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J.nr. MST-1270-00527 
Ref. Johje/evalu 
Den 9. september 2011 
 

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

 
Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af anlæg til filtre-
ring af flydende affald i tankgård I og II.  
 
Miljøstyrelsen Odense har den 25. marts 2011 modtaget ansøgning fra 
Kommunekemi a/s om etablering af anlæg til filtrering af flydende affald i 
tankgård I og II. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
 
Projektbeskrivelse  
Det flydende affald som Kommunekemi modtager, oparbejdes og klargøres 
til indfyring på tankanlæggene i tankgård l og ll. Affaldet overpumpes til 
tankgård l og ll fra cisternevognstømningen, modtageanlægget for flydende 
affald (MA) samt Tromletømningsanlæg IV (TT4).  
 
Det flydende affald har, når det modtages, et større eller mindre indhold af 
faststofdele/partikler. Den tungere del af faststoffet frasorteres ved setling 
under modtagelsen.  
 
Når affaldet overpumpes til tankgård l og ll i dag ledes det igennem et 
scredderanlæg, med det formål at neddele det indeholdte faststof, således 
at det kan håndteres i de efterfølgende klargøringsprocesser til indfyring.  
En del af det indeholdte faststof er deformerbart, hvilket bevirker, at det er i 
stand til gå udelt igennem scredderanlægget. Noget affald bliver delvis ned-
delt, men i så store stykker, at det ikke kan passere igennem dyserne i de 
efterfølgende tankomrøringsanlæg, med opblokninger til følge. Opbloknin-
gerne i omrøredyser og omrørepumper medfører store årlige drifts- og ved-
ligeholdelsesudgifter.  
 
Filtrering frem for neddeling af det flydende affald har således følgende for-
dele:  
 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 



   

Samlet årlig energibesparelse (el) på ca. 260.000 KWh  
For at minimere opblokninger i omrøredyserne er det nødvendigt at køre 
med uhensigtsmæssigt store lysninger i omrøredyserne. For at opnå den 
nødvendige omrøreeffekt kræver det en høj hastighed ud af omrøredyserne. 
Dette opnås ved at cirkulere en stor mediemængde. Det vurderes, at der for 
nuværende cirkuleres mere end den dobbelte mediemængde af hvad der er 
nødvendigt for at opnå den optimale strømningshastighed ud af omrøredy-
serne. El-forbrug til cirkulering kan således reduceres, når mediet filtreres 
frem for neddeling.  

Samlet årlig energibesparelse (olie) på 160 ton fuel-/gasolie  
Når der uden for normal arbejdstid opstår opblokning i en omrøredyse, eller 
en sjælden gang, i en omrørepumpe er det nødvendigt at stoppe indfyringen 
af flydende affald og i stedet anvende på støttebrændsel. Da antallet at op-
blokninger vil bliver reduceret, når mediet filtreres, vil forbruget af støtte-
brændsel reduceres. 
  
Forbedret miljø, arbejdsmiljø og formindsket risiko  
Opblokninger i dyser og omrørepumper resulterer i ustabil drift med øget 
energiforbrug til følge som beskrevet i det foregående. Stabil drift giver den 
sikkerheds- og miljømæssigt højeste anlægssikkerhed, hvilket opnås ved at 
erstatte de nuværende neddelere med filtre.  

Andre fordele  
Etableringen af filtrering vil desuden medføre færre drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger samt en mere stabil drift med mulighed for at øge den 
samlede behandlede mængde affald. 
 
Anlæggets placering  
Filtrene indbygges i det eksisterende anlæg placeret i tankgård l. Placerin-
gen fremgår af vedlagte oversigtstegning nr. 215-01-53-0165. Området er 
ATEX zone 1.  
 

./. 

Anlæggets opbygning, indretning og funktion  
De nuværende 2 stenfang og efterfølgende 2 neddelere, der er placeret i 
tankgård 1, demonteres og skrottes, og erstattes af 2 filtre. Filtrene indbyg-
ges i det eksisterende system, hvor de erstatter de nuværende neddelere. 
   
Filtrene er af fabrikat HECO type Auto-line XXL. Filtrene er af samme type 
som de filtre Kommunekemi idriftsatte i ringledningerne for flydende affald i 
2010.  
 
Filtrene leveres i ATEX udgave for opstilling i zone 1.  
 
Filtratafgangen fra filtrene tilsluttes det eksisterende system, således det 
rensede produkt kan føres til tankene i tankgård l, som det foregår i dag 
efter neddelingen.  
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Herudover etableres der en rørforbindelse fra afgangen på filtrene og frem 
til tankgård ll. Forbindelsen tilsluttes den eksisterende indpumpningsledning 
til tankgården.  
 
