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til almene vandværker. 
 

5.1.2 Kommuneplanlægning 

Kommunekemi a/s er beliggende i Erhvervsområde Øst i den østlige del af Nyborg.  
 
Virksomheden ligger inden for rammeområde 1.E.4 i Nyborg Kommunes Kommuneplan 
2009, hvor områdets anvendelse fastlægges til industri med særlige beliggenhedskrav. 
 
Omkring risikovirksomheder (virksomheder, der som Kommunekemi a/s er omfattet af risi-
kobekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006) udlægges der i kommuneplanen i over-
ensstemmelse med bekendtgørelsen konsekvensområder på i udgangspunktet 500 meter 
eller på baggrund af en konkret risikovurdering. 
 
Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksiste-
rende risikofølsom anvendelsen er mindre end 500 meter, med mindre det er vurderet, at 
risikoforholdene er acceptable og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. 
 
Inden for de udlagte konsekvensområder må der ikke etableres risikofølsom anvendelse 
som f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder som på grund af 
deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje 
og andre transportanlæg samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabssty-
relsens driftsmæssige forskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare, 
med mindre det er vurderet, at risikoforholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. 
 
Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenheds-
krav, hvortil Kommunekemi a/s ligeledes hører, udlægges der i kommuneplanen konse-
kvensområder på i udgangspunktet 500 meter. Ændring af konsekvensområdet må bero på 
en konkret miljømæssig vurdering. Retningslinjerne indebærer, at der inden for konse-
kvensområdet ikke må etableres forureningsfølsom arealanvendelse medmindre det gen-
nem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt, her-
under at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. 
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Vedrørende naboområderne indgår i rammebestemmelserne i kommuneplanen en udvi-
delse af Lindholm Havns havnearealer ved opfyldning. Områdets planlægningsmæssige 
status ændres ikke i øvrigt. For øvrige naboområder vurderes de planlægningsmæssige 
rammer i kommuneplanen ligeledes at modsvare den faktiske anvendelse af områderne, 
jfr. beskrivelsen heraf i afsnit 5.1.  
 
Retningslinjerne i Kommuneplan 2009 for ”Erhvervsområder i Nyborg” indebærer endvide-
re, at der kan udlægges arealer i erhvervsområder for særligt vandforurenende erhverv, 
hvor spildevandet i videst muligt omfang skal tilsluttes Nyborg Centralrenseanlæg. Ret-
ningslinjen er en videreførelse af en tilsvarende retningslinje i Fyns Amts Regionplan 2005 
fastsat med baggrund i at mulighederne for bortskaffelse af spildevand, herunder de reci-
pientmæssige forhold ved Nyborg, er gode. 
 

5.1.3 Lokalplanlægning 

Kommunekemis område er omfattet af lokalplan nr. 124. Med lokalplanen forbeholdes om-
rådet til kemiske virksomheder – eller dermed beslægtede industri- og entreprenørvirksom-
heder – der kan indgå i den erhvervstypebestemte opdeling af området. 
 
Placeringen af slamtørringsanlægget vil ske på et område, hvor afstande til boligområder 
muliggør placering af de mest miljøbelastende virksomheder (klasse 7). 
 
Lokalplanen giver mulighed for en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter. Særlig bebyg-
gelse, der kan begrundes i produktionsmæssige forhold, kan tillades indtil 25 meter over 
terræn. Silo-, tank- og forbrændingsanlæg o. lign. kan tillades indtil 40 meter over terræn. 
Endvidere kan det tillades, at der opføres skorstene, antenner eller lignende anlæg i større 
højde, når det er nødvendigt for virksomhedens drift. 
 
Støjgrænseværdien ved skel er fastsat til 70 dB(A). Denne grænse suppleres med krav 
svarende til overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i de respektive nabo-
områder (boligområder m.v.). 
 
Slamtørringsanlægget vurderes at kunne etableres på grundlag af den gældende lokalplan-
lægning for området.   
 

5.2 International naturbeskyttelse  

5.2.1 NATURA 2000-områder 

Storebælt øst for Nyborg og størstedelen af Nyborg Fjord indgår i EU-habitatområde nr. 
100 (”Centrale Storebælt og Vresen”). Udpegningsgrundlaget omfatter Marsvin og naturty-
pen Rev. Projektarealet ligger i en afstand af ca. 400 meter fra habitatområdets grænse. 
 
Habitatområdet er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 116, der tillige om-
fatter fuglebeskyttelsesområderne F 73 (”Vresen og havet mellem Fyn og Langeland”, hvor 
udpegningsgrundlaget er Ederfugl) og F 98 (”Sprogø og Halsskov Rev” med Ederfugl og 
Splitterne som udpegningsgrundlag). Afstanden mellem slamtørringsanlægget og græn-
serne til de nævnte fuglebeskyttelsesområder vil være ca. 6 og ca. 7,5 kilometer. 
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Tidligere var udbredelsen af habitatområde nr. 100 stort set sammenfaldende med fugle-
beskyttelsesområde nr. 73, men ved en supplerende udpegning af marine habitatområder i 
Danmark i 2008 blev habitatområde nr. 100 udvidet, så det nu omfatter hele den centrale 
del af Storebælt, herunder farvandet omkring Nyborg. Udvidelsen blev i januar 2010 indar-
bejdet i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Efterfølgende har Natur-
styrelsen den 24. januar 2011 udsendt forslag om en yderligere udvidelse af habitatområ-
det i høring. Udvidelsen vil ske som en kombineret udvidelse af habitatområderne nr. H100 
samt nr. H175 og omfatter et areal på 251 km2 syd for det det nuværende habitatområde H 
100. Den supplerende udpegning sker af hensyn til Marsvin. 
 
Habitatområdet nr. H99 ”Østerø Sø” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 115) er 
beliggende ca. 1,6 kilometer sydøst for anlægget. Udpegningsgrundlaget er naturtyperne 
”Kystlaguner og strandsøer”, ”Enårig vegetation på stenede strandvolde”, ”Flerårig vegeta-
tion på stenede strande” og ”Strandenge”. 
 
Habitatområde nr. H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 117), 
ligger ca. 3 kilometer sydvest for anlægget. Udpegningsgrundlaget er ”Stor vandsalaman-
der” og naturtyperne ”Flerårig vegetation på stenede strande”, ”Bøgeskove på morbund 
uden kristtorn”, ”Bøgeskove på muldbund”, ”Egeskove og blandskove på mere eller min-
dre rig jordbund” og ”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld”. 
 
Af forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 for Centrale Storebælt og Vresen - Natura 2000-
område nr. 116 fremgår, at prognosen (bevaringsstatus) karakteriseres som ugunstig for 
Marsvin på grund af en markant nedgang i bestanden bl.a. som følge af bifangster af mar-
svin i fiskenet, og som ugunstig Rev, bl.a. pga. for høj tilførsel af næringsstoffer og miljøfar-
lige stoffer. For Ederfugl og Splitterne betages prognosen ligeledes som ugunstig. 
 
Der forekommer næppe rev i de dele af habitatområdet, der ligger nærmest Kommunekemi 
a/s, men formodentligt forekommer der forholdsvis ofte marsvin i Nyborg Fjord.  
 
For Østerø Sø fremgår af forslaget til Natura-2000 planen, at der er udpeget en række trus-
ler i forhold til at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget, bl.a. er nærings-
stofindholdet i kystlagunen højt, hvilket resulterer i forhøjet algemængde og dårlig sigt i 
vandfasen. Det er vurderet, at der er en betydelig intern belastning med næringsstoffer, der 
er ophobet i lagunens bund.  
 
