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1.008.705.484. 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøgsafbrænding af op til 
125 tons spildevandsslam 
 
Miljøcenter Odense har den 19. juni 2009 modtaget ansøgning fra Svend-
borg Kraftvarme om tilladelse til forsøgsafbrænding af op til 125 tons spilde-
vandsslam på Svendborg Kraftvarmeværk. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Svendborg Kraftvarme vil sammen med firmaet DanBørs vurdere mulighe-
den for at brænde spildevandsslam af på Svendborg Kraftvarmeværk.  
 
Slammet stammer fra behandling af byspildevand (EAK-kode 19 08 05), og 
er opført på DAKOFAs positivlisten for affald (miljøgodkendelsens bilag 6). 
 
Forsøget er planlagt til at finde sted i uge 27/2009 startende mandag d. 29. 
juni 2009. Der forventes tilført anlægget 20-25 ton spildevandsslam pr. dag i 
en periode på fem dage. Forventet tilført mængde under forsøget er 100-
125 ton.  
 
Slammet læsses af i siloen, og blandes straks op i rigelige mængder af af-
fald. Der forventes maksimalt at kunne afbrændes 10-15 % spildevands-
slam af den samlede indfyrede mængde. 
 
Det er aftalt med DanBørs at slammet stammer fra Faaborg Spildevand 
A/S, og har en kvalitet så det kan udbringes på landbrugsjord.  
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Ansøgningen er vedhæftet analyseresultater for lignende slam fra Faaborg 
Spildevand A/S. 
 
Miljøcenterets vurdering 
 
VVM 
Forsøgsafbrænding af spildevandsslam, er efter Miljøcenter Odenses 
opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Mil-
jøcenter Odense vurderer at gennemførelse af forsøget ikke kan være 
til skade for miljøet. 
 
Miljøforhold 
Da der er tale om et forsøg i mindre skala til indledningsvis at teste om ind-
fyringen af den pågældende affaldstype kan lade sig gøre, vil vi ikke forlan-
ge egentlige miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med dette indle-
dende forsøg. Det er selvfølgelig en forudsætning for gennemførelse af for-
søget at anlægget er i normal stabil drift under fuld overvågning. 
 
Miljøcenter Odense har ikke i denne sammenhæng taget stilling til eventuelt 
fremtidigt permanent drift med afbrænding af spildevandsslam.  
 
Slammets indhold af metaller vil dels blive opfanget i røggasrensnings-
systemet og vil dels blive koncentreret i slaggen, der i forvejen er me-
talholdig. Miljøfremmede organiske stoffer må forventes at blive ned-
brudt til CO

2 
og vand ved afbrænding. 

 
Et forsøg i den anførte størrelsesorden vil efter Miljøcenterets opfattelse 
kunne indeholdes inden for de miljøbegrænsninger der er i anlæggets eksi-
sterende miljøgodkendelse af 11. april 2006. 
 
Eventuel permanent afbrænding af spildevandsslam 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at forsøget er en god mulighed for at belyse 
aspekter og konsekvenser ved afbrænding af spildevandsslam. 
 
Hvis en permanent løsning ønskes, er det derfor vores opfattelse, at 
visse forureningsfaktorer bør belyses. 
 
Nedenstående bør derfor i forbindelse med forsøget belyses og indgå i 
en ansøgning om permanent afbrænding af spildevandsslam: 
 

 Er der risiko for negativ påvirkning af slaggen, og hvordan fore-
bygges det?  

 Slaggens indhold af metaller sammenholdt med afbrænding 
uden slam og i forhold til analyser af slammet inde afbrænding. 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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 Hvilke driftsbetingelser skal være til stede for at sikre optimal 
forbrænding for både slammet og de affaldsarter slammet 
brændes sammen med?  

 Er der nogle affaldsarter, slammet ikke bør blandes med? 
 Procedure for modtagelse og afbrænding af slammet. 
 Vil der kunne opstå rester af slam i siloanlægget, som ikke 

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

givende miljø til forebyggelse af lugtgener? 
 Belysning af emissioner af næringsstoffer ved afbrænding af 

slam, herunder kvælstof, fosfor og svovl. Kredsløbet for disse 
stoffer under forbrænding/rensning og afhændelse af restpro-
dukter bør belyses. 

 
I forbindelse med forsøgets gennemførelse, er det vores opfattelse, at 
en ansøgning om permanent afbrænding af slam bør indeholde måle-
data fra forsøget fra såvel den kontinuerte overvågning som stikprøve-
kontrol, der foretages med eksternt firma. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
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 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Svendborg den 1. juli 2009 og 
på www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 29. juli 2009 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
72548486  
johje@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  

  
Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester 
Skerninge, mt@svendborg.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 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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