Alt flydende affald der indpumpes til tankgård l og ll filtreres hermed.  
 
Den eksisterende neddeler i tankgård ll bibeholdes, således det i en nødsi-
tuation, hvor filtreringen er ude af drift, er muligt at neddele affaldet via det 
eksisterende anlæg i tankgård ll.  
 
Afgangen for faststof fra filtrene bestykket med actuatorventiler og føres til 
tank 116, der således anvendes som lagertank for frafiltreret faststof. Hele 
anlægget er et lukket system. 
 
Drift  
Indpumpning til tankgårdene og filtrering foregår udelukkende inden for 
normal arbejdstid, hvor tankgårdenes driftspersonale er på arbejde.  
Indpumpningen foregår til et antal modtagetanke i tankgård l.  
 
Fra modtagetankene pumpes mediet igennem filtrene og herfra videre til 
lagertankene for renset, flydende affald i både tankgård l og ll.  
 
Rensningen af filterfladerne styres af trykfaldet, således at der ved et givent 
trykfald automatisk foregår rensning af filterfladerne.  
 
Under rensningen åbner afgangsventilen automatisk for bortledning af frafil-
treret faststof, der ledes til tank 116.  
 
Tank 116 tømmes med slamsuger. Faststoffet/slammet transporteres til 
Kommunekemis slam-tankanlæg, hvorfra det går til videre behand-
ling/afbrænding på forbrændingsanlæggene. 
  
Styring og overvågning  
Filtrene instrumenteres med tryktransmittere på tilgangssiden og afgangssi-
den af filterfladerne.  
 
Styring og overvågning af anlæggene foregår via Kommunekemis centrale 
SRO-anlæg. 
  
Rensningen af filterfladerne foregår automatisk via trykfaldssovervågninger-
ne på filtrene. 
  
Ved forøget trykfald over filterne, i det tilfælde at den automatiske rensning 
svigter, foregår der automatisk udkobling af pumpen.  
 
Desuden etableres temperaturovervågning af pumpe. Ved forøget tempera-
tur udkobles pumpen ligeledes.  
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Anlæggets kapacitet og forbrug  
Hvert filter har en rensekapacitet på 100 - 200 m3/h afhængig af filtrerings-
graden. 
  
Udover trykluft til manøvrering af ventiler og filtrenes rensestempler, medfø-
re filteranlæggene ingen forøgede forbrug. Filtrering frem for neddeling 
medfører reduceret energiforbrug.  
 
Oplysning om forurening fra anlægget  
Det komplette anlæg er et lukket system. Der foregår under drift, hverken 
udledning af luft, gasser eller væsker til omgivelserne.  
 
Der vil under vedligeholdelse af anlæggene, hvor filtrene åbnes, kunne fo-
rekomme mindre spild. Da anlæggene opstilles i tankgård l tilbageholdes 
eventuelt spild. Der foregår som følge heraf ikke forurening af jord og 
grundvand.  
 
Filtrering frem for neddeling betyder en reduktion af støj fra anlægget. 
 
Lovgivning  
I forhold til relevant lovgivning har Kommunekemi nedenstående vurdering 
af betydningen af ændringen.  
 
Listebekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13.12.2006  
Etableringen af filtrene vil hverken medføre bygningsmæssig eller drifts-
mæssig ændring, der vil indebære forøget forurening. Eventuelt spild vil 
blive opsamlet i tankgården. Der vil heller ikke ske en ændring i affalds-
frembringelsen.  
 
Kommunekemi vurderer, som følge heraf, at etableringen ikke vil kræve en 
miljøgodkendelse.  
 
VVM-bekendtgørelsen, bek. 1335 af 6.12.2006  
Etablering af filtrene er en ombygning af en mindre anlægsdel og vil ikke 
være en ændring, der kan sidestilles med nyanlæg i forhold til bilag 1. Æn-
dringen vurderes ikke i sig selv at bidrage til øget risiko for større uheld, og 
hverken etableringen eller den fremtidige drift vil give anledning til væsentlig 
indvirkning på miljøet i forhold til bilag 2.  
 
Kommunekemi vurderer, som følge heraf, at ændringen ikke vil kræve hver-
ken VVM-godkendelse eller VVM-screening. 
  
Beredskabslovgivningen, lovens § 33  
Filtret opstilles i tankgård (ATEX zone 1). Filterenhederne leveres i ATEX 
udgave for opstilling i zone 1.  
 
I tekniske forskrifter for brandfarlige væsker kan anlægget henføres til, at 
det kun må oprettes med tilladelse af kommunalbestyrelsen. Etableringen af 
filtrene vurderes dog at være begrænset i forhold til de tekniske forskrifter, 
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da der ikke er tale om en ændring af oplagsmængder, men udelukkende en 
mindre ændring af procesbetingelserne i et allerede godkendt anlæg.  
 
