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Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse samt udkast til 
miljøgodkendelse for: 
 

Etablering af anlæg for tørring af 
spildevandsslam på Kommunekemi i Nyborg 
 
Sammenfattende redegørelse 
 
Den sammenfattende redegørelse er lavet i henhold til VVM-
bekendtgørelsen § 12, stk. 1 og skal have følgende indhold: 
 

1. indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er 
knyttet til den. 

2. de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for 
den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er 
integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og 
bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i 
betragtning 

3. om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at 
undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige 
virkninger, samt 

4. oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet 
som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes 
overvåget. 

 
Miljøstyrelsen Odense (tidligere Miljøcenter Odense) fremlagde i perioden 
fra den 28. februar til den 24. april 2012 forslag til kommuneplantillæg med 
VVM-redegørelse for etablering af anlæg for tørring af spildevandsslam på 
Kommunekemi. 
 
Materialet omfattede: 
 
 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering 
 VVM-redegørelse 
 Udkast til miljøgodkendelse (udgør også VVM tilladelse) 
 
Der er i høringsperioden ikke indkommet kommentarer fra offentligheden. 
 
Miljøstyrelsen Odense har på baggrund heraf udarbejdet denne 
sammenfatning og forslag til afgørelse. I forbindelse med den offentlige 
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høring blev ovennævnte materiale sendt til høring hos Nyborg Kommune 
forud for udstedelsen af det endelige kommuneplantillæg. 
 
Kommuneplantillægget kan efter den endelige udstedelse påklages til 
Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 

Kommuneplantillæg med miljøvurdering 
 
Kommuneplantillæg og de tilknyttede retningslinjer 
Dette tillæg til kommuneplan for Nyborg kommune giver mulighed for 
etablering af anlæg for tørring af spildevandsslam på Kommunekemi. 
 
Med vedtagelsen af kommuneplantillægget fastlægges 1 ny retningslinje. 
Kommuneplantillægget ændrer ikke eksisterende rammer, og der udpeges 
således ikke nye rammeområder. Eksisterende retningslinjer respekteres og 
gælder uændret. 
 
Retningslinje 1 
I rammeområde 1.E.4 i Kommuneplan 2009 kan der etableres et anlæg for 
tørring af spildevandsslam inden for rammerne af den tilhørende VVM-
redegørelse. 
 
Udtalelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen 
 
Miljøstyrelsen Odense har ikke modtaget udtalelser og bemærkninger i 
offentlighedsfasen ud over at Nyborg kommune ved brev af 30. marts 2012 
har oplyst, at kommunen ikke har bemærkninger til de fremlagte planer og 
rapporter. 
 

VVM-redegørelse 
 
Vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt 
neutralisere de værste skadelige virkninger samt overvågning af 
virkninger på miljøet som følge af anlæggets etablering 
 
Kommunekemi er en virksomhed, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 5. Projektet kan derfor ikke implementeres på virksomhederne før 
der er givet en miljøgodkendelse hertil jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 
33. I miljøgodkendelsen stilles vilkår for at undgå, nedbringe og om muligt 
neutralisere de væsentligste skadelige virkninger som en gennemførelse af 
projektet vil kunne have på virksomhedernes omgivelser. Endvidere stilles 
vilkår for, hvordan overvågningen af disse virkninger skal kontrolleres. 
Emnet er nærmere behandlet i efterfølgende afsnit om udkast til 
miljøgodkendelse. 
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Udtalelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen 
 
Miljøstyrelsen Odense har ikke modtaget udtalelser og bemærkninger i 
offentlighedsfasen ud over at Nyborg kommune ved brev af 30. marts 2012 
har oplyst, at kommunen ikke har bemærkninger til de fremlagte planer og 
rapporter. 
 

Udkast til miljøgodkendelse 
 
Udkast til miljøgodkendelse for anlæg for tørring af 
spildevandsslam på Kommunekemi i Nyborg 
 
Følgende vilkår forventes at indgå I den endelige miljøgodkendelse af de 
ændrede anlægs og driftsforhold til råolieterminalen: 
 
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 
godkendelsens 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 
deklarationen.  
 

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 
relevante 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 
registrering af årsagen til afvisningen. 
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B4  Kommunekemi må kun modtage, behandle og opbevare 
nedenstående type afvandet spildevandsslam.  

 
1908 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, 

ikke 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 
bygning 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) 

Renseforanstaltni
nger 

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 
Fortrængning
sluft 

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 

grænseværdier, 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 
grænseværdier (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 
gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
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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. 
Målingerne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 
 
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 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede 
prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til 
bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske 
Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver 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 
tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for 
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analyserne må 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 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
 
Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
dokumentation. 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 
udledning 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 
gennemsnit 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 
Miljøstyrelsen Odenses godkendelse, dateret 27. november 2009. 
Modtagelsen 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 
anvendes som input til beregning af virksomhedens samlede 
lugtgrænse. 

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne er 
gennemført, 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 
Kommunekemi, 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 
regnvand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol 
under overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og 
overfladevand. Forurenet regnvand skal fjernes til videre 
behandling. 

 
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 
sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed 
overholdes. 

 
Lavfrekvent støj og infralyd 
Driften af modtagelse og behandling af spildevandsslam må ikke 
medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj 
eller infralyd i naboområderne overstiger gældende grænseværdier 
indendørs i bygninger.  
 
