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VVM Redegørelse  
 
Hvad er VVM  
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på 
land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og priva-
te anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 
1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må anta-
ges at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt 
VVM-redegørelse.  
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig 
debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbej-
de. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og 
forslag om alternativer. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virknin-
ger på:  
  

 mennesker, fauna og flora 
 jordbund, vand, luft, klima og landskab 
 materielle goder og kulturarv, og 
 samspillet mellem disse faktorer  

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som 
kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projek-
tets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommu-
neplanen.  
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommu-
nalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen imidlertid op-
gaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed 
efter anden lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Anlæg for tørring af 
spildevandsslam hos 

Kommunekemi a/s 
 
 
 
 
 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Indkaldelse af ideer og forslag 

 
Juni 2010 

VVM-redegørelse 
 

Februar 2012 

Forslag til Kommuneplantillæg 
 

Maj 2012 

Sammenfattende redegørelse 
 

Maj 2012 

Kommuneplantillæg 
 

Maj 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Indholdsfortegnelse 
 
1. ..................................................................................................................4 Indledning

1.1 ...............................................................................................................4 Baggrund
1.2 ...........................................................................................................4 Lovgrundlag
1.3 ......................................................................................................5 Offentlig høring

2. ..................................................................................................7 Ikke-teknisk-resume
3. .....................................................................................................9 Projektbeskrivelse

3.1 ......................................................................................................................12 BAT
4. ..............................................................................................................13 Alternativer

4.1 .......................................................................................................13 O-alternativet
4.2 ................................................................................................15 Andre alternativer

5. ................................................................................16 Planlægningsmæssige forhold
5.1 .......................................................................................................16 Omgivelserne
5.2 .............................................................................................................16 Vandplan
5.3 .........................................................................................18 Kommuneplanlægning
5.4 ................................................................................................18 Lokalplanlægning
5.5 ..........................................................................19 Beskyttede og fredede områder

5.5.1 ......................................................................19 International naturbeskyttelse
5.5.2 ...................................................................................................19 Fredninger
5.5.3 ..........................................................................................20 Naturbeskyttelse

6. .....................21 Beskrivelse af omgivelserne og projektets miljømæssige indvirkning
6.1 ............................................................................................................21 Befolkning
6.2 ......................................................................................................................21 Støj
6.3 ......................................................................................................24 Luftforurening

6.3.1 .......................................................................25 Emissioner af stoffer til luften
6.3.2 ..............................................................................................................27 Lugt
6.3.3 .....................................29 Slamtørringsanlæggets påvirkning af luftkvaliteten

6.4 ....................................................................................................................29 Vand
6.4.1 ...................................................................29 Næringsstoffer og organisk stof
6.4.2 ...............................................................32 Miljøfremmede stoffer og metaller
6.4.3 .................................................................................35 Tag- og overfladevand

6.5 ....................................................................................................35 Risiko for uheld
6.6 ...................................................................................................................36 Affald
6.7 .......................................................................................37 Råstoffer og ressourcer

6.7.1 .............................................................37 Vand – og råstofforbrug ved driften
6.7.2 .............................................................................37 Energiforbrug ved driften
6.7.3 .............................................................................................38 Næringsstoffer

6.8 ......................................................................................................38 Fauna & Flora
6.8.1 .................................................................................38 Biotoper i nærområdet
6.8.2 ..................................................40 Arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
6.8.3 .....................................................41 Internationale naturbeskyttelsesområder

6.9 ...............................................................................................44 Jord og grundvand
6.10 ....................................................................................................................45 Trafik
6.11 ...............................................................................46 Kulturarv og materielle goder
6.12 ..........................................................................................................47 Landskabet
6.13 ......................................................................................52 Offentlighedens adgang
6.14 ...............................................................................................52 Kumulative forhold
6.15 ...................................................................................52 Socioøkonomiske effekter
6.16 ........................................................................................................52 Anlægsfasen

7. ............54 Foranstaltninger til at undgå, nedbringe eller neutralisere skadevirkninger
8. ..............................55 Anvendte metoder og mangler ved oplysninger og vurderinger
9. ............................................................................................................55 Overvågning
10. .................................................................................................56 Baggrundsrapporter

3 
 



 

1. Indledning 
 

1.1 Baggrund 
Kommunekemi a/s ønsker at etablere et anlæg til tørring af spildevandsslam fra kommu-
nale renseanlæg. Tørreprocessen vil finde sted ved brug af damp fra virksomhedens ek-
sisterende anlæg til forbrænding af farligt affald. Det tørrede slam vil blive afhændet til 
energiproducerende anlæg, hvor det vil kunne indgå som et CO2-reducerende brændsel. 
 
Anlæggets etablering er omfattet af VVM-reglerne, hvilket er baggrunden for udarbejdelse 
af denne redegørelse, jfr. afsnit 1.2. 
 
Kommunekemi blev etableret i 1971 som det første anlæg i Danmark for behandling af 
farligt affald. 
 
Virksomheden har primært fokus på behandling af olie- og kemikalieaffald, men udvinder 
bl.a. også gødningssalte fra halmflyveaske. Endvidere arbejdes der løbende på udvikling 
af teknologier for udvinding og nyttiggørelse af stoffer fra andre affaldsfraktioner.  
 
Kommunekemi, der beskæftiger ca. 200 medarbejdere, har adresse på Lindholmvej 3, 
5800 Nyborg. 
 
Virksomhedens placering fremgår af kortet i figur 1. 
 

Kommunekemi a/s

 
Figur 1. Kommunekemis beliggenhed 
 

1.2 Lovgrundlag  

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, 
fastsætter, at der ved planlægning for etablering af anlæg til bortskaffelse (eller 
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behandling) af affald, omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10, skal udarbejdes en 
VVM-redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet. 
 
VVM-redegørelsen skal belyse projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener 
for naboer, natur og landskab, og har til formål dels at give offentligheden mulighed for at 
vurdere det konkrete projekt, dels at forbedre myndighedernes beslutningsgrundlag før 
der tages endelig stilling til projektet. 
 
Bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-redegørelsen på passende måde skal påvise, 
beskrive og vurdere projektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, flora og 
fauna, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet 
mellem disse faktorer. 
 
Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, 
nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet beskrives, 
herunder konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres – ”0-alternativet” – og 
eventuelle alternativer til projektet. 
 
Udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er sket på grundlag af en række baggrunds-
rapporter, hvor resultaterne af de enkelte delundersøgelser udført i forbindelse med VVM-
vurderingen fremgår. En oversigt over disse baggrundsrapporter fremgår af afsnit 10.  
 
VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af projektet og dets omgivende 
miljø, både på kort og lang sigt. 
 
Anlægget er samtidig godkendelsespligtigt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven, jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 1757 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Et udkast til 
miljøgodkendelse offentliggøres samtidig med VVM-redegørelsen og et forslag til 
kommuneplantillæg, men godkendelsen kan tidligst meddeles, når der på grundlag af 
VVM-redegørelsen foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for anlægget. 
 

1.3 Offentlig høring 

Forud for udarbejdelsen af denne VVM-redegørelse er der afholdt en indledende 
debatfase, hvor et debatoplæg er sendt til høring hos borgere, interesseorganisationer og 
relevante myndigheder. Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen Odense) har i den 
forbindelse modtaget følgende henvendelser i sagen: 
 
 Miljøcenter Ribe, Kystdirektoratet og Økonomi- og Erhvervsministeriet har alle 

meddelt, at man ikke har bemærkninger til projektet. 
 Region Syddanmark har oplyst, at der på matriklen for det planlagte projekt er 

kendskab til jordforurening fra tidligere udførte forureningsundersøgelser, ligesom 
der på nuværende tidspunkt er kortlagte arealer i henhold til lov om forurenet jord. 
Realiseringen af projektet kan afhængig af den kommende arealanvendelse samt 
forureningstypen derfor kræve nærmere foranstaltninger, herunder i forbindelse med 
håndtering og bortskaffelse af forurenet jord. 
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Idet man har noteret sig oplysningerne fra Region Syddanmark er det besluttet at gå 
videre med planlægningen for projektet ved udarbejdelse af nærværende redegørelse, et 
udkast til miljøgodkendelse og et forslag til kommuneplantillæg. 
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2. Ikke-teknisk-resume 
 
Kommunekemi har planer om at etablere et slamtørringsanlæg med en kapacitet på 
100.000 t afvandet slam pr. år. Anlægget, der vil blive installeret i nyopførte bygninger på 
virksomhedens grund, ønskes drevet ved anvendelse af damp fra de eksisterende anlæg 
til forbrænding af farligt affald. 
 
Luft fra henholdsvis tørreprocessen og fra modtageanlægget for det våde slam vil blive 
renset, inden det ledes til det fri via en 50 meter høj skorsten.  
 
Der er foretaget målinger og beregninger af lugtbidraget fra såvel eksisterende lugtkilder 
på virksomheden som bidraget fra et kommende slamtørringsanlæg. Resultaterne heraf 
viser, at gældende krav til virksomhedens samlede lugtbidrag i omgivelserne vil være 
overholdt med god margen.  
 
På baggrund af erfaringer og måleresultater fra lignende anlæg er det samtidig vurderet, 
at anlægget ikke vil afstedkomme en uacceptabel påvirkning af luftkvaliteten i omgivelser-
ne. 
 
Virksomheden har senest fået udført en støjkortlægning af eksisterende aktiviteter i be-
gyndelsen af 2007. Resultaterne af denne kortlægning, der lå til grund for Miljøcenter 
Odenses revurdering af støjvilkårene i den gældende miljøgodkendelse i 2009, viste at 
støjgrænserne for den samlede virksomhed var overholdt.  
 
Det fremgår af resultaterne af en opdateret støjkortlægning, at slamtørringsanlægget kun 
vil bidrage helt marginalt til virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne og at gæl-
dende støjgrænser for den samlede virksomhed, jfr. Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. 
november 2009, fortsat vil kunne overholdes.  
 
Virksomhedens overholdelse af de gældende krav til lugt og støj indebærer samtidig, at  
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier herfor respekteres. 
 
Ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet vil den samlede spildevandsmængde fra an-
lægget udgøre ca. 80.000 m  om året. Spildevandet vil efter forrensning blive ledt til Ny-
borg Renseanlæg. 
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Tag- og overfladevand vil blive ledt til det offentlige regnvandssystem via Kommunekemis 
eksisterende afløbssystem, som er forsynet med et opsamlingsbassin, der vil gøre det 
muligt at opsamle f.eks. slukningsvand i forbindelse med en eventuel brand i anlægget. 
 
Kølevand til kondensation vil i lighed med de nuværende forhold så vidt muligt blive taget 
fra fjernvarmesystemet. Der forventes derfor ikke at ske en øget termisk påvirkning af Ny-
borg Fjord, som led i slamtørringsanlæggets drift.  
 
Det tørrede spildevandslam vil blive afhændet til forbrændingsanlæg med henblik på 
energiudnyttelse. Ammoniumsulfat (40 % vandig opløsning), der fremkommer under drift 
af anlæggets renseforanstaltninger, forventes anvendt til jordbrugsformål eller til tekniske 
formål på eller uden for Kommunekemi. Ved drift og vedligeholdelse af slamtørringsan-
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lægget vil der herudover fremkomme mindre mængder affald, som vil kunne bortskaffes 
inden for bestående ordninger. 
 
På grundlag af undersøgelser, udført som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, er 
det vurderet, at etablering og drift af slamtørringsanlægget ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger af naturområder, herunder områder udpeget som internationale naturbeskyt-
telsesområder. Det er ligeledes vurderet, at anlægget ikke vil påvirke arter, der er særligt 
beskyttede, fordi de er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Kommunekemi er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. Virksomheden har status som en kolonne 3-virksomhed og har som 
følge heraf udarbejdet en sikkerhedsrapport i overensstemmelse med bekendtgørelsens 
bilag 4. Sikkerhedsrapporten belyser bl.a. risikoen i omgivelserne, hvis der skulle ske et 
større uheld på virksomheden. 
 
På baggrund af konsekvensberegninger for de identificerede uheldsscenarier som led i 
slamtørringsanlæggets drift er det vurderet, at en eksplosion forårsaget af afdampet me-
tan vil kunne forårsage skade på en kølecontainer for opbevaring af peroxider, der er op-
stillet ca. 30 m fra slamsiloerne. Det er dog vurderet, at det alene vil være de udvendige 
dele af kølecontaineren, som vil kunne tage skade, og at en eksplosion ikke vil kunne ini-
tiere et uheld i oplaget af peroxider. 
 
For at minimere risikoen for uheld vil anlægget blive forsynet med en række sikkerheds-
foranstaltninger. 
.



 

3. Projektbeskrivelse 
 
Med det planlagte slamtørringsanlæg ønskes der mulighed for at kunne tilbyde kommu-
nerne en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af spildevandsslammet, hvor slammet tørres 
på anlægget på Kommunekemi og efterfølgende afsættes som brændsel til forbrændings-
anlæg. 
 
Det modtagne slam vil typisk have et indhold af miljøfremmede stoffer, der overstiger 
grænseværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse om anvendelse af slam til jordbrugs-
formål og derfor gør det uegnet som gødskningsmiddel. 
 
Slamtørringsanlægget, der vil få en kapacitet på 100.000 t/år afvandet slam, vil bestå af et 
modtageanlæg, et tørreanlæg og et udleveringsanlæg. 
 
Anlæggets planlagte placering er angivet på kortet i figur 2. 
 
 
 

 
Figur 2. Slamtørringsanlæggets placering 
 
 
Modtageanlægget vil bestå af et påslag og 6 stk. forrådssiloer på i alt 1.000 m3. Siloerne 
vil skulle fungere som bufferlager i forbindelse med weekends, ferier og driftsstop. Fra for-
rådssiloerne føres slammet til tørreanlægget. 
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I tørreanlægget vil der blive anvendt damp fra Kommunekemis eksisterende forbræn-
dingsanlæg. Efter tørring vil slammets tørstofprocent være øget fra ca. 23 % til 90 %. Til 
kondensation af det fordampede vand vil anlægget blive tilført kølevand i form af fjern-
varmevand i vinterhalvåret og havvand i sommerhalvåret. 
 
