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Vilkårsændringen omfatter:  
Der gives godkendelse til, at flere forskellige affaldsfraktioner kan forbræn-
des på Kolding Forbrændingsanlæg, dog fortsat indenfor anlæggets allere-
de godkendte kapacitet. 
 
Dato:  21. november 2011 
 
Godkendt: 

  
 
 
 
Annonceres den 23. november 2011 
Klagefristen udløber den 21. december 2011 
Søgsmålsfristen udløber den 23. maj 2012 
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På grundlag af oplysningerne i bilag 2, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed anlæggets mulighed for at forbrænde fle-
re forskellige typer farligt affald. De nye affaldstyper omfatter maksimalt 
16.000 tons farligt affald pr. år samt andre typer ikke farligt affald, der 
mængdemæssigt ligger indenfor anlæggets allerede godkendte mængde.  
 
I alt kan der således forbrændes op til 16.000 tons farligt affald, idet denne 
mængde er planlagt fra anlæggets idriftsættelse i VVM redegørelsen. 
 
Den samlet kapacitet for hele forbrændingsanlægget ændres ikke og vil 
fortsat være på 150.000 tons pr. år svarende til 20 pr. time. Det er således 
alene en udvidelse af affaldstyper der nu godkendes og ikke en udvidelse af 
kapaciteten. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven1. 
 
Denne godkendelse forventes revurderet når de to godkendelser fra 2004 
skal revurderes.  
 
Vilkårsændringen 
 
I vilkår 9 i godkendelsen af 3. februar 2004 og i vilkår 11 i godkendelsen af 
5. oktober 2004 er det angivet, hvilke typer affald, som må modtages og 
forbrændes på anlægget. 
 
Disse vilkår suppleres nu med nedenstående affaldsfraktioner, som også 
beskrevet i bilag 1 med EAK-koder: 
 
VILKÅR 
 
FAST FORM, tørstof > 25 % i silo 
 
 

 Olieholdige affaldsprodukter. 
 

 Brugte absorptionsmidler. 
 

 Affald med indhold af klæbestof og malingsprodukter. 
 

 Slamprodukter (Hydrolyseret slam). 
 
 
Yderligere kan der behandles ”Have-parkaffald”. 
  
 
FLYDENDE FORM, indfyret fra eksisterende tank direkte til forbrænding-

sovnen, tørstof < 12 % 
                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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 Olieholdigt affald, herunder olieblanding fra olieudskillere m.m. 

 
Ovennævnte affaldsfraktioner, der fremgår i bilag 1 med EAK-koder, skal 
være identiske med de fraktioner, hvor der er udført forsøg med myndighe-
dernes afgørelser af 20. oktober 2009 og 8. februar 2010. 
 
På anlægget må der ikke forbrændes: 

 
 Affaldsfraktioner, som kan give anledning til særlige miljøproble-

mer ved affaldsforbrænding. 
 Affald med væsentlige mængder af metaller og tungmetaller der 

vil forringe slaggens kvalitet, og give anledning til forøgede 
luftemissioner. 

 Affald med indhold af tungmetaller over farlighedskriteriet samt af-
fald hvis indhold af andre farlige stoffer ikke nedbrydes ved tem-
peraturer ved minimum 850o C. 

 Affald der indeholder halogenerede organiske forbindelser over 
farlighedskriteriet. 

 Affald der pga. den fysiske form og tilstand, kan give anledning til 
uregelmæssig drift, og deraf medfølgende miljøproblemer under 
forbrændingen. 

 Affald, som ifølge lovgivningen ikke må forbrændes. 
 Affald, som skal anvises til genanvendelse. 
 Affald, som skal anvises til forbehandling. 

 
Tilsynsmyndigheden afgør i tvivlstilfælde om affaldet er omfattet af anlæg-
gets afgørelser og positivlisten. 
 
Affaldet kan indfyres på såvel ovnlinje 2 som ovnlinje 5. Det farlige affald 
må maksimalt udgøre 16.000 tons pr. år. 
 
Sagens oplysninger 
TAS har udført forsøg med ovenstående affaldsfraktioner. Forsøgene er 
afrapporteret og har dannet grundlag for en ansøgning om permanent be-
handling af affaldsfraktioner. 
 
Forsøgene er udført med myndighedernes afgørelser af 20. oktober 2009 
og 8. februar 2010.  
 
Ansøgning med afrapportering af forsøgene samt myndighedernes tilladelse 
til forsøgene er vedlagt som bilag 2. 
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Miljøteknisk vurdering 
Forsøgene med forbrænding med de angivne affaldsfraktioner, er ud-
ført, hvor dels de kontinuerte målinger - og dels stikprøvemålinger, er 
registreret samt der er foretaget analyser af slaggekvaliteten m.m.  
 
I de afgørelser, som blev meddelt til anlægget forud for forsøgene, blev 
der opstillet forhold som der burde belyses for eventuelt opnåelse af 
permanent godkendelse til at behandle affaldstyperne.  
 
Resultater fra forsøgene 
 
Der henvises generelt til bilag 2, hvor resultaterne fra forsøget er be-
skrevet samt de vedlagte analyseresultater. 
 
Slaggen: Der synes ikke at være risiko for negativ påvirkning af slag-
gen, herunder slaggens indhold af metaller. 
 
Ud fra forsøgene er der ingen signifikante forskelle på de analyser, der 
er foretagen af slaggen før og under forsøgene, ligesom der ikke er 
ændringer i slaggens udseende og konsistens. Det vurderes, at slagget 
som hidtil kan genanvendes. 
 
Drift: Der har ikke været behov for justeringer. Der foretages generelt 
en opblanding af affaldstyperne i siloen i lighed med den almindelige 
drift. 
 
Procedure for modtagelse og afbrænding af det farlige affald: TAS har i 
ansøgningen beskrevet, hvorledes modtagelse og karakterisering fore-
tages. Dette synes tilfredsstillende. 
 
Emissioner: Resultaterne fra de kontinuerte målinger som for stikprø-
verne har ikke vist forhøjede værdier i forhold til forsøgene. 
 
Generelt 
Udvidelse af antallet af affaldsfraktioner der nu kan behandles på anlægget 
med forbrændingsegnet farligt affald er angivet på affaldsfraktionsniveau. 
(se definition på affaldsfraktion i affaldsbekendtgørelsens § 3). 
 
Det har dog været en forudsætning, at affaldsfraktionerne har været for-
søgsbehandlet for at belyse ovennævnte forhold. Det er derfor afgørende, 
at fraktionerne der i ansøgningen er angivet med EAK-koder og angivet i 
bilag 1 fastholdes som de fraktioner der nu kan behandles på anlægget. 
 
For en enkelt affaldsfraktion, boremudder, er der ikke direkte foretaget for-
søg. TAS har fremsendt oplysninger om affaldstypen, og på den baggrund 
vurderes det, at typen kan indgå i udvidelsen af positivlisten. TAS oplysnin-
ger om boremudder er ligeledes vedlagt sammen med ansøgningsmateria-
let i bilag 2. 
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I godkendelsen af forbrændingsanlægget dateret 3. februar 2004 er der 
tilladt forbrænding af op til 1000 tons malingsslam (vilkår 11). MST-Odense 
vurderer, dette fortsat kan forbrændes på såvel linje 2 som 5, i lighed med 
det øvrige affald. Begrundelsen herfor er, at de forureningsbegrænsende 
foranstaltninger for de to linjer er identiske, er BAT, samt at emissionsmå-
lingerne ikke viser signifikante forskelle for de to ovnlinjer.  
 
Samlet set, kan det konkluderes, at forsøgene ikke har givet anledning til en 
forøget forurening for de affaldstyper der nu tillades. Alle affaldstyper kan 
således behandlers på såvel ovnlinje 2 som 5 og de enkelte fraktioner der 
betegnes farligt affald kan maksimalt være op til 16.000 tons pr. år. Mæng-
derne af enkelte fraktioner, herunder den allerede godkendte fraktion, ma-
lingsslam, må variere, blot den samlede mængde ikke overstiger16.000 
tons. 
 
Visse affaldsfraktioner må ikke modtages på forbrændingsanlægget, da 
indholdet kan give anledning til væsentlig forurening. Andre affaldsfraktioner 
må ikke modtages da affaldet skal tilgå anden behandling som genanven-
delse, forbehandling eller deponering. Kriterierne tager udgangspunkt i af-
faldsbekendtgørelsens definition på forbrændingsegnet affald, hvor det an-
gives hvilke affaldsfraktioner, der ikke må forbrændes. 
 
Opmærksomhedspunkter 
De eksisterende vilkår i anlæggets godkendelser er fortsat gældende. Det 
er her bl.a. angivet, at: 
 

 Farligt affald må som timegennemsnit maksimalt udgøre 20 % af 
den indfyrede mængde i ovnlinje 5, svarende til maksimalt 16.000 
tons om året. 

 
Dette gælder naturligvis selvom en del at de 16.000 tons skulle blive 
indfyret på ovnlinje 2. 
 

 Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 3, herunder stk. 3, der angiver 
farligt affald med mere end 1 % halogenerede organiske forbindel-
ser, udtrykt som klor, skal temperaturen nå op på mindst 1100 gra-
der C i mindst 2 sekunder. Sådan affald er således ikke muligt at 
behandle på anlægget. 

 
 Det er kommunerne, der har myndighed til at klassificere affald som 

forbrændingsegnet. Generelt skal denne klassifikation være i over-
ensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen definition af forbræn-
dingsegnet affald. Dertil er der i affaldsbekendtgørelsen krav om, at 
væsentlige dele af det genanvendelige affald skal udsorteres til gen-
anvendelse og at affald der skader forbrændingen skal udsorteres. I 
affaldsbekendstgørelsens kapitel 10, er der desuden særlige regler 
for farlig affald, fx at farligt affald ikke må blandes med ikke-farligt af-
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fald. Kommunerne udfører deres myndighed ved udfærdigelse af af-
faldsregulativer og fysiske tilsyn. Affaldsproducenterne og indsam-
lingsvirksomhederne skal overholde affaldsregulativerne, og kan 
straffes med bøde ved overtrædelser. 

  
 
VVM-bekendtgørelsen  
 
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Der foreligger 
en VVM-redegørelse fra juni 2004, da den nye ovnlinie 5 skulle etableres. 
 
I VVM-redegørelsen står:  
 
Hvis nogle af de affaldsarter, der alene tillades afbrændt på ovnlinie 5, se-
nere ønskes afbrændt på andre ovnlinier, kræver det, at der gives særskilt 
godkendelse hertil efter miljøbeskyttelsesloven. Afbrænding på en anden 
ovnlinie, der opnår miljøgodkendelse til den pågældende affaldstype, vurde-
res ikke at give nogen væsentlig ændring i den samlede miljøbelastning, når 
den samlede årlige mængde af affaldstypen ikke forøges. Afbrændingen vil 
derfor ikke medføre en fornyet behandling efter planloven og vil ikke kræve 
en ny VVM-redegørelse. 
 
Såfremt der ønskes afbrændt andre af de særlige affaldsarter eller andre 
typer farligt affald, vil det kræve en særskilt ansøgning og en ny miljøsags-
behandling for vurdering af om, der kan gennemføres miljømæssigt forsvar-
ligt. 
 
Hvis nye affaldstyper kan betyde, at den ændrede drift kan være til skade 
for miljøet, skal der desuden foretages en vurdering af, om der er behov for 
en ny VVM-redegørelse. 
 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af de affaldstyper der nu ønskes 
behandlet. Det kan konkluderes: 
 

 Mængde af farligt affald fra de nye affaldstyper på 16.000 tons er al-
lerede medtaget i såvel VVM-redegørelsen som i godkendelserne. 

 
 Forsøg med affaldstyperne har ikke vist ændrede emissionsmæssi-

ge forhold. 
 

 Der foretages ikke nævneværdig ændring i driften af anlægget. 
 

 Vilkår i eksisterende godkendelse, for den procentvise andel af far-
ligt affald pr. time forventes fortsat at overholdes.  

 
 
Det er således alene flere typer affald inden for den eksisterende kapacitet, 
der ønskes behandlet samt at alle affaldstyper kan behandles på såvel ovn-
linie 2 som 5. 
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På ovennævnte baggrund kan det konstateres, at udvidelsen af positivlisten 
med de nu ønskede affaldstyper, er omfattet af VVM-redegørelsen af juni 
2004. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Kolding Ugeavis og kan ses 
på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 21. december 2011 inden kl. 16.00. Miljø-
styrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 
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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. 
 
 
Kopi af afgørelsen til: 
Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk. 
Naturstyrelsen Ribe, rib@nst.dk 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, at@at.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk. 
NOAH, noah@noah.dk. 
 
 
BILAG 
 
Bilag 1: Liste over affaldstyper, angivet med EAK koder, der nu yderli-

gere må modtages med denne afgørelse 
 
Bilag 2: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
Ansøgning fra TAS af 28. maj 2010 med bilag 
Ansøgning fra TAS af 29. marts 2011 med bilag 
Afgørelser af 20. oktober 2009 og 8. februar 2010 
Ansøgning fra TAS af 11. februar 2011 
 
     
      
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Kristensen  
72544256  
olkri@mst.dk  



  Bilag 1 

 
 

 

Denne liste er et supplement til den eksisterende positivliste for Kolding Forbrændingsanlæg med EAK-koder for affaldstyper, som 
anlægget kan behandle.  

Affaldstyper, der er markeret med fed, betegnes som farligt affald.  

