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Afgørelse om at oplagring af kølecontainer på Kommunekemi ikke er 
VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 8. november 2010 modtaget jeres anmeldel-
se om permanent etablering og drift af kølecontainer til kasserede faste or-
ganiske peroxider. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2.  
 
Kommunekemi er omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1, punkt 9 “An-
læg til bortskaffelse af giftigt og farligt affald ved forbrænding, kemisk be-
handling eller deponering.” og punkt 25 ”Virksomheder og anlæg, som er 
anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 
 
Etableringen og driften af en kølecontainer, vil ikke medføre en forøgelse af 
virksomhedens behandlingskapacitet. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at med etablering og drift af en kølecontai-
ner, er der ikke tale om et nyanlæg eller væsentlige ændringer af bestående 
anlæg, der kan ligestilles med nyanlæg. Etablering og drift af en kølecontai-
ner er dermed ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. 
 
Kølecontaineren er i sig selv omfattet af bilag 2, nr. 12 b, anlæg til bortskaf-
felse af affald. I det oplag forud for bortskaffelse af affald vurderes at være 
omfattet af dette punkt. 
 
Kølecontaineren på Kommunekemi er endvidere omfattet af bilag 2, nr. 14 
når anlægget er til skade for miljøet, og det skal vurderes, om det ansøgte 
på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Miljøstyrelsen Odense skal derfor foretage en vurdering af, hvorvidt etable-
ringen af de påtænkte aktiviteter er omfattet af planlovens regler om udar-
bejdelse af VVM-redegørelse. Vurderingen foretages som en screening i 

                                                 
1 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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henhold til kriterierne i samlebekendtgørelsens bilag 3 og skal undersøge, 
om aktiviteterne kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen Odense kan 
træffe afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning.  
 
Kølecontaineren er omfattet af bilag 2, nr. 12 b, anlæg til bortskaffelse af 
affald i nævnte bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen Odense har foretaget en høring af Nyborg Kommune i forbin-
delse med ansøgning om miljøgodkendelse. Nyborg Kommune har meddelt 
at Kommune ingen bemærkninger har til ansøgningen af 8. november 2010 
fra Kommunekemi om miljøgodkendelse til oplagring af kølecontainer. Kom-
munen har dog en bemærkning vedrørende risiko som er vurderet i miljø-
godkendelsen. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Østerø Sø og Centrale Storebælt og Vresen, jf. bekendtgørel-
se nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at 
projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 
vurderes at kunne påvirke de konkret Natura 2000-områder væsentligt.  
 
Kommunekemi er beliggende ca. 1,5 km fra Natura 2000 – området, 
Østerø Sø. Området indeholder kystlagunen Østerø Sø, som er omgivet af 
strandenge og strandvolde. 
 
Kommunekemi er endvidere beliggende ca. 500 m fra natura 2000 - områ-
det, Centrale Storebælt og Vresen. Det er et kerneområde på 341 km² for 
en stabil bestand af marsvin, ca. 10 km nord og 10 km syd for Storebæltsb-
roen. Der er også en stor bestand af ynglende hunner. Den største tæthed 
af dyr findes omkring Storebæltsbroen.  
 
Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendel-
se/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 
levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre for-
styrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
 
Basisanalysen for Østerø Sø udarbejdet af Fyns Amt viser, at området er 
særligt sårbart over for tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, da 
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vandudskiftningen ofte er meget begrænset og der sker en ophobning af 
stofferne i miljøet. 
 
Aktiviteterne på Kommunekemi i forbindelse med kølecontaineren foregår 
på land og vurderes derfor ikke at påvirke marsvin i området Centrale Sto-
rebælt og Vresen, herunder forstyrre dem, i særdeleshed i perioder, hvor 
dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer.  
 
Den begrænsede påvirkning fra kølecontaineren vurderes ikke at have no-
gen påvirkning af Østerø Sø og Centrale Storebælt og Vresen og dermed 
ikke betyde forringelser af områdets naturtype og levestederne for de arter, 
området er udpeget for. 
 
Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 408/2007 om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har be-
skrevet for Miljøstyrelsen Odense og på baggrund af de miljømæssige for-
udsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse, bør 
I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fort-
sat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Efter aftale med jer offentliggøres afgørelsen samtidig med offentliggørelsen 
af miljøgodkendelse til etablering og drift af en kølecontainer i Lokal Avisen 
Nyborg og på hjemmesiden www.mst.dk. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår ret-
lige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til 
Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller 
som e-post til nmkn@nmkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, 
at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen 
sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begyn-
de behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, 
hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og ge-
byrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsen Odenses afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 må-
neder fra i dag. 
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Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
72544247 
johje@mst.dk  
 
Bilag: Screeningsnotat af 8. april 2011. 
 
 
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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Notat om VVM-screening af oplagring af kølecontainer på Kommu-
nekemi 
 
 

Bygherre Kommunekemi a/s 

Anlæg Kølecontainer til kasserede faste organiske peroxider. 