Udleveringsanlægget vil bestå af 4 stk. siloer på i alt 800 m3 til oplag af tørret slam. Herfra 
vil det tørrede slam blive læsset i tank-trailere, som transporterer det videre til forbrænding 
uden for Kommunekemi. 
 
En principskitse af den påtænkte udformning af anlægget er vist i figur 3.  
 
 

 
 
Figur 3. Principskitse af anlæggets udformning 
 
 
 
For at begrænse diffus lugtemission i forbindelse med modtagelse og håndtering af 
slammet vil slamtørringsanlægget, herunder forrådssiloerne, blive etableret i et lukket 
bygningsanlæg, som illustreret i figur 4. 
 
De højeste dele af anlægget vil udgøres af siloerne til opbevaring af tørret slam, som vil få 
en højde på ca. 25 meter over terræn, samt af en skorsten med en højde på 50 meter. 
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Figur 4. Skitse af bygningsanlæggets udformning 



 

 
Modtagelse og udlevering vil foregå inden for normal åbningstid. Ved fuld udnyttelse af 
anlæggets kapacitet forventes det at resultere i 27 transporter pr. dag i form af trailere 
med henholdsvis vådt slam og tørret slam (dvs. i alt 54 passager gennem Kommunekemis 
portvagt pr. dag). 
 
Tørreanlægget forventes drevet i døgndrift hele året. Driften vil finde sted med fast be-
manding og under løbende overvågning af alle relevante driftsparametre. 
 
Bygningen vil blive forsynet med et tæt gulv og udendørs kørearealer vil blive asfalterede. 
 
Fra anlægget vil blive udledt ca. 80.000 m3 spildevand om året til Nyborg Renseanlæg.  
 
Der vil fremkomme procesluft fra tørringen af slammet, og ventilationsluft fra modtagean-
lægget (påslag og fortrængningsluft fra forrådssiloerne). Endvidere vil der fremkomme for-
trængningsluft fra siloerne til tørret slam samt være udledning af luft fra rumventilation. 
Procesluften og luften fra modtageanlægget samt siloer for tørret slam vil blive renset, så 
bl.a. gældende lugtgrænser fortsat vil kunne overholdes. 
 

3.1 BAT 

Slamtørringsanlægget vil bestå af kendt og afprøvet teknik, der modsvarer bedste anven-
delige teknik på området (BAT) og som i dag er i anvendelse over hele verden.  
 
Kommunekemi har et integreret miljø- og sikkerhedsledelsessystem, som er certificeret i 
henhold til DS/ISO 14001 og OHSAS 18001. Slamtørringsanlæggets drift vil blive omfattet 
af disse ledelsessystemer. 
 
Virksomheden er endvidere EMAS-registreret og udarbejder hvert år en redegørelse om 
miljøpåvirkninger og status i forhold til fastsatte miljømål m.m. De med slamtørringsan-
læggets drift forbundne miljøpåvirkninger vil indgå i den årlige redegørelse. 
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4. Alternativer 
 

4.1 O-alternativet 

Konsekvenserne af at et projekt ikke gennemføres, betegnes som et 0-alternativ. 0-
alternativet er i denne sammenhæng, at der ikke etableres et slamtørringsanlæg på 
Kommunekemi. 
 
De væsentligste konsekvenser heraf vurderes at omhandle følgende hovedpunkter: 
 

- Miljøpåvirkning i slamtørringsanlæggets nærområde 
- Udnyttelse af dampen på Kommunekemi a/s 
- Bortskaffelses af spildevandsslam 
 

 
Miljøpåvirkning i anlæggets nærområde 
Slamtørringsanlægget påtænkes etableret på et areal på Kommunekemi, der i dag er 
ubenyttet. 
 
Anlægget vil medføre lokale miljøpåvirkninger i form af støj, emissioner til luft, visuelle for-
hold m.v., som er nærmere beskrevet i redegørelsens afsnit 6. Såfremt anlægget ikke 
etableres vil disse miljøpåvirkninger kunne undgås. Det skal dog bemærkes, at miljøpå-
virkningerne vurderes at være inden for de normalt gældende grænseværdier for støj, lugt 
m.v. set i forhold til naboområdernes anvendelse.  Forskellen på projektets og 0-
alternativets betydning for de lokale miljøforhold vurderes derfor at være begrænsede.  
 
Der er ikke på nuværende tidspunkt alternative planer for anvendelsen af arealet, såfremt 
slamtørringsanlægget ikke måtte blive etableret. Det kan dog ikke udelukkes, at anden 
udnyttelse af området i givet fald kunne blive aktuel.  
 
Da der ikke foreligger aktuelle planer for en alternativ anvendelse af området er der ikke 
grundlag for at vurdere de potentielle miljøkonsekvenser heraf i forhold til det aktuelle pro-
jekt. 
 
Udnyttelse af damp 
Tørreprocessen vil finde sted ved brug af en del af den vanddamp, der produceres i for-
bindelse med driften af Kommunekemis eksisterende anlæg til forbrænding af farligt af-
fald.  
 
I dag udnyttes energien fra affaldsbehandlingen på forbrændingsanlæggene til damppro-
duktion. Dampen anvendes dels i turbiner til fremstilling af el, der afsættes på nettet, dels 
til produktion af fjernvarme til lokalområdet. I 2009 udgjorde energiproduktionen ca. 168 
GWh fjernvarme og 47 GWh el. I de perioder, hvor der er overskydende damp, anvendes 
havvand fra Nyborg Fjord til køling.  
 
På slamtørringsanlægget vil det fordampede vand fra tørringen blive kondenseret til spil-
devand.  
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Om vinteren vil kondenseringsvarmen blive overført til fjernvarmenettet. Om sommeren, 
hvor der ikke er et fjernvarmebehov, vil kondenseringen blive foretaget med havvand som 
kølemedie. Forår og efterår sker der en gradvis overgang fra det ene kølemedie til det an-
det, således at der hele tiden afsættes maksimal varme til fjernvarmesystemet. 
 
Som følge af denne genvinding til fjernvarmesystemet vil slamtørringsanlæggets netto-
energiforbrug kun udgøre ca. 3 % af den nuværende varmeproduktion. Dette vurderes ik-
ke at ville være registrerbart i forhold til fjernvarmeaftaget, hvor vejrmæssige faktorer har 
en langt større indvirkning. 
 
El-produktionen på Kommunekemi vil blive reduceret med ca. 12,5 GWh/år i forhold til 0-
alternativet svarende til ca. en fjerdedel af den nuværende el-produktion. Dette svarer til 
det gennemsnitlige årlige el-forbrug i ca. 2.500 parcelhuse. Den reducerede el-produktion 
skal derfor produceres andre steder, og vil dermed - alt andet lige - medføre en emission 
af bl.a. CO2 fra disse anlæg.  
 
Det skal dog bemærkes, at afgiftsforholdene ved el-produktion kan betyde, at overvejelser 
om den fremtidige el-produktion på Kommunekemi a/s under alle omstændigheder kan 
blive aktuelle uanset etableringen af slamtørringsanlægget.   
 
Bortskaffelse af spildevandsslam 
Anvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord er reguleret i bekendtgørelse nr. 1650 
af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørel-
sen). Bekendtgørelsen implementerer EU’s slamdirektiv. Med bekendtgørelsen regule-
res, hvilke affaldsarter, der kan anvendes til jordbrugsformål. I bekendtgørelsen stilles 
krav til kvaliteten af spildevandsslam med hensyn til indhold af tungmetaller og miljø-
fremmede stoffer (LAS, NPE, DEHP, PAH). Derudover fastsættes hygiejniske og be-
handlingsmæssige krav. 
 
I regeringens affaldsstrategi er fastlagt en målsætning om, at 50 % af spildevandsslam-
met skal genanvendes til jordbrugsformål og at gødningsindholdet, især fosfor, skal ud-
nyttes. 
 
En del spildevandsslam eksporteres i dag til både genanvendelse på landbrugsjord og til 
forbrænding, herunder medforbrænding på kraftværker eller cementfabrikker. 
 
Slamtørringsanlægget vil kunne tilbyde tørring af det spildevandsslam, der ikke kan 
overholde grænseværdierne i slambekendtgørelsen, eller som af forsigtighedsgrunde el-
ler manglende afsætningsmuligheder til jordbrugsformål ønskes bortskaffet på anden 
måde. Hvilke effekter etableringen af anlægget vil få på slambortskaffelsen vil således 
bero på beslutninger hos den enkelte ”slamproducent”/kommune.  
 
Anlægget forventes derfor primært at ville få betydning for bortskaffelse af slam, der un-
der alle omstændigheder vil blive bortskaffet til andre formål end jordbrugsformål.  
 
Såfremt slamtørringsanlægget ikke etableres må det derfor påregnes, at de nuværende 
afsætningsmetoder vil fortsætte, og at der i fornødent omfang vil ske en udbygning eller 
udvidelse heraf i form af f.eks. øget eksport og afbrænding af slam i våd tilstand. 
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Energimæssigt åbner tørringen af slam med lavtryksdamp mulighed for at producere 
CO2-reducerende el på kraftvarmeanlæg, der er baserede på højtryksdamp, så energien 
i slammet udnyttes bedst muligt. Ved afbrænding af vådt slam fremkommer der ikke til-
svarende overskudsenergi.  
 
0-alternativet vil derfor kunne indebære en dårligere udnyttelse af et potentielt CO2-
reducerende brændsel, idet det forventes, at det tørrede slam vil kunne erstatte fossilt 
brændsel på eksisterende kraftvarmeanlæg. 0-alternativet vil alternativt kunne indebære, 
at der i stedet for et centralt slamtørringsanlæg sker en udbygning med mindre ”decen-
trale” slamtørringsanlæg eller etablering af et større anlæg på en anden lokalitet. 
 

4.2 Andre alternativer 

Baggrunden for Kommunekemis planer om etablering af slamtørringsanlægget er et øn-
ske om at opnå en mere profitabel udnyttelse af dampen fra forbrændingsanlæggene. Det 
er vurderet, at tørring af slam imødekommer et væsentligt behov og dermed en relevant 
udnyttelse af dampen. 
 
Der foreligger ikke overvejelser om alternativer til etablering af det planlagte slamtørrings-
anlæg. Som nævnt ovenfor kan det dog under alle omstændigheder blive aktuelt at tage 
udnyttelsen af dampen op til overvejelse på grund af stigende energiafgifter, såfremt 
slamtørringsanlægget ikke etableres. 
 
Der er heller ikke i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag forud for udarbejdelse 
af VVM-redegørelsen fremkommet ønsker om belysning af andre alternativer. 
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5. Planlægningsmæssige forhold 
 

5.1 Omgivelserne 

Kommunekemi er beliggende i et erhvervsområde i den østlige del af Nyborg. Inden for 
området er beliggende en række virksomheder, herunder større virksomheder som 
Munck, Daloon og Ardo A/S (Frigodan) og Nyborg Renseanlæg.  
 
Arealerne mod syd er havneområde (Lindholm Havn) ud til Nyborg Fjord. En gren af fjor-
den strækker sig op til det sydøstlige hjørne af Kommunekemis areal.  
 
Erhvervsområdet ligger tæt på jernbanen og Den Fynske Motorvej, der løber umiddelbart 
nord for området. 
 
De nærmeste boligområder er Kystvejskvarteret mod vest og Øhavekvarteret nord for mo-
torvejen. Afstanden fra slamtørringsanlægget til boligområderne er ca. 600 – 650 meter.  
Ca. 500 meter mod vest ligger et område til offentlige formål med institutioner m.v. I dette 
område ligger der enkelte beboelser. 
 
Kommunekemis område afgrænses mod øst af Lindholm Havnevej. Umiddelbart øst her-
for ligger skovområdet Plantagen som et grønt bynært område med rekreativ værdi og 
Skt. Knuds Golfbane mod nord og øst.   
 
Kysten langs Storebælt ligger ca. 900 meter nordøst for slamtørringsanlægget. Udover 
boligområdet Øhavekvarteret omfatter områderne ud til kysten nord for motorvejen et 
sommerhusområde, campingplads og restaurant m.v. samt ubebyggede rekreative area-
ler.  
 
 
5.2 Vandplan 
Området ligger inden for Hovedvandopland 1.14 Storebælt, og omfattes derfor af Vand-
plan 2010 – 2015 for oplandet, som trådte i kraft den 22. december 2011. 
 
Vandplanen indebærer, at miljømålet ”god økologisk tilstand” er gældende for de marine 
vandområder i Hovedvandopland Storebælt.  I miljømålet for økologisk tilstand indgår mil-
jøkvalitetskrav for visse miljøfarlige forurenende stoffer.  Miljømålet for kemisk tilstand 
vurderes i planen alene ud fra vandrammedirektivets prioriterede stoffer, samt stoffer for 
hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav 
 
Ingen af kystvandene i hovedvandoplandet, hverken de åbne eller lukkede områder, har 
på nuværende tidspunkt en god økologisk tilstand (med hensyn til de biologiske kvalitets-
elementer), vurderet ud fra den nuværende tilstand af dybdegrænsen af ålegræs. I pla-
nens indsatsprogram for supplerende foranstaltninger udover baseline er angivet tiltag 
svarende til en reduceret påvirkning af overfladevande med 95 tons kvælstof pr. år og 2,5 
ton fosfor pr. år.   
 

16 
 



 

Reduktionen af kvælstofudledningen sker primært af hensyn til kystvandene, herunder 
Storebælt med Langelandsbæltet, samt Kertinge Nor, Kerteminde Fjord og Holckenhavn 
Fjord, mens reduktionen af fosfor primært sker af hensyn til søerne i området.  
 
Af planen fremgår, at de vedtagne vandplaner samlet fastlægger den konkrete indsats i 
forhold til en kvælstofreduktion på 9.000 tons/år mens der udestår en yderligere reduktion 
på minimum 10.000 tons/år i forhold til målet for en samlet kvælstofreduktion på minimum 
19.000 tons/år. Vurdering af virkemidler til at gennemføre den yderligere kvælstofredukti-
onen vil indgå som ét element i den kommende Natur- og Landbrugskommissions arbej-
de. På baggrund af kommissionens arbejde kan regeringen træffe beslutning om virke-
midler og tidshorisont for fuld gennemførelse af vandrammedirektivet og herunder yderli-
gere kvælstofreduktion. 
 
På spildevandsområdet indgår en indsats i forhold til spredt bebyggelse og regnbetingede 
udløb, men ingen supplerende foranstaltninger i forhold til renseanlæg og industri. 
 