BOREMUDDER OG ANDET BOREAFFALD: 
01 05 05 Boremudder og boreaffald indeholdende olie 
 
AFFALD FRA OLIERAFFINERING: 
05 01 03 Bundslam fra tanke 
05 01 05 Oliespild 
05 01 09 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 
 
AFFALD FRA FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF ORGANISKE PLANTEBESKYTTELSESMIDLER (MED 
UNDTAGELSE AF 02 01 08 OG 02 01 09), TRÆBESKYTTELSESMIDLER (MED UNDTAGELSE AF 03 02) OG ANDRE 
BIOCIDER: 
07 04 10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 
 
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF KLÆBESTOFFER OG FUGEMASSER 
(HERUNDER TÆTNINGSMIDLER): 
08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  
08 04 11 Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  
 
MATERIALE FRA OLIESEPARATORER: 
13 05 01 Fast affald fra sandfang og olieseparatorer 
13 05 02 Slam fra olieseparatorer 
13 05 03 Slam fra olieudskillere 
13 05 07 Olieholdigt vand fra olieseparatorer 
 
ANDET OLIEAFFALD, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET: 
13 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
 
EMBALLAGE (HERUNDER SEPARAT INDSAMLET EMBALLAGEAFFALD FRA HUSHOLDNINGER): 
15 01 10 Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer  
 
ABSORPTIONSMIDLER, FILTERMATERIALER, AFTØRRINGSKLUDE OG BESKYTTELSESDRAGTER: 
15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og 

beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer  

UDTJENTE KØRETØJER FRA FORSKELLIGE TRANSPORTFORMER (HERUNDER MATERIEL, DER IKKE ER BEREGNET TIL 
VEJKØRSEL) OG AFFALD FRA OPHUGNING AF UDTJENTE KØRETØJER OG FRA VEDLIGEHOLDELSE AF KØRETØJER 
(MED UNDTAGELSE AF 13, 14, 16 06 OG 16 08): 
16 01 07 Oliefiltre 
 
AFFALD FRA RENGØRING AF TRANSPORTTANKE, LAGERTANKE OG TØNDER (UNDTAGEN 05 OG 13):  
16 07 08 Olieholdigt affald 
 
AFFALD FRA SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET: 
19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand  
19 08 10 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09  
19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende 

under 19 08 11  
 

AFFALD FRA MEKANISK BEHANDLING AF AFFALD (F.EKS. SORTERING, NEDDELING, SAMMENPRESNING OG 
PELLETERING), IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET: 
19 12 11 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald indeholdende farlige 

stoffer  
 
SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER (MED UNDTAGELSE AF 15 01):  
20 01 27 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer  

HAVE- OG PARKAFFALD (INKL. AFFALD FRA KIRKEGÅRDE): 
20 02 01 Bionedbrydeligt affald  



/ 
Miljøstyrelsen Odense 

C. F. Tietgens Boulevard 40 

5220 Odense Sø 

Ansøgning om udvidelse af positivliste 

TAS 
Trekantområdels 

Affaldsselskab US 

Bronz8vej 6 

DK-6000 Kolding 

Tetefon +45 7632 5000 

Telefax +45 7532 5055 

13S1A'taS·tbdk 

www.tas-is.dk 

29. marts 2011 

Miljøstyrelsen Odense har pr. brev dateret den 17. februar 2011 fremsendt en opsamling fra møde afholdt den 
2. februar, hvor Miljøstyrelsen og TAS bl.a. drøftede TAS' fremsendte ansøgning om udvidelse af anlæggets 
positivliste - ansøgning om modtagelse og forbrænding af op til 17.000 tons farligt affald fordelt på de to 
ovn linier. 

TAS skal i tilknytning hertil understrege, at det er af afgørende betydning for en optimal udnyttelse af 
anlæggets kapacitet, at forbrænding af farligt affald kan foregå inden for den overordnede ramme på årligt 
17.000 tons, men uden begrænsninger for, hvordan de 17.000 tonslår skal fordeles de to ovnlinjer imellem 
eller på typerne af farligt affald. Det er således samtidig virksomhedens ønske, at den specifikke ramme for 
forbrænding af malingsslam på op til årligt 1000 tons ophæves - jl. vilkår nr. 11 i miljøgodkendelse af 3. februar 
2004. 

Miljømæssigt begrundes dette med, at anlæggets to ovnlinjer stort set har identiske røggasrensningssystemer, 
og endvidere udviste prøve-/analyseresultater fra forsøgsafbrænding med farligt affald i februar 2010 ikke 
signifikante forskelle ved forbrænding af de forskellige affaldstyper. 

Det vurderes således, at evt. kapacitetsregulering udover en samlet årlig mængde på 17.000 tons - ud fra et 
miljømæssigt hensyn - mere hensigtsmæssigt kan foregå ved fastsættelse af driftsvilkår - som f.eks. at 
mængden af farligt affald som timegennemsnit maksimalt må udgøre 20 % af den indfyrede mængde på en 
ovnlinje, og at mængden af flydende, farligt affald maksimalt må udgøre 300 kgltime pr. ovnlinje. 

Miljøstyrelsen bemærker afslutningsvis i brev af 17. februar 2011, at et udkast til afgørelse vedr. udvidelse af 
positivlisten kan forventes inden for ca. 2 måneder, når det forudsættes, at følgende forhold omkring de 
ansøgte affaldstyper er tilstrækkelig belyst: 

• ModtagekontroVstikprøvekontrol - hvordan sikres overensstemmelse mellem modtaget og godkendt 
affald 

• Opblanding med øvrigt affald - er der evt. særlige foranstaltninger, som der skal tages hensyn til 

• Plangrundlag - dækker indholdet i VVM redegørelsen, udarbejdet i forbindelse med opførelse af 
ovnlinie 5, fyldestgørende 

• Forhold vedr. BAT - har det betydning, at ovnlinie 2 ikke er forsynet med støttebrænder 

TAS har til belysning af ovenstående følgende bemærkninger: 

Modtagekontrollstikprøveorøvekontrol og opblanding med øvrigt affald 

TAS har med afsæt i forbrændingsbekendtgørelsens bilag 2: Krav til modtagelsen af affald på anlægget, pkt. 
3). al-d) - specifikt omhandlende krav ved modtagelse af farligt affald - udarbejdet en instruktion, hvori TAS' 
fremgangsmåde ved modtagelse af typer af farligt affald er beskrevet. Instruktionen er vedlagt som bilag. 

johje
Tekstboks
Bilag 2

johje
Billedforklaring
Bilag 2



Den i instruktionen beskrevne fremgangsmåde for: "Vejeprocedure/aflæsning/inspektionlkontrol" angiver, 
hvordan TAS sikrer overensstemmelse mellem det affald, der modtages og det af leverandøren anmeldte - de 
affaldstyper, som TAS har opnået godkendelse til at behandle. 

Der er forud for TAS' fremsendelse af ansøgning om udvidelse af anlæggets positivliste, dateret den 28. maj 
2010 foretaget en vurdering af, at de ansøgte affaldstyper kan håndteres - herunder opblandes med 
eksisterende typer af affald, som anlægget modtager - uden, at der træffes særlige foranstaltninger. 

Plangrundlag 

Sammen med godkendelsesproceduren for anlæggets nyeste ovnlinie 5 blev der gennemført en VVM

procedure. Baggrunden herfor var bl.a. at opnå godkendelse til, at TAS' anlæg kan behandle visse 

affaldsarter, der i henhold til affaldsbekendtgørelsens liste over affald har betegnelsen farlige. 

Vilkår i T AS' gældende miljøgodkendelser fastlægger, at der årligt må behandles op til 17.000 tons farligt 

affald - denne mængde indgår således som en del af grundlaget for den udarbejdede VVM-redegørelse. 

I VVM-redegørelsen er del - i forhold til evt. udvidelse af anlæggets positivliste til at omfatte andre typer af farligt 
affald - fastlagt: "Hvis nye affaldstyper kan betyde, at den ændrede drift kan være til skade for miljøet, skal der 
desuden foretages en vurdering af, om der er behov for en ny VVM-redegørelse." 

Som grundlag for TAS' ansøgning om udvidelse af anlæggets positivliste er der gennemført 

forsøgsafbrænding af en række af de typer af farligt affald, som ansøgningen omfatter. Disse affaldstyper 

dækker indholdsmæssigt de beskrevne karakteristika for samtlige af de typer af farligt affald, som T AS' 

ansøgning om udvidelse af positivlisten omfatter. 

Ved den gennemførte forsøgsafbrænding hhv. den 9. februar og den 16. februar 2010 viser resultater 

opsamlet fra de kontinuerte luftemissionsmålinger (jf. nedenstående uddybning), resultater af 

luftemissionsmålinger af bl.a. dioxin og tungmetaller samt analyser, der er foretaget af slaggen fra 

forbrænding med tilførsel af nye affaldsarter ingen tegn på forhøjede værdier som følge af forsøgene Ul. 

vedhæftede bilag, der udgør bilag 2 til ansøgning dateret den 28. maj 2010). 

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der den 9. februar 2010, hvor forsøget gennemførtes for 

ovnlinje 5, er registreret to underskridelser af EBK-værdi, som dog - jl. TAS' rapportering af resultater af 

kontinuerte emissionsmålinger fra l. kvartal 2010 - skal tilskrives en generel dårlig kvalitet af det brændsel 

(primært biomasse), som anlægget havde til rådighed i l. kvartal 2010. Der er således herudover ikke 

registreret manglende overholdelse af krav til kontinuerte luftemissionsmålinger - hverken under 

forsøgsafbrændingen på ovnlinje 5 den 9. februar 2010 eller ovnlinje 2 den 16. februar 2010 (bemærk dog 

at bilag 2 til ansøgning om udvidelse af positivliste viser uge-resultater af de kontinuerte målinger). 

TAS vurderer på baggrund af resultaterne af de gennemførte forsøg, at der foreligger et grundlag, som 

godtgør, at de ansøgte nye typer af farligt affald ikke indebærer en ændret drift af TAS' anlæg, der kan 

være til skade for miljøet - og at der hermed ikke er behov for en ny VVM-redegørelse. 

Udover VVM-redegørelse er der - som en del af plan grundlaget for TAS' etablering af ovnlinje 5 -

udarbejdet et regionplantillæg (efterfølgende indarbejdet i "Kommuneplan 2010-2021" for Kolding 

Kommune) samt en lokalplan. JI. ovenstående begrunder udvidelse af TAS' positivliste med de ansøgte 

typer af farligt affald ej heller ændringer af disse planforhold. 
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BAT Istøttebrænder 

Der er i TAS' miljøgodkendelse, dateret den 3. februar 2004 meddelt dispensation til, at virksomhedens 
ovnlinje 2 kan drives uden etablering af støttebrænder. 

Jf. ovenstående vedr. resultater af forsøgsafbrænding forekommer der ingen overskridelser af 
forbrændingsbekendtgørelsens krav til overholdelse af luftemissionsparametre den 16. februar 2010, hvor 
forsøgsafbrænding af nye typer af farligt affald gennemførtes på anlæggets ovnlinje 2. 

TAS vurderer på den baggrund, at der ikke er forhold i tilknytning til den ansøgte udvidelse af anlæggets 
positivliste, der begrunder ændring af anvendt teknologi på anlæggets ovnlinje 2 - som f.eks. etablering af 
støttebrænder. 

På baggrund af tidligere fremsendte oplysninger samt ovenstående er det TAS' opfattelse, at Miljøstyrelsen 
hermed er forelagt et tilstrækkeligt og fyldestgørende grundlag for at kunne træffe afgørelse vedr. den ansøgte 
udvidelse af TAS' positivliste. 

TAS imødeser således en afgørelse i sagen inden for de aftalte ca. 2 måneder, men står naturligvis til 
rådighed, hvis der opstår afklarende spørgsmål under Miljøstyrelsens behandling af sagen. 

Med venlig hilsen 

TAS lIS 

Hanne Dal 
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Ansøgning om udvidelse af positivliste for T AS' forbrændingsanlæg 

TAS har i forbindelse med anlæggets seneste præstations målinger i oktober 2009 og februar 2010 

gennemført forsøgsafbrændinger af forskellige alIaidsarter, som ikke p.1. er omfattet af anlæggets 

positivliste. Forsøgene er gennemført med henblik på at kunne tilvejebringe et grundlag for at ansøge om 

tilladelse til permanent behandling af disse alIaidsarter. 

Miljøcenter Odense har forud for de gennemførte forsøg trullet afgørelse om, at forsøgene ikke var 

godkendelsespligtige og i den sammenhæng tillige præciseret, hvilke forhold forsøgene burde belyse som 

grundlag for en evl. ansøgning om permanent tilladelse til at forbrænde de pågældende alIaidsarter. 

T AS vurderer, at dette grundlag nu er tilvejebragt og ansøger derfor om permanent tilladelse til forbrænding 

af en række nye alIaidsarter omfattende følgende EAK-koder: 

Olieholdige 
affaldaarter 

05 01 03, 05 01 05, 

050109, 130501, 

130502. 13 05 03, 
130507, 130899, 

150110, 150202, 

160107,160708, 

190810 

Brugte 

absorptionsmicler 

070410 

Affakt fra 

pulverbelagninga
mllt.rl,lar (Ikka 

kerami'ka) 

0802 01 

Affald med indhold 
af klæbesto' og 
malingsprodukter 

080409,080410, 
080411,080412, 

191211,200127 

SJamprodukter 

19 OB 05. 1908 12 20 02 01 

Affaldsarter samt resultatresume fra de gennemfø rte forsøg er nærmere beskrevet under ansøgningens 

afsnit: "Udvidelse af eksisterende positivliste". De konkrete erfaringer og data fra forsøgene er beskrevet i 

bilag 1 og 2 til ansøgningen. 

Idet de eksisterende godkendelser og vilkår for driften af TAS' forbrændingsanlæg udgør et væsentligt 

grundlag for ansøgningen, har TAS indledningsvis følgende generelle bemærkninger vedr. gældende 

rammer og betingelser for anlæggets drift: 

Eksisterende rammer og betingelser for TAS' forbrændingsanlæg 

Miljømæssigt reguleres driften af TAS' forbrændingsanlæg via de vilkår, der er fastlagt i: 

• "Revideret miljøgodkendelse af Kolding Forbrændingsanlæg", dateret 3. februar 2004 

• "Tillæg til revideret miljøgodkendelse", dateret den 5. oktober 2004 

• "Vilkårsændring om afbrænding af malingsslam", dateret 19. januar 2005 



Godkendelsernes vilkår implementerer de gældende krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 

11.03.2003 om anlæg, der forbrænder affald - herunder er det med tilhørende EAK-koder fastlagt, hvilke 

affaldsarter, der må behandles på anlægget (anlæggets positivliste). Ændringer af positivlisten - inklusiv 

udvidelse af listen - skal i henhold til godkendelsesvilkår søges særskilt. 