I forslaget til Natura-2000 plan for Kajbjerg Skov er anført, at prognosen er ugunstig eller 
vurderet ugunstig for skovnaturtyperne, fordi næringsstofbelastning med kvælstof fra luften 
overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet på hele arealet og på grund af intensiv 
skovdrift. Prognosen er på grund af manglende kortlægning angivet som ukendt for Stor 
vandsalamander og for Strandvold med flerårige planter.  
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5.2.2 Vurdering af påvirkninger 

Force Technology har for Kommunekemi a/s foretaget en vurdering af den potentielle de-
position af kvælstof, jfr. det som bilag 1 vedlagte notat. Vurderingerne er foretaget for Natu-
ra-2000 områderne Østerø Sø og Kajbjerg Skov.  
 
Beregningerne er baseret på den maksimale emission af ammoniak (NH3) og kvælstofoxi-
der (NOx) fra slamtørringsanlæggets afkast efter rensning af luften, og ved anvendelse af 
OML-Multi i kombination med estimater for depositionshastigheden af henholdsvis NH3 og 
NO2. 
 
Force Technology angiver følgende beregnede værdier for den årlige deposition: 
 

Østerø Sø: 0,02 kg N/ha/år 
Kajbjerg Skov: 0,01 kg N/ha/år  

 
Det skal bemærkes, at der er tale om konservative estimater, bl.a. fordi, at det ikke er ind-
regnet, at deposition vil fjerne stof under transporten mellem kilden og beregningspunktet, 
og at der er anvendt konservative værdier for depositionshastighederne.  
 
I henhold til tillægget til basisanalysen er tålegrænseintervallet for Østerø Sø (strandeng) 
30 – 40 kg N/ha/år, og kvælstofafsætningen er overslagsmæssigt beregnet til 10 – 15 kg 
N/ha/år. For Kajbjerg Skov er tålegrænseintervallerne angivet til 10 – 20 kg N/ha/år for na-
turtyperne i udpegningsgrundlaget. Kvælstofafsætningen er overslagsmæssigt beregnet til 
20 – 25 kg N/ha/år. 
 
Det beregnede bidrag fra slamtørringsanlægget udgør for Østerø Sø mindre end 1 promille 
af tålegrænsen. Som beskrevet ovenfor vurderes den samlede kvælstofdeposition i områ-
det ikke at overskride tålegrænsen.  
 
For Kajbjerg Skov må den eksisterende samlede N-deposition i området som udgangs-
punkt antages at overstige tålegrænsen, idet den i basisanalysen angivne kvælstofafsæt-
ning ligger i et interval, der svarer til eller er højere end den øvre værdi af tålegrænseinter-
vallet. Det beregnede bidrag fra slamtørringsanlægget vil udgøre ca. 1 promille af den ned-
re værdi af tålegrænseintervallet, og mindre end 0,5 promille af den nuværende samlede 
kvælstofdeposition i området.  
 
Da de beregnede depositioner af kvælstof fra slamtørringsanlægget er yderst beskedne, og 
da der yderligere ligger konservative betragtninger bag beregningerne, hvilket betyder at 
resultaterne er overestimerede, vurderes det, at kvælstoftilførslen fra anlægget til Natura-
2000-områderne er ubetydelige. 
 
Det vurderes endvidere, at det valgte anlægsdesign med luftrensning i form af bl.a. termisk 
forbrænding sikrer, at emissionen af andre stoffer reduceres til et niveau, der vil være uden 
betydning for depositionen i omgivelserne, herunder Natura-2000-områderne. 
 
Endelig vurderes det, at slamtørringsanlægget heller ikke på anden måde i form af støj, 
afledning af spildevand m.v. vil have betydning for Natura-2000-områderne. 
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5.2.3 Strengt beskyttede arter 

Der er som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen foretaget besigtigelse og vurderinger 
vedrørende slamtørringsanlæggets næromgivelser, herunder af den mulige forekomst af 
arter omfattet af habitatdirektivitets bilag IV. 
 
Det er i sammenhæng hermed vurderet, at projektet ikke vil medføre ødelæggelse af plan-
tearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitat-
direktivets bilag IV. 
 

5.3 Lokaliseringsovervejelser 

Slamtørringsanlægget ønskes etableret i tilknytning til den eksisterende virksomhed med 
henblik på at udnytte dampen, der produceres i tilknytning til anlæggene til forbrænding af 
farligt affald. Hertil kommer, at lokaliteten vil være hensigtsmæssig for så vidt angår til- og 
frakørselsforholdene og at de planmæssige forhold på stedet findes at understøtte anlæg-
gets etablering og drift. 
 

5.4 Daglig driftstid  

Anlægget forventes drevet i døgndrift hele året. Indlevering af vådt (afvandet) slam og ud-
levering af tørret slam vil dog kun finde sted på ugens hverdage i tiden kl. 06.30 – 18.00. 
 
Driften vil finde sted med fast bemanding inden for normal arbejdstid. I øvrigt vil driften af 
anlægget være automatiseret, så det kun vil kræve overvågning fra virksomhedens eksiste-
rende kontrolrum. 
 

5.5 Til- og frakørselsforhold 

Transport af slam til behandling på anlægget og bortkørsel af det tørrede slam vil ske med 
lastbiler. Lastbilerne vil fra leverandør- og aftagerstederne benytte Den Fynske Motorvej 
frem til frakørsel 45, hvorfra der via Storebæltsvej, Slipshavnsvej og Lindholmvej er ca. 1 
kilometer til indkørslen til Kommunekemi.  
 
Trafikken fra det overordnede vejnet og til/fra anlægget vil ikke passere boligområder eller 
andre forureningsfølsomme områder. 
 
Slamtørringsanlægget vil generere ca. 54 lastbilpassager pr. dag ved fuld drift, hvilket vil 
betyde, at trafikmængden på Slipshavnsvej på hverdage vil blive forøget med ca. 2,4 %. 
Lastbiltrafikken vil isoleret set blive forøget med ca. 7 %. Ændringerne vurderes at være af 
en størrelse, der ikke vil have væsentlig betydning for trafikafviklingen eller for vejenes om-
givelser. 
 
Under de nuværende forhold kan deklarationskontrollen i portvagten indebære situationer, 
hvor lastbiler til anlægget kortvarigt må holde på Lindholmvej inden indkørsel til Kommune-
kemi.  Der er løbende tiltag til at imødegå problemer i forbindelse hermed og det indgår 
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som en overvejelse, at etablere særskilt indkørselsmulighed/modtagekontrol for slamtrans-
porterne, således at disse uden forsinkelse kan køre til slamtørringsanlægget. 
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6. Anlæggets indretning og drift 
 
Slamtørringsanlægget vil få en kapacitet på 100.000 t afvandet slam pr. år. Der vil alene 
blive tilført anlægget spildevandsslam fra kommunale renseanlæg. 
 
Anlægget, der etableres i lukkede bygninger, vil bestå af et modtageanlæg, et tørreanlæg 
og et udleveringsanlæg. 
 
Modtageanlægget vil bestå af et påslag og 6 forrådssiloer på i alt 1.000 m3, som vil skulle 
fungere som bufferlager. Aflæsning af slam fra lastbil til påslaget vil finde sted for lukket 
port.  
 