For så vidt angår miljøfarlige forurenende stoffer fremgår, at der er fundet en række miljø-
farlige stoffer i sediment og muslinger i kystvande og fjorde i hovedvandoplandet. Indhol-
det af kviksølv i blåmuslinger fra bropille ved Storebæltsbroen samt syd for Spodsbjerg 
overskrider grænseværdien i gældende direktiv. For de øvrige prioriterede stoffer i sedi-
ment og biota er der ikke fastlagt vurderingskriterier for miljøfarlige forurenende stoffer i 
gældende direktiv eller bekendtgørelse. Koncentrationen af en række stoffer ligger imid-
lertid højt i forhold til landsdækkende moniteringsdata for sediment og muslinger i de un-
dersøgte kystvande indenfor oplandet, ligesom vejledende økotoksikologiske værdier 
(EAC) overskrides. Især i Nyborg Fjord har muslingerne et meget højt PAH indhold. Mus-
linger fra Spodsbjerg har især et højt indhold af kobber og bly samt de lettere PAH’er: 
naphthalen og phenanthren. TBT-koncentrationen ligger i alle vandområder langt over 
EAC-værdien. 
 
I vandplanen er anført, at indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne for så 
vidt angår miljøfarlige stoffer i første planperiode primært baseres på, at udledningerne af 
miljøfarlige forurenende stoffer skal reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkvali-
tetskrav, og at tilslutninger af spildevand fra virksomheder til offentlige spildevandsanlæg i 
henhold til miljøbeskyttelsesloven skal reguleres med tilslutningstilladelser, der skal sikre 
at miljøkvalitetskrav efter udledning fra det offentlige spildevandsanlæg kan opfyldes. 
Frem til næste vandplan bestemmes behovet for yderligere indsats af, om der i de enkelte 
vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse af miljømålet, både for så vidt 
angår miljøfarlige forurenende stoffer under økologisk tilstand og prioriterede stoffer m.v. 
under kemisk tilstand.  
 
Området, hvor Kommunekemi a/s er beliggende, er ikke udpeget som område med særli-
ge drikkevandsinteresser eller område med drikkevandsinteresser, og ligger ikke inden for 
indvindingsopland til alment vandværk. 
 
Af vandplanen fremgår endvidere, at store strækninger af den samlede kyst i hovedvand-
oplandet er udpeget som badevandsområder i henhold til badevandsdirektivet. Stræknin-
ger i den nordlige del af Kerteminde Bugt, ved Nyborg og langs ca. halvdelen af Lange-
lands kyst indgår dog ikke i udpegningen. 
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5.3 Kommuneplanlægning 

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

5.4 Lokalplanlægning 

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

5.5 Beskyttede og fredede områder 

Slamtørringsanlægget etableres på et areal inden for Kommunekemis eksisterende områ-
de, og omfatter ikke naturbeskyttede eller fredede arealer. 
 
Nedenfor omtales de områder i nærheden af slamtørringsanlægget, som er omfattet af 
bestemmelser om naturbeskyttelse eller fredninger.  
 
 
5.5.1 International naturbeskyttelse 
Storebælt øst for Nyborg og størstedelen af Nyborg Fjord indgår i EU-habitatområde nr. 
100 (”Centrale Storebælt og Vresen”). Udpegningsgrundlaget omfatter marsvin og natur-
typen Rev. Projektarealet ligger i en afstand af ca. 400 meter fra habitatområdets grænse. 
 
Nærmeste Natura 2000-områder på land er "Østerø Sø” (Habitatområde nr. 99) ca. 1,6 
km sydøst for anlægget samt "Kajbjerg Skov” (Habitatområde nr. H101) ca. 3 km sydvest 
for anlægget.  
 
Der er ikke udpeget Ramsarområder i området. 
 
Natura-2000-planer, der bl.a. omfatter de ovenfor nævnte områder, trådte i kraft den 8. 
december 2011. 
 
I afsnit 6.8.3 er der redegjort nærmere for ovennævnte områder og planer, og de vurde-
ringer, der er foretaget i forbindelse hermed, som led i VVM-undersøgelsen. 
 

5.5.2 Fredninger 

Skovområdet Plantagen umiddelbart øst for Kommunekemi er fredskov og indgår tillige i 
fredningen af Knudshovedhalvøen. Fredningsbestemmelserne er fastsat i Naturklage-
nævnets afgørelse af 14. oktober 2004. Fredningens formål er at sikre og fremme 
Knudshovedhalvøens landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier og rekreative by-
nære kvaliteter, herunder at regulere den fremtidige anvendelse af DSB's arealer og at 
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medvirke til at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og na-
turtyper, som området er udpeget for. 
 

5.5.3 Naturbeskyttelse 

I området omkring Kommunekemi ligger der enkelte områder, der er omfattet af bestem-
melserne om beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens § 3. Det omfatter bl.a.  
strandengsarealer langs den gren af Nyborg Fjord, som ligger umiddelbart øst for 
Kommunekemi a/s. En nærmere redegørelse for disse områder fremgår af afsnit 6.8.1. 
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6. Beskrivelse af omgivelserne og projektets 
miljømæssige indvirkning 

6.1 Befolkning 

Slamtørringsanlægget placeres inden for Kommunekemis eksisterende afgrænsning og i 
et område, hvor de planlægningsmæssige forhold muliggør etableringen. Lokaliseringen 
indebærer, at anlægget placeres med en hensigtsmæssig afstand til boligområder m.v. 
 
De udførte vurderinger af anlæggets forventede påvirkninger af omgivelserne med støj, 
luftforurening m.v. viser, at etableringen og driften af anlægget kan ske således, at vejle-
dende grænseværdier for virksomheders acceptable påvirkning af omgivelserne kan 
overholdes - også når påvirkningen fra Kommunekemis øvrige anlæg tages i betragtning. 
Udledninger fra anlægget vurderes derfor ikke at ville have negative konsekvenser for be-
folkningen.   
 
Projektet vil ikke afstedkomme trafikale belastninger af boligområder eller andre forure-
ningsfølsomme områder. Anlægget vil heller ikke berøre befolkningens tilgængelighed til 
eller muligheder for anvendelse af rekreative arealer eller andre materielle goder.  
 
Det er ligeledes vurderet, at anlægget ikke er forbundet med risiko for større uheld, der 
kan medføre væsentlig fare for personer eller for miljøet.  
 

6.2 Støj 

Virksomheden har senest fået udført en støjkortlægning af eksisterende aktiviteter i be-
gyndelsen af 2007. Resultaterne af denne kortlægning, der lå til grund for Miljøcenter 
Odenses revurdering af støjvilkårene i den gældende miljøgodkendelse i 2009, viste at 
støjgrænserne for den samlede virksomhed var overholdt.  
 
På grundlag af revurderingen fastsatte Miljøcenter Odense de støjvilkår for den samlede 
virksomhed, som er angivet i tabel 1. 
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Tabel 1. Støjgrænser for den samlede virksomhed i h.t. Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. no-
vember 2009 

 
Kl. 

Reference-
tidsrum 
(timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

IV 
dB(A) 

V 
dB(A) 

VI 
dB(A) 

VII 
dB(A) 

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

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

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

Søn- og 
helligdage 

07.00 - 18.00 8 70 60 40 45 40 35 55 

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

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

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

Spidsværdi 22.00 - 07.00 - - - 50 55 50 50 - 

 
 
De i tabellen angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydni-
veauer i dB(A). Områderne (I-VII) henviser til Nyborg Kommuneplan 2005 – 2017, idet  
 
I    er i industriområder (uden for egen grund) 
II   er i industriområde, Lokalplan 213, delområde II (R4) 
III  er i områder for åben og lav boligbebyggelse, Område 1.B.08 (R3) 
IV  er i områder for offentlige formål, Område 1.O.10 
V   er i områder for åben og lav boligbebyggelse, Lokalplan 78 (R1) 
VI  er i sommerhusområder, Lokalplan 9 
VII er i plantagen øst for Kommunekemi (R2) 
 
Støjkortlægningen er opdateret i 2008 i forbindelse med etableringen af et nyt modtagean-
læg og er i 2010 opdateret for at belyse den støjmæssige betydning af et kommende 
slamtørringsanlæg /1/. 
 
De betydende støjkilder i forbindelse med driften af et nyt slamtørringsanlæg er vurderet 
at være: 
 

 Tilførsel af slam – i alt 23 lastbiler pr. dag til og fra anlægget 
 Påfyldning og udkørsel med tørret slam – 4 lastbiler pr. dag til og fra anlægget 
 Luftindtag på bygningernes sider – i alt 7 luftindtag 
 Skorsten – 50 m høj 
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Der er foretaget en beregning af det eksterne støjbidrag fra drift af slamtørringsanlægget 
baseret på følgende data for de betydende støjkilder, jfr. tabel 2. 
 
 

 
Støjkilder (driftstider) Lydeffektniveau 

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

 
47 dB(A)/m kørsel 

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

 
47 dB(A)/m kørsel 

7 luftindtag i bygningsfacader 
(alle dage, døgnet rundt) 

 
< 80 dB(A) 

50 meter høj skorsten < 80 dB(A) 
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Tabel 2. Data for de betydende støjkilder ved drift af slamtørringsanlægget  
 

 
Det er forudsat, at lastbilerne kører til og fra slamtørringsanlægget med lav hastighed. 
Ved aflæsning bakkes ind gennem port i bygningens vestside og påfyldning af tørret slam 
vil finde sted langs bygningens nordside. Lastbilkørsel til og fra anlægget vil kun finde 
sted på hverdage i tiden kl. 06.30 – 18.00. 
 
Luftindtag i bygningerne vil være i drift hele døgnet. Ved projektering og indkøb vil der bli-
ve stillet krav om et maksimalt lydeffektniveau fra hvert luftindtag på 80 dB(A). 
 
Ved indkøb af skorstenen vil der ligeledes blive stillet krav om et maksimalt lydeffektni-
veau på 80 dB(A). 
 
Støjberegningerne er udført som en ”miljømåling – ekstern støj” efter den fællesnordiske 
beregningsmodel. Resultatet af beregningerne fremgår af tabel 3 nedenfor. 
 
 

Tabel 3. Samlede støjbidrag i de 4 mest kritiske referenceområder samt gældende støjgrænser 

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

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

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

2008 
Inklusive nyt 
modtageanlæg 

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

2010 
Bidrag fra 
slamtørring-
sanlæg 

13,4 13,2 13,2 28,9 28,9 28,9 12,4 7,6 7,6 26,2 26,0 26,0 

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

         Grænseværdi 40 35 35 55 55 55 45 40 35 60 60 60 

 

 
Som det fremgår af tabellen vil slamtørringsanlægget kun bidrage helt marginalt til virk-
somhedens samlede støjbidrag i omgivelserne og gældende støjgrænser for den samlede 

 



 

virksomhed, jfr. Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. november 2009, vil således fortsat 
kunne overholdes.  
 
Den foreliggende støjdokumentation indeholder ikke nærmere oplysninger om lavfrekvent 
støj, infralyd og vibrationer. I betragtning af slamtørringsanlæggets hovedbestanddele og 
placering forventes anlægget dog ikke at bidrage med lavfrekvent støj, infralyd og vibrati-
oner, der vil være forbundet med gener. 
 

6.3 Luftforurening 

Med henblik på at begrænse emissionen af lugtstoffer og andre stoffer til luften vil anlæg-
get blive forsynet med omfattende renseforanstaltninger. 
 
Påslaget i modtageanlægget vil blive kontinuerligt ventileret. Af sikkerhedsmæssige grun-
de vil forrådssiloerne og tilhørende transportapparater bliver forsynet med kvælstofdæk-
ning, og ventileres derfor ikke. Fra forrådssiloerne skal der således alene bortledes for-
trængningsluft i forbindelse med påfyldning. 
   
Luften fra modtageanlægget (ventilationsluft fra påslaget og fortrængningsluft fra forråds-
siloerne) ledes til luftrensning og afkast gennem skorsten, som beskrevet nedenfor. 
 
Procesluft fra tørrerne vil inden kondensering blive renset i et posefilter og en kemisk 
scrubber med svovlsyre for dels at reducere overførslen af suspenderet stof og ammoniak 
til spildevandet, dels at begrænse emissionen af partikler til luften og depositionen af am-
moniak i nærmiljøet.  
 
For at sikre en effektiv fjernelse af lugtstoffer vil de ukondenserbare gasser sammen med 
den bortventilerede luft fra modtageanlægget blive behandlet i et regenerativt termisk for-
brændingsanlæg (RTO-anlæg) ved 900 – 950 °C. I RTO-anlægget vil der samtidig ske en 
markant reduktion i luftens indhold af organiske stoffer m.m. og hovedparten af det reste-
rende indhold af ammoniak vil blive omdannet til NO og N , jfr. afsnit 6.3.1 nedenfor om 
stofemissioner. 

x 2

 
Den rensede luft fra tørreprocessen og fra modtageanlægget vil sammen med den bort-
ventilerede rumluft blive ført til det fri via en 50 meter høj skorsten. 
 
De emitterede luftmængder fra anlægget, under fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet, er 
sammen med de integrerede renseforanstaltninger angivet i tabel 4. 
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Anlæg 
Luftmængde 

(m3/h) 
Renseforanstaltning 

Afkasthøjde 
(meter) 

Tørrer 2.600 
Partikelfilter, kemisk 
scrubber og RTO-

anlæg 

 
50 

Påslag og siloer 
for vådt slam 

1.000 RTO-anlæg 50 

Naturgas-
brænder 

450 RTO-anlæg 50 

Bygning –  
rumventilation 

100.000 Ingen 50 

Siloer for tørret 
slam 

Fortrængningsluft Silofilter Silotop 

Tabel 4. Emitterede luftmængder (ved 20 °C), renseforanstaltninger og afkasthøjder 

 

6.3.1 Emissioner af stoffer til luften 

På grundlag af såvel kontakter til en række danske anlæg for tørring eller kompostering af 
slam som emissionsdata fra udenlandske slamtørringsanlæg, er der foretaget nærmere 
vurderinger af de med anlæggets drift forbundne emissioner til luften /2/. 
 