Sammen med godkendelsesproceduren for anlæggets nyeste ovnlinie 5 (udmøntet ved tillæg til revideret 

miljøgodkendelse, dateret den 5. oktober 2004) blev der gennemført en VVM-procedure. Baggrunden 

herfor var bl.a. at opnå godkendelse til, at TAS' anlæg kan behandle visse affaldsarter, der i henhold til 

EU's katalog over affald er karakteriseret som farligt. 

Vilkår i miljøgodkendelserne fastlægger, at der årligt må behandles op til 17.000 tons farligt affald - heraf 

er det præciseret, at malingsslam må udgøre de 1000 tons pr. år. Af anlæggets positivliste fremgår de arter 

af farligt affald, som anlægget p.t. har godkendelse til at behandle. 

I forbindelse med godkendelsesproceduren for anlæggets ovnlinie 5 er der endvidere, med henvisning til 

EU's p.t. gældende referencedokument om BAT, BREF-dokument for affaldsforbrænding fra august 2006, 

redegjort for, at den anvendte teknologi på T AS' anlæg lever op til den bedst tilgængelige teknologi på 

området. 

TAS vurderer således, dels at de eksisterende rammer og betingelser for driften af forbrændingsanlægget 

lever op til de nyeste og gældende miljø kvalitetskrav inden for affaldsforbrænding 

\

. (forbrændingsbekendtgørelsen og EU's BREF-dokument for affaldsforbrænding), dels at det er muligt 

inden for de godkendte rammer og betingelser at behandle flere og andre affaldsarter - herunder 

. affaldsarter, der er karakteriseret som farlige - end de, der p.t. fremgår af anlæggets eksisterende 

..1..>0 positivliste. 

Udvidelse af eksisterende positivliste 

Baggrunden for at TAS søger anlæggets positivliste udvidet, med de på side 1 anførte affaldsarter/EAK

koder, skal ses ud fra TAS' ønske om i større grad at kunne udnytte anlæggets nuværende restkapacitet, 

ud fra mulighederne for at udvidelsen kan ske inden for de eksisterende rammer og betingelser for 

anlæggets drift samt ikke mindst ud fra de resultater, som er dokumenteret ved de gennemførte 

forsøgsafbrændinger. 

Resultaterne fra de gennemførte forsøgsafbrændingerne dokumenterer, at de fastlagte miljøkvalitetskrav til 

TAS' anlæg kan overholdes ved indfyring og forbrænding af affald med de i forbindelse med forsøget 

beskrevne andele af særlige affaldstyper inden for kategorierne: Olieholdige affaldsprodukter, brugte 

absorptionsmidler, affald med indhold af malingsprodukter og spildevandsslam - EAK-koderne: 

Olieholdige affaldsarter 

05 01 03, 05-O1--0~ 05 01 09, 
130501, ):0502 130503, 
130507, 13 8-9 .150110, 
150202,160107.160708, 
190810 

Brugte absorptionsmidler 

070410 

Affald med indhold af 

klæbesto' og 
malingsprodukter 

080409,0804 10,080411, 

080412,191211,200127 

Slamprodukter 

190805,190812 

Summarisk er resultaterne af de gennemførte forsøg med forbrænding af spildevandsslam og farligt affald 

følgende: 
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Resultaterne opsamlet fra de kontinuerte luftemissionsmålinger og resultaterne af luftemissionsmålinger af 

bl.a. dioxin og tungmetaller viste ingen tegn på forhøjede værdier som følge af forsøgene (jl. bilag 1 og 2). 

Der er ingen signifikante forskelle på de analyser, der er foretaget af slaggen fra forbrænding med tilførsel 

af nye affaldsarter og den slagge, der er produceret ved forbrænding med sædvanlig 

brændselssammensætning. Der er ej heller i forbindelse med forsøgene konstateret ændringer i slaggens 

udseende eller konsistens. 

Driftsmæssigt har der, i forhold til forbrændingsprocessen, ikke været behov for at foretage justeringer 

under gennemførslen af forsøgene - bortset fra en opblanding af tilført farligt affald til silo, således at 

.:%3-andelen af dette affald maksimalt idQgjorde 20 % af den samlede indfyrede mængde (driftsmæssigt fulgt op 

~ / vha. løbende datavisninger i SRO-systemet). Tilsvarende blev der under forsøget med forbrænding af 

hygiejniseret spildevandsslam foretaget en opblanding, så slammet udgjorde ca. 10 % af den indfyrede 

mængde. Opblanding af affaldet i siloen er dog generelt set en helt almindelig driftsprocedure. 

TAS skal endvidere i forhold til forbrændingsprocessen bemærke, at der - understreget af forsøgets 

resultater - ikke bør skelnes mellem, om indfyringen sker på den ene eller den anden ovnlinie. TAS' anlæg 

er 2 separate ovnlinier, hver for sig udstyret med identisk røggasrensning. Forsøgets resultater udviser 

ingen signifikante forskelle i luftemissioner og restprodukter - uanset på hvilken ovnlinie, de nye affaldsarter 

er indfyret. 

De 2 ovnlinier har fælles aflæssehal og fælles affaldssilo. TAS modtager alt affald til forbrænding (med 

undtagelse af flydende affald, der leveres til tank) i fælles affaldssilo, hvorfra affaldet indfyres til de to 

ovnlinier. 

Ved den beskrevne håndtering kan det ikke udelukkes, at der, ved modtagelse af de ansøgte affaldsarter til 

silo, vil være rester af disse, når indfyringen af det pågældende affald almindeligvis vil blive betragtet som 

værende gennemfø rt. 

Det vurderes på baggrund af forsøgsresultater, nedenstående procedurer for modtagelse af affald, den 

indsats, som TAS har gjort for at reducere risici for selvantændelse/brand i silo (et særligt indsatsområde 

for virksomheden efter silobranden i maj 2008) samt tiltag for at forebygge evt.lugtgener fra siloområdet Ul. 

nedenstående), at evt. rester af de ansøgte specielle affaldsarter i siloen ikke vil tilføre anlægget en øget 

miljømæssig risiko/belastning. 

Forebyggelse af risiko for evt.lugtgener håndteres, dels ved at primærluft til forbrændingsprocessen suges 

fra silo-område/aflæssehal, dels via aftaler med affaldsleverandører om kontrolkrav af de affaldsprodukter, 

der leveres og leverandørernes forpligtelser mht. dokumentation herfor - jl. nedenstående. 

Modtagelse af affaldsarter, der i henhold til EU's katalog over affald er karakteriseret som farlige, foregår

med henvisning til de krav, der er anført i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 162 af 11.03.2003, om anlæg der 

forbrænder affald - iht. følgende procedure: 

• Ved modtagelse af affaldet, sikrer TAS sammen med affaldsleverandør, at der foreligger dokumentation 

for vægten af hver af de EAK-koder, der er modtaget 

• For hvert læs affald, der modtages på T AS' anlæg, kan affaldets oprindelse dokumenteres 

• Affaldsleverandør skal på forlangende kunne dokumentere, at læs, leveret til TAS af de ansøgte 

affaldsarter med tilhørende EAK-koder, svarer til de fysiske beskrivelser, der fremgår af oversigten i 

bilag 2 - samt så vidt muligt også kunne dokumentere, at affaldets kemiske sammensætning er i 
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overensstemmelse med oversigtens beskrivelser (evt. ved udtagelse af repræsentative prøver af 

affaldet) 

• TAS gennemfører modtage kontrol af det pågældende affald - manuelt eller via anlæggets 

overvågningskameraer 

Modtagelse af affaldsarter derudover følger de gældende betingelser for modtagekontrol på anlægget. 

For så vidt angår affaldsarten med tilhø rende EAK-kode: 20 02 01, Bionedbrydeligt affald (have- og 

parkaffald inkl. affald fra kirkegårde), skal baggrunden for at søge denne optaget på positivlisten (ud over 

TAS' ønske om i større grad at kunne udnytte anlæggets nuværende restkapacitet og mulighederne for, at 

den ansøgte udvidelse af TAS' positivliste kan ske inden for de eksisterende rammer og betingelser for 

anlæggets drift) ses ud fra ændringen af biomassebekendtgørelsen ved Miljøministeriets bekendtgørelse 

nr. 57 af 11.01.2010. 

Med ændringen af bekendtgørelsen er der åbnet mulighed for, at denne affaldsart kan indgå som brændsel 

på et affaldsforbrændingsanlæg. Dvs. den ansøgte udvidelse af positivlisten med denne affaldsart er afledt 

af en lovændring på området. 

Ansøgning om optagelse af EAK-koden: 08 02 01 skyldes en konkret forespørgsel fra Kolding Kommune, 

om TAS kan behandle affald fra en proces med pulverbelægning (ikke-keramisk materiale). Affaldet har 

positiv brændværdi og vurderes egnet til forbrænding. 

TAS vurderer, at der på baggrund af ovenstående og vedlagte bilag er tilvejebragt et grundlag, der gør det 

muligt for Miljøcenter Odense at behandle nærværende ansøgning om udvidelse af anlæggets positivliste. 

Såfremt der er spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen, bedes Miljøcenter Odense kontakte 

undertegnede. 

Med venlig hilsen 

TAS lIS 

Hanne Dal 

Bilag: 

• Bilag 1: Forsøgafbrænding af spildevandsslam 

• Bilag 2: Forsøgsafbrænding af visse typer farligt affald 
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- vi brænder for naturen 

Bilag 1 

Forsøg med afbrænding af hydrolyseret spildevandsslam uge 44, 2009 

Forsøgets forudsætninger 
For at afdække egnetheden af hydrolyseret spildevandsslam til forbrænding på TAS' anlæg i 
Kolding, gennemførtes der, med særlig fokus på drifts- og miljømæssige forhold, prøveforbrænding 
på anlægget i uge 44, 2009 af ca. 140 tons slam fra Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg. 
Slammet henføres til EAK-koderne: 190805 og 190812. 

Slammet er karakteriseret ved at være hydrolyseret og hygiejniseret slam, der har et tørstofindhold 
på 25-30 % samt en brændværdi i størrelsesordenen l ,S MJ/kg. 

Slammet blev jævnt fordelt over ugen tilført direkte til TAS' affaldssilo, hvorfra, det efter 
opblanding med andet affald, blev indfyret, så slammet udgjorde ca. 10 % af den samlede indfyrede 
mængde pr. dag. Udover indfyring af slam er anlægget under forsøget blevet tilført sammenblandet, 
brændbart affald med en sammensætning, som kendetegner anlæggets normale driftssituation. 

Kontrol med slammets vægtandel på 10 % foregik under drift vha. data, som løbende vises i 
virksomhedens SRO-anlæg. 

Slammets evI. påvirkning af forbrændingsanlæggets luftemissioner og slagge blev undersøgt ved 
opsamling af data fra kontinuerte målinger af luftemissioner, præstationsmålinger af dioxin- og 
tungmetalemissioner samt udtagning og analyse af slaggeprøver opdelt på anlæggets to ovnlinjer -
hhv. med og uden forbrænding af spildevandsslam. Ovnlinjen uden indfyring af slam udgjorde 
dermed en referencetilstand. 

For at kunne vurdere, om forbrænding af kravafvigende slam (slam, som ikke opfylder kravene til 
slam til udbringning på landbrugsjord) påvirker forbrændingsanlæggets luftemissioner og slagge, 
indgik denne type slam i forsøget - jf. nedenstående analyseeksempel. 
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Analyseeksempel på slam (med overskridelse af visse kravværdier for udbringning på 
landbrugsjord): 
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Erfaringer og opsamlede data fra forsøget 
Aflæsning og forbrænding af slammet gav ikke anledning til driftsrelaterede uregelmæssigheder, 
hvilket også afspejles af resultaterne fra målinger på luftemissioner og slaggeprøver under forsøget. 

Resultaterne opsamlet fra de kontinuerte luftemissionsmålinger og resultaterne af 
luftemissionsmålinger af bl.a. dioxin og tungmetaller viste ingen tegn på forhøjede værdier som 
følge af forsøget - jf. nedenstående afsnit med resultater af luftemissionsmålinger. 

I forhold til de kontinuerte luftemissionsmålinger skal det i den sammenhæng bemærkes, at de 
registrerede overskridelser ikke tilskrives gennemførsel af forsøget, men de forhold, som tidligere er 
kommenteret i TAS' årsrapport vedr. luftemissioner. 

Tilsvarende viser slaggeanalyserne fra forsøget ikke tegn på forhøjede værdier som følge af 
slamforbrændingen - jf. nedenstående afsnit med resultater af slaggeanalyser. 

Resultater af luftemissionsmålinger 

ForsØg uge 44, 2009 (forsøgsafbrænding på ovn 5); 

Kontinuerte målinger: 

rAS l/S Linie 5 Ugerapport 44- 2009 

2 2 

rAS l/S Linie 2 Ugerapport 44 - 2009 

/ 
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Præstutionsmålinger: 

g,DANAK 
~:: eurofins 

TC':l~" ,,, Sagsnr. 218068-151-122 
-------------_ .. 

1. Resultatresume 

1.1 Indledning 
Eurofins Miljø NS har den 27. oktober 2009 udført præstationsmåling 2, 2009 hos TAS liS, Kolding Forbræn
dingsanlæg. Målingeme er gennemført i rengassen fra anlæg 5 

1.2 Resume 
I nedenstående tabel er resultater anført som gennemsnit af de udførte målinger og sammenholdt med vilkår i 
miljøgodkendelse. Delresultater fremgår af afsnit 5 . 

... _ --_. 
Parameter Resultat, Vilkår i henhold til miljøgodkendelse / 

AnlægS Bek. nr. 162 af 11 .03.2003 

Støv < 0,05 mg/Nm' - time 10/30/10 mg/Nm' -døgn / Jl,t,meNB 

TOG <2 mg/Nm' - time 10/20/10 mg/Nm' -døgn / Jl,timeNB 

HF < 0,06 mglNm' - time 1/4/2 mg/Nm' -døgn / Jl,timeNB 

NH, 0,51 mg/Nm' - time 10/30 mg/Nm' -døgn / Y:.time 

Gd+TI < 0,0001 mg/Nm' - time 0,05 mg/Nm' - JI,-Stimer 

Hg < 0,0003 mg/Nm' - time 0,05 mg/Nm' - Jl,..Stimer 

Sb+As"'Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V < 0,005 mg/Nm' - time 0,5 mg/Nm' - J!,-8timer 

Dioxin/furan (I-TEO) 0,0049 ng/Nm' - 6timer 0,1 ng/Nm' - 6-Stimer 

Reference: Nml = Tør føggas. O· C, 1013 mbar 11% O:z 
l-TEO: Internationale toksiske ækvivaienter i henhold til EN 1948 I MEL 15 

--

1.3 Konklusion 
De målte emissioner er alle lavere end vilkår. 

2. Måleprogram 

2,1 Baggrund og formål 
TAS liS, Kolding Forbrændingsanlæg har i miljøgodkendelsen blandt andet vilkår om luftbårne forureninger. 
Målingerne er gennemført som præstationsmålinger på emissioner i rengassen fra anlæg 5 og har til formål af 
dokumentere udvalgte vilkår i miljøgodkendelsen. 