Da dele af anlægget er identificeret som eksplosionsfarlige områder og 
dermed klassificeret i zoner, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære 
samt omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, skal klassifika-
tionsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. tekniske forskrifter for 
brandfarlige væsker.  
 
Etableringen medfører ikke nogen ændringer af zoner og klassifikation. Det 
skal bemærkes, at materialet er en del af Kommunekemis samlede klassifi-
kations plan og eksplosionssikringsdokument, der p.t. er under godkendel-
se.  
 
Kommunekemi fremsender ikke umiddelbart yderligere materiale til Nyborg 
Kommune i henhold til Beredskabsloven. Såfremt Nyborg Kommune vurde-
rer, at Kommunekemi skal fremsende en egentlig ansøgning om godken-
delse af ændringerne, bedes Nyborg Kommune kontakte Kommunekemi. 
 
Risikobekendtgørelsen, bek. nr. 1666 af 14.12.2006 og bek. nr. 20 af 
12.1.2006 
Etableringen af anlægget medfører ikke en ændring i mængden af farlige 
stoffer, herunder ændring af tilstandsform eller nye stoffer. Der er udeluk-
kende tale om en mindre ændring af proces-betingelserne i overpumpnin-
gen til tankgård I og II. Der er udarbejdet en Miljø- og sikkerhedsvurdering, 
der viser, at der er etableret sikkerhedsbarrierer, der forbedrer/opretholder 
det eksisterende sikkerhedsniveau.  
 
Det vurderes, at ændringen ikke ændrer på risikoprofilen for Kommunekemi, 
hvorfor projektet ikke vurderes at være omfattet af risikobekendtgørelsens 
krav til revision af sikkerhedsdokumentet i forbindelse med væsentlige æn-
dringer. 
  
Kommunekemi vurderer, som følge heraf, at ændringen ikke kræver opdate-
ring af sikkerhedsrapporten, og der fremsendes ikke yderligere materiale til 
risikomyndighederne. 
 
Miljøstyrelsen Odenses vurdering 
 
VVM 
Opstilling og drift af anlæg til filtrering af flydende affald, er efter Miljø-
styrelsen Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-
bekendtgørelsen2. Miljøstyrelsen Odense vurderer at ændring af an-
lægget kan betragtes som vedligeholdelse og ændringen vurderes ikke 
at være til skade for miljøet. 
 
 
 
                                                 
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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Miljøforhold 
Filtreringsanlægget er placeret i tankgård ved Kommunekemis tank-
gård I og II som er omfattet af miljøgodkendelse af 29. maj 2009 ”Re-
vurdering af miljøgodkendelse, Kommunekemi a/s, tankgård I og II inkl. 
Jorddækkede tanke”. 
 
Det er Miljøstyrelsen Odenses opfattelse, at opstilling og drift af anlæg til 
filtrering af flydende affald ikke vil betyde væsentlige ændringer af Kommu-
nekemis 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. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt, at styring og overvågning af anlæggene fo-
regår via Kommunekemis centrale SRO-anlæg. 
 
Risiko 
Miljøstyrelsen Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndig-
heder vurderet det permanente anlæg.  
 
Såfremt opstilling og drift af anlæg til filtrering af flydende affald etable-
res i overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det vores opfat-
telse, at ændringen af opstilling og drift af anlæg til filtrering af flydende 
affald ikke vil medføre betydende ændringer i Kommunekemis sikker-
hedsniveau.  
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 8. april 2011 har Nyborg Kommune oplyst, at kommunen 
ingen bemærkninger har til ansøgning om anlæg til flydende affald i 
tankgård I og II. 
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 31. august 2011 
fremsendt accept af permanent anlæg til filtrering af flydende affald i Tank-
gård I og II. 
 
Ved e-mail af 7. maj 2011 har Arbejdstilsynet meddelt, at Arbejdstilsynet 
ikke har bemærkninger til Miljøstyrelsen Odenses afgørelse. Arbejdstilsynet 
fremsender særskilt afgørelse. 
 
Klagevejledning  
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og 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 
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 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 13. september 
2011 og på www.mst.dk. 
 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Oden-
se, C. F Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk.. Kla-
gen skal være modtaget senest den 11. oktober 2011 inden kl. 16.00. Miljø-
styrelsen 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. Klagegeby-
ret 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 Odense. 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 geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen 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  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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 afgørelsen i den tid, Natur-og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets 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.  
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Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør 
72544247  
johje@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  

  
Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg; kommune@nyborg.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, 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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