Partikler: 
Som anført ovenfor vil procesluften, inden kondensering, blive renset i et posefilter og en 
kemisk scrubber og efter kondensering i et RTO-anlæg. Emissionen af partikler vurderes 
derfor at være uproblematisk. 
 
Metaller: 
Det anses ikke for sandsynligt, at metaller generelt vil kunne forekomme på gasform un-
der en tørreproces ved 150 °C. 
 
Det mest flygtige metal vurderes at være kviksølv. Kviksølv er i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 2/2001 (Luftvejledningen) defineret som et hovedgruppe 2, klasse I-stof og er tildelt en 
vejledende emissionsgrænseværdi på 0,1 mg/normal m3 og en B-værdi på 0,0001 mg/m3. 
 
Emissionen af kviksølv fra et kommende slamtørringsanlæg er estimeret ud fra nogle me-
get konservative betragtninger, herunder at det modtagne slam vil have et højt indhold af 
kviksølv, og at intet kviksølv tilbageholdes i hverken slammet eller de integrerede rense-
foranstaltninger. Selv med baggrund i disse meget konservative antagelser vil emissionen 
kun resultere i en marginal overskridelse af B-værdien. 
 
Det anses imidlertid ikke for sandsynligt, at væsentlige mængder af kviksølv fordamper 
under tørreprocessen, hvilket understøttes af undersøgelser i forbindelse med slamtør-
ringsforsøg på Ejby Mølle Renseanlæg, hvor kviksølvet blev genfundet i det tørrede slam. 
 
Sammenfattende vurderes det således, at emissionen af kviksølv ikke vil udgøre et pro-
blem, og at B-værdien for kviksølv vil kunne overholdes med god margen. 
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Organiske stoffer: 
Den største andel af organiske stoffer i procesluften vurderes at udgøres af metan og an-
dre alifatiske kulbrinter, som kan henføres til hovedgruppe 2, klasse III i Luftvejledningen. 
Hertil kommer et indhold af metan i den bortventilerede luft fra påslaget.  
 
Der er i Luftvejledningen ikke fastsat vejledende grænseværdier for metan, uanset at me-
tan regnes for at være en væsentlig drivhusgas. Det antages imidlertid, at indholdet metan 
og andre organiske stoffer vil blive reduceret med mere end 99 % i RTO-anlægget.   
 
NOx: 
Som anført ovenfor vil en del af procesluftens resterende indhold af ammoniak efter den 
kemiske scrubber blive omdannet til NOx i RTO-anlægget. Hertil kommer et NOx-bidrag 
fra naturgasbrænderen i tilknytning til RTO-anlægget. 
 
Det er vurderet, at RTO-anlægget vil være omfattet af anvisningerne i Luftvejledningens 
kapitel 10, som omhandler katalytiske oxidationsanlæg til destruktion af organiske opløs-
ningsmidler. For sådanne anlæg er fastsat en emissionsgrænse (beregnet som NO2) på 
200 mg/normal m3, målt ved aktuel iltindhold i røggassen. 
 
Med udgangspunkt heri er der beregnet et maksimalt immissionskoncentrationsbidrag for 
NO2 på 3 µg/m3, hvilket er mere end en faktor 40 lavere end den vejledende B-værdi på 
125 µg/m3. 
 
Ammoniak: 
I Luftvejledningens kapitel 10 er der ikke introduceret en emissionsgrænse for ammoniak, 
men i henhold til vejledningens kapitel 3 er ammoniak defineret som et hovedgruppe 2, 
klasse IV-stof og er her tildelt en vejledende emissionsgrænseværdi på 500 mg/normal m3 
og en B-værdi på 0,3 mg/m3. 
 
Som anført ovenfor vil hovedparten af procesluftens indhold af ammoniak enten blive til-
bageholdt i en kemisk scrubber eller omdannet til NOx og N2 i RTO-anlægget. Det vurde-
res, at de vejledende grænseværdier vil kunne overholdes med god margen.  
 
Mikroorganismer: 
Der foreligger en relativ begrænset viden om spredningen af mikroorganismer i forbindel-
se med håndtering og tørring af spildevandsslam. I 2001 har dk-TEKNIK Energi & Miljø 
imidlertid udført målinger for indholdet af mikroorganismer i den emitterede luft fra en 
slamtørrer på et renseanlæg. Der blev i forbindelse hermed: 
 

 påvist meget få skimmelsvampe i luften (på niveau med forekomsten i almindelig 
udeluft) 

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

 
Grampositive og gramnegative bakterier er almindeligt forekommende i det udendørs mil-
jø og fundet heraf indikerer i sig selv ikke en sundhedsrisiko. Rapporten indeholder ikke 
en nærmere artsspecificering af de fundne bakterier, men det må antages, at der er tale 
om arter, som typisk også vil kunne påvises i tilknytning til driften af et kommunalt rense-
anlæg.  
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Der findes som udgangspunkt ingen grænseværdier for spredning af mikroorganismer til 
det omgivende miljø. I lyset af, at procesluften behandles i RTO-anlægget findes der imid-
lertid ikke at være grund til at forvente, at der vil finde en betydende spredning af mikroor-
ganismer sted.  
 

6.3.2 Lugt 

Der er foretaget målinger og beregninger med henblik på at bestemme virksomhedens 
samlede maksimale lugtbidrag i omgivelserne /3/. 
 
Da der ikke tidligere er foretaget en kortlægning af virksomhedens betydende lugtkilder, er 
der i efteråret 2010 foretaget en nærmere gennemgang af alle væsentlige afkast på virk-
somheden. På grundlag heraf er der udtaget prøver til bestemmelse af lugtemissionen fra 
7 afkast, som er udpeget som værende potentielt betydende for det samlede lugtbidrag i 
omgivelserne.  
 
Efterfølgende er det vurderet, at emissioner mindre end 1.000 LE/s, i kombination med de 
enkelte afkasts placering og højde, ikke har betydning for det samlede lugtbidrag i omgi-
velserne. I 4 afkast fra henholdsvis 3 forbrændingsanlæg og et tromletømningsanlæg er 
lugtemissionen fundet at være større end 1.000 LE/s og supplerende prøver fra disse af-
kast har dannet grundlag for bestemmelse af lugtbidraget fra de eksisterende kilder på 
virksomheden. 
 
Lugtemissionen fra et kommende slamtørringsanlæg er empirisk bestemt på grundlag af 
dels de i tabel 4 anførte luftmængder, dels resultater fra lugtmålinger på tilsvarende an-
læg, idet det er antaget, at RTO-anlægget vil sikre en fjernelse af lugtstoffer på min. 90 %. 
 
Med baggrund heri er der ved hjælp af OML-multikildemodellen beregnet de i tabel 5 an-
førte lugtbidrag i omgivelserne. 
 
 

Beregningssituation 
Beregnet maksimalt  

lugtbidrag i omgivelserne 
(LE/m3) 

Eksisterende kilder 3 

Slamtørringsanlæg 2 

Eksisterende kilder 
og slamtørringsanlæg 

4 

Tabel 5. Beregnet maksimal koncentration af lugt i omgivelserne 
 
 
De maksimale lugtbidrag for de enkelte beregningssituationer forekommer ikke nødven-
digvis i samme punkt og i samme tidsrum, hvorfor bidragene ikke kan adderes. 
 
Det maksimale bidrag på 4 LE/m3 er fundet at ville optræde i industriområdet i afstande på 
400 – 600 meter mod nordvest. Den resulterende lugtspredning fra eksisterende kilder og 
et kommende slamtørringsanlæg er illustreret i figur 5. 
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Figur 5 . Den resulterende lugtspredning fra eksisterende kilder og et kommende 
slamtørringsanlæg vist som isopletkurver. 
 
 
I forbindelse med ovennævnte gennemgang af de eksisterende kilder og under den efter-
følgende prøveudtagning fandt der ændringer sted på ventilationssystemet i tilknytning til 
virksomhedens nye modtageanlæg, hvorfor der ikke kunne udtages repræsentative prø-
ver i afkastet herfra. Da afkastet vurderes at have en vis, om end begrænset, betydning 
for det samlede lugtbidrag i omgivelserne, er det foreslået, at der efter indkøring af slam-
tørringsanlægget foretages målinger i afkastet fra såvel slamtørringsanlægget som det 
nye modtageanlæg, og at disse resultater danner grundlag for en ny lugtberegning.  
 
Der er i Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. november 2009 om revurdering af virksom-
hedens gældende miljøgodkendelser stillet vilkår om, at virksomhedens samlede lugtbi-
drag i omgivelserne ikke må overstige 5 LE/m3 i boligområder og 10 LE/m3 i industriområ-
der. Med henvisning til de i tabel 5 anførte beregningsresultater vurderes det, at lugtbidra-
get fra et kommende slamtørringsanlæg ikke vil resultere i at disse grænseværdier over-
skrides. Det vurderes, at dette også vil være gældende for en beregningssituation, der 
indbefatter afkastet fra det nye modtageanlæg. 
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6.3.3 Slamtørringsanlæggets påvirkning af luftkvaliteten 

 
Med baggrund i de under afsnit 6.3.1 og 6.3.2 anførte undersøgelser og beregninger vur-
deres det, at driften af et kommende slamtørringsanlæg, hverken i sig selv eller i kumula-
tion med andre kilder vil resultere i en uacceptabel luftkvalitet i omgivelserne. 
 

6.4 Vand 

Det fordampede vand fra tørringen vil blive kondenseret til spildevand og afledt til Nyborg 
Renseanlæg, som er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med fosfor- og kvælstoffjer-
nelse. Udledningen af renset spildevand fra Nyborg Renseanlæg udgør ca. 3.000.000 m3 
om året og finder sted til Storebælt i et område, der er udpeget som internationalt natur-
beskyttelsesområde (Habitatområde H100 ”Centrale Storebælt og Vresen”). 
 
Tag- og overfladevand vil blive ledt til det offentlige regnvandssystem via Kommunekemis 
eksisterende system. 
 
Afbrænding af kondensatet som alternativ til den valgte procesudformning med for-
rensning og afledning til renseanlæg vurderes ikke hensigtsmæssig.  
 
Som der er redegjort for i det følgende forventes det forrensede kondensat at have en 
sammensætning, der gør det velegnet til behandling på et renseanlæg. Indholdet af me-
taller og miljøfremmede stoffer vil være så lavt, at det vurderes som uhensigtsmæssigt, at 
afbrænde kondensatet på Kommunekemis anlæg, der er målrettet håndtering af meget 
forurenet spildevand.  
 
Herudover vil en afbrænding ikke være umiddelbar gennemførlig og under alle omstæn-
digheder forbundet med meget store omkostninger. Kommunekemis samlede kapacitet til 
afbrænding af spildevand er ca. 40.000 t/år, og denne kapacitet er i forvejen udnyttet. Ka-
paciteten skal ses i forhold til spildevandsmængden fra slamtørringsanlægget på 80.000 
m /år. Afbrænding af spildevandsmængder i denne størrelsesorden vil enten kræve en 
meget omfattende udvidelse af Kommunekemis anlæg eller transport over formentlig sto-
re afstande til eventuelle eksterne anlæg i Danmark eller i udlandet. Ingen af foranstående 
muligheder anses for økonomisk realiserbare, og vurderes heller ikke som nævnt ovenfor 
miljømæssigt hensigtsmæssige. 

3

 
Den valgte procesudformning sikrer samtidig, at forrensningen resulterer i et restprodukt, 
hvor en stor del af ammoniak-indholdet i det modtagne slam opkoncentreres og vil kunne 
genanvendes til gødskningsformål eller til tekniske formål. Som beskrevet nedenfor vurde-
res det, at den valgte løsning modsvarer BAT på området.  
 

6.4.1 Næringsstoffer og organisk stof  

Spildevandsmængden fra slamtørringsanlægget forventes at udgøre ca. 80.000 m  om 
året (inkl. rengøringsvand m.m.).  

3

 
Inden kondenseringen ledes luften fra tørrerne igennem et posefilter, der sikrer at mæng-
den af partikler – og dermed suspenderet stof og stoffer bundet hertil - i spildevandet re-
duceres.  
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Under tørreprocesen vil en del af det våde slams indhold af kvælstof på ammoniakform 
afdampe.  
 
I figur 6 er der opstillet en massebalance for kvælstof, hvor fordelingen af den kvælstof 
(ammoniak), der afdamper under tørringen er illustreret. Massebalancen er opstillet for én 
driftstime, hvor driften svarer til fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet. 
 
Inden dampen fra tørringen kondenseres og afledes til renseanlægget vil ammoniakken 
blive opsamlet i en opløsning af svovlsyre (scrubber) hvorved der fremkommer en opløs-
ning af ammoniumsulfat. Denne proces sikrer en meget høj tilbageholdelse af ammoniak-
ken i dampen fra tørrerne. Den ammoniak, der måtte være tilbage efter passagen af 
scrubberen, vil fra kondensatorerne dels blive ledt til anlæggets luftrenseudstyr, dels blive 
ledt med spildevandet (kondensatet) til rensning på Nyborg Renseanlæg. 
 
I anlæggets luftrenseudstyr vil der som beskrevet i afsnit 6.3 ske en yderligere omdannel-
se af ammoniakken i forbindelse med RTO-enheden. 
 
 
 

30 
 



 

Afdamp fra 
tørring

Posefilter 

Scrubber

Ammoniumsulfat-
opløsning:

Kondensering

Til luftrensning Til renseanlæg 
(kondensat)

53 kg N

53 kg N

52,6 kg N

0,37 kg N

0,12 kg N 0,25 kg N

 
Figur 6 . Massebalance for kvælstof, der afdamper under tørreprocessen. Massebalancen er 
opstillet for en driftstime med fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet. En driftstime indebærer at der 
fremkommer ca.600 kg ammoniumsulfatopløsning, ca. 10 m3 spildevand (kondensat) og at der 
ledes ca. 2.600 Nm3 scrubbet procesluft til anlæggets luftrenseudstyr. 
 