2.2 Omfang 
Efter røggasrensning på anlæg 5 er der foretaget følgende : 

Stikprøvemålinger: 
Røggasflow, -temperatur og - hastighed, vandindhold 

Kontinuerte målinger: 
Røggassens indhold af ilt (O,) og total organisk kulstof (TOG) 

Diskontinuert måling, 3 målinger il l times varighed: 
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'itiDANAK 
~:: eurofins 

Sagsnr. 218067A-151-122 

1. Resultatresume 

1.1 Indledning 
Eurofins Miljø NS har den 28. oktober 2009 udført præstationsmåling 2, 2009 hos TAS liS, Kolding For
brændingsanlæg. Målingerne er gennemført i ren gassen fra anlæg 2. 

1.2 Resume 
I nedenstående tabel er resultaterne anført som gennemsnit af de udførte målinger og sammenholdt med 
vilkår i miljøgodkendelse. Delresultater fremgår af afsnit 5. 

Parameter Resultat, Vilkår i henhold til miljøgodkendelse / 
Anlæg 2 Bek. nr. 162 af 11.03.2003 

Støv < 0,09 mg/Nm' - time 10/30/10 mg/Nm' -<løgn / YztimeNB 

TOC <2 mg/Nm' - time 10/20/10 mg/Nm' -<løgn / YztimeNB 

HF < 0,1 mg/Nm' - time 1/4/2 mg/Nm' -<løgn / YztimeNB 

NH, 0,089 mg/N m' - time 10/30 mg/Nm' -døgn / Yztime 

Cd+TI < 0,0003 mg/Nm' - time 0,05 mg/Nm' - Yz-8timer 

Hg < 0,0005 mg/Nm' - time 0,05 mg/Nm' - Yr8timer 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V < 0,009 mglNm' - time 0,5 mg/Nm' - Yz-Stimer 

Dioxinlfuran (I-TEQ) 0,020 ng/Nm' - 6timer 0,1 ng/Nm' - S-Stimer 

Reference: Nm:l = Tør røggas. O·C. 1013 mbar 11% 0, 
I-TEQ: Internationale toksiske æk\l'ivalenter j henhold til EN 19481 MEL 15 

< . Mindre end 

1.3 Konklusion 
De målte emissioner er alle lavere end vilkår. 

2. Måleprogram 

2.1 Baggrund og formål 
TAS liS, Kolding Forbrændingsanlæg har i miljøgodkendelsen blandt andet vilkår om luftbårne forureninger. 
Målingerne er gennemført som præstationsmalinger på emissioner i rengassen fra anlæg 2, og har til formål 
af dokumentere udvalgte vilkår i miljøgodkendelsen. 

2.2 Omfang 
Efter røggasrensning på anlæg 2 er der foretaget følgende: 

Stikprøvemålinger: 
Røggasflow, -temperatur og -hastighed, vandindhold 

Kontinuerte målinger: 
Røggassens indhold af iit (02) og total organisk kulstof (TOC) 

Diskontinuert måling, 3 målinger å 1 times varighed 
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Resultater af slaggeanalyser: 

Forsøg uge 44,2009 (forsøgsafbrænding på ovn S): 

ANALYSERAPPORT l af 

"'~k"1i=e:'\t......... TAS I/S, Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6, 6000 Kolding 

rU",u-:.d ........ : TAS I/S Kolding Forbrændingsanlæg -
PrO;'6type ........ : Slagg'9r og aske 
... ro·l eudt"gning ... : 

.. røv .. t .. gu ... .... : Meldgaard Miljø (CO) 
~ynd.oply.ninger.: 

MalyuF<.:io:<de ... : 2009.12.04 - :Z009.12.12 

Pro ... ~nr. : 

Pr"ve ID: 

00030401 

OVn 5 

G0030cO) 

OVn 5 

t:luilt; !;nhed-eor 

FH 
~,~nduktivitet 

Chlorid 

~1.11h. t 

~1.11.tof. tot~lt organisk .oc 

Ar •• n (A., 

!Ily (ile) 

Ca.:!l!:l.iWII (Cd) 

';:.l.:iWII (':a' 

ch:~C'I (1;:::) 

!:",cb40r leu) 

NatriUIII (Na) 

Nikkel (Ni) 

Zink (;1:nl 

Aroen (AilI 

81y (PC) 

C.d.'II.iWfl. (o:dj 

Chrol!l ('::r) 

Kok-bu' (eu) 

Nik.itd (N'i) 

Zink. (;n) 

'ror.to! i sla'1ge/aske 

AnalY3ekommentarer: 

0.42 

17 

530 

3.' 
100 

UOO 

n 
2200 

84 

.. , 
2<0 

"O 
"O 
l . ' 

<O.S 

<0.050 

430 

'2 
"O 
"O 
3.' 

<S . O 

FH 
1II!/:II 

m;/l 

111;/1 , i ". 
1l9/1 

1l9/1 

Ilg/l 

IIIg/1 

\.l'il' /l 

Ilgll 

IIIg/l 

\.lg/l 

1l9/1 

11'19/11.9 " . 
.. 'kg ". 
1119/1I.9 ". 
"""kg ". 
1119/ kg' t •. 

.. 'kg u. 

/019/11.9 u. , 

Ceteke. 

Q. ~ 

1. 00 

0.50 

0.0500 

0.80 

0.5 

0.050 

0.50 

u.5 

1.0 

0.50 

1.0 

5.0 

1.0 

~.O 

O.OS 

1.0 

1.7 

1.0 

1.0 

l 

/26210037 

Metoder 

D' 2~n 
D~/~N 27688 

'" l? udg. 4S00 

3M 17 udg. 4S0'j 

iSO 10€94 

rS017294m-rCPH~ 

IS017 2 ~4m- rcpy.! 

15017254m-ICPM.:S 

150172~4m-ICPY.5 

!S017254m-ICi'MS 

IS0172S4m-ICPY.S 

ISO!7'<:94m-ICPY..5 

IS017294111-ICP~~ 

ISO!72$4m-ICFY.S 

DS25:'/S!(1120rCp 

DS2 S!P/ SV.3120ICP 

DS259/S:.!3120ICP 

DS259/SM3120ICP 

DS2 59/SI,BI :OICP 

DS259/SM3120ICP 

DS:S9/SM3120ICP 

4820 Tørsto! 

"0 

", 

, 
5 

5 

1':' ., 
15 

lO 

" ., 
15 

" ., 
15 

15 ., 
" ., 
., 
" 
lO 

" 

*) Slaggen placeres i kategori 3 
pga. indhold af chlorid, :!lulfat, 

jf, MST Bek. 1480 af 12.12.2007 bilag 4 tabel 
chrorn, kobber og natrium i eluatet. 

;~9!'1:eri:lj!;:i!l.q: 

?~D Rel~tiv ~61y~.usikk~rh~d. 

mind:~ ~nd. i.p.: ikk~ pÅ"'ise. 
,t IO::'" end. i.:II.: ikke II',Alelig. 
ing~n a: paracetrene er påvist. 

l, 
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ANAL YSERAPPORT l af 

R.ltvinM ........ : TAS I/S, Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6, 6000 Koldlng 

?uvuted ........ : TAS I/S Kolding Forbrændingsanlæg - /26210037 
Pn'7~~yp."""" l Slagger og aske 
Prov.ud~.9ning ... l 

Puvu.g.: ....... : Meldgaard Miljø (CO) 
~und.oplysnin9·r.: 

;.n.al:,',epu:'ede ... : 2009 .1~. 04 - 2009 .l~. 2Z 

Pr:zv~n!:. : 00030301 00030302 

Pr:''7e ID: Ovn 2 Ovn 2 D-et.ekt. "'O 
Pr,,',amæ:rke: rast stof Eluat !.nhed .. r 9!:4Uue Metoder ,,, 

---,- 0.0 p- 0' :!n 
Ko;!'Idl.lkti 7i te':. lSO n3/m ,. , 031EN :11389 , 
Chlodd "O ft;!l 1.00 '" 17 ... dg. 'iSOO , 
~I.llf .. t "O m;/l 0.5" '" 17 udq. 4500 , 
r.ul,tof, totalt organisk. '!OC 0.16 ; i co. O.OSOv ISO lO6~4 lO 

Ar,en l~sJ <0.80 1l-;/1 L'. =-0 ISOl "]2~·b.-!CP"'.3 15 

Oly (pbl O., ~'iJ/l O. , ZS0172S-4m-IC~I.(.3 15 

Ca=iWII (Cd) <0.050 \1;/1 CI.OSO 15017:94m-ICF~" 15 

Calcium. (c .. ) "O .... 11 O.SO !S017294m-ICPMS " 
Chro~ (er) " \.19/ 1 O. , !501i294m-ICH~S " r.obbor (eu) .. \.19/ 1 l.0 !501i294r.o.-ICPM!!I " 
Nat.riwn (K.II) ,. .. 11 O.SO !501i294rn-ICFM5 " 
Nikkol (Ni) <l .0 llq/l l.0 rS017:::94m-ICPMS " 
Zir.k (Zn) <, .0 llq/l 5.0,) !SOl72941'l-I~PMS 15 

;'UI.n (;'1II) 13 .. l"" u . .. O DS259/SM3120ICf' 15 

"y (Pb) .,0 .. 1 .. t, . 1.0 DS:::5~/SM3120ICP 15 

c ... clf!Iiu. .... (Cd) 3.1 ~/k9 u. 0.C.5 DS~~"SM31:::(jICP " ehron. (er) ., lI'I'J/k<J u. .. O DsZ59/SH31':')ICP " 
r.ebb.r (<:,u) 2900 /&9/k.-; t$. .. , OS:::S9/SV.3120ICP " 
Hiick."l (Ni) 6. m;/k.o; u. 1.0 DS:?: S 9/su31 Z<.IICP 15 

Zink. (Zn) 1900 rr.g/k.q u. l.0 !lS':S9/SMll:::0ICP " 
Tcr.nof - .1aqq./a,k.~ 82 , l 48':0 T:;,rstof 10 

Analy~ekornmentarer: 

*) Slaggen placeres i kategori 3 jf. MST Bek. 1480 af 12.12.2007 bilag 4 tabel 1, 
pga, indhold af chlorid, ,':Hllfat og chrorn i eluatet. 

T.qnfe>ri:'a=ing: 
;'SD Jtelat:i'/ :.nalyseusikke:d:.ed. 

-: mind.re end. Lp.: ikke påvist. 
:.> 5t~rre end. i.m.: iUe målelig. 

inqen &t p6r6Ce~rel'le er p!7ist. 

2 





TAS 
- vi brænder for naturen 

Forsøg med afbrænding affarligt affald den 9. og 16. februar 2010 

Forsøgets forudsætninger 
For at afdække egnetheden af forskellige arter farligt affald til forbrænding på TAS' anlæg i 
Kolding, gennemførtes der, med særlig fokus på drifts- og miljømæssige forhold, to 
prøveforbrændinger hhv. den 9. og 16. februar 2010. 

Bilag 2 

Generelt kan de nye arter af farligt affald, der søges optaget på TAS' positivliste, karakteriseres 
inden for to katagorier: Olieholdige affaldsprodukter og affald med indhold af malingsprodukter. 

----------==_._~ 
De affaldsarter, der indgik i prøveforbrændingen, er valgt ud fra, at disse kan karakteriseres som 

~ dækkende i forhold til de fysiske og kemiske egenskaber, der kendetegner samtlige arter af farligt 
- / affald, som søges optaget på TAS' positivliste - jf. nedenstående oversigt. 

Forsøget gennemførtes ved tilførsel af følgende affald og mængder, fordelt over de to dage: 

Forsø!!sa fb å rændin!! tirsda!! den 9. februar pi ovnlinie 5: 
Affaldsart Via silo Via tank Tilført mængde 
EAK070410 X 8000 kg 
EAK 13 08 99 X 8860 kg 

å Forsø!!safbrænding tirsdag den 16. februar pi ovnlinie 2: 
Affaldsart Via silo Via tank Tilført mængde 
EAK 200127 X 3540 kg 
EAK 13 08 99 X 8120 kg 
EAK 130502 X 250 kg/time 

Under hvert af de to forsøg blev der på den ovnlinie, hvor der samtidig udførtes præstationsmåling, 
indfyret en andel af farligt affald svarende til maksimalt 20 % af den samlede indfyrede 
affaldsmængde. Udover affaldsarterne omfattet af forsøget blev anlæggets to ovnlinjer tilført 
sammenblandet, brændbart affald med en sammensætning, som kendetegner anlæggets normale 
driftssituation. 

Kontrol af det farlige affalds vægtandel foregik under drift vha. data, som løbende vises i 
virksomhedens SRO-anlæg (tilførsel fra tank samt kran vejninger). 

