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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed ændring af vilkår for Modtageanlæg for 
fast affald.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Vilkårsændringen 
 
Maksimale affaldsmængder 
Vilkår 23 i miljøgodkendelse af Modtageanlæg for fast affald, dateret 12. 
december 2008 ændres fra: 
 

Følgende affaldstyper må maksimalt modtages og oplagres i de anførte 
mængder på Modtageanlægget for fast brændbart affald: 

 

Affaldstype 
Mængde 
(tons/år) 

Max. oplag 
(tons) 

Fast brændbart affald 50.000 2.300 

 
Til:  

Følgende affaldstyper må maksimalt modtages og oplagres i de anførte 
mængder på Modtageanlægget for fast brændbart affald: 

 

Affaldstype 
Mængde 
(tons/år) 

Max. oplag 
(m3) 

Fast brændbart affald 50.000 4.000 

 
Jord og grundvand 
Vilkår 25 i miljøgodkendelse af Modtageanlæg for fast affald, dateret 12. 
december 2008 ændres fra: 
 

Modtageanlægget for fast brændbart affald skal udføres med gruber 
udført i beton med pumpesump i bunden af gruberne for opsamling af 
spildevand. 

 
Til: 

Modtageanlægget for fast brændbart affald skal udføres med gruber 
udført i beton med svag hældning mod port 1 (den nordligste vestvendte 
port). 

 
Vilkår 28 i miljøgodkendelse af Modtageanlæg for fast affald, dateret 12. 
december 2008 ændres fra: 
 

Gruberne og forpladsen skal, for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de 
opbevarede stoffer, en gang om året inspiceres for revner og slid. 
Resultatet af inspektionen skal indføres i virksomhedens 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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vedligeholdelsessystem. 
 
Kommunekemi skal foretage kontrollen af gruberne ved frilægning og 
tømning af pumpesumpen og dernæst kontrollere for evt. indsivende 
vand til pumpesumpen. Kontrollen skal foretages mindst en gang om 
året. 
 
Resultatet af kontrollen skal indføres i virksomhedens 
vedligeholdelsessystem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 
 

Til: 
 

Gruberne og forpladsen skal for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de 
opbevarede stoffer, en gang om året inspiceres for revner og slid. 
Resultatet af inspektionen skal indføres i virksomhedens 
vedligeholdelsessystem.  

 
Kommunekemi skal foretage kontrollen af gruberne ved frilægning og 
tømning af et 3x3 meter stort areal midt for port 1 (den nordligste 
vestvendte port) og dernæst kontrollere for evt. indsivende vand til det 
fritlagte areal. Kontrollen skal foretages mindst en gang om året.  
 
Resultatet af kontrollen skal indføres i virksomhedens 
vedligeholdelsessystem.  
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 

 
Sagens oplysninger 
Kommunekemi har ved brev af 26. januar 2011 søgt om ændring af vilkår 
23, 25 og 28 i miljøgodkendelsen af Modtageanlæg for fast affald af 12. 
december 2008. 
 
Ændring af vilkår 23 
Den maksimale angivne oplagsmængde ønskes ændret til 4.000 m3.  
I tilladelsen er oplagsmængden angivet i tons. Da det oplagrede affalds 
vægtfylde er varierende, og desuden højere end antaget i den ansøgning, 
der ligger til grund for godkendelsen, vurderer Kommunekemi, at det vil 
være mere retvisende at angive oplagsmængden i m3. 
 
Ændring af vilkår 25 og 28 
 
 Årsagen til ønsket om ændringen af vilkår nr. 25 og 28 er, at der er stillet 
vilkår om, at gruberne etableres med en pumpesump. Ved en fejl blev 
pumpesumpen ikke tegnet ind og beskrevet i materialet for udførelse af 
betonarbejdet. Fejlen blev først opdaget, da bunden af gruberne var støbt. 
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Da der er udlagt membran under betongulvet blev det fra entreprenørens 
side oplyst, at en gennembrydning af gulv og membran for støbning af en 
pumpesump ville medføre en væsentlig risiko for gennemsivning.  
Efter en intern drøftelse af problemet var konklusionen, at inspektionen i 
stedet kan foretages midt for port 1 (den nordlige), da det blev konstateret 
efter støbning, at gulvet i modtagegruben ikke er helt vandret, idet regnvand 
samlede sig på dette sted. Det er altså det laveste punkt i gruben. 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
Miljøforhold 
 
Miljøstyrelsen Odense er af den opfattelse, at når der er tale om affald med 
varierende vægtfylde, er det mere hensigtsmæssigt at angive 
oplagsmængden i m3. 
 
Det er Miljøstyrelsen Odenses vurdering, at den foreslåede kontrol af 
gruberne ved frilægning og dernæst kontrollere for evt. indsivende 
vand til gruberne, er tilstrækkelig. Kommunekemi har gennemført 
inspektion af gruberne jf. den foreslåede kontrol og det fungerede 
tilfredsstillende. 
 
Risiko 
Såfremt ændringen af vilkår for Modtageanlæg for fast affald, sker i 
overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at 
ændringen ikke vil medføre betydende ændringer i Kommunekemis 
sikkerhedsniveau.  
 