Spildevandet (kondensatet), der skal afledes til Nyborg Renseanlæg, forventes efter pas-
sagen af de installerede renseforanstaltninger, som illustreret i figuren, at have en stof-
sammensætning, der svarer til de anførte maksimale døgnmiddelværdier angivet i tabel 6. 
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Parameter Enhed 
Maksimal 
årsmiddel 

Maksimal 
døgnmiddel 

Temperatur °C ≤ 40 ≤ 40 

pH - 6,5 - 9 6,5 - 9 

Suspenderet stof g/l 0,04 0,05 

COD g/l 2,6 3,5 

BOD g/l 1,8 2,4 

Ammonium (NH  – N) 4 g/l 0,025 0,035 

Total P g/l 0,04 0,05 
Tabel 6. Spildevandets forventede stofsammensætning  
 
Nyborg Kommune har tilkendegivet, at spildevandet vil kunne modtages på Nyborg Ren-
seanlæg uden en udbygning af de eksisterende enheder på anlægget. Der må dog på-
regnes øgede driftsomkostninger ved et øget luftforbrug til den biologiske proces. 
 
Det er med henvisning hertil lagt til grund, at langt hovedparten af det afledte ammonium 
vil blive fjernet i renseanlægget og uden at resultere i en væsentlig større koncentration 
heraf i det rensede spildevand. Det vurderes også, at dette vil gøre sig gældende for fos-
for og organisk stof. 
 
Det forventes endvidere på grundlag af en risikovurdering vedrørende metaller og miljø-
fremmede stoffer i kondensatet (se afsnit 6.4.2), at spildevandet fra slamtørringen ikke vil 
have en hæmmende effekt på nitrifikations- og denitrifikationsprocesserne i renseanlæg-
get.  
 
Da spildevandsmængden på ca. 80.000 m  fra slamtørringen samtidig kun vil udgøre en 
marginal mængde i forhold til den samlede behandlede spildevandsmængde på ca. 
3.000.000 m  på Nyborg Renseanlæg, vurderes det, at afledningen af spildevandet fra 
slamtørringen til renseanlægget ikke indebærer en væsentlig påvirkning af vandmiljøet 
med hensyn til næringsstoffer og organisk stof. Med henvisning hertil og i lyset af, at det 
rensede kondensat ikke vurderes anvendeligt til gødskningsformål på grund af et relativt 
lavt indhold af næringsstoffer er det vurderet, at afledning til renseanlægget modsvarer 
BAT på området.  

3
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6.4.2 Miljøfremmede stoffer og metaller 

Der er foretaget estimater for, hvordan metaller og organiske miljøfremmede stoffer i det 
modtagne slam vil fordele sig mellem kondensat og tørret slam /4/. Vurderingerne tager 
udgangspunkt i analyseresultater fra tørringsforsøg med slam fra Ejby Mølle Renseanlæg.  
 
DHI vurderer, at koncentrationerne af metaller og organiske stoffer i kondensatet generelt 
er lavere eller på niveau med middelkoncentrationerne målt i indløb til danske rensean-
læg. Koncentrationerne af nonylphenoler såvel som PAH-forbindelserne fluoren, phe-
nanthren, fluoranthen og pyren vurderes dog at være over de middelkoncentrationer, der 
er målt i indløb til danske renseanlæg /4/. 
 
I nedenstående tabel 7 er angivet estimater for den forventede typiske sammensætning af 
spildevandet fra slamtørringsanlægget for så vidt angår miljøfremmede stoffer og metaller. 
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Stof Enhed Koncentration 
Nonylphenoler μg/l 5,2 

DEHP μg/l 7,2 

LAS μg/l 300 

Acenapthen μg/l 0,005 

Benzo(a)pyren μg/l 0,07 

Benzo(g,h,i)perylen μg/l 0,01 

Fluoranthen μg/l 0,6 

Fluoren μg/l 0,4 

Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l 0,01 

Phenanthren μg/l 4,6 

Pyren μg/l 0,4 

Arsen μg/l 2,7 

Cadmium μg/l 0,06 

Cobolt μg/l 1,2 

Chrom μg/l 0,6 

Kobber μg/l 33 

Kviksølv μg/l 1 

Nikkel μg/l 5 

Bly μg/l 0,7 

Antimon μg/l 0,7 

Selen μg/l 3,9 

Tin μg/l 0,8 

Vanadium μg/l 4 

Zink μg/l 53 
Tabel 7. Spildevandets forventede typiske indhold af miljøfremmede stoffer og metaller 
 
 
DHI har foretaget en nærmere miljørisikovurdering af udledningen af metaller og organi-
ske stoffer fra Nyborg Renseanlæg ved tilledning af spildevandet (kondensatet) fra det 
kommende slamtørringsanlæg /4/. Som led i denne vurdering er der foretaget en estime-
ring af den merudledning fra Nyborg Renseanlæg til Storebælt, som 80.000 m3 spildevand 
pr. år fra slamtørringen på Kommunekemi vil give anledning til. De 80.000 m3 pr. år mod-
svarer fuld udnyttelse af slamtørringsanlæggets kapacitet.  
 
Grundlaget for DHI´s vurderinger er opstilling af massebalancer for fordelingen af de en-
kelte stoffer mellem henholdsvis kondensat og tørret slam på slamtørringsanlægget. Mas-
sebalancen indikerer, at generelt vil mindre end 1 % af metaller og organiske stoffer fra 
det våde slam blive ledt med kondensatet til Nyborg Renseanlæg.  
 
I forbindelse med miljørisikovurderingen har DHI regnet på forskellige scenarier med hen-
syn til sammensætningen af slammet til slamtørringsanlægget, således at risikovurderin-
gen også dækker situationer med modtagelse af svært belastet slam for så vidt angår 
indholdet af miljøfremmede stoffer og metaller. 
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DHI konkluderer, at tilledningen af kondensat til renseanlægget generelt kun vil forøge 
koncentrationen af metaller og organiske stoffer i udledningen fra Nyborg Renseanlæg 
med få procent.  Denne generelle konklusion dækker over, at der for en del stoffer vil væ-
re tale om en stigning i udløbskoncentrationen, mens det for nogle stoffer kan forventes, 
at tilledningen af spildevandet fra slamtørringsanlægget vil medføre en uændret eller lave-
re koncentration i udledningen fra renseanlægget.  
 
Som anført ovenfor bliver spildevandet fra Nyborg Renseanlæg udledt til Storebælt, i et 
område der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Habitatområde H100 
”Centrale Storebælt og Vresen”).  
 
Der foreligger ikke moniteringsdata til vurdering af de resulterende koncentrationer af me-
taller og organiske stoffer i recipienten, men spildevandet udledes i et område, hvor initial-
fortyndingen forventelig er stor. DHI vurderer således, at koncentrationen af metaller og 
organiske stoffer ikke ændres væsentlig uden for initialfortyndingszonen, og at tillednin-
gen af metaller og organiske stoffer via kondensatet ikke fører til overskridelse af vand-
kvalitetskrav uden for initialfortyndingszonen /4/. 
 
Af den af DHI udarbejdede rapport fremgår, at det udledte spildevand fra Nyborg Rense-
anlæg efter tilslutning af slamtørringsanlægget for tre stoffer vil have et indhold, der er 
mere end 10 gange de respektive miljøkvalitetskrav. For alle øvrige vurderede stoffer vil 
koncentrationen i det udledte spildevand være mindre end 10 gange miljøkvalitetskrave-
ne.  
 
De tre stoffer er arsen, kobber og nikkel, hvor det er beregnet, at koncentrationerne i det 
udledte spildevand vil være henholdsvis 12, 12 og 36 gange de respektive miljøkvalitets-
krav. Det fremgår imidlertid også, at koncentrationen i udløbet ikke berøres væsentligt af 
tilledningen af spildevand fra slamtørringsanlægget, og at de beregnede koncentrationer i 
den eksisterende situation uden spildevand fra slamtørringsanlægget er på samme ni-
veau. I henhold til DHI´s vurderinger vil tilledning af spildevandet fra slamtørringsanlægget 
således ikke medføre en stigning i udløbskoncentrationerne af arsen, kobber og nikkel fra 
renseanlægget. 
 
Som supplement hertil skal nævnes, at den fremtidige udløbskoncentration af nonylphe-
noler efter tilslutning af slamtørringsanlægget til renseanlægget er beregnet til op til 1,2 
gange miljøkvalitetskravet. I modsætning til situationen for ovenstående tre stoffer vurde-
res tilledningen af spildevand fra slamtørringsanlægget at kunne medføre en forøget ud-
løbskoncentration af nonylphenoler fra Nyborg Renseanlæg. Den ovenfor angivne værdi 
på 1,2 gange kvalitetskravet er beregnet for en situation, hvor det er forudsat, at slamtør-
ringsanlægget modtager svært belastet slam (dvs. med et højt indhold af nonylphenoler). 
 
I forlængelse af DHI´s vurderinger har COWI A/S for Nyborg Forsyning A/S foretaget en 
vurdering af fortyndingsforholdene omkring udløbsbygværket fra Nyborg Renseanlæg. 
Vurderingen er baseret på en simpel formel til en umiddelbar vurdering af fortyndingen ud 
fra oplysninger om udløbsbygværkets fysiske udformning. COWI bemærker, at fortyn-
dingsprocessen normalt opdeles i to faser: initialfortyndingen (fortyndingen lige over diffu-
soren, og som drives af densitetsforskellen mellem spildevandet og havvandet) og fjern-
fortyndingen (den videre fortynding af det fortyndede spildevand over diffusoren, hvor 
drivkraften er strøm og bølger). Begge processer afhænger af en række faktorer, der kan 
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variere over året, bl.a. variationer i densitetsforholdene og strøm- og bølgeforhold. CO-
WI´s vurdering udtrykker således en gennemsnitsbetragtning. 
 
COWI vurderer initialfortyndingen til at være ca. 40 – 45 gange og den gennemsnitlige for-
tynding over diffusoren til ca. 80 – 90 gange.  
 
På den baggrund vurderes det, at de resulterende koncentrationer af arsen, kobber og 
nikkel knyttet til udledningen af spildevand fra Nyborg Renseanlæg efter initialfortyndingen 
vil være lavere end de respektive miljøkvalitetskrav (for arsen og kobber ca. 30 % af mil-
jøkvalitetskravet og for nikkel ca. 90 % af miljøkvalitetskravet). For nonylphenol vurderes 
det, at det udledte spildevand efter initialfortyndingen vil være fortyndet til en koncentrati-
on på 3 % af miljøkvalitetskravet. For alle øvrige vurderede stoffer vil spildevandet efter 
initialfortynding være reduceret til en koncentration på 25 % eller mindre af miljøkvalitets-
kravene. 
 
Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at de af DHI opstillede massebalancer – og dermed 
også ovenstående resultater - er baseret på et konservativt grundlag, idet der heri ikke er 
indregnet den reducerende effekt, som slamtørringsanlæggets omfattende renseforan-
staltninger vil have på spildevandets indhold af metaller og organiske stoffer. Indholdet i 
procesluften fra tørrerne vurderes for mange stoffers vedkommende at ville være knyttet 
til støv, hvor posefiltret vil have en høj tilbageholdelseseffektivitet (rensningsgrad > 90 %). 
Da det tilbageholdte materiale i posefiltret føres tilbage til tørrerne vil de tilbageholdte stof-
fer være fjernet fra luften inden kondenseringen og de vil derfor ikke blive overført til spil-
devandet.   
 

6.4.3 Tag- og overfladevand 

Tag- og overfladevand fra slamtørringsanlægget vil blive ledt til den eksisterende offentli-
ge regnvandsledning, som også modtager tag- og overfladevand fra den øvrige del af 
Kommunekemi a/s. Ledningen har udløb i Storebælt øst for Kommunekemi. Området er 
en del af habitatområde nr. H100 (”Centrale Storebælt og Vresen”), 
 
Afledningen til det offentlige regnvandssystem vil ske via Kommunekemis eksisterende af-
løbssystem, som er opbygget med overvågning, alarmsystem og bassin til opsamling af 
vandet i uheldssituationer. Systemet gør det muligt at opsamle f.eks. slukningsvand i for-
bindelse med en eventuel brand i anlægget. 
 
Da al håndtering og opbevaring af slam sker i lukket bygning forventes overfladevand og 
tagvand ikke at være væsentligt belastet. Der træffes endvidere foranstaltninger for at 
imødegå risiko for tilførsel af stoffer til overfladevandet knyttet til spild eller uheld i forbin-
delse med opbevaring af hjælpestoffer og affald, jfr. afsnit 6.9. 
 
Det vurderes derfor, at slamtørringsanlægget ikke vil medføre en væsentlig tilførsel af for-
urenende stoffer til det tag- og overfladevand, der afledes fra Kommunekemi a/s. 
 

6.5 Risiko for uheld 
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Kommunekemis eksisterende aktiviteter er omfattet af bestemmelserne for kolonne-3 
virksomheder i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kon-
trol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen). Virksomhe-

 



 

den har, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 5, udarbejdet en sikkerhedsrapport 
efter anvisningerne i bekendtgørelsens bilag 4. 
 
Der er foretaget en vurdering af risikoforholdene vedrørende slamtørringsanlægget /5/. 
Der er identificeret følgende uheldsscenarier i forbindelse med slamtørringsanlæggets 
drift: 
 

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

 
På baggrund af konsekvensberegninger for de identificerede uheldsscenarier er det vur-
deret, at en eksplosion forårsaget af afdampet metan vil kunne forårsage skade på en kø-
lecontainer for opbevaring af peroxider, der er opstillet ca. 30 m fra slamsiloerne. Det er 
dog vurderet, at det alene vil være de udvendige dele af kølecontaineren, som vil kunne 
tage skade, og at en eksplosion ikke vil kunne initiere et uheld i oplaget af peroxider. 
 
For at minimere risikoen for en eksplosion forårsaget af afdampet metan vil anlægget bli-
ve forsynet med en række sikkerhedsforanstaltninger – bl.a. vil siloerne for opbevaring af 
vådt slam blive forsynet med kvælstofdække og iltdetektorer, som sikrer at anlægget ned-
lukkes ved for høj iltkoncentration. 
 
For de øvrige uheldsscenarier (brand i tørret spildevandsslam, støveksplosion i tørret 
spildevandsslam og brand i udslip fra naturgasledning) er det vurderet, at afstandene til 
andre bygninger og anlæg på Kommunekemi og til områder uden for hegnet er større end 
de beregnede konsekvensafstande. 
 
Det er samtidig vurderet, at der i tilknytning til eksisterende anlæg og oplag på virksomhe-
den eller uden for hegnet ikke vil kunne opstå uheld, der kan initiere et større uheld på 
slamtørringsanlægget. 
 