Oversigt over arter af farligt affald, der søges optaget på TAS' positivliste: 
Affald til silo: 

Indholdsmæssig sammensætning for EA K-koden: 
070410 

Parameter Enheder 

Tørstof - kul 55-60 % TS 
Glødelab v. 600°C 85-90 % 
Aske 2-4% 
Brændværdi 11-14MJ/kg 

Glyphosal 0,5-2,5 % 
Formaldehyd 0 ,1-1 % 

le 



Indholdsmæssig sammensætning for EAK-koderne: 
080409,0804 10,080411,0804 12, 19 12 11 og 20 Ol 
27 

Parameter Enheder 

Tørstof 80-90 % TS 
Glødetab v. 600'C 60-80 % 
Aske 10-30 % 
Brændværdi 11-18 Ml/kg 

Zn 100-1200 mg/kg TS 
Cr 10-1000 mg/kg TS 
Pb 100-1500 mg/kg TS 
Cu 100-1500 mg/kg TS 
Ni 10-100 mglkg TS 
Cd 0,1-1 mg/kgTS 
AI 100-2500 mg/kg TS 

Kulbrinter 1000-15000 mg/kg 
TOC 30-40 % 
PO, 0,04-0,07 % 
Chlor 0-0,7 % 
Flour 0-0,07 % 
Svovl 0-0,4 % 

Affald til tank: 

Indholdsmæssig sammensætning for EA K-koderne: 
130502, l3 05 03, 130507, 160708 og 1908 10 

Parameter 

Tørstof 
Glødetab v. 600'C 
Aske 
Brændværdi 
Zn 
Cr 
Pb 
Cu 
Ni 
Cd 

Enheder 

2-12%TS 
80-90 % 
2-5 % 
2-21 Ml/kg 
100-300 mg/kg TS 
O-50 mg/kg TS 
0-200 mg/kg TS 
10-300 mg/kg TS 
20-300 mg/kg TS 
O-I mglkg TS 

2 

Indholdsmæssig sammensætning for EAK-koderne: 
05 Ol 03,050105,050109, l3 05 Ol, 130502, 
l3 05 03, l3 05 07, l3 08 99, IS Ol IO, 150202, 

16 0107, 160708 og 1908 IO: 

Parameter 

Tørstof 
Glødetab v. 6OO· C 
Aske 
Brændværdi 

Zn 
Cr 
Cd 
Pb 
Cu 
Ni 
Chlorid 

Enheder 

25-50 %TS 
70-90 % 
2-25 % 
5-21 Ml/kg 

100-2000 mg/kg TS 
0-3000 mg/kg TS 
O-I mg/kg TS 
0-700 mglkg TS 
100-2000 mg/kg TS 
20-5000 mg/kg TS 
100-4000 mg/kg VIV 

Affaldets evI. påvirkning af forbrændingsanlæggets luftemissioner og slagge blev undersøgt ved 
opsamling af data fra kontinuerte målinger af luftemissioner, målinger af dioxin- og 
tungmetalemissioner samt udtagning og analyse af slaggeprøver opdelt på anlæggets to ovnlinjer, så 
den ovnlinie, der ikke indgik i forsøgsafbrændingen den pågældende dag, kunne anvendes som 
referencetilstand. 

Erfaringer og opsamlede data fra forsøget 
Aflæsning og forbrænding af de beskrevne affaldsarter gav ikke anledning til driftsrelaterede 
uregelmæssigheder - jf. endvidere resultater af målinger på luftemissioner og slaggeprøver. 

Det er i forhold til de kontinuerte luftemissionsmålinger væsentligt at fokusere alene på de to 
forsøgsdage hhv. den 9. og 16. februar, hvor der ikke forekommer nogen overskridelser. 

De relativt mange underskridelser på EBK og emissionsoverskridelserne på anlæg 2, som fremgår 
af resultaterne for de øvrige dage i uge 6-7 er forårsaget af, at biomasse med et relativt stort 
fugtindhold udgjorde en betragtelig del af værkets brændsel de pågældende dage (der er i rapport 
for kontinuerte emissionsmålinger i l. kvartal 20 IO redegjort nærmere for T AS' baggrund for og 
erfaringer med tilførsel og forbrænding af biomasse). 
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Resultaterne opsamlet fra de kontinuerte luftemissionsmålinger og resultaterne af 
præstationsmålinger på bl.a. dioxin og tungmetaller viste ingen tegn på forhøjede værdier som følge 
af forsøget - jf. nedenstående afsnit med resultater af luftemissionsmålinger. 

Tilsvarende viser slaggeanalyserne fra forsøget ikke tegn på forhøjede værdier som følge af 
forbrændingen af farligt affald - jf. nedenstående afsnit med resultater af slaggeanalyser. 

Resultater af luftemissionsmålinger 

Forsøget den 9. februar 2010 (uge 6), forsøgsafbrænding på ovn 5: 

Kontinuerte målinger: 

rAS //5 Linie 5 Ugerapport 

rAS //5 Linie 2 J Ugerapport 

6·2010 

6·2010 
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Præstationsmåling: 

~; eurofins 
Sagsnr. 218799A-151-122 

1. Resultatresume 

1.1 Indledning 
Eurofins Miljø NS har den 9. februar 2010 udført præstationsmåling 1, 2010 hos TAS lIS, Kolding Forbræn
dingsanlæg. Målingerne er gennemfør! i rengassen fra anlæg 5. 

1,2 Resume 
I nedenstående tabel er resultater anført som gennemsnit af de udførte målinger og sammenholdt med vilkår i 
miljøgodkendelse. Delresultatar fremgår af afsnit 5. 

Parameter Resultat, Vilkår I henhold HI miljøgodkendelse / 
Anlæg 5 Bek. nr. 162 af 11.03.2003 

Støv < 0,05 mglNm' - time 10 I 30/10 mglN m' -døgn / YotimeNB 

TOC 1,7 mglNm' - time 10/20/10 mg/Nm' -døgn / YoUmeNB 

HF < 0,07 mg/Nm'- time 1/4/2 mg/Nm' -døgn / YoUmeNB 

NH3 < 0,08 mg/Nm' - time 10/30 mg/Nm' -døgn / YoUme 

Cd+TI < 0,0001 mg/Nm' - time 0,05 mg/Nm' - Yo-8Umer 

Hg < 0,0002 mg/Nm' - time 0,05 mg/Nm' - v,,-8timer 

SbtAs+PbtCr+CotCu+Mn+Ni+V < 0,005 mg/Nm' - time 0,5 mg/Nm' - V.-8Iimer 

Dioxlnlfuran (I-TEO) 0,011 ng/Nm' - 6t1mer 0,1 ng/Nm' - 6-8t1mer 

Reference: Nm' = Tør røgg8s, O·C, 1013 mbar 11% 02 
I-TEQ: Internationale toksiske ækvivalenter i henhold til EN 1948/ MEL 15 

1.3 Konklusion 
De målte emissioner er alle lavere end vilkår. 

2. Måleprogram 

2.1 Baggrund og formål 
TAS liS, Kolding Forbrændingsanlæg har i miljøgodkendelsen blandl andel vilkår om luflbårne forureninger. 
Målingerne er gennemført som præslationsmålinger på emissioner i rengassen fra anlæg 5, og har lil formål af 
dokumenlere udvalgle vilkår i miljøgodkendelsen. 

2.2 Omfang 
Efter røggasrensning på anlæg 5 er der forelaget følgende: 

Stikprøvemålinger: 
Røggasflow, -temperatur og -hastighed, vandindhold 

Kontinuerte målinger: 
Røggassens Indhold af ill (O,) og lolal organisk kulslof (TOC) 
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Forsøget den 16. februar 2010 (uge 7), forsøgsafbrænding på ovn 2: 

Kontinuerte målinger: 

rAS I/S Linie 2 

rAS l/S Linie 5 

1Mg 
, ., , . , , , 
, ., , 

: I I I 

'I I I 

co co 
JOm.n. Doun 
Gnm. Gmn 
> 100 > \0 

Støv Stø, HCI 
JO min Doun 30 min. 
Gom. Gnm. Gom. 
>JO >10 >60 

HCI 
D""" 
Gnm. 
>10 

Ugerapport 

Ugerapport 

Antal Overskridelser 
EBK NO, NO, SO:? SOl TOC TOC HF 

10m!n. ](l min. D""o JO mm. il<>go JO min. 0""" 30min. 
","<><le G""" Gnm. Gom. Gom. Gom. Gum. Gom. 
<850 > 41lO > 200 > 100 > 50 >20 >10 >, 

7 - 2010 

7 - 2010 

HF NID NIO OVers. Overs. OVers. 
il<>go 30 min. Doon 30 mm. JO min. 30 min. 
Gom. Gom. Grun. Gom. Gom. Gnm. 
>1 >JO >10 ,- Slop 

~-
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Præstationsmåling: 

::~ eurofins _DANAK 
l[STIlIQ" 'M Sagsnr. 218797-151-122 

1. Resultatresume 

1.1 Indledning 
Eurofins Miljø NS har den 16. februar 2010 udført præstationsmåling l, 2010 hos TAS l/S, Kolding Forbræn
dingsanlæg. Målingerne er gennemført i rengassen fra anlæg 2. 

1.2 Resume 
I nedenstående tabel er resultaterne anført som gennemsnit af de udførte målinger og sammenholdt med 
vilkår i miljøgodkendelse. Delresultater fremgår af afsnit 5. 

Parameter Resultat. Vilkår i henhold til miljøgodkendelse / 
Anlæg 2 Bek. nr. 162 af 11.03.2003 

Støv < 0,1 mg/Nm' - time 10/30/10 mg/Nm' -<løgn I lIztimeNB 

TOC <2 mg/Nm' - time 10/20/10 mg/Nm' -døgn / lIztimeNB 

HF < 0,1 mg/Nm' - time 1/4/2 mg/Nm' -døgn I lIztimeNB 

NH3 0,30 mg/Nm' - time 10/30 mg/Nm' -<løgn I lIztime 

Cd+T1 < 0.0004 mg/Nm' - time 0,05 mg/Nm' - Yz..8timer 

Hg < 0,0006 mglNm' - time 0,05 mg/Nm' - lIz-8timer 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V < 0,01 mg/Nm' - time 0,5 mg/Nm' - lIz-8timer 

Dioxinlfuran (I·TEO) < 0,004 ng/Nm' - 6timer 0,1 ng/Nm' - 6-8timer 

Reference: Nm' = Tør røggas, QOC,1013 mbar 11% 02: 
I-TEQ: Internationale toksiske ækvivalenter i henhold til EN 19481 MEL 15 

< . MlIldre end 

1,3 Konklusion 
De målte emissioner er alle lavere end vilkår. 

2. Måleprogram 

2.1 Baggrund og formål 
TAS liS, Kolding Forbrændingsanlæg har i miljøgodkendelsen blandt andet vilkår om luftbårne forureninger. 
Målingerne er gennemført som præstationsrnålinger på emissioner i rengassen fra anlæg 2, og har til formål 
af dokumentere udvalgte vilkår i miljøgodkendelsen. 

2.2 Omfang 
Efter røggasrensning på anlæg 2 er der foretaget følgende: 

Stikprøvernålinger: 
Røggasflow, -temperatur og -hastighed, vandindhold 

Kontinuerte målinger: 
Røggassens indhold af ilt (O,) og total organisk kulstof (TOC) 
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Resultater af slaggeanalyser: 

Forsøget den 9. februar 2010 (uge 6), forsøgsafbrænding på ovn 5: 

Eurofins MilJo AJS 
l odelundv&J 85 
6600 Vejen 

~~ eurofins 
T eleron 7022 4266 
CVRNAT DK.28848196 

TAS I/S 
Kolding FOIbrændingsanlæg 
Bronzevej 6 
6000 Kolding 

Att.: Hanne Dal 

Re9i.teznr. : 

Kunden::. : 

O.drenr. , 

Sag.nr. l 

Y..odt. d.~~: 

ANALYSERAPPORT 
Rekviren: ........ : TAS I/S, Kolding Forbrændingsanlæg 

Bronzevej 6, 6000 Kolding 
.. ".o ..... t.cL ....... . 

Prøve type ........ : 

TAS I/S Kolding Forbrandingsanlæg -
Slagger og aske 

;roveudtagning ... : 

rrlllveuger ....... : Meldgaard Miljø (CO) 
Kundeoply.ninger.: 

Anolyaepcriode ... : 2010.02.23 - 2010.03.15 

Prøven::. : G0136801 c;10136802 

Prøve rD: 05-090210 o~-090210 

pM 

r:.onduktivit.at. 

Chl.,rid 

!ul! ... t 

~ul.tof. tot.lt or~ ... ni~k ~oc 

:.: •• n (A.) 

ely (Pb) 

Cadmil.:fI'I (Cd) 

C .. l.:ium (Cal 

Ch:olll (Cr) 

~c,bb.r (eu) 

N.1:rium (N., 

Niitkd (Ni) 

ZinJit (21n) 

Sly (Pb) 

C ... d."lium lCd) 

Ch:QIII IC:) 

~-:.bker (eu) 

Nikkd (Ni) 

lil\k (bl 

'l'3:,.tof i "l ... qljl.i .... Jite 

Analysekornrnentarer: 

0.67 

11 

180 

l.5 

51 

1200 

57 

1300 

" 

10 .6 

170 

190 

220 

<0,80 

<0,5 

<0 ,050 

190 

••• 
100 

160 

<1.0 

<5 .0 

.H .. ,. 

.. Il 

,..11 

• i ". 
)l.g/l 

)l.i /1 

019 /1 

mgll 

)19'/1 

)l.g/l 

mg/l 

OIg/1 

""Il 
mg/k<;; ". 
mg/kq :., -
~/Jit9 ". 
III.9'/Jitq u. 

!I'.g/Jitq : ... 
!IIg/kq 1:' . 

m.g/itg u. 

• 

*) Slaggen placeres i kategori 3, jf. MST Bek. 

•• 5 

l. Ou 

'l.SO 

o .OS·)O 

0.90 

•. 5 

0.050 

'),50 

•• 5 

l.0 

0.50 

l.0 

S.0 

::'.0 

3.0 

0.05 

l.0 

2.0 

l.0 

l.O 

l 

1480 

/26210037 

Metoder 

D' :!e7 

rJS/E.N 27289 

S~ 17 ud9' .. SOO 

S~ 17 udq. 4SUO 

IOO 10f:!14 

ISOl?2!14.m-ICi'MS 

I SOl 12 S~!!l- !Ci'~(!I 

ISOlj2!::t4!!l-ICfM~ 

ISOl7:94rn-ICP~~ 

I SOli: S4rn-ICi'V..s 

ISOl7:94m-!CH'.s 

ISOln94m-E'PMS 

IS017Z!!o4rr.-ICPMS 

I~017:94m-ICi'MS 

DS:S9/~312uI':P 

OS:59/sM3l::'OI~P 

OS2S9/9~3l20!CP 

DS259/SxJIZ O:CP 

~S:S~/~~31: C' ICP 

~S:59/~!()1: ':-:CP 

JS2S9/3M3l2QICP 

4520 T:;,r"to: 

af l2.12.~OO7 
pga. indhold af chlorid, kobber og natrium i eluatet. 