Gældende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd er fastlagt i 
den generelle miljøgodkendelse for Kommunekemi, dateret 27. 
november 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 
dokumentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. 
vilkår F1, er overholdt. 

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

 
 Krav til målinger 

Krav til udførelse af måling af støj, infralyd og vibrationer og 
vurdering af overholdelse af grænseværdi er fastlagt i den generelle 
miljøgodkendelse 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 
behandles 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 
belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, 
som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet, og 
som giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning 
af nedbør. 

 
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 
arealerne skal ledes til afløb med afspærringsventil og videre til 
Kommunekemis system for udledning af regnvand og 
overfladevand. 

 
H4 Virksomheden skal foretage visuel kontrol af det tætte gulv i 

forbindelse med Slamtørringsanlægget. 
  

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

 
Resultatet af den visuelle kontrol skal indføres i virksomhedens 
vedligeholdelsessystem. 
 
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 
befæstet 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. 
Inspektionsrapporten 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 

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

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

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

 
Tilsynsmyndigheden kan ændre inspektionsintervallet, såfremt 
inspektionsrapporterne berettiger hertil. 

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

tilknytning 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 
forbrug 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 
måleudstyr, dvs.: 
 
 garantiafprøvning/kvalitetskontrol og kalibrering af 

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

 
Opbevaring af journaler 

J7 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende 
indberettes til tilsynsmyndigheden. 
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
J8 Kommunekemi skal en gang årligt fremsendes oplysninger til 

tilsynsmyndigheden 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 
Miljøstyrelsens 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 

Kommunekemi. 
 
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 

udarbejdet 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 

risikobekendtgørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne 
heraf. Deraf følger at virksomheden skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
sikkerhedsrapport. 
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L2 Slamtørringsanlægget skal indgå i virksomhedens samlede 
sikkerhedsrapport, ligesom Slamtørringsanlægget skal indgå i 
virksomhedens 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 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller 
delvist. 
 
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 
affald.  
 

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

 
Der tages forbehold for, at den detailprojektering af projektet, som vil ske 
inden den endelige miljøgodkendelse gives, kan foranledige behov for 
justeringer af ovenstående vilkår og om nødvendigt supplerende vilkår. 
Dette vil i givet fald ske inden for rammerne af kommuneplantillægget og 
den tilhørende VVM. 
 
Vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt 
neutralisere de værste skadelige virkninger 
Denne miljøgodkendelse gives som et tillæg til virksomhedens nugældende 
miljøgodkendelse. Der er heri sat vilkår med grænseværdier og kontrol af 
parametre, der omfatter en samlet påvirkning fra virksomheden, f.eks. støj 
og lugt. Udvidelsen vil udover vilkår i ovenstående tillæg til 
miljøgodkendelse også være omfattet af disse vilkår for virksomhedens 
samlede påvirkning, således at disse ikke øges over gældende 
grænseværdier. 
 
Kravene i vilkår B7 og B8 om, at håndtering og modtagelse af slam skal ske 
under hensyntagen til begrænsningen af lugt, er således af stor betydning 
for anlæggets udsendelse af lugt. 
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Kravene i vilkårene L1, L2 og L3 sikrer, at anlægget lever op til 
risikobekendtgørelsens krav om, 
 

at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af 
Risikobekendtgørelsen er klarlagt, 

at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge 
og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld, 

at der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et 
sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse af planen, 

at tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af 
konstruktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af 
virksomheden, 

at konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske, 
 
og at anlæg for tørring af spildevandsslam på Kommunekemi i Nyborg som 
helhed ikke udgør en uacceptabel risiko for sine omgivelser. 
 
Der er i vilkårene C3 og C4 sat grænseværdier for virksomhedens emission 
til luft samt bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immission). 
Grænseværdierne er sat for de dimensionerende stoffer, hvorved det sikres, 
at overholdes grænseværdierne for disse stoffer, vil grænseværdierne for 
øvrige stoffer også være overholdt. 
 
For at undgå forurening af jord og grundvand vil der i vilkår under afsnit H 
blive sat vilkår til sikring mod forurening af jord og grundvand.  
 
Overvågning af virkninger på miljøet som følge af anlæggets 
tilstedeværelse 
Overvågningen af virkninger på miljøet som følge af anlæggets 
tilstedeværelse sker primært gennem miljømyndighedens tilsyn med 
virksomheden. Tilsynet består dels af fysisk tilsyn på virksomheden, hvor 
anlæggets indretning, drift og vedligehold kontrolleres og besigtiges. 
Derudover består tilsynet af en gennemgang af virksomhedens egenkontrol 
af luftforureningen jævnfør vilkårene C5 og C6. 
 
Inspektion af virksomhedens sikkerhedsmæssige forhold foregår i et 
samarbejde mellem det kommunale beredskab, Arbejdstilsynet og 
miljømyndigheden. 
 
Udtalelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen 
 
Miljøstyrelsen Odense har ikke modtaget udtalelser og bemærkninger i 
offentlighedsfasen ud over at Nyborg kommune ved brev af 30. marts 2012 
har oplyst, at kommunen ikke har bemærkninger til de fremlagte planer og 
rapporter. 
 
   
  
  