6.6 Affald 

Den største affaldsmængde fra driften af anlægget udgøres af det tørrede slam, hvilket vil 
udgøre 26.000 ton om året. Det tørrede slam vil blive afbrændt på miljøgodkendte for-
brændingsanlæg, hvor energiindholdet kan udnyttes til el- og fjernvarmeproduktion.  
 
Som en del af luftrensningen tilbageholdes kvælstof (ammoniak), hvilket medfører, at der 
årligt vil fremkomme en affaldsmængde på ca. 4.300 m3 i form af en vandig opløsning af 
ammoniumsulfat (40 %). Opløsningen vil på virksomheden blive opbevaret i lukket tank på 
ca. 60 m3. Ammoniumsulfat-opløsningen påregnes bortskaffet som genanvendeligt affald 
til enten gødskningsformål eller til tekniske formål, f.eks. som hjælpestof på forbræn-
dingsanlæg i forbindelse med drift af anlæg til NOx-reduktion. Alternativt vil opløsningen 
blive bortskaffet på Kommunekemis egne forbrændingsanlæg i overensstemmelse med 
den gældende miljøgodkendelse. Det vurderes, at afbrændingen vil kunne ske uden bety-
dende ændringer af emissioner fra forbrændingsanlæggene.  
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Affald i øvrigt vil blive sorteret, opbevaret og bortskaffet som tilsvarende affald fra Kom-
munekemis øvrige anlæg, herunder vil genanvendeligt affald så vidt muligt blive frasorte-
ret og bortskaffet til eksterne, miljøgodkendte anlæg med henblik på genanvendelse. 
 

6.7 Råstoffer og ressourcer 

6.7.1 Vand – og råstofforbrug ved driften 

Driften af anlægget vil medføre et vandforbrug til rengøringsformål på ca. 100 m3/år. 
  
De væsentligste råstoffer, der skal bruges ved driften af anlægget, udgøres af svovlsyre 
(ca. 900 m3 pr. år) og natriumhydroxid (ca. 15 m3 pr. år). Der er tale om råstoffer, der an-
vendes i meget store mængder i Danmark generelt. Forsyningen med kvælstof (N2) til 
kvælstofdækning af forrådssiloerne vil ske fra kommunekemis eksisterende anlæg. For-
bruget af råstoffer på slamtørringsanlægget vurderes ikke at have miljømæssig betydning. 
 

6.7.2 Energiforbrug ved driften 

Tørreprocessen vil foregå under udnyttelse af damp fra Kommunekemis eksisterende an-
læg til forbrænding af farligt affald.  
 
Forbruget af damp på slamtørringsanlægget til tørring af slammet vil ved fuld drift udgøre 
ca. 14 ton/time svarende til ca. 20 % af den samlede dampmængde, der fremkommer på 
forbrændingsanlæggene.  
 
I slamtørringsanlægget kondenseres det fordampede vand fra tørringen til spildevand, og 
kondenseringsvarmen fra denne proces vil blive overført til det lokale fjernvarmenet.  I 
sommerperioder, hvor fjernvarmebehovet ikke modsvarer produktionen af damp, anven-
des havvand fra Nyborg Fjord til køling. Forår og efterår sker der en gradvis overgang fra 
det ene kølemedie til det andet, således at der hele tiden afsættes maksimal varme til 
fjernvarmesystemet.  
 
Som følge af genvindingen af varmen i slamtørringsanlægget vil anlæggets nettoforbrug 
kun reducere Kommunekemis nuværende varmeproduktion med ca. 7 % svarende til ca. 
11 GWh/år. Kun en del af dette begrænsede varmetab vil i praksis skulle erstattes af an-
den varmeproduktion, da der i perioder af året i forvejen er et varmeoverskud. Fjernvar-
meleveringen reduceres derfor kun med ca. 3 %. 
 
Driften af anlægget vil ved fuld kapacitetsudnyttelse indebære et forbrug af strøm på ca. 6 
GWh/år.   
 
Energiforbruget ved tørringen af slammet modsvares imidlertid af, at det tørrede slam har 
en høj brændværdi, og at det efterfølgende vil indgå som brændselsressource til produkti-
on af el og varme.  
 
Endelig skal nævnes, at der vil være et transportbehov og et dermed forbundet forbrug af 
ressourcer til transport af slam til og fra tørreanlægget. Det er ikke muligt at fastlægge om-
fanget heraf nærmere, da dette vil bero på, hvor de kommende leverandører og modtage-
re er lokaliserede. Over større afstande vil transport af tørret slam dog indebære et væ-
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sentligt lavere ressourceforbrug, da tørringen medfører en stor reduktion af den mængde, 
som skal transporteres.  
 

6.7.3 Næringsstoffer 

Tilførslen af slam til anlægget vil kunne have afledte effekter på udnyttelsen af slammet 
som gødningsressource knyttet til indholdet af kvælstof og fosfor. Da det tørrede slam på-
regnes afhændet til forbrændingsanlæg vil indholdet af kvælstof og fosfor i det tørrede 
slam umiddelbart udgøre et tab i forhold til den mulige udnyttelse til jordbrugsformål.  
 
Imidlertid forventes det, at anlægget primært vil modtage slam, der ikke overholder græn-
seværdierne i slambekendtgørelsen, eller som af forsigtighedsgrunde eller manglende af-
sætningsmuligheder til jordbrugsformål under alle omstændigheder ønskes bortskaffet på 
anden måde end til jordbrugsformål. På den baggrund forventes det ikke, at tørringen af 
slammet og den efterfølgende anvendelse på forbrændingsanlæg vil indebære et væsent-
ligt tab af kvælstof eller fosfor som gødskningsressource. 
 
Samtidig indebærer driften af anlægget, at der som en del af processen foretages en 
fjernelse og opkoncentrering af kvælstof i form af ammoniumsulfat-opløsning, der poten-
tielt vil kunne finde anvendelse til jordbrugsformål. Alternativt forventes ammoniumsulfat-
opløsning at kunne finde anvendelse til tekniske formål, hvorved den vil kunne indgå som 
erstatning for rene råstoffer. 
 
Endelig skal nævnes, at Kommunekemi arbejder på at udvikle en metode, der vil gøre det 
muligt at udvinde fosfor fra forbrændingsaske med henblik på udnyttelse til gødning, her-
under fra forbrænding af tørret slam. I givet fald vil det åbne mulighed for, at asken fra for-
brændingen af det tørrede slam kan returtages og behandles, så askens indhold af fosfor 
kan nyttiggøres. Et sådant projekt indgår dog ikke i den aktuelle sag og forudsættes derfor 
behandlet særskilt i henhold til VVM-reglerne. 
 

6.8 Fauna & Flora 

6.8.1 Biotoper i nærområdet 

Øst for det påtænkte slamtørringsanlæg ligger Plantagen som et større skovområde samt 
strandenge langs Nyborg Fjord. Selve erhvervsområdet indeholder kun få spredte små-
biotoper, jfr. figur 7. Områderne er besigtiget og foreliggende oplysninger fra relevante da-
tabaser er gennemgået /6/. 
 
Arealet, hvor slamtørringsanlægget påtænkes placeret, er en del af et opfyldt område, der 
tidligere har været anvendt til industriformål. Størstedelen af arealet er tørt og grusbelagt. 
De seneste ca. 10 år har arealet stået ubenyttet. Et mindre delområde er under tilgroning 
med gråpil omgivet af græs- og urtevegetation. 
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Vandhul nordvest 
Kommunekemi a/s

 s”Plantage ” – skovarea ø

Figur 7.  Naturområder og biotoper i nærområdet 
 
 
Det ruderate område mod sydøst er ligeledes opfyldt område, og er generelt tørt og domi-
neret af græsser og høje urter. Den østlige del af dette område rummer mindre partier 
med strandoverdrev og strandengslignende vegetation.  
 
Vandhullet nordvest for Kommunekemi a/s er anlagt i forbindelse med udbygningen af er-
hvervsområdet. Arealet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som sø og mose.  
Området er omgivet af trådhegn. Brinkerne er meget stejle, og bortset fra de nederste 1-2 
meter af vandhulsbrinken er omgivelserne tørre.  Siden vandhullet er anlagt er der sket en 
voldsom tilgroning af området. Vandfladen og den våde del af vandhulsbrinken er dækket 
af en rørskov af tagrør. Arealet på den tørre del ovenfor vandhulsbrinken er domineret af 
græsser.  
 
Skovområdet (”Plantagen”) mod øst er en blandet løv- og nåletræsplantage, med bl.a.  
eg, bøg og ask, lind og sitka-gran. Den er plantet i første halvdel af 1900-tallet. Arealet er 
fredskov og indgår i fredningen af Knudshovedhalvøen.  Mod nord og øst afgrænses sko-
ven af golfbanen. Skoven har stor rekreativ betydning med et tæt net af slåede stier og 
skiltede veje. Der er tale om en forholdsvis ung skov, som ikke rummer de samme natur-
værdier som den ældre og biologisk langt mere interessante Slipsholm Skov i den østlige 
del af fredningen (ca. 1,5 km fra slamtørringsanlægget). Hovedparten af skoven afvandes 
af grøfter, men der findes spredte partier med fugtig bund og der blev registreret et enkelt 
vandhul med bl.a. lille vandsalamander.  
 
Projektarealet ligger ca. 175 meter fra den nærmeste strandeng langs den meget lavvan-
dede del af Nyborg Fjord. Der er registreret strandeng stort set hele vejen langs kysten fra 
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Lindholm Havn til Slipshavn. Strandengsarealerne nærmest Kommunekemi a/s udgøres 
af en ret smal bræmme på 5 til 75 meter mellem fjorden og skovområdet ”Plantagen”. Li-
gesom skoven er strandengen omfattet af fredningen af Knudshovedhalvøen.  
 
 
 

 
Figur 8. Strandeng øst for projektområdet 
 
 

6.8.2 Arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV 

Ved etableringen af slamtørringsanlægget fjernes bevoksningen på den del af selve pro-
jektarealet, der er under tilgroning. Projektområdet er meget forstyrret, har en lille udbre-
delse og er isoleret fra andre naturarealer. Det kan ikke udelukkes, at f.eks. markfirben vil 
kunne forekomme på stedet, men arealet vurderes ikke at være en egnet ynglelokalitet. 
 
De enkelte fugtige områder og småvandhuller i ”Plantagen” kan være levested for bilag 
IV-arterne Spidssnudet frø og Stor vandsalamander samt eventuelt Springfrø. Derudover 
er det sandsynligt, at en eller flere flagermusearter som Dværgflagermus eller Brunfla-
germus forekommer i området. De nærliggende strandenges værdi som levested for bilag 
IV-arter vurderes moderat. Det er muligt, at strandtudse i perioder yngler her, men arten 
trives ikke med tilgroningen af strandengen. Det skønnes muligt, at spidssnudet frø yngler 
i vandhullet nordvest for projektområdet, og det kan ikke udelukkes, at markfirben kan fo-
rekomme her, uanset det ikke er en oplagt ynglelokalitet. Det ruderate område mod øst 
kan være muligt levested for bilag IV-arten Markfirben. Generelt anses det for sandsynligt, 
at arter af flagermus anvender de nævnte områder til fouragering, herunder arter som kan 
leve i områdets industribygninger (f.eks. vandflagermus eller sydflagermus). 
 
De beskrevne lokaliteter vil ikke blive direkte berørt af projektet, og etablering og drift af 
slamtørringsanlægget vurderes heller ikke i øvrigt, at ville påvirke områderne eller bilag 
IV-arter, der vurderes at kunne forekomme i områderne.  
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Sammenfattende vurderes det, at projektet ikke vil medføre ødelæggelse af plantearter, 
som er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller beskadige eller ødelægge yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV. 
 

6.8.3 Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Områderne 
Storebælt øst for Nyborg og størstedelen af Nyborg Fjord indgår i EU-habitatområde nr. 
100 (”Centrale Storebælt og Vresen”). Udpegningsgrundlaget omfatter marsvin og natur-
typen Rev. Marsvin er tillige omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Projektarealet ligger i 
en afstand af ca. 400 meter fra habitatområdets grænse. Habitatområdet omfatter ikke 
landarealer nær Nyborg og dermed heller ikke de ovenfor beskrevne arealer nær anlæg-
get.  
 
Habitatområdet er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 116, der tillige om-
fatter fuglebeskyttelsesområderne F 73 (”Vresen og havet mellem Fyn og Langeland”, 
hvor udpegningsgrundlaget er Ederfugl) og F 98 (”Sprogø og Halsskov Rev” med Ederfugl 
og Splitterne som udpegningsgrundlag). Afstanden mellem slamtørringsanlægget og 
grænserne til de nævnte fuglebeskyttelsesområder vil være ca. 6 og ca. 7,5 kilometer. 
 
Tidligere var udbredelsen af habitatområde nr. 100 stort set sammenfaldende med fugle-
beskyttelsesområde nr. 73, men ved en supplerende udpegning af marine habitatområder 
i Danmark i 2008 blev habitatområde nr. 100 udvidet, så det nu omfatter hele den centrale 
del af Storebælt, herunder farvandet omkring Nyborg. Udvidelsen blev i januar 2010 ind-
arbejdet i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Efterfølgende er en 
yderligere udvidelse indarbejdet i henhold til bekendtgørelsen nr. 1079 af 25. november 
2011. Den supplerende udpegning, der omfatter et areal på 251 km2 syd for det hidtidige 
habitatområde H 100, er sket af hensyn til Marsvin. 
 
Habitatområdet nr. H99 ”Østerø Sø” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 115) er 
beliggende ca. 1,6 kilometer sydøst for anlægget. Udpegningsgrundlaget er naturtyperne 
”Kystlaguner og strandsøer”, ”Enårig vegetation på stenede strandvolde”, ”Flerårig vege-
tation på stenede strande” og ”Strandenge”. 
 
Habitatområde nr. H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 117), 
ligger ca. 3 kilometer sydvest for anlægget. Udpegningsgrundlaget er ”Stor vandsalaman-
der” og naturtyperne ”Flerårig vegetation på stenede strande”, ”Bøgeskove på morbund 
uden kristtorn”, ”Bøgeskove på muldbund”, ”Egeskove og blandskove på mere eller min-
dre rig jordbund” og ”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld” 
 
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde udover de ovenfor nævnte er den 
nordlige del af habitatområde nr.102 (”Søer ved Tårup og Klintholm”), hvortil afstanden er 
ca. 6,6 km. I dette område er bl.a. ”Klokkefrø” og ”Kransnålalgesøer” en del af udpeg-
ningsgrundlaget.  
 