T.gnfc:Jitbrin,,: 
..,so It.l,,:c;i-, ;.r •• lYS.1.l5ikJit~rh-ed. 

< lI\i:\dre end. i.F'.: iitke p!vist. 
;. .c;~=re end. i.:':..: ikke lI\!leliq. 

i"q4-:\ .::! F"':lI::"etr-er:-e er p!-"is'C. 

'o) 

, 
, 
, 
, . 
" 
" 
" 
15 

" 
15 

15 

15 

15 

15 

l5 

" 
" 
15 

" 
l5 

" 

Bilag 4 

G0l368 
82665 

701051 

OvnS 9/2-10 
2010.02.23 

l af 

tabel l , 
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Eurofins MIIJo AIS 
ladelundvej 85 ~; eurofins 
6600 Vejen 
Telefon" 7022 4266 
CVRNAT DK·28848196 

TAS I/S 
Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6 
6000 Kolding 

Att.: Hanne Dal 

;\eqi.sternr. : 

?"ur:denr. : 

ordren r . : 

Sagsnr. : 

Modt. dato: 

ANALYSERAPPORT Sidenr. : 

Rekvire:1.t ........ : TAS I/S, Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6, 6000 Kolding 

i>røvuted ........ : TAS I/S Kolding Forbrændingsanlæg - /26210037 
i'røvet~~e •....... : Slagger og aske 
Przveudtagning ... : 

Pnvet ... qer ..•.... : Meldgaard Miljø (CO) 
~undeoplysninger. : 

Analyseperieee ... : 2010. O~. 23 - 2010.03.15 

Pr"',reforberedelse: Udvasitningstest iht. Ds/EN1:457-3 over 6 til!\er ".'e.:! lI/!'=: 

Prøvenr. : 60135801 G0135802 

Prøve ID: 02-090210 02-090210 

I':.onduktivitet 

Chlorid 

Sulfat 

Pr"ve:ruerke; 

Kulstof. totalt organisk TO~ 

Sly (?b) 

Cadmium (Cd) 

Ci!:!lcium (Ca) 

Chrom (er) 

!'"-.vbber (Cu) 

Nat.rium (N!!) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

Sly (?b) 

':'ad.-ni'.l.':I I';:'::) 

chro:o. (Cr) 

Nikkel (Ni) 

:::ink (Z:'\) 

Tzrsto: _ slagge / aske 

Analysekommen~arer: 

Fa.tlltof 

0.20 

'.1 
350 

6.2 

59 

l200 

56 

2100 

90 

E1uat Enheder 

10.7 pH 

200 mSJ. 

420 mg/l 

200 mg/l 

• • Co • 

<0.90 )Agil 

<0.5 ').1'1 /1 

<O .050 ).lg/l 

,.0 mg/l 

13 p.g/l 

14 ).lg/l 

230 mg/l 

<1.0 ).lI,,/l 

<5.0 )Agil 

mg/kg es. 

mg/kg ts. 

mg/kg t~. 

I:Ig/k:; t~. 

mg/k-; t~. 

mg/kg es. 

mg/kg e~ . 

• 

Oetekt.. 

Metvder 

DS 281 

'.5 DS/EN 271388 

1.00 SM " udg. 4500 

0.50 SM 17 udg. 4500 

0.0500 ''0 lveSt4 

0.80 IS017ZSt4m-ICPKS 

0.5 IS017ZSt4m-ICPMS 

0.050 IS0172St4m-ICP~~ 

0.50 IS017::94m-ICPY.s 

0.5 IS0172St4m-ICPM:S 

1.0 IS017Z94m-ICPY.S 

0.50 ISOl7294m-ICPMS 

l.0 IS017::94m-ICPY.S 

5.03 15017::94m-ICPV-S 

:: .0 !ls25,/SM31::')ICP 

3.0 DS:?59/SH31::0ICP 

0.05 Os::59/Sv.3120ICP 

l.0 DS::S9/Sv.31Z0ICP 

:: .C' OS::S9/3M31::0ICP 

l.0 Ds::S'/Sv.31::·)I..::P 

1.0 DS2S9/Sv.3120ICP 

l 4810 T~rseof 

(o) 

S 

S 

S 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

G0l358 
82665 

701051 

Ovn2 9/2-10 
2010.02.23 

l af 2 

*) Slaggen placeres i kategori 3, jf. MST Bek. 1480 af 12.12.2007 Bilag 4 tabel 1, 
pga. indhold af chlorid, chrorn og natrium i eluatet. 

"SD: Den ek~panderede mAleu~i)O;il.erhed er lig: K "sno;, se :l. 0\·rigt. www.eurofins.dk. s"g-eord: H!leusikke.rhe.d. 

Teg:l:Qrklari~g; 

R.'!!D Re.lati ... Ar.alyse.usil-:.!<.e::::'ee!. 

~indre end. i.p.: ikke p!·:ist. 
st:;:trre end. L:n.: ikke mÅlelig. 

inge:'\ af pa=a::.etrene er F! .... i~t. 
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Forsøget den 16. februar 2010 (uge 7), forsøgsafbrænding på ovn 2: 

Eurofins MlljG NS 
LadelundlJej 85 
6600 Vejen 
Telefon: 7022 4266 
CVRNAT: DK-2884 8-196 

TAS I/S 
Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6 
6000 Kolding 

Att.: Hanne Dal 

_DANAK 
l[$Tf'IoIO",l" 

.. :. -:.- eurofins 

Registernr. : GO 136 7 
1.undenr.: 82665 
Orcl:.nr.: 701051 

'.q.nr.: Ovn2 16/2-10 
Y..:.d:. -:l.te: 2010.02.23 

ANAL YSERAPPORT Sident. l af 2 

Rekvirent ......•• : TAS I/S, Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6, 6000 Kolding 

?r.::ovesteå ......•. : 

rrøvetype ..... _,.: 

~r0veudt.9ninq ... l 

TAS I/S Kolding Forbr.ndingsanlaq 
Slagger og a.,ke 

?røvetage:: ....•.. : Meldgaard Miljø (CO) 

.. u .... deopll·nir·9·'· : 
Antlllyseperiod •..• : 2010.0~.23 - 2010.03.15 

E'n,ven)::.: 00136701 G0136702 

E'rDve ID: 02-160210 02-160210 

?røve~rke: F •• ~.~of E1uat Enh~d.r 

,. 
~ndukt.ivit .. t 

Ch10rid 

Sulfat 

Kulst~f. totalt ~rganisk. TOC 

Arllen (All) 

~1y (Pb) 

Cadr::dum (Cd) 

Ca1ciWII f Ca' 

Chrol:l (Crl 

!':.obher (eu) 

Natrium (Na) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

Arllen (As) 

Bly (Pb) 

Cad::o.ium (Cd) 

Cnro::l (C::) 

K.:.bber (eu) 

Nikr.el (Ni) 

Zink (Zn) 

Analysekommentarer: 

0 .11 

lO 

170 

'.0 

7' 
1800 

73 

1600 .. 

10 .9 f·~ 

190 liiS/m 

390 fIIg/1 

67 mq/1 

• i tll. 

<0.80 ).19/1 

<0.5 )19/1 

<0.050 \19/ 1 

200 .. Il 

1.0 ).Iq/l 

<1.0 ).Iq/l 

190 mg/l 

<1.0 1l;/1 

<5.0 ).19/ 1 

mg/kq t. •. 

l119/ k9 '"-... ,,,, e •. 

1119"/kg -:. .. 
1ll.1 /k'iJ '"-
m;/kq ,"o 

mg/k.q u. 
; 

Oetekt. 

gr ... n.se 

---

0.5 

1.00 

0.50 

Q.OSOO 

0.90 

0.5 

0.':'50 

0. 5':' 

O_S 

1.0 

0.5') 

1.0 

5.0 

:.0 
3.0 

0.05 

"O 
::."::' 
1., .. , 

l 

/26210037 

RSO'" 

Metoder (ol 

--
OS Ze? 

DS/ElI :7eeS 5 

:'!H 17 udg. 4~OO 5 

'H 17 udg. 4~vu • 
ISO 10';94 10 

!S01729';m-ICP.!".! 15 

lSOl729';III-ICP!otS 15 

rSOl1294m-lCPMS 15 

!S017:9~m-lCi'!o'..!I 15 

lSOl7Z94m-ICi'X-S 15 

I2017294111-1CPMS 15 

IS017: 941l1-ICPMS 15 

I.sOl72941:1- I CfMS 15 

I.s0172!i~m-lC'P!'..s 15 

:DSZS9/SM31:0ICP 15 

DS259/:5M31:0ICP l. 

OS259/S!-C3120ICP 15 

OS:59/3:0120ICP l5 

OSZ59/3){31::':'ICP l5 

OS259/SM31:0ICP 15 

DS259/S!H120ICP l5 

4€:';' TørlltQf 10 

*) Slaggen placeres i kategori 3, jf. MST Bek. 1480 af 12.12.2007 Bilag 4 tabel 1, 
pga. indhold af chlor id og natrium i eluatet. 

':~gnforkl .. :inO': 
RSD R~lativ ~~aly •• ~.ikT.~rhed. 

< rr.ind:e end. :'.p. ~ ikk~ F!7illt. 
liter re end . i.m.: ikke rr.åhliq. 

* ingen .! , ·arllmetrene <I!: Få ... i"t. 
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Eurofins Milja At$ 
Ladelundvej 85 

_DANAK 
eurofins 

6600 Vejen 
Telefon. 70224266 
CVRNAT: DK·2884 8196 

TAS I/S 
Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6 
6000 Kolding 

Att.: Hanne Dal 

TE$T RegN. I. 
j:(~gi~ternr. : 

::'undenr. : 

Ordrenr. : 

Sag.l,,')r. : 

l~edt. do!lt<!>: 

ANAL YSERAPPORT sidenr. : 

Rekvinn<: ...... _.: TAS I/S, Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6, 6000 Kolding 

:;>rø ... ·e~ted ........ : TAS I/S Kolding Forbrændingsanlæg - /26210037 
?røVHype ........ : Slagger og aske 
?røveudeagning .•. , 

Prøvetager ....... : Meldgaard Miljø (CO) 

~undeoply~ninger.: 

;'Mly~eperiode ... : 2010.02.23 - 2010.03.15 

?r ... vefor~erede15e: Udvaskningstest iht. DS/[Nl~4S7-3 over 6 timer ved L/s=: 

?rø'1'enr.: G0136901 G0136902 

Prøve ID: 05-160210 05-160210 

p" 

Kcnduktivitet 

Chl~ri", 

sulfat 

?røve!rutrke: 

Kulstof, totalt. organisk. 'rOC 

Arser, (;'5 f 

5ly (Pb) 

C~clmiurn (Cd) 

Caleium (Ctof 

Chrcm (Cr) 

Kobber (eu) 

Natrium (Naf 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

Arsen (;"sf 

$ly tFb) 

Cadmium (Cd) 

'::hrem (Crf 

l'.obJeer (eu) 

Nikkel (Ni) 

zi:l.k (;:n) 

Tørstof i slagge/aske 

Analy~ekomrnentarer: 

0.74 

14 

190 

1.2 

" 
1600 

82 

1000 

81 

Eluat En.loteder 

11.2 p" 

270 mS/t:< 

290 mq/l 

360 mg/l 

; i ". 
1.3 1I9'/1 

73 lIq/l 

O 30 ).1g/1 

260 mgll 

1SO lIg/l 

2000 >t9'/1 

270 1:19'/1 

6.' >tg/l 

<5.0 llg/l 

mg/kg ". 
1:19'/kg ". 
I:Ig/k<; u. 

elg/itg ". 
mglr.g ". 
I:\g/r.g ". 
mg/kg t.s. 

; 

Detekt. 

Metoder 

D' 287 

0.5 DS/EN 21889 

l. (,O 5. 17 ud.g. 450'j 

0.50 SM 17 udg. 4500 

0.0500 ISO 10654 

0.80 IS011:S4m-ICFKS 

0.5 IS011:94m-ICFI"'.3 

0.050 IS011:S4m-ICFMS 

0.50 IS011:S4m-ICPHS 

0.5 IS011294m-ICFHS 

l.0 IS011:94m-ICFHS 

,j. SO IsolnS4m-ICPMS 

Lv ISOl1:S4m-ICFKS 

5.0 IS01 ?::54m-ICPV.3 

:.0 DS:5S1/SM31:OICF 

3.0 Ds255/SM3120ICP 

0.05 DS:55/SM31:0ICI? 

1.0 DS:59/Sl-!31:'jIC? 

:.0 D:3259/SH3120IC? 

Lv Ds255/Sv.l120ICP 

1.0 DS:59/SM31:0ICP 

l 48:0 '!:3rstcf 

I" ) 

5 

5 

5 

10 

" 
15 

15 

" 
15 

" 
15 

15 

15 

" 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

G01369 
82665 

701051 

OvnS 16/2-10 
2010.02.23 
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MIljøcentre Odense 
C. F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense Sø 

Udtalelse til ansøgning om udvidelse af positivliste på TAS. 

Modtagelse af ansøgning 
Kolding Kommune har den 28. maj 2010 modtaget ansøgning fra Trekant
omrgdets Affaldsselskab I/S (TAS) om udvidelse af positivlisten. 

TAS har tidligere opnået tilladelser til forsøgsafbrænding senest i januar 
2010. Den seneste tilladelse er givet af Miljøcenter Odense. 

Kommunens udtalelse til ansøgningen 
pg baggrund af nedenstående, og det i sagen oplyste, kan Kolding Kommune 
anbefale, at positivlisten udvides som ønsket. 

Det er kommunens vurdering og opfattelse, som plan-, affalds- og spilde
vandsmyndighed at ændringen af positivlisten kan gennemføres uden tilla
delser herfra. 

TAS er omfattet af kommuneplan 2010-2021, herunder Områdeplan 02 -
Harte - Munkebo. TAS er beliggende i erhvervsområde med særlige belig
genhedskrav - E3: herunder forbrændingsanlæg. 

pg baggrund af det i sagen oplyste, forventer vi Ikke, at der sker en væsent
lig ændring af emissioner, affaldsfrembringelse og der udledes ikke proces
spildevand fra virksomheden. 

