
 

 
Lindholmvej 3 � DK-5800 Nyborg � Telefon +45 6331 7100 � Telefax +45 6331 7300 � kk@kommunekemi.dk 

www.kommunekemi.dk � A/S reg. nr. 48982  � CVR-nr. DK 3448 4414 � Bank: Danske Bank 

Miljøministeriet 

Miljøcenter Odense 

Att.: Jørn H. Jeppesen 

C. F. Tietgens Boulevard 40  

5220 Odense SØ 

16. april 2010 
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Myndighedsansøgning vedrørende modtagelse og behandling af PCB-forurenet 

bygningsaffald 

1. Indledning 

I perioden fra 1950 og frem til 1976 blev der i bygge- og anlægssektoren anvendt bygnings-

materialer indeholdende PCB (Polychlorerede Biphenyler). 

 

PCB blev anvendt som tilsætningsstof i bl.a. fugemasser, lim til termoruder og betonmalinger. 

 

Siden 1986 har anvendelsen af PCB i bygninger været forbudt i Danmark.  

 

En stor del af bygnings- og boligmassen opført i ovennævnte periode bliver i disse år renove-

ret og/eller brudt ned. 

 

Der er lovgivningsmæssigt udarbejdet regler for, hvordan håndteringen og bortskaffelsen 

skal foregå.  

 

Håndteringen / bortskaffelsen er opdelt i 2 kategorier h.h.v. affald indeholdende mindre end 

50 mg PCB pr. kg og affald indeholdende mere end 50 mg PCB pr. kg. 

 

1. Affald indeholdende mere end 50 mg PCB pr. kg    

Affald indeholdende mere end 50 mg PCB pr. kg, skal betragtes som farligt affald, og 

som udgangspunkt destrueres. Det vil i praksis sige, at affaldet behandles termisk / 

varmebehandles ved 1.100 °C på et anlæg, der har tilladelse til afbrænding af farligt 

affald, indeholdende PCB. 

 

2. Affald indeholdende mindre end 50 mg PCB pr. kg    

Affald indeholdende mindre end 50 mg PCB pr. kg, skal også som udgangspunkt de-

strueres. Det vil i praksis sige, at forbrændingsegnet affald skal forbrændes på et for-

brændingsanlæg, der har tilladelse til at afbrænde PCB-holdigt affald. 

 

Der er, afhængigt af PCB-indholdet, herudover mulighed for forskellige former for de-

ponering, hvis det vurderes at være miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
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Kommunekemi har tilladelse til, og har altid modtaget og behandlet PCB-forurenet affald 
herunder også bygningsaffald, men ønsker, med udsigten til øgede mængder, at forbedre 
modtage- og forbehandlingsfaciliteterne for ikke brandbart PCB forurenet bygningsaffald.  
 

 

2. Overordnet beskrivelse / Nuværende stade 

Kommunekemi er i øjeblikket i gang med en nærmere undersøgelse af de aktuelle mængder 

i markedet. 

 

På baggrund af de foreløbige undersøgelser forventer Kommunekemi at skulle modtage en 

årlig mængde på op til 10.000 ton ikke brandbart PCB forurenet bygningsaffald. 

 

Da det er vanskeligt at sætte præcise mængder på, hvad der vil tilgå Kommunekemi, er det 

besluttet at opdele projektet i en fase 1 og en fase 2. 

 

I fase 1 inddrages i første omgang den nuværende jordhal til modtagelse og neddeling. I fase 

1 er modtagelagerkapaciteten imellem neddelingerne på 500–700 ton. 

 

Ved stigende mængder iværksættes fase 2, hvor den hosliggende lagerhal inddrages. Her-

med opnår man en modtagekapacitet på 1.000–1.400 ton. 

 

Der søges med nærværende ansøgning om tilladelse til gennemførelse af både fase 1 og 

fase 2. 

 

 

3. Placering af aktiviteten 

Aktiviteten placeres i den nuværende jordhal (fase 1) med mulighed for udvidelse, hvor den 

hosliggende lagerhal inddrages (fase 2). 

 

Se vedlagte oversigtstegning tegning. 

 

 

4. Bygningens tilpasning, indretning og funktion 

 

Procesbeskrivelse 

Bygningsaffaldet leveres til Kommunekemi forsorteret, i h.h.v. brandbart (dør og vindues-

rammer m.m.) og ikke brandbart (beton, gasbeton teglsten og lignende bygningsmaterialer). 

 

Det brandbare affald går direkte til behandling. 

 

Det ikke brandbare bygningsaffald, som nærværende ansøgning omhandler, aflæsses på 

gulvet i jordhallen, hvor der foretages en neddeling / granulering, således der opnås et mate-

riale varierende i størrelse fra grus og op til betonstykker med et tværsnit 60-70 mm. 

  

Ved fase 1 foregår både oplagringen og neddelingen i jordhallen. Ved gennemførelse af fase 

2 foregår oplagringen udelukkende i den nuværende jordhal, og neddelingen i den nuværen-

de lagerhal. 

Den mobile neddeler, er bestykket med overmagnet og sidebånd for frasortering af arme-

ringsstål. 
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Neddeler 

Der indkøbes og investeres ikke i et stationært anlæg til neddeling. 