Kommune Nyborg Kommune 

Placering Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 

 

Indledning 
Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg har søgt Miljøministeriet, 
Miljøstyrelsen Odense om tilladelse til oplagring af kølecontainer med kas-
serede faste organiske peroxider. Affaldet skal efterfølgende behandles ved 
forbrænding på Kommunekemis forbrændingsanlæg. Der skal oplagres en 
container ad gangen indeholdende maks. 15 tons affald. Peroxider har den 
egenskab, at hvis stoffet bliver for varmt, sker der en selvaccelererende 
dekomponering af stoffet og der kan dannes eksplosive blandinger. 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-

ces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  

 

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 

1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010). 

2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets 

art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning 

- screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
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VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem-

stilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 

eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 

og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 

og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en væ-

sentlig indvirkning på miljøet.  

 

VVM-screening af projektet 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at Kommunekemi er omfattet af bilag 1, jf. 
punkt 9 og 25. Den ansøgte udvidelse med en kølecontainer med kassere-
de faste organiske peroxider vurderes dog ikke at kunne sidestilles med et 
nyt anlæg, hvorfor det ansøgte bliver omfattet af punkt 14 i bilag 2. Som 
nævnt ovenfor er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det 
må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

 
 Nej 

 
Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  Nej Placeres på eksisterende virksomhed – Kommunekemi a/s, 
Nyborg. 

b. Kumulation med andre projekter  Nej Projektet påvirker i sig selv ikke områder uden for Kommune-
kemi. Ingen lignende aktivitet i nærområdet uden for Kommu-
nekemi. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  Nej Der anvendes ingen naturressourcer 
d. Affaldsproduktion  Nej Der fremkommer ikke væsentlige mængder affald ved projek-

tet. 
e. Forurening og gener  Nej Affaldet bliver leveret i emballager med ca. 30 kg i hver. Em-

ballagerne opbevares i 20 fods kølecontainer indeholdende 
max. 15 tons affald. Der leveres én container ad gangen. For 
at hindre forurening i tilfælde af spild eller lækage er containe-
ren placeret på befæstet areal. Behandling af affaldet vil blive 
påbegyndt straks efter, at containerne er modtaget. Emballa-
gerne vil blive transporteret direkte fra containeren til direkte 
indfyring på Kommunekemis forbrændingsanlæg via tromle-
bånd. 
Sandsynligheden for forurening vurderes på denne baggrund 
som værende lille. 

f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

 Nej Sandsynligheden for, at der vil ske en temperaturforøgelse i 
affaldet, og som følge heraf en dekomponering (eksplosi-
on/brand) i affaldet med alvorlige skade til følge i form af døds-
fald, er vurderet til 10-6 (en til en million) eller sjældnere med 
de forebyggende og begrænsende foranstaltninger, der etab-
leres. Det vurderes derfor, at oplagring af en kølecontaineren 
ikke giver anledning til en signifikant forhøjet risiko uden for 
Kommunekemis arealer. 
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

  
 Nej Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

 
De stoffer, som vil dannes ved en dekomponering af de faste 
organiske peroxider, vil bl.a omfatte en langkædet alkohol 
(Hexadecanol) Disse stoffer og de faste organiske peroxider i 
sig selv er ikke klassificeret giftige eller miljøskadelige. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke 
kan give anledning til unødig risiko for forurening i forbindelse 
med et større uheld. 
 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  Nej Placeres på eksisterende virksomhed 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-

hedens omgivelser. 
c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  
   

1. Vådområder/vandområder  Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 

2. Kystområder  Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 

3. Skovområder  Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 

4. Reservater og naturparker 
 

 
 

Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 

5. Vadehavsområdet 
 Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-

hedens omgivelser. 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

 Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

 Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 
 

8.  Tætbefolkede områder  Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 
kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

 Nej Projektet vurderes at have begrænset påvirkning af virksom-
hedens omgivelser. 
 

 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke Østerø Sø og Centrale Storebælt 
og Vresen væsentligt eller ødelægge Marsvins yngle- eller rasteområder. 
Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere konsekvens-
vurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områderne, jf. bekendtgø-
relse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationa-
le naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
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Det skyldes at aktiviteterne på Kommunekemi i forbindelse med kølecon-
taineren foregår på land og vurderes derfor ikke at påvirke marsvin i områ-
det Centrale Storebælt og Vresen, herunder forstyrre dem, i særdeleshed i 
perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer.  
 
Den begrænsede påvirkning fra kølecontaineren vurderes ikke at have no-
gen påvirkning af Østerø Sø og Centrale Storebælt og Vresen og dermed 
ikke betyde forringelser af områdernes naturtyper og levestederne for de 
arter, områderne er udpeget for. 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at oplagring af kølecontainer med kasserede faste orga-
niske peroxider ikke vil have en væsentlig påvirkning af miljøet. 
Miljøstyrelsen Odense konkluderer derfor, at projektet ikke udløser VVM. 
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen Odense for at 
få en vurdering. 
 
     
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
72544247  
johje@mst.dk  
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