Vi vII opfordre TAS til, at offentliggøre positivlisten, evt. på deres hjemme
side. 

Venlig hilsen 

Anders Christian Rasmussen 
Cand. scient. 

Kopi til: Trekantsområdets Affaldsselskab I/S, Bronzevej 6, 6000 Kolding. 
Kolding Kommunes Renovationsafdeling. 

Kolding 
Kommune 

By-og 
Udviklingsforvaltningen 

Industri 

Ny torv 11 
6000 Kolding 
Telefon 75 50 15 00 
Telefax 79 79 16 89 
EAN 5798005310464 
E-mali teknisk@kolding.dk 
www.kolding.dk 

Dato 22. juni 2010 
Sagsnr. 10/4018 
Løbenr. 119292/10 
Sagsbehandler 
Anders Christian Rasmussen 
Direkte telefon 79 79 74 66 
E-mai! ancr@kolding.dk 





.......... 
MILJØMINISTERIET 

Miljøcenter Odense 

TAS lIS 
Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6 
6000 Kolding 

TAS liS, Kolding Forbrændingsanlæg. 
CVR-nr.: 11 876250 P-nummer: 1.007.522.076 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af 
hydrolyseret spildevandsslam, EAK kode: 190805 og 190812 

Plan· og virksomhedsområdet 

J.nr. ODE-430·00116 

Ref. olkri 

Den 20. oktober 2009 

Miljøcenter Odense har den 29. september 2009 modtaget en ansøgning 
fra T AS om forsøg med behandling af ca. 140 ton hydrolyseret slam i uge 
44 i 2009, fra Fredericia Centralrenseanlæg. 

Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at de miljømæssige konsekvenser af det an· 
søgte kan rummes inden for vilkårene I miljøgodkendelserne af Kolding For
brændingsanlæg, dateret 3. februar 2004 og 5. oktober 2004. Godkendelse 
efter miljøbeskytlelseslovens 1 § 33 er derfor ikke nødvendig. 

Kolding Forbrændingsanlæg har oplyst, at forsøget foretages under neden
stående forudsætninger: 

• Forsøget foregår over en periode på 7 dage. 
• Den tilførte slammængde udgør 20 ton per dag eller ca. 9 % af den 

indfyrede mængde per dag. 
• Slammet har et tørstofindhold på mindst 25 % og er "skovlbart" eller 

"grabbart" . 
• Slammet blandes med det øvrige affald i siloanlægget, og det til 

stræbes, at slammet bliver afbrændt samme dag som det modtages. 
• Forsøget standes, hvis der opstår lugtgener i omgivelserne, og lugt· 

genen afhjælpes omgående. 

Det er yderligere aftalt, at T AS informerer om tidspunktet for forsøget til Kol
ding Kommunes Industrimiljøafdeling og Miljøcenter Odense. 

Oplysninger i sagen 
Forsøget gennemføres med henblik på at samle oplysninger og erfaringer til 
udarbejdelse af en ansøgning om at få optaget hydrolyseret spildevands
slam på positivlisten i anlæggets miljøgodkendelse. 

Det er tale om et forsøg med afbrænding af ca. 140 tons spildevandsslam 
over 7 dage, svarende til ca. 20 tons pr. dag. Den totale mængde anvendt i 
forsøget er 0,1 % af den årlige kapacitet for Kolding Forbrændingsanlæg. 

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 

Mi~ClIeenter Odense· Ørbækvej 100 • 5220 Odense Sø 
Tlf. 7254 45 00· Fax 33 32 22 01 • CVR 29776946· EAN 5798000872820 · post@ode.mim.dk· WWW'.ode.mim.dk 



Slammet har et tørstofindhold på 25 % og er skovl bart eller "grabbart", det 
vil sige, det forventes ikke, at slammet vil kunne sive længere ned i affalds
siloen, men vil kunne blandes med andet affald øverst i siloen. Ved hjælp af 
grab føres slammet hen til ovnen gennem affaldstragten. Slammet transpor
teres til forbrændingsanlægget med lastbil forsynet med presenning og af
læsses direkte i affaldssiloen. 

Slammet er såkaldt hydrolyseret slam og har en brændværdi på 367 kcal/kg 
slam, hvilken svarer til ca. 1,5 MJ/kg. Der er tale om en relativt lav, men 
positiv brændværdi. Hydrolyseret slam har gennemgået en opvarmning, 
som har forbedret slammets energiudnyttelse til biogasproduktion. 

Miljøcenterets vurdering 

VVM 
Forsøgsafbrænding af spildevandsslam, er efter Miljøcenter Odenses 
opfattelse ikke omfattet af WM-reglerne i WM-bekendtgørelsen2

• Mil
jøcenter Odense vurderer at gennemførelse af forsøget ikke kan være 
til skade for miljøet. 

Miljøforhold 
Vejle Amt har den 3. februar 2004 og 5. oktober 2004 meddelt miljø
godkendelse til Kolding Forbrændingsanlæg, jævnfør miljøbeskyttel
seslovens kap. 5 § 33 for særligt forurenende virksomheder. Virksom
heden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, listepunkt K 
106. 

Miljøcenter Odense vurderer, at forsøget er en god mulighed for at be
lyse aspekter og konsekvenser ved afbrænding af hydrolyseret spilde
vandsslam. 

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 nedbrudt til CO2 og 
vand ved afbrænding. 

Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at forsøget vil kunne foregå in
den for rammeme af de driftssituationer der er opstillet i godkendelser
ne. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at afbrænding af slammet ikke vil be
tyde væsentlige ændringer af Kolding Forbrændingsanlægs forurening 
til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spil
devand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening 
af jord eller grundvand. 

2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (WM) i medfør af lov om planlægning. 
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Forsøget vil kunne give et bedre beslutningsgrundlag for en eventuel 
permanent afbrænding af spildevandsslam. 

Eventuel permanent 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 hydrolyseret spildevands
slam: 

• 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. 

• 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 stik
prøvekontrol, 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 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100. 

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un
derretning om afgørelsen. 
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Afgørelsen vil blive annonceret i Kolding Ugeavis den 21. oktober 2009 og 
på www.blst.dk. 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense Sø, eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 18. november 2009 klo 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. 

Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

Med venlig hilsen 

Ole Kristensen 
72548411 
olkri@ode.mim.dk 

Kopi til: 
Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk. 
Embedslægeinstitutionen. Syddanmark, Sorsigvej 35. 6760 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 l.tv., 2200 København N, att. Knud Clemmensen, noah@noah.dk. 
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... ....... 
MILJØMINISTERIET 

Miljøcenter Odense 

TAS lIS 
Kolding Forbrændingsanlæg 
Bronzevej 6 
6000 Kolding 

TAS lIS, Kolding Forbrændingsanlæg 
CVR-nr.: 272017 24 P-nummer: 1.007.522.076 

Afgørelse om ikke-godkendelses pligt for forsøg med forbrænding af 
farligt affald 

Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr.ODE-430-00233 

Ref.olkri 

Den 8. februar 2010 

Miljøcenter Odense har den 25. januar 2010 modtaget en ansøgning fra 
TAS om forsøg med behandling af ca. 30 ton farligt affald, fordelt på uge 6 
og 7 i 2010. 

Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at de miljømæssige konsekvenser af det an
søgte kan rummes inden for vilkårene i miljøgodkendelserne af Kolding 
Forbrændingsanlæg, dateret 3. februar 2004 og 5. oktober 2004. Godken
delse efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 33 er derfor ikke nødvendig. 

Kolding Forbrændingsanlæg har oplyst, at forsøget foretages under neden
stående forudsætninger: 

• Forsøget foregår i ugerne 6 og 7 i 2010. 
• Den tilførte mængde farligt affald på 30 ton samlet, forventes fordelt 

ligeligt i de to uger. 
• Affald med et tørstofindhold på mindst 25 % og indfyres fra silo 
• Affald med et tørstofindhold under 12 % og indfyres fra tank 

Det er yderligere aftalt, at TAS informerer om det mere præcise tidspunkt 
for forsøget til Kolding Kommunes Industrimiljøafdeling og Miljøcenter 
Odense. 

Ansøgningen fra TAS er vedlagt med de mere uddybende forudsætninger 
for forsøget samt angivelse af de EAK-koder, der forventes at indgå i forsø
get. 

Oplysninger i sagen 
Forsøget gennemføres med henblik på at samle oplysninger og erfaringer til 
udarbejdelse af en ansøgning om at få optaget forskellige nye affaldstyper 
på positivlisten i anlæggets miljøgodkendelse. 

Det er tale om et forsøg med afbrænding af ca. 30 tons farligt affald på 2 
dage i uge 6 og 7 på henholdsvis ovnlinje 5 og linje 2. Den totale mængde 

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 

Miljøcenter Odense· Ørbækvej 100·5220 Odense Sø 
Tlf. 72 54 4500· Fax 33 32 22 01 • CVR 29776946· EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk· www.ode.mim.dk 



anvendt i forsøget er væsentlig mindre end 0,1 % af den årlige kapacitet for 
Kolding Forbrændingsanlæg. 

Affaldet med et tørstofindhold på 25 % er skovl bart eller "grabbart", det vil 
sige, det forventes ikke, at det farlige affald vil kunne sive længere ned i 
affaldssiloen, men vil kunne blandes med andet affald øverst i siloen. Der 
forventes max. 20 % farligt affald opblandet med det øvrige affald i siloen. 

Affald med et tørstofindhold under 12 % pumpes i tank og indfyres ligeledes 
sammen med det øvrige affald. 

Brændværdien er positiv på ca. 2-21 MJ/kg. 

Miljøcenterets vurdering 
VVM 
Forsøgsafbrænding af farligt affald i de angivne små mængder til før
søg, er efter Miljøcenter Odenses opfattelse ikke omfattet af WM
reglerne i VVM-bekendtgørelsen2

• Miljøcenter Odense vurderer at gen
nemførelse af forsøget ikke kan være til skade for miljøet. 

Miljøforhold 
Vejle Amt har den 3. februar 2004 og 5. oktober 2004 meddelt miljø
godkendelse til Kolding Forbrændingsanlæg, jævnfør miljøbeskyttel
seslovens kap. 5 § 33 for særligt forurenende virksomheder. Virksom
heden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, liste punkt K 
106. 

Miljøcenter Odense vurderer, at forsøget er en god mulighed for at be
lyse aspekter og konsekvenser ved afbrænding af farligt affald. 

Affaldets 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 nedbrudt til CO2 og 
vand ved afbrænding. 

Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at forsøget vil kunne foregå in
den for rammerne af de driftssituationer der er opstillet i godkendelser
ne. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at afbrænding af det farlige affald ikke 
vil betyde væsentlige ændringer af Kolding Forbrændingsanlægs foru
rening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald 
eller spildevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for 
forurening af jord eller grundvand. 

2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (WM) i medfør af lov om planlægning. 
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Forsøget vil kunne give et bedre beslutningsgrundlag for en eventuel 
permanent afbrænding af forskellige typer farligt affald. 

Eventuel permanent afbrænding af farligt affald 
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 hydrolyseret spildevands
slam: 

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

• Slaggens indhold af metaller sammenholdt med afbrænding 
uden de nye typer farligt affald og i forhold til analyser af det far
lige affald inde afbrænding. 

• Hvilke driftsbetingelser skal være til stede for at sikre optimal 
forbrænding for både de nye faktioner og de eksisterende af
faldsarter? 

• Er der nogle affaldsarter, de nye faktioner ikke bør blandes 
~ med? 

• Procedure for modtagelse og afbrænding af det farlige affald. 
• Vil der kunne opstå rester af det farlige affald i siloanlægget, 

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

givende miljø til forebyggelse af lugtgener? 

I forbindelse med forsøgets gennemførelse, er det vores opfattelse, at 
en ansøgning om permanent afbrænding af det farlige affald bør inde
holde måledata fra forsøget fra såvel den kontinuerte overvågning 
som stikprøvekontrol, der foretages med eksternt firma. 

-... 

r 
Det skal yderligere bemærkes, at ved udvidelser af positivlisten af såkaldte 
"i-mærkede" virksomheder, vil vi foretage en vurdering af, i hvilke omfang 
den nuværende drift, med de nyværende affaldstyper, overholder lovgivnin
~en og de eksisterende godkendelser. 

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 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100. 
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• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un
derretning om afgørelsen. 

Afgørelsen vil blive annonceret i Kolding Ugeavis den 10. februar 2010 og 
på www.blst.dk. 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense Sø, eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 10. marts 2010 klo 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. 

SøgsmIII 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

Med venlig hilsen 

Ole Kristensen 
72548411 
olkri@ode.mim.dk 

Bilag 
Ansøgning fra TAS af 25. januar 2010. 

Kopi til: 
Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk. 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 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, alt. Knud Clemmensen, noah@noah.dk. 
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Kolding Kommune 

Teknisk Forvaltning 

Nylorv 11 

6000 Kolding 

Forsøgsafbrænding af typer affarflgt affald I uge 6-7, 2010 

Vex ref. HaDa 

TAS 
Trekanlområdets 

Affaldsselskab lIS 

Bronzevej 6 

DK·6000 Kolding 

Telefon +45 7632 5000 

Telefax +45 7532 5055 

tss·is@tas-is.dk 

WWrN.las-is.dk 

Dato: 8. februar 2010 

TAS liS (CVR-nr.: 27201724 og P-nr.: 1.007.522.076) fremsender hermed ansøgning om tilladelse til en 

forsøgsafbrænding af ca. 30 tons farligt affald. Forsøget ønskes gennemført tirsdag den 9. februar 2010 og 

tirsdag den 16. februar 2010. 

Miljøcenter Odense er ved brev dateret den 22. september 2009 orienteret om, at TAS ønsker at kunne 

tilbyde forbrænding af forskellige andre arter af farligt affald , end de typer, som er omfattet af 

forbrændingsanlæggets nuværende positivlister. Det er samtidig bemærket, at der foreslås gennemført en 

prøveforbrænding af de pågældende nye affaldsarter. 

Baggrunden, for at TAS liS ønsker at gennemføre et forsøg, er at skabe et grundlag for en ansøgning om 

miljøgodkendelse til permanent modtagelse og behandling af de pågældende affaldsarter. De indsamlede 

erfaringer fra prøveforbrændingen forventes således at kunne udgøre et repræsentativ! grundlag for den 

permanente driftssituation, der skal søges miljøgodkendl. 