Fra forrådssiloerne vil slammet blive overført til tørreanlægget. 
 
Tørreanlægget vil bestå af 2 serieforbundne tørrere af skivetørreprincippet. Efter tørring vil 
tørstofprocenten være øget fra ca. 23 % til 90 % og energiindholdet vil være i samme stør-
relsesorden som i træflis (10 MJ/kg).  
 
Udleveringsanlægget vil bestå af 4 siloer på i alt 800 m3 til oplag af tørret slam. Herfra vil 
det tørrede slam blive læsset i tank-trailere, som transporterer det videre til forbrænding 
uden for Kommunekemi. 
 
Den planlagte placering af anlægget fremgår af figur 2.  
 

 
 

Figur 2. Anlæggets planlagte placering. 
 
 

Den påtænkte udformning af anlægget er vist i figur 3.
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Figur 3. Anlæggets påtænkte udformning 
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Som bilag 2 er vedlagt en tegning, der viser anlæggets indretning og placeringen 
af dets hovedelementer. 
 
Som bilag 3 er vedlagt en tegning, der viser anlæggets opbygning og procesforlø-
bet. 
 
Tørreprocessen vil finde sted ved brug af en del af overskudsvarmen fra Kommu-
nekemis eksisterende anlæg til forbrænding af farligt affald.  
 
I dag udnyttes energien fra affaldsbehandlingen på forbrændingsanlæggene til 
dampproduktion. Dampen anvendes dels i turbiner til fremstilling af el, der afsæt-
tes til nettet, dels til produktion af fjernvarme til lokalområdet. I 2009 udgjorde 
energiproduktionen 168 GWh fjernvarme og 47 GWh el. I de perioder, hvor der er 
overskydende varmeproduktion, anvendes havvand fra Nyborg Fjord til køling.  
 
På slamtørringsanlægget vil det fordampede vand fra tørringen blive kondenseret 
til spildevand.  
 
Om vinteren vil overskudsvarmen fra kondenseringen blive overført til fjernvarme-
nettet. Om sommeren, hvor der ikke er et fjernevarmebehov, vil kondenseringen 
blive foretaget med havvand som kølemedie. Forår og efterår sker der en gradvis 
overgang fra det ene kølemedie til det andet, således at der hele tiden afsættes 
maksimal varme til fjernvarmesystemet. 
 
Som følge af denne genvinding til fjernvarmesystemet vil slamtørringsanlæggets 
nettoenergiforbrug kun udgøre ca. 3 % af den nuværende varmeproduktion.  
 
El-produktionen på Kommunekemi vil, ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet, 
blive reduceret med ca. 12,5 GWh/år svarende til en fjerdedel af den nuværende 
el-produktion.  
 
Vandforbruget til rengøring m.m. forventes at udgøre ca. 100 m3 om året. 
 
Påslaget i modtageanlægget vil blive kontinuerligt ventileret. Af sikkerhedsmæssi-
ge grunde vil forrådssiloerne og tilhørende transportapparater bliver forsynet med 
kvælstofdækning, og ventileres ikke. Fra forrådssiloerne skal der derfor alene bort-
ledes fortrængningsluft i forbindelse med påfyldning. Forsyningen med kvælstof 
(N2) vil ske fra kommunekemis eksisterende anlæg. 
   
Luften fra modtageanlægget (ventilationsluft fra påslaget og fortrængningsluft fra 
siloer til vådt slam) ledes til luftrensning og afkast gennem skorsten, som beskre-
vet nedenfor. 
 
Procesluften fra tørringsanlægget vil blive renset med udstyr, bestående af et po-
sefilter, en kemisk scrubber og et naturgasfyret RTO-anlæg (Regenerativt Termisk 
Oxidation) og udledt gennem en 50 meter høj skorsten, jfr. bilag 4: Procesdiagram 
for ammoniakscrubber og RTO. 
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Støv opsamlet i posefiltret ledes til tørreren, hvor det blandes med fortørret slam 
og ender som tørret slam. Luften fra tørrerne indeholder herefter, ud over vand-
damp, mindre mængder flygtige stoffer og ammoniak.  
 
Med henblik på at fjerne en stor del af ammoniakken ledes den støvfilterede pro-
cesluft til en svovlsyrescrubber, hvor ammoniakken reagerer med svovlsyre under 
dannelse af en opløsning af ammoniumsulfat. 
 
Den ammoniakbefriede procesluft ledes herefter videre til en fjernvarmekondensa-
tor, hvor dampen fra tørreprocessen kondenseres. Kondensationsvarmen overfø-
res til fjernvarmenettet. Den afkølede procesluft og kondensatet ledes videre til en 
havvandskondensator, hvor procesluft og kondensat afkøles til 40 °C. 
 
I perioder med reduceret fjernvarmeforbrug vil kondenseringen og afkølingen pri-
mært finde sted i havvandskondensatoren, hvorfra varmen ender i Nyborg Fjord 
via eksisterende havvandskøling i forbindelse med Kommunekemis 12,5 MW DTG 
turbineanlæg. 
 
Procesluften består herefter primært af ukondenserbare gasser og føres sammen 
med ventilationsluften fra modtageanlægget (påslag og fortrængningsluft fra silo-
erne for opbevaring af vådt slam) videre til RTO-anlægget, der består af et 3-
kammersystem med et overliggende brændkammer, hvor en low-NOx naturgas-
brænder sikrer, at temperaturen fastholdes på det ønskede niveau i området 900-
950 °C. Hvert af de 3 kamre, der indgår i en alternerende drift, er fyldt med et ke-
ramisk materiale, der dels opvarmes, dels afkøles for at minimere RTO-anlæggets 
energiforbrug.. Den termisk behandlede procesluft ledes til skorstenen med en 
temperatur på ca. 155 °C. 
 
Det primære formål med RTO-anlægget er at fjerne gassens indhold af flygtige 
organiske stoffer, som i modsat fald ville kunne udgøre et lugtproblem i omgivel-
serne. I anlægget vil hovedparten af den resterende del af indholdet af ammoniak 
samtidig blive omdannet til NOx og N2. 
 
Kondensatet fra kondenseringen vil blive udledt som spildevand til det offentlige 
kloaksystem. Det vil muligvis kræve en justering af pH. Der er derfor projekteret 
med udstyr til regulering af pH på basis af natriumhydroxyd. 
 
Ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet forventes driften af luftrenseudstyret at 
resultere i et forbrug af hjælpestoffer (naturgas, svovlsyre og natriumhydroxyd), 
der modsvarer de i tabel 1 anførte størrelser. 
 
Hjælpestof Forbrug pr. år 

Naturgas 150 t 
Svovlsyre (98 % w/w) 900 m3 

Natriumhydroxyd (25 %) 15 m3 

 
Tabel 1. Forbrug af hjælpestoffer til drift af luftrenseudstyr 
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Driften af den kemiske scrubber vil, ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet, 
være forbundet med en årlig produktion af 40 % ammoniumsulfatopløsning på ca. 
4.300 m3. 
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7. Valg af bedste tilgængelige teknik 
 
Referencerne til bedste tilgængelige teknik (BAT) for anlæggets indretning og drift 
vurderes at være anbefalingerne i følgende BREF-dokumenter: 
 

• Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treat-
ments Industries (BAT for affaldsbehandlingsanlæg) 

• Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from 
Storage (BAT for emissioner fra oplag af faste stoffer) 

• Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste 
Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical 
Sector (BAT for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssy-
stemer. 

