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Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændret brug af 135 m3 tank 
på røggasrensningsanlæg. 
 
Miljøcenter Odense har den 13. september 2010 modtaget ansøgning fra 
Kommunekemi a/s om ændret brug af tank på virksomhedens røggasrens-
ningsanlæg. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Oplysninger i sagen 
 
Kommunekemi råder over en 135 m3 tank, der udgør en del af virksomhe-
dens røggasrensningsanlæg. Placeringen af tanken fremgår af tegning nr. 
250-00-50-010 som er vedlagt. Tanken er oprindeligt etableret til brug for 
opbevaring af spildevand fra røggasrensningsprocessen under 

./. 

vedligeholdelsesstop m.v. Tanken anvendes ikke længere til dette formål. 
 
Kommunekemi er ved at undersøge mulighederne for fremover i stedet at 
benytte tanken som procestank til opbevaring og opblanding af spildevand 
fra røggasrensningsprocessen, før det ledes til spildevandsbehandlingsan-
lægget. 
 
Surt spildevand fra røggasrensningen ledes i dag løbende til spildevands-
behandlingsanlægget, hvor bl.a. Hg udfældes. Tilsætningen af fældnings-
midler justeres løbende, som følge af et varierende indhold af tungmetaller, 
bl.a. Hg, der kan variere fra 20 mg/l til 1000 mg/l. 
 
Spildevandet er ca. 60 °C og indeholder ca. 8% HCl samt som beskrevet, et 
varierende indhold af bl.a. Hg. 
 
Ved at lede spildevandet til ovennævnte tank, vil der kunne ske en opblan-
ding af spildevandet, således at der opnås en mere ensartet koncentration 
af Hg, før det ledes til vandbehandlingsanlægget. Herved vil fældningspro-
cessen kunne ske mere ensartet og mængden af fældningsmiddel, der til-
sættes, være mere konstant. Fordelene ved dette vil være, at processen 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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forløber mere stabilt, samt at risiko for overskridelse af grænseværdi for 
indhold af Hg i det spildevand, der udledes til offentligt rensningsanlæg, 
reduceres væsentligt. Som sideeffekt forventes et lavere forbrug af fæld-
ningsmidler. 
 
Tanken er i dag placeret på den spildbakke, der er under det samlede an-
læg. Som forberedelse til ibrugtagning af tanken som procestank ønskes 
etableret et bassin, der kan rumme tankens samlede volumen på 135 m3. 
Bassinet opføres i beton, og tænkes etableret med et grundareal på ca. 50 
m2 samt ca. 3 meter høje bassinvægge, eller lignende løsning. 
 
Bassinet, vil blive etableret, når eventuelt krævede myndighedstilladelser er 
opnået, hvorefter ibrugtagningen af tanken, som procestank til opbevaring 
af spildevand, vil finde sted. 
 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Ændret anvendelse af spildevandstank til procestank på røggasrens-
ningsanlægget er efter Miljøcenter Odenses opfattelse ikke omfattet af 
VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer 
at ændring af anlægget ikke kan være til skade for miljøet. 
 
Den ændrede anvendelse af spildevandstanken påvirker ikke Kommu-
nekemis samlede kapacitet for behandling af affald. 
 
Miljøforhold 
 
Kommunekemis forbrændingsanlæg, herunder røggasrensningsanlægget 
er omfattet af miljøgodkendelse af 16. december 2005 ”Revision af godken-
delse, Forbrændingsanlæg F I, F III og F IV”. 
 
Der etableres et bassin rundt om tanken, så opsamling af spild ved lækage 
på tanken eller rørføringer opsamles. Risiko for forurening af jord og grund-
vand vil derfor ikke blive forøget. Tanken er udstyret med niveaumåling og 
maks-alarm til forhindring af overpumpning. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at ændret anvendelse af spilde-
vandstanken på røggasrensningsanlægget ikke vil betyde væsentlige 
ændringer af Kommunekemis udsendelse af forurening til omgivelser-
ne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Æn-
dringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord eller 
grundvand. 
 
Tanken er en del af Kommunekemis røggasrensningsanlæg. Ændrin-
gen af anlægget medfører ikke ændring i mængden af farlige stoffer, 
herunder ændring af tilstandsform eller nye stoffer. Der er udelukkende 
tale om en mindre ændring af brugen af en eksisterende tank 
                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Miljøcenter Odense har derfor den opfattelse, at ændret brug af tanken 
ikke vil medføre betydende ændringer i Kommunekemis sikkerhedsni-
veau.  
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 28. oktober 2010 har Nyborg Kommune oplyst, at Kommunen 
ingen bemærkninger har til Kommunekemis ansøgning af den 13. septem-
ber 2010 om miljøgodkendelse af ændret brug af spildevandstank på røg-
gasrensningsanlægget. 
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 20. september 
2010 anført at Beredskabsafdelingen ikke har bemærkninger til den ændre-
de anvendelse af spildevandstanken. 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 5. november 2010 fremsendt selvstændig 
afgørelse.  
 
Klagevejledning offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendelses-
pligt 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 9. november 
2010. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 7. december 2010 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør 
72548486  
johje@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg; kommune@nyborg.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk, att. Tove Albrechtsen. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
pla@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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