De affaldsarter, der omfattes af forsøgsafbrændingen i hhv. uge 6 og 7, er beskrevet ved en række 

analyseeksempler og EAK-koder i vedhæftede bilag. 

Forudsætningerne for gennemførsel af forsøget vil være: 

• Driftsbetingelserne for anlægget vil være som beskrevet i grundlaget for eksisterende 

miljøgodkendelse - herunder vil der Of. nedenstående) ske en opblanding af det farlige affald med 

andet affald 

• Det farlige affald indvejes ved modtagelse i henhold til anlæggets sædvanlige procedure 

• Affald med TS > 25 % (analyseeksemplerne 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) læsses direkte i anlæggets 

affaldssilo i et område anvist af driftspersonalet og affaldets fysiske karakteristika inspiceres -

manuelt ogleller ved kameraoptagelser 

• Affald med TS < 12 % (analyseeksemplet 2.1) fyldes på anlæggets tank til malingsslam, der 

forinden vil være tømt for malingsslam og rengjort for rester af malingsslam ved skylning med vand 

(skyllevand indfyres tilsvarende malingsslam) 

• Alle typer af det farlige affald har en positiv brændværdi på 2-21 MJ/kg 



• Forsøget tilrettelægges, så der hver af de to forsøgsdage forbrændes 15 tons farligt affald , som 

blandes med andet affald svarende til , at den indfyrede mængde af farligt affald udgør 20 % af den 

samlede indfyrede mængde 

• Mængdemæssigt sammensættes de i alt ca. 30 tons farligt affald, som indfyres over de to dage, i 

størrelsesordener, der forventes at svare til den sammensætning, der kommer til at kendetegne 

driftssituationen ved en permanent modtagelse og behandling af de beskrevne typer farligt affald 

• Under forsøget gennemføres præstationsmålinger på røggasemissioner på henholdsvis ovnlinje 5 

(uge 6) og ovnlinje 2 (uge 7), og der foretages kontinuerte emissionsmålinger og udtages prøver af 

slaggen til efterfølgende analyse i henhold til normal driftsproeedure 

• Tilførsel og indfyring med farligt affald forventes ikke at medføre lugtgener, dels på grund af 

begrænset opløsningsmiddelindhold I affaldet, dels ved at der som almindelig driftsbetingelse 

suges luft fra siloområdet til den primære forbrændingsluft 

Med henvisning til ovenstående er det TAS liS' forventning, at forbrænding af de beskrevne typer farligt 

affald vil kunne foregå uden at give anledning til miljømæssige konsekvenser, der ligger udover vilkårene i 

de eksisterende miljøgodkendelser af forbrændingsanlægget i Kolding. 

TAS liS håber, at der på det fremsendte ansøgningsgrundlag kan træffes en afgørelse. Såfremt der er 

spørgsmål til materialet, står TAS liS geme til rådighed . 

Med venlig hilsen 

TAS liS 

Hanne Dal 

Miljø- og inforrnationskoordinator 

Bilag: 

• Bilag l : Analyseeksempler for farlige affaldstyper 



Bilag 1 TAS 
Prøveforbrænding affarligt affald på TAS' forbrændingsanlæg i Kolding 

Nærværende oversigt omfatter en række affaldstyper, som T AS ønsker skal omfattes af positivlisten over affald, der kan behandles på 
selskabets eksisterende forbrændingsanlæg. 

Oversigten karakteriserer de forskellige affaldstypers sammensætningfindholdsstoffer og brændværdi samt de hertil hørende EAK-koder 
ihl. "Liste over affald" i Miljøministeriets bek.g. nr. 48 af 13.01.20 l O. 

25.01.2010 



Bilag 1 

Analyseeksempel 1.1 

Indholdsmæssig 
sammensætning: 

Parameter Enheder 

Tørstof 25-50 % TS 
Glødetab v. 6OQ°C 
Aske 

70-90 % 
2-25 % 

Brændværdi 
Zn 
Cr 
Cd 
Ph 
Cu 
Ni 
Chlorid 

5-21 MJlkg 
100-2000 mg/kg TS 

0-3000 mg/kg TS 
O-I mglkg TS 

0-700 mglkg TS ..... 
100-2000 mg/kg TS 
20-5000 mg/kg TS 

100-4000 mg/kg VIV 

Fast affald 
(indfyres fra silo) 
(TS >25 %) 

KendelO2ner føl~ende 
fraktionerJEAK-koder: 

Kode 

05 0103 
[AnalYSeekSempel 1.2 

OS 0105 

OS 0109 

\3 05 Ol 

130503 

\3 OS 07 

IS Ol IO 

IS 02 02 

16 Ol 07 

160708 

1908 IO 

Indholdsmæssi~ 
sammensætning: 

Parameter 

Tørstof - kul 
Glødetab v. 600°C 
Aske 
Brændværdi 
Glyphosat 
Formaldehyd 

Enheder 

55-60 % TS 
85-90 % 

2A% 
11-14 MJlkg 
0,5-2,5 % 
0,1-1 % 

I-

TAS 

KendelO2ner følgende 
frakllonerJEAK-koder: 

Kode 

0704 IO 

25.01.2010 
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I Analyseeks;-mp;1 1.3 

Indholdsmæssig 
sammensætning: 

Parameter Enheder 

T erstof 80-90 % TS 
Glødetab v. 600·C 60-80 % 
Aske JO-3D % 
Brændværdi 11-18 MJlkg 

Zn 100-1 200 mglkg TS 
Cr 10-1000 mglkg TS 
Pb 100-1500 mglkg TS 
Cu 100-1500 mglkg TS 
Ni 10-100 mglkg TS 
Cd 0,1-1 mg/kgTS 
AI 100-2500 mglkg TS 

Kulbrinter 1000-15000 mglkg 
TOC 30-40% 
PO, 0,04-0,07 % 
Chlor 0-0,7 % 
Flour 0-0,07 % 
Svovl 0-0,4 % 

Kendet"llner følgende 
rraktloner/EAK-koder: 

Kode 

080409 

08 0410 

080411 

1-1 080412 

1912 II 

20 0127 

Fast affald 
(indfyres fra silo) 
(TS >25 %) 

Analyseeksempel 1.4 

Indholdsmæssig 
sammensætning: 

Parameter Enheder 

T ørstor 25-50 % TS 
Glødetab v. 6OO· C 70-90 % 
Aske 3-7 % 
Brændværdi 11-14 MJlkg 
Zn 5-250 mg/kg TS 
Cr 1-100 mglkg TS 
Pb 0-100 mglkg TS 
Cu 0-300 mglkg TS 
Ni 0-100 mglkg TS 
Cd <0,05 mglkg TS 
Chlorid 10-700 mglkg VN 

I-

TAS 

Kendetegner følgende 
fraktioner/EAK-koder: 
Kode 

13 05 02 

\3 08 99 

25.01.2010 



Bilag 1 

Flydende affald 
(indfyret fra tank) 
(TS<12 %) 

IAnalyseeksempel 2.Il 
Indholdsmæssig Kendetegner følgende 
sammensætning: fraklioner/EAK-koder: 

Parameter Enheder Kode 

Tørslof 2-12 % TS 13 05 02 
Glødelab v, 600· C 80-90 % 
Aske 2-5 % I- 130503 
Brændværdi 2-21 MJ/kg 
Zn 100-300 mglkg TS 130507 
Cr O-50 mglkg TS 
Pb 0-200 mglkg TS 160708 
Cu 10-300 mglkg TS 
Ni 20-300 mglkg TS 190810 
Cd 0-1 mglkg TS 

TAS 

---------__________________ ----------;,01.2010 



Miljøcenter Odense 

C.F. Tietgens Boulevard 40 

5220 Odense Sø 
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Trekanlområdets 

Affaldsselskab US 
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OK-6000 Kolding 

Telefon +45 7632 5000 

Telefax .. 45 7532 5055 

www.las-is.dk 

11 . februar 2011 

TlHøjelse af EAK-kode til ansøgning om udvidelse af positivliste for TAS' forbrændingsanlæg samt 

oplæg til TAS' procedure for modtagelse af farligt affald 

Med henvisning til drøftelse på mødet mellem Miljøcenter Odense og TAS den 2. februar 2011 fremsendes 
hermed en redegørelse vedr. en række miljømæssige forhold for TAS' behandling af fraktion med EAK-kode 
01 0505 - Boremudder og boreaffald Indeholdende olie - med henblik på, at Miljøcenter Odense på den 
baggrund kan lade fraktionen indgå i en samlet behandling og afgørelse vedr. TAS' ansøgning om udvidelse af 
forbrændingsanlæggets positivliste, dateret den 28. maj 2010. 

De miljømæssige forhold, som der er redegjort for, svarer til de, som Miljøcenter Odense i forbindelse med 
meddelt tilladelse til prøveforbrænding af visse nye affaldsfraktioner den 8. februar 2010, gjorde opmærksom 
på skulle belyses, såfremt TAS på baggrund af forsøgene ønskede at ansøge om en permanent løsning. 

Endvidere fremsendes et oplæg til TAS' procedure for modtagelse af farligt affald - jf. 
forbrændingsbekendtgørelsens bilag 2. 

Med fremsendelsen af dette materiale er det TAS' opfattelse, at det på mødet den 2. februar aftalte grundlag 
for Miljøcentrets behandling og afgørelse af sagen foreligger. 

Redegørelse for miljømæssige forhold vedr. fraktion 01 0505 - Boremudder og boreaffald 
Indeholdende olie: 

TAS har i ansøgning om udvidelse af forbrændingsanlæggets positivliste, dateret den 28. maj 2010 søgt om 
optagelse af en række EAK-koder, som i henhold til typerne af affaldsfraktioner og disses miljøpåvirkninger er 
opdelt på følgende affaldstyper: Olieholdige affaldsarter, brugte absorptionsmidler, affald med indhold af 
klæbestof og malingsprodukter samt slamprodukter. 

Affaldsfraktionen med EAK-kode: 01 05 05 - Boremudder og boreaffald indeholdende olie falder naturligt 
ind under typen : Olieholdige affaldsarter. 

Hvis der er tale om boremudder indeholdende olie vil affaldet således også indholdsmæssigt være 
karakteriseret ved den analyse, der - jf. ansøgningens bilag 2 - beskriver de tidligere ansøgte EAK-koder for 
olieholdige affaldsarter: OS Ol 03, OS Ol OS, OS Ol 09, 13 OS Ol, 13 OS 02, 13 OS 03, 13 OS 07, 130899, IS Ol 10, 
IS 02 02, 16 0107,160708 og 190810. 

Hvis der er tale om borecuttings indeholdende olie, vil affaldet indholdsmæssigt have samme karakteristik som 
ovenstående affaldstyper for så vidt angår parametrene: Zn, Cr, Cd, Pb, Cu og chlorid, mens der for 
borecuttings vil være et større tørstof- og askeindhold samt et mindre glødetab end det, der er beskrevet for 
ovenstående affald. Indholdsmæssigt vil borecunings være karakteriseret ved en analyse ih\. nedenstående: 



Indholdsmæssig sammensætning for EAK-koden: 
010505* 

Parameter 

Tørstof 
Glødetab v. 600°C 
Aske 
Brændværdi 

Zn 
Cr 
Cd 
Pb 
Cu 
Ni 
Chlorid 

Enheder 

40-60 %TS 
40-60 % 
40-55 % 
5-21 Ml/kg 

100-2000 mgikg TS 
0-3000 mg/kg TS 
O-I mg/kg TS 
0-700 mg/kg TS 
100-2000 mg/kg TS 
20-5000 mg/kg TS 
100-4000 mg/kg V N 

* Gælder for affald karakteriseret som borecuttings 
indeholdende olie 

Med den beskrevne indholdsmæssige karakteristik af affaldstypen 01 05 05 forventes forbrænding af dette 

affald på T AS' anlæg ikke at påvirke forbrændingsanlæggets luftemissioner negativt, idet denne vurdering 

beror på resultaterne af TAS' forsøgsafbrænding i uge 6 og 9, 2010 af andre olieholdige affaldsarter med 

samme indholdsmæssige karakteristik for så vidt angår tungmetal- og chloridindhold. 

Behandlingen af borecuttings vil heller ikke indholdsmæssigt påvirke forbrændingsanlæggets slagge 

negativ1 (med tilsvarende begrundelse som ovenstående) - men med et større tørstof- og askeindhold vil 

borecuttings dog indebære en øget slagge mængde i forhold til de øvrige olieholdige arter. 

Andelen af indfyret mængde af fraktionen 01 05 05 vil som udgangspunkt være som beskrevet i TAS' 

ansøgning dateret 28. maj 2010 - baseret på gennemført forsøgsafbrænding af bl.a. visse af de olieholdige 

affaldsarter i uge 6 og 9, 2010 samt driftsvilkår nr. 13 i miljøgodkendelse, dateret 5. oktober 2004. Dvs. en 

indfyring af typer af farligt affald på maksimalt op til 20 %, idet andelen dog vil blive tilpasset ud fra den 

aktuelle affaldssammensætning i siloen (tilpasning af, hvordan affaldet opblandes og sammensættes udgør 

en væsentlig parameter for at optimere anlæggets driftsbetingelser). 

Affaldstypen 01 0505 modtages til anlæggets affaldssilo ih!. TAS' beskrivelse af modtageprocedure for 

typer af farligt affald - jf. vedlagte oplæg. TAS vurderer ud fra, dels indholdsmæssig karakteristik af 

samtlige ansøgte farlige affaldstyper, dels den beskrevne modtagelse af farligt affald, at sammenblanding 

med de nye affaldstyper ikke vil påføre anlægget en risiko for negativ miljømæssig påvirkning. 

Evt. farligt affald, som ikke behandles samme dag, som det er modtaget ud gø r dermed ej heller en sådan 

risiko. 

Lugtgener fra håndteringen af typer af farligt affald forventes ikke at blive aktuelle - jf. beskrivelse i 

fremsendt ansøgning den 28. maj 2010 - suges der primærluft til forbrændingsprocessen fra siloområdet 

Såfremt Miljøcentret har spørgsmål vedr. ovenstående eller vedlagte procedure, kan der rettes 

henvendelse til undertegnede. 

Med venlig hilsen 

TAS lIS 

Hanne Dal 

2 
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