Der er ikke udpeget Ramsarområder i området. 
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Af Natura 2000-Plan 2010-2015 for Centrale Storebælt og Vresen (Natura 2000-område 
nr. 116) fremgår, at prognosen (bevaringsstatus) er ugunstig eller vurderet ugunstig for 
Marsvin på grund af en markant nedgang i bestanden bl.a. som følge af bifangster af 
marsvin i fiskenet, og for Rev, bl.a. pga. for høj tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige 
stoffer. For Ederfugl og Splittterne betragtes prognosen ligeledes som ugunstig. 
 
For Østerø Sø fremgår af Natura-2000 planen, at der er udpeget en række trusler i forhold 
til naturtyperne på udpegningsgrundlaget, bl.a. er næringsstofindholdet i kystlagunen højt, 
hvilket resulterer i forhøjet algemængde og dårlig sigt i vandfasen. Det er vurderet, at der 
er en betydelig intern belastning med næringsstoffer, der er ophobet i lagunens bund. 
Prognosen er vurderet ugunstig for Lagune på grund af stærkt forhøjet næringsstofind-
hold, og for Strandeng på grund af lille areal og fragmentering, invasive arter, tilgroning og 
uhensigtsmæssig hydrologi. På grund af manglende kortlægning er prognosen for Enårig 
vegetation på stenede strandvolde og Flerårig vegetation på stenede strande ukendt. I 
henhold til tillægget til basisanalysen er tålegrænseintervallet for Østerø Sø (strandeng) 
30 – 40 kg N/ha/år, og kvælstofafsætningen er overslagsmæssigt beregnet til 10 – 15 kg 
N/ha/år.  
 
I Natura-2000 planen for Kajbjerg Skov er anført, at prognosen er ugunstig eller vurderet 
ugunstig for skovnaturtyperne, fordi næringsstofbelastning med kvælstof fra luften oversti-
ger den høje ende af tålegrænseintervallet på næsten hele arealet og på grund af intensiv 
skovdrift. Prognosen er på grund af manglende kortlægning angivet som ukendt for Stor 
vandsalamander og for Strandvold med flerårige planter. I tillægget til basisanalysen er tå-
legrænseintervallerne angivet til 10 – 20 kg N/ha/år for naturtyperne i udpegningsgrundla-
get. Kvælstofafsætningen er overslagsmæssigt beregnet til 20 – 25 kg N/ha/år. 
 
  
Vurderinger 
Der er foretaget en vurdering af den potentielle deposition af kvælstof, som driften af 
slamtørringsanlægget vil kunne give anledning til /7/. 
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g NO2. 

Beregningerne er baseret på den maksimale emission af ammoniak (NH3) og kvælstof-
oxider (NOx) fra slamtørringsanlæggets afkast efter rensning af luften, og med anvendel-
se af OML-Multi i kombination med estimater for depositionshastigheden af henholdsvis 
NH3 o
 
Det er overslagsmæssigt beregnet, at depositionen ved nærmeste Natura-2000 område 
på land (Østerø Sø) vil være ca. 0,02 kg N/ha/år. Ved Kajbjerg Skov er depositionen be-
regnet til ca. 0,01 kg N/ha/år. De beregnede værdier er gældende for den del af hvert om-
råde, der ligger i den korteste afstand fra slamtørringsanlægget. 
 
Det skal bemærkes, at der er tale om konservative estimater af den potentielle deposition, 
bl.a. fordi, at det ikke er indregnet, at deposition vil fjerne stof under transporten mellem 
kilden og beregningspunktet, og at der er anvendt konservative værdier for deposi-
tionshastighederne.  
 
Det beregnede bidrag fra slamtørringsanlægget udgør for Østerø Sø mindre end 1 promil-
le af tålegrænsen for naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Som beskrevet ovenfor vur-
deres den samlede kvælstofdeposition i området ikke at overskride tålegrænsen.  
 

 



 

For Kajbjerg Skov må den eksisterende samlede N-deposition i området som udgangs-
punkt antages at overstige tålegrænsen, idet den i basisanalysen angivne kvælstofafsæt-
ning ligger i et interval, der svarer til eller er højere end den øvre værdi af tålegrænsein-
tervallet. Det beregnede bidrag fra slamtørringsanlægget vil udgøre ca. 1 promille af den 
nedre værdi af tålegrænseintervallet, og mindre end 0,5 promille af den nuværende sam-
lede kvælstofdeposition i området.  
 
I forhold til Natura-2000-områder beliggende i større afstande fra anlægget, herunder  
Habitatområde nr. 102 (”Søer ved Tårup og Klintholm”), vil kvælstoftilførslen være væ-
sentligt lavere end ved Østerø Sø og Kajbjerg Skov. 
 
Da de beregnede depositioner af kvælstof fra slamtørringsanlægget er yderst beskedne, 
og da der yderligere ligger konservative betragtninger bag beregningerne, hvilket betyder 
at resultaterne er overestimerede, vurderes det, at kvælstoftilførslen fra anlægget til Natu-
ra-2000-områderne er ubetydelige. 
 
Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at det af Miljøcenter Odenses revurdering af Kom-
munekemi as´s generelle miljøgodkendelse af 27. november 2009 fremgår, at udlednin-
gen af næringsstoffer fra Kommunekemis anlæg vurderes at være meget begrænset, her-
under vurderes det, at driften ikke vil have nogen påvirkning af Østerø Sø. 
 
Der forekommer næppe rev i de dele af det marine habitatområde Nr. H100, der ligger 
nærmest Kommunekemi a/s, men formodentligt forekommer der forholdsvis ofte marsvin i 
de kystnære dele af området, herunder i Nyborg Fjord. 
 
Som beskrevet i afsnit 6.4.2 er der udført en miljørisikovurdering af udledningen af metal-
ler og organiske stoffer, som spildevandet (kondensatet) fra slamtørringsanlægget kan gi-
ve anledning til via afledning til Nyborg Renseanlæg /4/. Det er i denne forbindelse vurde-
ret, at koncentration af metaller og organiske stoffer i det rensede spildevand ikke ændres 
væsentlig uden for initialfortyndingszonen, og at tilledningen af metaller og organiske stof-
fer via kondensat ikke fører til overskridelse af vandkvalitetskrav uden for initialfortyn-
dingszonen. 
 
Generelt vil mindre end 1 % af metaller og organiske stoffer fra det våde slam blive ledt 
med kondensatet til Nyborg Renseanlæg. En sammenligning af koncentrationen af metal-
ler og organiske stoffer i udledningen uden kondensat og med kondensat, indikerer at no-
nylphenol er et af de stoffer, hvor koncentrationen stiger procentvist mest. Da der samtidig 
foreligger resultater fra studier med fisk og dafnier, hvor nonylphenols hormonforstyrrende 
effekter er påvist ved koncentrationer fra 10-20 µg/l, er det i miljørisikovurderingen valgt at 
undersøge, om der er skadelige virkninger på fisk og pattedyr for nonylphenol. 
 
Under antagelse af at tilledningen af kondensat til renseanlægget vil modsvare kondensat 
fra stærkt belastet slam (dvs. slam svarende til 95 % fraktilen målt i danske renseanlæg), 
og en anslået initialfortynding ved udledning til recipienten på 10, er koncentration af no-
nylphenol i vandmiljøet estimeret til 0,037μg/l, hvilket er væsentligt lavere end koncentra-
tionen, hvor der er påvist hormonforstyrrende effekter (10-20 µg/l).  
 
I en EU risikovurderingsrapport for nonylphenol er PNEC (Predicted No Effect Concentra-
tion) beregnet til 0,33 μg/l for vandmiljøet. PNEC udtrykker en koncentration, hvor der ikke 
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forventes at være effekter på vandmiljøet. Koncentrationen i udledningen fra renseanlæg-
get efter initialfortyndingen (0,037μg/l) vil således være ca. 10 gange lavere end PNEC. 
 
Endvidere er den forventede koncentration af nonylphenol i fisk under antagelse af oven-
stående scenarie undersøgt, idet marsvinene i Storebælt lever af fisk. Koncentrationen af 
nonylphenol i fisk øverst i fødekæden er estimeret til at være mellem 0,78 μg/kg og 55,5 
μg/kg. I EU’s risikovurderingsrapport er PNECoral for pattedyr bestemt til 10 mg/kg føde, 
hvilket er markant højere end den i nærværende sammenhæng estimerede koncentration. 
Det vurderes således, at projektet ikke vil have negative konsekvenser for Marsvin. 
 
Det vurderes endvidere, at det valgte anlægsdesign med luftrensning i form af bl.a. ter-
misk forbrænding (jfr. afsnit 6.3.1) sikrer, at emissionen af andre stoffer reduceres til et ni-
veau, der vil være uden betydning for depositionen i omgivelserne, herunder NATURA-
2000-områderne. 
 
Vedrørende Ederfugl og Splitterne er det i forhold fuglebeskyttelseområderne i Natura-
2000-område nr. 116 ligeledes vurderet, at anlægget ikke vil medføre negative påvirknin-
ger.  
 
I lyset af det planlagte anlægs placering og udformning vurderes, at anlægget heller ikke 
på anden måde, herunder med hensyn til støj, vil have betydning for Natura-2000-
områderne. 
 
Sammenfattende vurderes det, at slamtørringsanlægget ikke vil medføre påvirkninger, der 
vil kunne skade Natura-2000-områderne, herunder ikke medføre negative påvirkninger på 
de arter og naturtyper i områderne, der indgår i udpegningsgrundlaget.  
 

6.9 Jord og grundvand 

Som led i revurderingen af virksomhedens tidligere gældende godkendelser er der i 2009 
foretaget nærmere vurderinger af jord og grundvandsforholdene. I Miljøcenter Odenses 
afgørelse af 27. november 2009 er således anført:   
 
En stor del af Kommunekemis område er allerede registreret efter jordforureningslovens § 
5, dvs. på vidensniveau 2. Endvidere er en del af anlægget placeret på opfyld i Nyborg 
Fjord. 
 
Nærmeste boring til almene vandforsyningsanlæg er ca. 2.200 meter væk, DGU nr. 
147.58 tilhørende Hjulby Bro Vandværk. Kommunekemi har selv en aktiv boring i sporom-
rådet vest for Containerplads Nord. Fra denne boring er der givet indvindingstilladelse fra 
Fyns Amt til at indvinde 165.000 m3/år til køle-/procesformål. 
 
Lokaliteten ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Geologien i områ-
det består for de øverste 10 meter af fyld, sand og saltvandsgytje/tørv. Disse aflejringer 
overlejrer skrivekridt. Potentialet ligger i området omkring 0 meter over havet (moh). Ter-
rænoverfladen findes i 1-2 moh. Grundvandet i området strømmer mod syd, mod Nyborg 
Fjord. Da området er beliggende kystnært er der ingen grundvandsinteresser i området. 
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Eventuelt udslip vil således ikke kunne påvirke grundvandsressourcerne, men vil kunne 
påvirke overfladevandet. Risikoen for udslip til overfladevandet bør derfor minimeres ved 

 



 

at indrette og konstruere virksomheden, så der ikke kan ske udslip til virksomhedens over-
fladevand. 
 
De anførte forhold og vurderinger vil også være gældende i forhold til den aktuelle sag om 
opførelse af et slamtørringsanlæg.  
 
Slamtørringsanlægget med tilhørende modtagefaciliteter, siloer og anlæg til opbevaring af 
råstoffer vil blive placeret i en bygning med tæt gulv med mulighed for opsamling af even-
tuelle spild. Svovlsyre og ammoniumsulfatopløsning vil blive opbevaret i dobbeltvæggede 
tanke med lækagealarm, der opstilles udendørs på et befæstet areal, beskyttet mod på-
kørsel - alternativt i tanke opstillet i betonkummer, som vil kunne rumme indholdet af hver 
tank.  
 
Anlægget vurderes på den baggrund ikke at være forbundet med væsentlig risiko for foru-
rening af jord, grundvand eller overfladevand. 
 
Som oplyst af Region Syddanmark er store dele af grunden kortlagt på vidensniveau 2 i 
henhold til lov om forurenet jord. Slamtørringsanlægget vil imidlertid ikke indbefatte opfø-
relse af kontor- eller velfærdsfaciliteter, hvorfor denne problemstilling alene vurderes at 
være knyttet til bygge- og anlægsfasen, jfr. redegørelsen herfor i afsnit 6.16.  
 

6.10 Trafik 

Transport af slam til behandling på anlægget og bortkørsel af det tørrede slam vil ske med 
lastbiler. Lastbilerne vil fra leverandør- og aftagerstederne benytte Den Fynske Motorvej 
frem til frakørsel 45, hvorfra der via Storebæltsvej, Slipshavnsvej og Lindholmvej er ca. 1 
km til indkørslen til Kommunekemi, se figur 9. Trafikken fra det overordnede vejnet og 
til/fra anlægget vil ikke passere boligområder eller andre forureningsfølsomme områder. 
 
 

 
Figur 9. Rute for lastbilkørsel mellem Den Fynske Motorvej og Kommunekemi a/s  
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På Slipshavnsvej er den nuværende årsdøgntrafik i henhold til målinger udført af Nyborg 
Kommune i 2009 opgjort til 1720 biler pr. døgn. Hverdagsdøgntrafikken er opgjort til 2227 
biler pr. døgn. Andelen af lastbiler er forholdsvis høj (35 % på hverdage). Tallene er gæl-
dende for strækningen mellem Delfinvej og Lindholmvej.  
 
De forventede 54 lastbilpassager pr. dag, som slamtørringsanlægget vil generere ved fuld 
drift, vil betyde, at trafikmængden på Slipshavnsvej på hverdage vil blive forøget med ca. 
2,4 %. Lastbiltrafikken vil isoleret set blive forøget med ca. 7 %. Ændringerne vurderes at 
være af en størrelse, der ikke vil have væsentlig betydning for trafikafviklingen eller for ve-
jenes omgivelser 
 
De 54 lastbilpassager vil medføre, at lastbiltrafikken til og fra Kommunekemi a/s vil blive 
forøget med ca. 50 %.  Under de nuværende forhold kan deklarationskontrollen i portvag-
ten indebære situationer, hvor lastbiler til anlægget kortvarigt må holde på Lindholmvej in-
den indkørsel til Kommunekemi.  Der er løbende tiltag til at imødegå problemer i forbin-
delse hermed og det indgår som en overvejelse, at etablere særskilt indkørselsmulig-
hed/modtagekontrol for slamtransporterne, således at disse uden forsinkelse kan køre til 
slamtørringsanlægget. 
   