 
Ifølge disse referencer er det BAT at have et ledelsessystem for miljø, energi og 
sikkerhed. 
 
Kommunekemi har et integreret miljø- og sikkerhedsledelsessystem, som er certi-
ficeret i henhold til DS/ISO 14001 og OHSAS 18001. Slamtørringsanlæggets drift 
vil blive omfattet af disse ledelsessystemer. 
 
Virksomheden er endvidere EMAS-registreret og udarbejder hvert år en redegø-
relse om miljøpåvirkninger og status i forhold til fastsatte miljømål m.m. De med 
slamtørringsanlæggets drift forbundne miljøpåvirkninger vil indgår i den årlige re-
degørelse. 
 
Ifølge de anførte referencer vil det i relation til det pågældende anlæg endvidere 
være BAT, 
 

- at anvende GMP (Good Manufacturing Practice) 
- at gennemføre emissionsbegrænsning ved kilden 
- at udarbejde indsatsplaner ved miljøuheld 
- at installere et centralt overvågningssystem 
- at anvende nærmere procedurer i forhold til affaldsmodtagelsen og anlæg-

gets drift,  
- at adskille processpildevand fra uforurenet regnvand og lignende 
- at foretage central eller decentral slutbehandling af spildevand 
- at indeslutte emissionskilder i så vid udstrækning som muligt 
- at fjerne støv eller partikler fra luftstrømme ved anvendelse af posefiltre el-

ler lignende 
- at iværksætte foranstaltninger til begrænsning af luftemission, spildevand 

og reststoffer 
- at anvende lukkede oplag, f.eks. siloer som er designet så de er stabile og 

ikke kan kollapse 
- at installere emissionsbegrænsende foranstaltninger i tilknytning til oplag, 

som kan overholde emissionsgrænseværdier på 1 – 10 mg/m3 (partikler) 
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- at installere eksplosionssikre siloer med overtryksventiler 
 

I forbindelse med design, indretning og drift af anlægget vil disse krav blive efter-
levet. 
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8. Forurening og forureningsbegrænsende foran-

staltninger 
 
Anlæggets drift vil være forbundet med lokale miljøpåvirkninger i form af luft- og 
støjemissioner. Miljøpåvirkningerne vurderes dog at være inden for de normalt 
gældende grænseværdier set i forhold til naboområdernes faktiske og planlagte 
anvendelse. 

8.1 Luftforurening 

Med henblik på at begrænse emissionen af lugtstoffer og andre stoffer til luften vil 
anlægget blive forsynet med omfattende renseforanstaltninger. 
 
Som beskrevet i afsnit 6 vil procesluft fra tørrerne inden kondensering blive renset 
i et posefilter og en kemisk scrubber med svovlsyre for dels at reducere overførs-
len af suspenderet stof og ammoniak til spildevandet, dels at begrænse emissio-
nen af partikler til luften og depositionen af ammoniak i nærmiljøet. 
 
For at sikre en effektiv fjernelse af lugtstoffer vil de ukondenserbare gasser sam-
men med den bortventilerede luft fra modtageanlægget blive behandlet i et rege-
nerativt termisk forbrændingsanlæg (RTO-anlæg), som beskrevet i afsnit 6. I RTO-
anlægget vil der samtidig ske en markant reduktion i luftens indhold af organiske 
stoffer m.m. og hovedparten af det resterende indhold af ammoniak vil blive om-
dannet til NOX og N2, jfr. afsnit 8.1.1 nedenfor om stofemissioner. 
 
Den rensede luft fra tørrerne og fra påslag samt fra fortrængningsluft fra siloerne 
for opbevaring af vådt slam vil sammen med den bortventilerede rumluft blive ført 
til det fri via en 50 meter høj skorsten. 
 
De emitterede luftmængder fra anlægget, under fuld udnyttelse af anlæggets ka-
pacitet er sammen med de integrerede renseforanstaltninger angivet i tabel 2. 
 
 

Anlæg 
Luftmængde 

(m3/h) 
Renseforanstaltning 

Afkasthøjde 
(meter) 

Tørrer 2.600 
Partikelfilter, kemisk 
scrubber og RTO-

anlæg 

 
50 

Påslag og siloer 
for vådt slam 1.000 RTO-anlæg 50 

Naturgasbrænder 450 RTO-anlæg 50 

Bygning –  
rumventilation 100.000 Ingen 50 

Siloer for tørret 
slam Fortrængningsluft Silofilter Silotop 

 
Tabel 2. Emitterede luftmængder (ved 20 °C), renseforanstaltninger og afkasthøjder 
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8.1.1 Stofemissioner 

På grundlag af såvel kontakter til en række danske anlæg for tørring eller kompo-
stering af slam som emissionsdata fra udenlandske slamtørringsanlæg, er der fo-
retaget nærmere vurderinger af de med anlæggets drift forbundne emissioner til 
luften, jfr. det som bilag 5 vedlagte notat fra Force Technology. 
 
Partikler: 
Med henvisning til afsnit 3.2.5.7 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 - Luftvej-
ledningen må det antages, at tørreprocessen vil skulle tildeles en emissionsgræn-
seværdi for partikler/støv på ikke under 40 mg/normal m3 og en B-værdi på 0,08 
mg/m3 (andelen af partikler < 10 µm). 
 
Som anført ovenfor vil procesluften, inden kondensering, blive renset i et posefilter 
og en kemisk scrubber og efter kondensering i et RTO-anlæg. Emissionen af par-
tikler vurderes derfor at være uproblematisk. 
 
Metaller: 
Det anses ikke for sandsynligt, at metaller generelt vil kunne forekomme på gas-
form under en tørreproces ved 150 °C. 
 
Det mest flygtige metal vurderes at være kviksølv. Kviksølv er i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen) defineret som et hovedgruppe 2, klasse I-
stof og er tildelt en vejledende emissionsgrænseværdi på 5 mg/normal m3 og en 
B-værdi på 0,0001 mg/m3. 
 
Emissionskoncentrationen og immissionskoncentrationsbidraget af kviksølv fra et 
kommende slamtørringsanlæg er estimeret ud fra nogle meget konservative be-
tragtninger, herunder at det modtagne slam vil have et højt indhold af kviksølv, og 
at intet kviksølv tilbageholdes i hverken slammet eller de integrerede renseforan-
staltninger. Med baggrund i disse antagelser vil den maksimale kviksølvemission 
ligge mere end en faktor 100 under grænseværdien, og vil kun resultere i en min-
dre overskridelse af B-værdien. 
 
Det anses imidlertid ikke for sandsynligt, at alt kviksølvet fordamper under tørre-
processen, hvilket understøttes af undersøgelser i forbindelse med slamtørrings-
forsøg på Ejby Mølle Renseanlæg, hvor kviksølvet blev genfundet i slammet og 
spildevandet. 
 
Sammenfattende vurderes det således, at såvel emissionsgrænseværdien som B-
værdien for kviksølv vil kunne overholdes med god margen. 
 
Organiske stoffer: 
Den største andel af organiske stoffer i procesluften vurderes at udgøres af metan 
og andre alifatiske kulbrinter, som kan henføres til hovedgruppe 2, klasse III i Luft-
vejledningen. Hertil kommer et indhold af metan i den bortventilerede luft fra 
påslaget.  
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Der er i Luftvejledningen ikke fastsat vejledende grænseværdier for metan, uanset 
at metan regnes for at være en væsentlig drivhusgas. Det antages imidlertid, at 
indholdet metan og andre organiske stoffer vil blive reduceret med mere end 99 % 
i RTO-anlægget.   
 