VVM – vurdering af virkninger på miljøet  
Ændring af vilkår for Modtageanlæg for fast affald, er efter Miljøstyrelsen 
Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at ændring af vilkårene vedrører 
egenkontrol og ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet. 
 
Ændring af vilkår for Modtageanlæg for fast affald påvirker ikke 
Kommunekemis samlede kapacitet for behandling af affald. 
 
Høring af Nyborg Kommune  
Ansøgning om godkendelse til ændring af vilkår for Modtageanlæg for fast 
affald har ikke været fremsendt via Nyborg Kommune, derfor valgte 
Miljøstyrelsen Odense at sende ansøgningen til kommunen med 
anmodning om at komme med bemærkninger til ansøgningen. Nyborg 
kommune har efterfølgende meddelt, at kommunen ingen bemærkninger 
har til Kommunekemis ansøgning om ændring af vilkår for Modtageanlæg 
for fast affald i diverse miljøgodkendelser på Kommunekemi. 
 
Høring af øvrige risikomyndigheder  

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Ved e-mails af 23. marts og 28. marts 2012 har Arbejdstilsynet og Nyborg 
Kommune, Beredskabsafdelingen meddelt at de ikke har bemærkninger til 
det fremsendte udkast til afgørelse. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Ansøgning om ændring af vilkår for Modtageanlæg for fast affald har ikke 
været annonceret, da Miljøstyrelsen Odense vurderer, at ansøgningen ikke 
omhandler en væsentlig ændring. 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på internettet og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 15. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 5 



3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de 
vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknikmiljoeafdelingen@ 
nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, 
pla@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Lene Stubgaard. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring       
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Miljøministeriet 

Miljøstyrelsen Odense 

Att.: Jørn H. Jeppesen 

C. F. Tietgens Boulevard 40  

5220 Odense SØ 

26. januar 2011 

NJO/sra 

Ansøgning om ændring af vilkår  

I henhold til dialog i forbindelse med tilsynsbesøg den 26. oktober 2010, ansøges hermed 

om ændring af vilkår nr. 23, 25 og 28 i miljøgodkendelse af Modtageanlæg til fastaffald af 12. 

december 2008. 

 

Vilkår 23: 

Den maksimale angivne oplagsmængde ønskes ændret til 4000 m3. 

 

I tilladelsen er oplagsmængden angivet i tons. Da det oplagrede affalds vægtfylde er varie-

rende, og desuden højere end antaget i den ansøgning, der ligger til grund for godkendelsen, 

vurderer Kommunekemi, at det vil være mere retvisende at angive oplagsmængden i m3. 

 

Vilkår 25: 

Vilkårets ordlyd ønskes ændret til ”Modtageanlægget for fast brændbart affald skal udføres 

med gruber udført i beton med svag hældning mod port 1 (den nordligste vestvendte 

port)”. 

 

Vilkår 28 

Vilkårets ordlyd ønskes ændret til ”Gruberne og forpladsen skal for at sikre en fortsat tilbage-
holdelse af de opbevarede stoffer, en gang om året inspiceres for revner og slid. Resultatet 
af inspektionen skal indføres i virksomhedens vedligeholdelsessystem.  
 
Kommunekemi skal foretage kontrollen af gruberne ved frilægning og tømning af et 3x3 me-
ter stort areal midt for port 1 (den nordligste vestvendte port) og dernæst kontrollere for 
evt. indsivende vand til det fritlagte areal. Kontrollen skal foretages mindst en gang om året. 
Resultatet af kontrollen skal indføres i virksomhedens vedligeholdelsessystem. Konstaterede 
skader skal straks repareres”.  
 

Årsagen til ønsket om ændringen af vilkår nr. 25 og 28 er, at der er stillet vilkår om, at gru-
berne etableres med en pumpesump. Ved en fejl blev pumpesumpen ikke tegnet ind og be-
skrevet i materialet for udførelse af betonarbejdet. Fejlen blev først opdaget, da bunden af 
gruberne var støbt.  
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Da der er udlagt membran under betongulvet blev det fra entreprenørens side oplyst, at en 
gennembrydning af gulv og membran for støbning af en pumpesump ville medføre en væ-
sentlig risiko for gennemsivning. 
 
Efter en intern drøftelse af problemet var konklusionen, at inspektionen i stedet kan foretages 
midt for port 1 (den nordlige), da det blev konstateret efter støbning, at gulvet i modtagegru-
ben ikke er helt vandret, idet regnvand samlede sig på dette sted.  
 
Det er altså det laveste punkt i gruben. Desværre blev der ikke taget kontakt til Miljøcenter 
Odense for drøftelse af denne løsning.  
 
Vedlagt er vedligeholdelsesplan samt dokumentation for inspektion gennemført i januar 
2011. Bemærk, at anlægget er ibrugtaget i januar 2010, og det som følge heraf, er den første 
inspektion, der er foretaget. 
 

 

Med venlig hilsen 

Kommunekemi a/s 

 
Ninna Johnsen 
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