6.11 Kulturarv og materielle goder  

Anlægget etableres på et areal inden for Kommunekemis eksisterende afgrænsning. I re-
degørelsen for den gældende Lokalplan 124/2002 for området er anført, at der ikke er re-
gistreret jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet, men at det ikke kan udeluk-
kes, at området kan omfatte sådanne.  
 
Det aktuelle areal for placering af slamtørringsanlægget har tidligere været anvendt til 
bygge- og anlægsformål i forbindelse med bygningen af Storebæltsforbindelsen, hvorfor 
der allerede kan være foretaget jordarbejder i forbindelse med etablering af fundamenter 
m.v.  
 
Det anses umiddelbart ikke for sandsynligt, at der vil blive truffet fortidsminder i forbindel-
se med bygge- og anlægsarbejderne ved etableringen af slamtørringsanlægget. Såfremt 
der imidlertid under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder vil arbejdet blive standset 
i det omfang, at det berører fortidsmindet, og Odense Bys Museer vil blive kontaktet i 
overensstemmelse med bestemmelserne i museumslovens § 27. Museet vil herefter tage 
stilling til, om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, inden arbejdet kan fortsæt-
te. 
 
Selve projektarealet har ingen rekreativ værdi, og etablering og drift af anlægget vurderes 
ikke at få negative konsekvenser for naboområdernes rekreative værdier, herunder for 
mulighederne for at færdes og opholde sig i skovområderne øst for anlægget, og anven-
delse af disse arealer til jagtformål, golf m.v. Ligeledes vurderes det, at anlægget ikke vil 
have konsekvenser for kvaliteten af badevandsområder, herunder områderne langs ky-
sten nord og nordøst for anlægget. Anlægget vil heller ikke berøre tilgængelighed til de 
rekreative områder, jfr. afsnit 6.13. 
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6.12 Landskabet 

Slamtørringsanlægget påtænkes etableret i lukkede bygninger, der vil fremtræde som ét 
samlet anlæg. De højeste dele af anlægget vil udgøres af forrådssiloerne og af siloerne til 
tørret slam, som vil have en højde på ca. 25 meter over terræn samt af skorstenen, der vil 
blive 50 meter høj. Til sammenligning er skorstenen på Kommunekemis eksisterende an-
læg ca. 75 meter høj. 
 
Etableringen af anlægget i bygningsanlæg vurderes at ville medvirke til, at anlægget vil 
kunne fremtræde som en sammenhængende og mere harmonisk helhed. 
 
I efterfølgende figur 11, 12 og 13 er vist illustrationer af det påtænkte anlæg set fra 3 for-
skellige retninger, jfr. figur 10. 
  
 
 

 
Figur 10. Visualiseringspunkter benyttet i figur 11 (KK01), figur 12 (KK02) og figur 13 (KK03) 
 
 
Slamtørringsanlægget vil med den påtænkte beliggenhed være synlig fra kysten, men da 
anlægget placeres i tilknytning til de eksisterende industrielle anlæg af tilsvarende dimen-
sioner vurderes det ikke at ville medføre en yderligere væsentlig påvirkning af kystland-
skabet. 
 
Anlæggets synlighed set fra kysten vil endvidere bero på den konkrete, fremtidige udnyt-
telse af havnearealerne mellem anlægget og kysten. I henhold til Nyborg Kommunes for-
slag til lokalplan nr. 122 vil fremtidig bebyggelse på havnearealerne kunne opføres i en 
højde på op til 12,5 meter over terræn, men således at silo-, tankanlæg og lignende kan 
opføres i højder på op til 40 meter. 
 

47 
 



 

48 
 

Slamtørringsanlægget vil være synligt fra de nærmestliggende dele af erhvervsområdet, 
og fra strækningen langs Lindholm Havnevej/den vestlige afgrænsning af Plantagen mod 
øst. På en del af denne strækning vil anlægget dog i nogen grad blive sløret af eksiste-
rende anlæg og bebyggelse, og af randbeplantningen langs Kommunekemis østlige af-
grænsning. I forhold boligområder og rekreative områder mod nord og mod vest skønnes 
det, at alene skorstenen vil kunne have visuel betydning.  
  
Det skal bemærkes, at detailprojekteringen af anlægget vil kunne betyde justeringer af an-
lægget, og at den endelige udformning af bygningsanlægget derfor vil kunne afvige fra det 
illustrerede. Anlæggets overordnede dimensioner og udformning vil dog svare til det be-
skrevne, og de eventuelle justeringer af udformningen forventes derfor ikke at ville ændre 
på vurderingen af anlæggets landskabelige betydning.
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Figur 11. Visualisering af det påtænkte anlæg set fra sydvest (punkt KK 01, jfr. figur 9) 
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Figur 12. Visualisering af det påtænkte anlæg set fra sydøst (punkt KK 02, jfr. figur 9) 
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Figur 13. Visualisering af det påtænkte anlæg set fra Lindholm Havnevej øst for Kommunekemi a/s (punkt KK 03, jfr. figur 9) 



 

6.13 Offentlighedens adgang  

Slamtørringsanlægget etableres på en del af Kommunekemis eksisterende indhegnede 
område, og berører således ikke arealer, der i dag er offentligt tilgængelige. Der er i over-
ensstemmelse med lokalplan 124 anlagt en stiforbindelse umiddelbart syd for Kommune-
kemis område, der sikrer forbindelse mellem Plantagen og byområderne vest for er-
hvervsområdet. 
 
Trafikken til og fra anlægget vil ske på eksisterende veje med en del tung trafik, og vurde-
res ikke at ændre barriereeffekter som følge af trafik. 
 

6.14 Kumulative forhold 

Som led i redegørelsen for slamtørringsanlæggets miljømæssige konsekvenser for omgi-
velserne er det i de relevante vurderinger sikret, at påvirkningerne ses i sammenhæng 
med påvirkningerne fra Kommunekemis øvrige anlæg, jfr. herunder afsnit 6.2 og afsnit 
6.3, og for så vidt angår spildevand i sammenhæng med den samlede udledning fra Ny-
borg Renseanlæg. 
 
Under henvisning hertil og på baggrund af det planlagte anlægs lokalisering og den kom-
munale planlægning i området vurderes det, at der ikke i øvrigt er væsentlige kumulative 
forhold. 
 

6.15 Socioøkonomiske effekter 

Ved socioøkonomiske effekter forstås først og fremmest samfundsmæssige eller lokal-
samfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grundlaget for et områdes sociale struktur og 
erhvervsliv, herunder påvirkningen på indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de 
forventede miljøpåvirkninger. 
 
På grundlag af de undersøgelser, der er foretaget for at belyse slamtørringsanlæggets 
miljøpåvirkninger, vurderes det, at miljøpåvirkningerne ikke vil give anledning til negative 
socioøkonomiske effekter. 
 

6.16 Anlægsfasen 

Bygge- og anlægsarbejdet, der forventes igangsat så snart alle nødvendige tilladelser fo-
religger, vil strække sig over en periode på knap halvandet år. 
 
Arbejdet vil fortrinsvis finde sted inden for normal arbejdstid på ugens hverdage. I slutfa-
sen vil der dog kunne opstå behov for at arbejde i weekends for at indhente en eventuel 
forsinkelse. 
 
Da området ikke er bebygget vil projektet ikke være forbundet med støvfrembringende 
nedrivningsarbejde. Området har imidlertid tidligere været anvendt til støbning af brodele 
til Storebæltsbroen og nedbrydning af fundamentrester herfra vil eventuelt kunne komme 
på tale. 
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Det anslås, at der vil skulle bortskaffes ca. 3.000 m3 overskudsjord, som på grund af de 
tidligere aktiviteter i området, kan være forurenet, jfr. afsnit 6.9. Opgravning, håndtering og 
bortskaffelse af overskudsjorden vil finde sted i overensstemmelse med virksomhedens 
interne procedure nr. 200/00PR044 om opgravning og arbejde i forurenet jord. Det følger 
bl.a. heraf, at arbejdet vil blive tilrettelagt og udført i et tæt samarbejde med Nyborg Kom-
mune. 
 
I forbindelse med etableringen af en kældersektion 4 meter under terræn vil der kunne 
opstå behov for en kortvarig grundvandssænkning. Det oppumpede grundvand vil blive 
ledt til det offentlige afløbssystem efter nærmere aftale med Nyborg Kommune. 
 
Der forventes ikke, at fremkomme affaldstyper eller –mængder i forbindelse med bygge- 
og anlægsarbejderne, der ikke kan håndteres og bortskaffes indenfor eksisterende ord-
ninger. 
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7. Foranstaltninger til at undgå, nedbringe eller 
neutralisere skadevirkninger 

 
Den væsentligste foranstaltning til at sikre, at det planlagte anlæg ikke vil have væsentlige 
miljømæssige konsekvenser for omgivelserne er knyttet til, at anlægget lokaliseres 
hensigtsmæssigt i forhold til naboområdernes nuværende og planlagte anvendelse, og 
afstandene til de enkelte områder i forhold til deres forureningsfølsomhed. 
 
Endvidere sikrer lokaliseringen af anlægget, at den hertil knyttede trafik kan afvikles 
hensigtsmæssigt uden at berøre forureningsfølsomme områder. 
 
Væsentlige foranstaltninger knyttet til begrænsning af anlæggets forurening omfatter 
endvidere: 

 
- Der vil blive stillet krav om, at relevante installationer skal overholde specifikke 

krav til støjudsendelse (ventilationsanlæg og afkast i skorsten) 
 

- Der vil i anlæggets opbygning blive integreret foranstaltninger til at reducere 
indholdet af stoffer i den luft, der udledes fra anlægget, og i det spildevand, der 
fremkommer ved processen 

 
- Spildevand ledes til offenligt spildevandsanlæg, hvor det renses inden udledning  

 
- Det tørrede slam vil blive udnyttet til produktion af el og varme 

 
- Anlægget vil blive indrettet med henblik på at imødegå risiko for forurening af 

jord, grundvand og overfladevand 
 

- Anlægget vil blive indrettet og drevet i overensstemmelse med relevante 
retningslinjer for bedste tilgængelige teknik 

 
- Anlægget vil blive omfattet af Kommunekemis integrerede miljø- og sikkerheds-

ledelsessystem, som er certificeret i henhold til DS/ISO 14001 og OHSAS 18001 
 
Det er på den baggrund vurderet, at etablering og drift af det planlagte anlæg ikke vil 
medføre væsentlige skadevirkninger i omgivelserne. Der vurderes således ikke, at ville 
fremkomme skadevirkninger, der nødvendiggør yderligere foranstaltninger. 
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8. Anvendte metoder og mangler ved oplysninger og 
vurderinger  

 
VVM-redegørelsen bygger på faglige vurderinger foretaget på baggrund af dels den 
foreliggende dokumentation, dels gældende grænseværdier og normal anvendt praksis 
inden for de respektive områder.  
 
Usikkerheder relateret til det benyttede baggrundsmateriale er anført i teksten i 
forbindelse med gennemgangen af de miljømæssige problemstillinger. Disse usikkerheder 
vurderes dog ikke at have betydning for VVM-redegørelsens konklusioner. 
 

9. Overvågning 
 
Miljøpåvirkningerne i forbindelse med anlægsfasen vil være begrænsede, og der vurderes 
derfor ikke at være behov for en særlig overvågning i forbindelse hermed. 
 
Overvågningen af de med anlæggets drift forbundne miljøpåvirkninger vurderes at kunne 
baseres på dels de krav til anlægget, der fastsættes i medfør af miljøbeskyttelsesloven, 
dels myndighedernes tilsyn og overvågning af miljøtilstanden i omgivelserne. 
 
De krav til anlægget, der fastsættes i medfør af miljøbeskyttelsesloven vil fremgå af 
Miljøstyrelsen Odenses endelige miljøgodkendelse og af Nyborg Kommunes tilladelse til 
afledning spildevand til det offentlige spildevandssystem. Kravene vil bl.a. omfatte 
monitering og registrering af forskellige driftsparametre, kontrol af det modtagne slam, 
målinger til eftervisning af, at støj- og lugtgrænser overholdes samt udtagning af 
spildevandsprøver til analysering for en række forskellige parametre. 
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10. Baggrundsrapporter 
 
Udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er sket på grundlag af en række baggrunds-
rapporter, hvor resultaterne af de enkelte delundersøgelser fremgår detaljeret. 
 
Baggrundsrapporterne omfatter: 
  

1. Miljømåling – ekstern Støj - Kommunekemi a/s – Slamtørringsanlæg. 
Rapport udarbejdet af Riis Akustik ApS. Dateret 9. august 2010. 

 
2. Vurdering af stoffer i luft fra slamtørringsanlæg. Notat udarbejdet af Force 

Technology. Dateret 7. februar 2011. 
 

3. Kommunekemi, Nyborg – Beregning af lugt i omgivelserne i forskellige driftssitua-
tioner. Rapport udarbejdet af Force Technology. Dateret september 2011. 

 
4. Miljørisikovurdering af udledning af metaller og organiske stoffer fra slamtørrings-

anlæg ved Kommunekemi. Rapport udarbejdet af DHI. Dateret 2010.11.12. 
 

5. Notat vedrørende vurderinger i forhold til risiko. Notat udarbejdet af Rambøll. Date-
ret 2011-06-30. 

 
6. Bidrag til VVM-redegørelse for etablering af anlæg til tørring af spildevandsslam på 

Kommunekemi a/s (Flora og Fauna). Notat udarbejdet af Linnea Consult ApS, da-
teret 20. juli 2010 samt tillæg dateret 14. juli 2011 vedrørende påvirkning af fugle-
beskyttelsesområder i forbindelse med etablering af slamtørringsanlæg på/ved 
Kommunekemi a/s. 

 
7. Kommunekemi, Nyborg – Beregning af depositionen af kvælstof fra slamtørring. 

Rapport udarbejdet af Force Technology. Dateret september 2011. 
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