NOX: 
Som anført ovenfor vil en del af procesluftens resterende indhold af ammoniak 
efter den kemiske scrubber blive omdannet til NOx i RTO-anlægget. Hertil kommer 
et NOx-bidrag fra naturgasbrænderen i tilknytning til RTO-anlægget. 
 
Det er på grundlag af en udtalelse fra Force Technology vurderet, at RTO-
anlægget vil være omfattet af anvisningerne i Luftvejledningens kapitel 10, som 
omhandler katalytiske oxidationsanlæg til destruktion af organiske opløsningsmid-
ler. For sådanne anlæg er fastsat en emissionsgrænse (beregnet som NO2) på 
200 mg/normal m3, målt ved aktuelt iltindhold i røggassen. 
 
Med udgangspunkt heri er der beregnet et maksimalt immissionskoncentrationsbi-
drag for NO2 på 3 µg/m3, hvilket er mere end en faktor 40 lavere end den vejle-
dende B-værdi på 125 µg/m3. 
 
Ammoniak: 
I Luftvejledningens kapitel 10 er der ikke introduceret en emissionsgrænse for 
ammoniak, men i henhold til vejledningens kapitel 3 er ammoniak defineret som et 
hovedgruppe 2, klasse IV-stof og er her tildelt en vejledende emissionsgrænse-
værdi på 500 mg/normal m3 og en B-værdi på 0,3 mg/m3. 
 
Som anført ovenfor vil hovedparten af procesluftens indhold af ammoniak enten 
blive tilbageholdt i en kemisk scrubber eller omdannet til NOx og N2 i RTO-
anlægget. Det vurderes, at de vejledende grænseværdier vil kunne overholdes 
med god margen.  
 
Mikroorganismer: 
Der foreligger en relativ begrænset viden om spredningen af mikroorganismer i 
forbindelse med håndtering og tørring af spildevandsslam. I 2001 har dk-TEKNIK 
Energi & Miljø imidlertid udført målinger for indholdet af mikroorganismer i den 
emitterede luft fra en slamtørrer på et renseanlæg. Der blev i forbindelse hermed: 
 

• påvist meget få skimmelsvampe i luften (på niveau med forekomsten i alm. 
udeluft) 

• fundet grampositive og gramnegative bakterier, uden at der dog blev påvist 
fækalie bakterier i luften. 

 
Grampositive og gramnegative bakterier er almindeligt forekommende i det uden-
dørs miljø og fundet heraf indikerer i sig selv ikke en sundhedsrisiko. Rapporten 
indeholder ikke en nærmere artsspecificering af de fundne bakterier, men det må 
antages, at der er tale om arter, som typisk også vil kunne påvises i tilknytning til 
driften af et kommunalt renseanlæg.  
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Der findes som udgangspunkt ingen grænseværdier for spredning af mikroorga-
nismer til det omgivende miljø. I lyset af, at procesluften behandles i RTO-
anlægget findes der imidlertid ikke at være grund til at forvente, at der vil ske en 
betydende spredning af mikroorganismer.  

8.1.2 Lugt 

Der er foretaget målinger og beregninger med henblik på at bestemme virksom-
hedens samlede maksimale lugtbidrag i omgivelserne, jfr. den som bilag 6 vedlag-
te rapport fra Force Technology. 
 
Der er ikke tidligere foretaget en kortlægning af virksomhedens betydende lugtkil-
der, hvorfor der i efteråret 2010 er foretaget en nærmere gennemgang af alle væ-
sentlige afkast på virksomheden. På grundlag heraf er der udtaget prøver til be-
stemmelse af lugtemissionen fra 7 afkast, som er udpeget som værende potentielt 
betydende for det samlede lugtbidrag i omgivelserne.  
 
Efterfølgende er det vurderet, at emissioner mindre end 1.000 LE/s, i kombination 
med de enkelte afkasts placering og højde, ikke har betydning for det samlede 
lugtbidrag i omgivelserne. I 4 afkast (F1, F3, F4 og TT V) er lugtemissionen i kom-
bination med afkastenes placering og højde, fundet at være større end 1.000 LE/s 
og supplerende prøver fra disse afkast har dannet grundlag for bestemmelse af 
lugtbidraget fra de eksisterende kilder på virksomheden. 
 
Lugtemissionen fra et kommende slamtørringsanlæg er empirisk bestemt på 
grundlag af dels de i tabel 2 anførte luftmængder, dels resultater fra lugtmålinger 
på tilsvarende anlæg, idet det er antaget, at RTO-anlægget vil sikre en fjernelse af 
lugtstoffer på min. 90 %. 
 
Med baggrund heri er der ved hjælp af OML-multikildemodellen beregnet de i tabel 
3 anførte lugtbidrag i omgivelserne. 
 
 

Beregningssituation 
Beregnet maksimalt 

lugtbidrag i omgivelserne 
(LE/m3) 

Eksisterende kilder 3 

Slamtørringsanlæg 2 

Eksisterende kilder 
og slamtørringsanlæg 4 

 
Tabel 3. Beregnet maksimal koncentration af lugt i omgivelserne 

 
 
De maksimale lugtbidrag for de enkelte beregningssituationer forekommer ikke 
nødvendigvis i samme punkt og i samme tidsrum, hvorfor bidragene ikke kan ad-
deres. 
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Det maksimale bidrag på 4 LE/m3 er fundet at ville optræde i industriområdet i af-
stande på 400 – 600 meter mod nordvest.  
 
Det skal bemærkes, at der i forbindelse med ovennævnte gennemgang af de eksi-
sterende kilder og under den efterfølgende prøveudtagning fandt ændringer sted 
på ventilationssystemet i tilknytning til virksomhedens nye modtageanlæg, hvorfor 
der ikke kunne udtages repræsentative prøver i afkastet herfra. Da afkastet vurde-
res at have en vis, om end begrænset, betydning for det samlede lugtbidrag i om-
givelserne foreslås det, at der efter indkøring af slamtørringsanlægget foretages 
målinger i afkastet fra såvel slamtørringsanlægget som det nye modtageanlæg og 
at disse resultater danner grundlag for en ny lugtberegning, jfr. afsnit 9 nedenfor.  
 
Der er i Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. november 2009 om revurdering af 
virksomhedens gældende miljøgodkendelser stillet vilkår om, at virksomhedens 
samlede lugtbidrag i omgivelserne ikke må overstige 5 LE/m3 i boligområder og 10 
LE/m3 i industriområder. Med henvisning til de i tabel 3 anførte beregningsresulta-
ter vurderes det, at lugtbidraget fra et kommende slamtørringsanlæg ikke vil resul-
tere i at disse grænseværdier overskrides. Det vurderes, at dette også vil være 
gældende for en beregningssituation, der indbefatter afkastet fra det nye modta-
geanlæg. 
 

8.2 Støj 

Virksomheden har senest fået udført en støjkortlægning af eksisterende aktiviteter 
i begyndelsen af 2007. Resultaterne af denne kortlægning, der lå til grund for Mil-
jøcenter Odenses revurdering af støjvilkårene i den gældende miljøgodkendelse, 
viste at støjgrænserne for den samlede virksomhed var overholdt.  
 
