Kommunekemi a/s
Lindholmvej 3
5800 Nyborg
Att. Ninna Johnsen

Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. ODE-430-00156
Ref. Johje/klhou
Den 28. november 2008

Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for anvendelse af jordhal til mellemlagring af slagge.
Miljøcenter Odense har den 23. juni 2008 modtaget ansøgning fra Kommunekemi a/s om etablering og drift af mellemlager af slagge i Jordhallen. Ved
e-mail af 23. oktober 2008 har Kommunekemi a/s fremsendt supplerende
oplysninger om drift af Jordhallen i forbindelse med mellemlagring af slagge.
Afgørelse
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.
Oplysninger i sagen
Kommunekemi a/s har ved miljøgodkendelse af 27. december 1994 om
etablering af et oplag af termisk renset jord. Da kommunekemi ikke længere
behandler forurenet jord, har hallen, som er godkendt til dette formål, gennem længere tid været benyttet til oplagring af diverse emballager m.v.
Kommunekemi ønsker derfor at lagerhallen bliver anvendt som mellemlager
for opbevaring af slagge.
Slagge fra Kommunekemis forbrændingsprocesser aflæsses således i hallen fra de forholdsvis små slaggecontainere, som slaggerne falder ned i
efter udbrænding, og læsses efterfølgende i storcontainer.
Formålet med den ændrede håndtering af slaggerne er, at optimere vores
transport af slagge til Kommunekemis specialdepot ved Klintholm, da lastbilerne vægtmæssigt vil blive fyldt op til deres maksimale lasteevne, med
deraf færre transporter til følge, og reduceret CO2-udledning. Desuden vil
Kommunekemi opnå en række andre driftsmæssige fordele, bl.a. en reducering af antallet af transporter i forbindelse med helligdage.
Pålæsningen af slagger vil ske med gummiged. Lastbilen placeres inde i
hallen, når der læsses op således evt. spild derfra vil derfor forblive inde i
hallen.

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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Slaggen er fugtig og varm, og afgiver derfor vanddamp til omgivelserne når
der graves i bunken. For at sikre godt udsyn i hallen også imens der graves
i stakken - etableres der ventilation i tagets rygning, således vanddampen
kan undslippe til det det fri.
Der etableres en rist i hallen, således slaggerester i lastbilens hjul "drysses
af" inden køretøjet forlader hallen. Risten har en længde der modsvarer en
omdrejning af lastbilhjulet.
Under normale omstændigheder kan der ikke ses "frit vand" i hallen, men
ved kraftigt regnfald, er der tidligere strømmet vand ind i hallen som efterfølgende trækker sig tilbage. For at undgå forurening af Kommunekemis
overfladevandssystem - etableres en opkant langs hallens portåbning, således vand fra det fri ikke kan strømme ind i hallen og evt. spild i hallen ikke
kan strømme til det fri.
De beskrevne tiltag vil være endeligt gennemført ultimo november 2008.
Miljøcenterets vurdering
VVM
Etablering og drift af Jordhallen til mellemlagring af slagge er efter Miljøcenter Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVMbekendtgørelsen 2 . Miljøcenter Odense vurderer at ændring af anvendelsen af Jordhallen til mellemlagring af slagge ikke vurderes at være
til skade for miljøet.
Miljøforhold
Jordhallen er omfattet af miljøgodkendelse af 27. december 1994 om etablering af et oplag af termisk renset jord.
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at etablering og drift af Jordhallen som mellemlager for slagge ikke vil betyde væsentlige ændringer af
Kommunekemis udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i
form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Ændringerne vil
heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord eller grundvand.
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen
Ved e-mail af 1. juli 2008 har Nyborg Kommune Beredskabsafdelingen
oplyst, at beredskabet ikke har bemærkninger til det ansøgte.
Ved e-mail af 7. juli 2008 har Nyborg Kommune teknik- og miljøafdelingen oplyst, at kommunen ikke har bemærkninger til det ansøgte.
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Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
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Klagevejledning offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendelsespligt
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til
Miljøklagenævnet af:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 embedslægeinstitutionen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99
og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
Afgørelsen vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 2. december
2008.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest
være modtaget den 30. december 2008 kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.
Med venlig hilsen

Jørn H. Jeppesen
Civilingeniør
72548486
johje@ode.mim.dk
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Kopi til:
Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg; teknikmiljoeafdelingen@nyborg.dk.
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe;
syd@sst.dk.
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C;
at@at.dk.
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg;
ude@nyborg.dk.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø;
dn@dn.dk.
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV;
kreds@friluftsraadet.dk.
NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N; noah@noah.dk.
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