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Afgørelse om VVM pligt for etablering af slamtørringsanlæg på Kom-
munekemi a/s 
 
Miljøcenter Odense har den 8. juni 2010 modtaget jeres anmeldelse af pro-
jekt for etablering af slamtørringsanlæg på Kommunekemi. Anmeldelsen er 
indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov 
om planlægning.  
 
Afgørelse 
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10 fordi pro-
jektet indebærer at der kan tørres op til ca. 324 tons slam pr. døgn på Kom-
munekemi. Slamtørringen er derfor i sig selv omfattet af VVM - bekendtgø-
relsens bilag 1, punkt 10 ” Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved 
forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 
75/442/EØF,6) afsnit D91) med en kapacitet på over 100 tons/dag”.  
  
I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1 betyder det, at anlægget er VVM-
pligtigt.  
 
Projektet kan ikke realiseres, før der er vedtaget kommuneplanretningslinjer 
for anlægget, ledsaget af en redegørelse der indeholder en vurdering af 
anlæggets virkning på miljøet, og der skriftligt er meddelt tilladelse til projek-
tet. 
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i an-
meldelsen. 
 
Beskrivelse af projektet 
Slamtørringsanlægget vil bestå af et modtageanlæg, et tørreanlæg og et 
udleveringsanlæg. Slamtørringsanlægget er bygget op som tre parallelle 
tørreanlæg efter skivetørreprincippet, hvor tørremediet er damp fra Kom-
munekemis forbrændingsanlæg. Efter tørring vil slammets tørstofprocent 
være øget fra ca. 23 % til 90 %. Efterfølgende afsættes det tørrede slam til 
øvrige forbrændingsanlæg.  
 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 
indkaldelse af ideer og forslag. 
                                                 
1 Det nævnte direktiv har følgende gældende definition af D9: ”Fysisk-kemisk behandling, 
ikke specificeret andetsteds i dette bilag, der resulterer i forbindelser eller blandinger, som 
bortskaffes efter en af de i dette bilag omhandlede metoder (f. eks. fordampning, tørring, 
kalcinering osv.)”  
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til 
Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post 
til nkn@nkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen 
af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt 
eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes 
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
 
Med venlig hilsen  
 

 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
72548486  
johje@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk. 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, na-
tur@dof.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. 
OSC-Miljø ApS, bj@osc-mil.dk  

 2 

mailto:nkn@nkn.dk
mailto:teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
mailto:teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
mailto:noah@noah.dk