På grundlag af revurderingen meddelte Miljøcenter Odense den 27. november 
2009 de i tabel 4 nedenfor anførte støjvilkår for den samlede virksomhed. 
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Tabel 4. Støjgrænser for den samlede virksomhed i h.t. Miljøcenter Odenses afgørelse af 
27. november 2009 
 
 
De i tabellen angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede 
lydniveauer i dB(A).  
 
Områderne (I-VII) henviser til Nyborg Kommuneplan 2005 – 2017, idet  
 

I    er i industriområder (uden for egen grund) 
II   er i industriområde, Lokalplan 213, delområde II (R4) 
III  er i områder for åben og lav boligbebyggelse, Område 1.B.08 (R3) 
IV  er i områder for offentlige formål, Område 1.O.10 
V   er i områder for åben og lav boligbebyggelse, Lokalplan 78 (R1) 
VI  er i sommerhusområder, Lokalplan 9 
VII er i plantagen øst for Kommunekemi (R2) 

 
 
Støjkortlægningen er opdateret i 2008 i forbindelse med etableringen af et nyt 
modtageanlæg, og i 2010 for at belyse den støjmæssige betydning af det kom-
mende slamtørringsanlæg, jfr. det som bilag 7 vedlagte notat. 
 
De betydende støjkilder i forbindelse med driften af et nyt slamtørringsanlæg er 
vurderet at være: 
 

 
Kl. 

Reference-
tidsrum 
(timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

IV 
dB(A) 

V 
dB(A) 

VI 
dB(A) 

VII 
dB(A) 

Mandag - fredag 06.30- 18.00 8 70 60 45 50 45 40 55 

Lørdag 07.00 - 14.00 7 70 60 45 50 45 40 55 

Lørdag 14.00 - 18.00 4 70 60 40 45 40 35 55 

Søn- og 
helligdage 

07.00 - 18.00 8 70 60 40 45 40 35 55 

Alle dage 18.00 - 22.00 1 70 60 40 45 40 35 55 

Mandag-fredag 22.00 - 06.30 0,5 70 60 35 40 35 35 55 

Øvrige dage 22.00 - 07.00 0,5 70 60 35 40 35 35 55 

Spidsværdi 22.00 - 07.00 - - - 50 55 50 50 - 
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• Tilførsel af slam med i alt 23 lastbiler pr. dag til og fra anlægget 
• Påfyldning og udkørsel med tørret slam – 4 lastbiler pr. dag til og fra an-

lægget 
• Luftindtag på bygningernes sider – i alt 7 luftindtag 
• Skorsten – 50 meter høj 

 
Der er foretaget en beregning af det eksterne støjbidrag fra drift af slamtørringsan-
lægget baseret på følgende data for de betydende støjkilder, jfr. tabel 5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 5. Data for de betydende støjkilder ved drift af slamtørringsanlægget  
 
 
Det er forudsat, at lastbilerne kører til og fra slamtørringsanlægget med lav hastig-
hed. Ved aflæsning bakkes ind gennem port i bygningens vestside og påfyldning 
af tørret slam vil finde sted langs bygningens nordside. Lastbilkørsel til og fra an-
lægget vil kun finde sted på hverdage i tiden kl. 06.30 – 18.00. 
 
Luftindtag i bygningerne vil være i drift hele døgnet. Ved projektering og indkøb vil 
der blive stillet krav om et maksimalt lydeffektniveau fra hvert luftindtag på 80 
dB(A). 
 
Ved indkøb af skorstenen vil der ligeledes blive stillet krav om et maksimalt lydef-
fektniveau på 80 dB(A). 
 
Støjberegningerne er udført som en ”miljømåling – ekstern støj” efter den fælles-
nordiske beregningsmodel. Resultatet af beregningerne fremgår af tabel 6. 

Støjkilder (driftstider) Lydeffektniveau 

23 lastbiler med vådt slam pr. dag 
(hverdage kl. 06.30 – 18.00) 

 
47 dB(A)/m kørsel 

4 lastbiler med tørret slam pr. dag 
(hverdage kl. 06.30 – 18.00) 

 
47 dB(A)/m kørsel 

7 luftindtag i bygningsfacader 
(alle dage, døgnet rundt) 

 
< 80 dB(A) 

50 meter høj skorsten < 80 dB(A) 
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Tabel 6. Samlede støjbidrag i de 4 mest kritiske referenceområder samt gældende støj-

grænser 

 
 
Som det fremgår af tabellen vil slamtørringsanlægget kun bidrage helt marginalt til 
virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne og gældende støjgrænser for 
den samlede virksomhed, jfr. Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. november 
2009, vil således fortsat kunne overholdes.  
 
Sammenfattende vurderes det, at slamtørringsanlægget, under samtidig drift med 
den eksisterende virksomhed, ikke vil være forbundet med overskridelser af de i 
afgørelsen af 27. november 2009 fastsatte støjgrænser. 
 
Anlæggets drift forventes ikke at være forbundet med væsentlige bidrag i form af 
lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. 
 

8.3 Affald 
Tørret slam 
Det tørrede slam vil efter behandling blive afhændet til forbrændingsanlæg, der 
har godkendelse til at modtage og afbrænde slam med henblik på nyttiggørelse til 
kraft/varme-produktion.   
 

Ved fuld kapacitetsudnyttelse vil der årligt fremkomme ca. 26.000 ton tørret slam. 
Det maksimale oplag på virksomheden vil være 800 m3 (ca. 1000 tons) svarende 
til silokapaciteten.  
 

Ammoniumsulfat-opløsning 
Ved fjernelse af ammoniak inden kondenseringen fremkommer der ammoniumsul-
fat som en ca. 40 % vandig opløsning. Fra scrubberen ledes ammoniumsulfat-
opløsningen til en tank med et volumen på ca. 60 m3. Den årlige mængde vil være 
ca. 4.300 m3. 
 

År Beregning V (R1) VII (R2) III (R3) II (R4) 

   Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat 

2007 Støjkortlægning 37,7 31,3 32,9 48,1 41,9 47,0 38,0 33,0 33,4 44,0 35,2 37,5 

2008 Inklusive nyt 
modtageanlæg 37,7 31,3 32,9 48,1 41,9 47,0 38,0 33,0 33,4 44,0 35,2 37,5 

2010 Bidrag fra 
slamtørringsanlæg 13,4 13,2 13,2 28,9 28,9 28,9 12,4 7,6 7,6 26,2 26,0 26,0 

2010 Samlet bidrag 37,7 31,4 32,9 48,2 42,1 47,1 38,0 33,0 33,4 44,1 35,7 37,8 

Grænseværdi 40 35 35 55 55 55 45 40 35 60 60 60 
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Det forventes, at optaget af andre stoffer til opløsningen vil være begrænset, såle-
des at der vil være tale om en relativ ren ammoniumsulfatopløsning, og som derfor 
ikke vil skulle karakteriseres som farligt affald. Affaldet påregnes bortskaffet som 
genanvendeligt affald til enten gødskningsformål eller teknisk anvendelse f.eks. 
som hjælpestof på forbrændingsanlæg i forbindelse med drift af anlæg til NOx- 
reduktion, eventuelt på Kommunekemis egne anlæg.  
 

Andet affald 

Der vil som led i drift og vedligeholdelse af anlægget fremkomme forskellige af-
faldstyper i lighed med hvad der er tilfældet for Kommunekemis anlæg som helhed 
og tilsvarende industrielle anlæg i almindelighed.  
 
Genanvendeligt affald vil så vidt muligt blive frasorteret og bortskaffet til eksterne, 
miljøgodkendte anlæg. Andet affald vil blive behandlet på Kommunekemis egne 
anlæg i overensstemmelse med vilkår G1 og G2 i Miljøcenter Odenses revurde-
ringsafgørelse af 27. november 2009. 
 

8.4 Jord og grundvand 

Slamtørringsanlægget med tilhørende modtagefaciliteter og siloer vil blive placeret 
i en bygning med tæt gulv med mulighed for opsamling af evt. spild.  
 
Svovlsyre (20 m3) og ammoniumsulfatopløsning (60 m3) vil blive opbevaret i dob-
beltvæggede tanke med lækagealarm, der opstilles udendørs på et befæstet are-
al, beskyttet mod påkørsel - alternativt i tanke opstillet i betonkummer, som vil 
kunne rumme indholdet af hver tank. Natriumhydroxyd vil blive opbevaret i 800 l 
palletank. I tilknytning til tankene vil der blive etableret mulighed for opsamling af 
spild i forbindelse med påfyldning/tømning. 
 
Anlægget vurderes med henvisning hertil, at kunne drives uden at indebære en 
risiko for udslip til jord, grundvand eller overfladevand. 
 

8.5 Spildevand 

Spildevandsmængden fra tørreprocessen forventes at udgøre 80.000 m3 om året, 
som vil blive afledt til Nyborg Renseanlæg. Ammoniak fra tørreprocessen vil, inden 
afledning til renseanlægget, blive opsamlet i en opløsning af svovlsyre. Spildevan-
det forventes herefter at have en stofsammensætning, der modsvarer de i tabel 7 
anførte maksimale døgnmiddelværdier. 
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Parameter Enhed Max. døgnmiddel 

Temperatur °C ≤ 40 
pH - 6,5 - 9 
Suspenderet stof g/l 0,05 
COD g/l 3,5 
BOD g/l 2,4 
Ammonium (NH4 – N) g/l 0,035 
Total P g/l 0,05 

 
Tabel 7. Spildevandets forventede stofsammensætning  
 
 
For så vidt angår spildevandets indhold af metaller og miljøfremmede stoffer hen-
vises til den som bilag 8 vedlagte rapport fra DHI, hvor det bl.a. fremgår, at spilde-
vandet ikke forventes at have en hæmmende effekt på nitrifikations- og denitrifika-
tionsprocesserne i renseanlægget. 
 
Tag- og overfladevand fra slamtørringsanlægget vil blive ledt til den eksisterende 
offentlige regnvandsledning, som også modtager tag- og overfladevand fra den 
øvrige del af Kommunekemi a/s. Ledningen har udløb i Storebælt øst for Kommu-
nekemi. Området er en del af habitatområde nr. H100 (”Centrale Storebælt og 
Vresen”), 
 
Afledningen til det offentlige regnvandssystem vil ske via Kommunekemis eksiste-
rende afløbssystem, som er opbygget med overvågning, alarmsystem og bassin til 
opsamling af vandet i uheldssituationer. Systemet gør det muligt at opsamle f.eks. 
slukningsvand i forbindelse med en eventuel brand i anlægget. 
 
Som bilag 9 er vedlagt en opdateret tegning over virksomhedens afløbssystem. 
 
Nyborg Kommune har tilkendegivet, at spildevandet vil kunne modtages på Ny-
borg Renseanlæg uden en udbygning af de eksisterende enheder på anlægget. 
Der må dog påregnes øgede driftsomkostninger ved et øget luftforbrug til den bio-
logiske proces. 
 
I henhold til bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 
december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapi-
tel 3 og 4 er der indgivet ansøgning til Nyborg Kommune om afledning af de oven-
for anførte spildevandsstrømme til kommunens afløbssystemer for henholdsvis 
spildevand og regnvand. 
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9. Forslag til vilkår og egenkontrol 
 
Som led i driften af slamtørringsanlægget vil der blive ført journal med oplysninger 
om driftstid, slammængder (modtagne mængder, behandlede mængder og frafør-
te mængder) samt forbrug af de væsentligste råstoffer og mængder af fremkom-
met affald og bortskaffelse heraf. 
 
Slamtørringsanlæggets drift vil blive omfattet af Kommunekemis integrerede miljø- 
og sikkerhedsledelsessystem, som er certificeret i henhold til DS/ISO 14001 og 
OHSAS 18001.  
 
Som grundlag for modtagelse af slam fra en leverandør vil Kommunekemi a/s stille 
krav om, at leverandøren dokumenterer slammets indhold af miljøfremmede stof-
fer og relevante tungmetaller. 
 
Kommunekemi vil endvidere på stikprøvebasis foretage egenkontrol af slammet.  
Ved analyserne af stikprøverne vil der med hensyn til analyseparametre blive ta-
get udgangspunkt i de angivelser, der fremgår af slambekendtgørelsen (bekendt-
gørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsfor-
mål). 
 
Registreringerne af til- og fraførsel af slam vil omfatte: 
 

- Modtagne mængder med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-
nummer på leverandøren 

- Leverandørens dokumentation for slammets indhold af miljøfremmede stof-
fer og tungmetaller 

- Fraførte mængder med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-
nummer på modtageren 

- Afviste partier af slam med angivelse af adresse og så vidt muligt CVR- og 
P-nummer på affaldsproducenten, samt registrering af årsagen til afvisnin-
gen 

 
Registreringer af affald i øvrigt fra slamtørringsanlægget vil omfatte: 
 

- Mængde af ammoniumsulfat-opløsning, der fraføres anlægget, med angi-
velse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på modtageren (her-
under mængder, der bortskaffes internt på Kommunekemi) 

- Mængde og typer af affald i øvrigt, der bortskaffes til ekstern modtager 
med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på modtage-
ren 

- Affald i øvrigt, der bortskaffes via Kommunekemis eksisterende systemer 
for håndtering og bortskaffelse af internt affald  
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Endvidere vil i journalen blive registreret dato for og resultatet af kontrol af luftren-
seudstyr. 
 
Journalerne vil blive opbevaret på virksomheden i mindst 5 år. 
 
De registrerede oplysninger vil blive sammenfattet én gang årligt og blive frem-
sendt til tilsynsmyndigheden som en del af virksomhedens samlede årsrapport. 
Dette vil ske som led i opfyldelsen af vilkår I4 i Miljøcenter Odenses afgørelse af 
27. november 2009. 
 
Endelig påregner Kommunekemi a/s, efter anlæggets etablering og indkøring, at 
lade foretage en præstationsmåling til kontrol af overholdelse af forudsætningerne 
vedrørende emission af lugtstoffer. I tilknytning hertil påregnes samtidig gennem-
ført målinger i afkastet fra det nye modtageanlæg med henblik på en opdateret 
lugtberegning for den samlede virksomhed. 
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10. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
 

10.1 Driftsforstyrrelser 

Ved længerevarende driftsforstyrrelser i form af nedbrud eller revision på anlæg-
get vil slamleverancerne blive bragt til ophør indtil normal drift kan genoptages.  
 

10.2 Uheld 

Kommunekemis eksisterende aktiviteter er omfattet af bestemmelserne for kolon-
ne-3 virksomheder i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 
2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgø-
relsen). Virksomheden har, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 5, udar-
bejdet en sikkerhedsrapport efter anvisningerne i bekendtgørelsens bilag 4. 
 
Der er identificeret følgende uheldsscenarier i forbindelse med slamtørringsan-
læggets drift: 
 

• Eksplosion forårsaget af afdampet metan fra vådt spildevandsslam 
• Brand i tørret spildevandsslam 
• Støveksplosion i tørret spildevandsslam 
• Brand i udslip fra naturgasledning 

 
Konsekvensberegningerne er foretaget af Rambøll med QRA Pro, der er en soft-
warepakke til konsekvensmodellering. 
 
Kriterier for vurdering af konsekvenser af brande er, at bygninger og anlægsdele 
vil kunne bryde i brand, hvis de påvirkes af en varmestråling på 32 kW/m2 i mere 
end et par minutter. Tilsvarende er kriterier for vurdering af konsekvenser af eks-
plosioner, at bygninger og anlægsdele vil kunne blive skadet, hvis de påvirkes af 
et tryk på 0,1 – 0,2 baro eller mere. 
 
På baggrund af konsekvensberegninger for de identificerede uheldsscenarier er 
det vurderet, at en eksplosion forårsaget af afdampet metan vil kunne forårsage 
skade på en kølecontainer for opbevaring af peroxider, der er opstillet ca. 30 m fra 
slamsiloerne. Det er dog vurderet, at det alene vil være de udvendige dele af køle-
containeren, som vil kunne tage skade, og at en eksplosion ikke vil kunne initiere 
et uheld i oplaget af peroxider. 
 
For at minimere risikoen for en eksplosion forårsaget af afdampet metan vil an-
lægget blive forsynet med en række sikkerhedsforanstaltninger – bl.a. vil siloerne 
for opbevaring af vådt slam blive forsynet med kvælstofdække og iltdetektorer, 
som sikrer at anlægget nedlukkes ved for høj iltkoncentration. 
 
For de øvrige uheldsscenarier (brand i tørret spildevandsslam, støveksplosion i 
tørret spildevandsslam og brand i udslip fra naturgasledning) er det vurderet, at 
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afstandene til andre bygninger og anlæg på kommunekemi og til områder uden for 
hegnet er større end de beregnede konsekvensafstande. 
 
Det er samtidig vurderet, at der i tilknytning til eksisterende anlæg og oplag på 
virksomheden eller uden for hegnet ikke vil kunne opstå uheld, der kan initiere et 
større uheld på slamtørringsanlægget. 
 
For en nærmere beskrivelse af grundlaget og forudsætningerne for de gennemfør-
te beregninger henvises til det som bilag 10 vedlagte notat udarbejdet af Rambøll. 
 
I tilfælde af en eventuel brand i anlægget vil slukningsvand kunne opsamles i eksi-
sterende bassin for opsamling af spild og slukningsvand, der er etableret i tilknyt-
ning til virksomhedens interne overfladevandssystem. 
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11. Ikke-teknisk resumé 
 
Der ansøges om godkendelse til etablering af et slamtørringsanlæg med en kapa-
citet på 100.000 t afvandet slam pr. år. Anlægget, der vil blive installeret i nyopfør-
te bygninger på virksomhedens grund, ønskes drevet ved anvendelse af damp fra 
de eksisterende anlæg til forbrænding af farligt affald. 
 
Luft fra tørreprocessen og fra modtageanlægget for det våde slam vil blive renset 
og ledt til det fri gennem en 50 meter høj skorsten.  
 
Der er foretaget målinger og beregninger af lugtbidraget fra såvel eksisterende 
lugtkilder på virksomheden som bidraget fra et kommende slamtørringsanlæg. 
Resultaterne heraf viser, at gældende krav til virksomhedens samlede lugtbidrag i 
omgivelserne, under drift af slamtørringsanlægget, vil være overholdt med god 
margen. 
 
På baggrund af erfaringer og måleresultater fra lignende anlæg er det samtidig 
vurderet, at anlægget ikke vil afstedkomme en uacceptabel påvirkning af luftkvali-
teten i omgivelserne. 
 
Virksomheden har senest fået udført en støjkortlægning af eksisterende aktiviteter 
i begyndelsen af 2007. Resultaterne af denne kortlægning, der lå til grund for Mil-
jøcenter Odenses revurdering af støjvilkårene i den gældende miljøgodkendelse i 
2009, viste at støjgrænserne for den samlede virksomhed var overholdt.  Støjkort-
lægningen er opdateret i 2008 i forbindelse med etableringen af et nyt modtagean-
læg, og igen i 2010  for at belyse den støjmæssige betydning af et kommende 
slamtørringsanlæg.  
 
Det fremgår af resultaterne af den opdaterede støjkortlægning, at slamtørringsan-
lægget kun vil bidrage helt marginalt til virksomhedens samlede støjbidrag i omgi-
velserne og at gældende støjgrænser for den samlede virksomhed fortsat vil kun-
ne overholdes.  
 
Ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet vil den samlede spildevandsmængde 
fra anlægget udgøre ca. 80.000 m3 om året. Spildevandet vil efter forrensning 
blive ledt til Nyborg Renseanlæg. 
 
Afledningen af tag- og overfladevand vil ske til offentlig regnvandsledning via virk-
somhedens eksisterende afløbssystem, som er forsynet med et opsamlingsbassin, 
der vil gøre det muligt at opsamle f.eks. slukningsvand i forbindelse med en even-
tuel brand i anlægget. 
 
Kølevand til kondensation vil i lighed med de nuværende forhold så vidt muligt 
blive taget fra fjernvarmesystemet. Der forventes derfor ikke at ske en øget ter-
misk påvirkning af Nyborg Fjord, som led i slamtørringsanlæggets drift.  
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Det tørrede spildevandslam vil blive afhændet til forbrændingsanlæg med henblik 
på energiudnyttelse. Ammoniumsulfat (40 % vandig opløsning), der fremkommer 
under drift af anlæggets renseforanstaltninger, forventes anvendt til jordbrugsfor-
mål eller til tekniske formål på eller uden for Kommunekemi. Ved drift og vedlige-
holdelse af slamtørringsanlægget vil der herudover fremkomme mindre mængder 
affald, som vil kunne bortskaffes inden for bestående ordninger. 
 
På grundlag af undersøgelserne udført som led i udarbejdelsen af en VVM-
redegørelse for anlægget er det vurderet, at etablering og drift af anlægget ikke vil 
medføre væsentlige påvirkninger af Natura-2000 områder, herunder habitatområ-
derne ”Centrale Storebælt og Vresen”, ”Østerø Sø” og ”Kajbjerg Skov”. Det er lige-
ledes vurderet, at anlægget ikke vil påvirke arter, der er særligt beskyttede, fordi 
de er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Kommunekemi er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. Virksomheden har status som en kolonne 3-virksomhed 
og har som følge heraf udarbejdet en sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
bekendtgørelsens bilag 4. Sikkerhedsrapporten belyser bl.a. risikoen i omgivelser-
ne, hvis der skulle ske et større uheld på virksomheden. 
 
På baggrund af konsekvensberegninger for de identificerede uheldsscenarier som 
led i slamtørringsanlæggets drift er det vurderet, at en eksplosion forårsaget af 
afdampet metan vil kunne forårsage skade på en kølecontainer for opbevaring af 
peroxider, der er opstillet ca. 30 m fra slamsiloerne. Det er dog vurderet, at det 
alene vil være de udvendige dele af kølecontaineren, som vil kunne tage skade, 
og at en eksplosion ikke vil kunne initiere et uheld i oplaget af peroxider. For at 
minimere risikoen for uheld vil anlægget blive forsynet med en række sikkerheds-
foranstaltninger. 
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