 

I stedet entreres med et eksternt firma, der foretager neddelingen med en mobil neddeler på 

Kommunekemi. 

 

Neddelingen foregår i kampagner hver gang modtagelageret er fyldt. Typisk 1 gang pr. må-

ned. 

 

Maskinen der forventes at blive lejet ind til ovennævnte opgave, beskrives nærmere på ved-

lagte bilag. 

 

Maskinen er dieseldrevet. Udstødningsgasserne fra maskinen føres til udblæsning 1 meter 

over bygningens tag via hallens udsugningsanlæg. 

 

Indfødningen til neddeleren foregår med Kommunekemis frontlæsser (gummiged). 

 

Bygningsindretning 

Jordhallen er i sin nuværende form og indretning opført som et planlager med et tæt beton-

dæk, og således velegnet til modtagelse af ikke brandbart PCB-forurenet bygningsaffald. 

 

Bygningens østfacade er i dag delvis åben. 

 

Østfacaden lukkes og forsynes med en port. 

 

Samtidig foretages der en tætning af bygningen. 

 

Jordhallen har et grundareal på 20,6 x 22.5 meter svarende til ca. 465 m2. 

 

Hvis de modtagne mængder gør at den hosliggende lagerhal inddrages til behandling af ikke 

brandbart PCB-forurenet bygningsaffald, (fase 2) etableres der gennemkørsel imellem hal-

lerne, som vist på den vedlagte tegning. 

 

I det tilfælde vil neddelingen komme til at foregå i den nuværende lagerhal, og jordhallen vil 

blive modtagelager. 

 

Dækket i lagerhallen er et tæt betondæk som i jordhallen og således uden videre tiltag vel-

egnet til formålet. 

 

Lagerhallen er forsynet med en port. I østfacaden. 

 

Lagerhallen har et grundareal på 20,6 x 20 meter svarende til ca. 410 m2. 

 

 

 

Støvbelastning  /  Udsugningsanlæg 

For undgå støvemission til omgivelserne etableres der afsug fra bygningen, således at der 

skabes undertryk i forhold til omgivelserne. 
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Støvbelastningen til lokalet, under neddelingen, vil være minimal da der foregår befugtning 

internt i maskinen. 

 

Der vil under aflæsningen, når der leveres bygningsaffald, foregå støvemission til lokalet. 

 

Udsugningsanlægget udlægges til at kunne foretage et luftskifte på op til 4 gange i timen, 

som ved en regningsmæssig lofthøjde på 5 meter (svarende til ca. 1 meter over affaldsbun-

ken) giver en afsugningsluftmængde på op til 9.200 m3/h. 

 

Ved inddragelse af lagerhallen (fase 2) etableres der tilsvarende udsugning, som i den nu-

værende jordhal. D.v.s. med et luftskifte på op til 4 gange i timen, svarende til en afsug-

ningsluftmængde på op til 8.400 m3/h. 

 

Afsugningsluften ledes igennem et kombinationsfilter, således at både PCB på støvform og 

på gasform fjernes inden afblæsningen til det fri, 1 meter over bygningens tag. 

 

Filtrerings- og udsugningsanlægget placeres i lagerhallen som vist på den vedlagte tegning, 

og udlægges kapacitetsmæssigt således, at anlægget kan ventilere begge haller. 

 

 

5. Neddelerens kapacitet, forbrug samt produktbeskrivelse 

 

Kapacitet 

Neddeleren der lejes ind til at foretage neddelingen har en kapacitet på ca. 100 ton pr. time. 

 

Dette svarer til at neddelingen med lagerkapaciteten under fase 1, på 500–700 ton kan fore-

tages på 1 dag, hvor den med lagerkapaciteten under fase 2 på 1.000–1.400 ton tager op til 

2 dage. 

 

Dette svarer til ca. 10 årlige neddelingskampagner svarende til 10–20 dage. 

   

Forbrug 

Neddeleren er dieseldrevet og har et forbrug på imellem 20–50 kg/h afhængig af belastnin-

gen.  

 

Produktbeskrivelse 

Affaldet der håndteres, og som nærværende ansøgning/orientering omhandler, vil være be-

ton (incl. armering), gasbeton, teglsten og lignende bygningsmaterialer. 

 

Der er således ingen brandbare materialer i affaldet. 

 

Vinduesrammer, dørkarme og vinduesglas m.m. frasorteres, som nævnt på nedbrydnings-

pladsen, går direkte til forbrænding i Kommunekemis rotérovnsanlæg. 
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6. Lovgivning 

I forhold til relevant lovgivning har Kommunekemi nedenstående vurdering af betydningen af 

ændringen.  

 

Listebekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13.12.2006 

Jordhallen er i dag godkendt til mellemlagring af slagger, jf. afgørelse om ikke godkendel-

sespligt, af 28. november 2008. 

 

Der vil i forbindelse med modtagelse og forbehandling af ikke brandbart PCB-forurenet byg-

ningsaffald blive foretaget de i det foregående beskrevne bygningsmæssige tilpasninger.  

 

Modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald vil ikke medføre forøgelse i af-

faldsfrembringelsen til Kommunekemi i forhold til den gældende godkendelse på 200.000 ton 

pr. år. 

 

Modtagelse og behandling af ikke brandbart PCB-forurenet bygningsaffald vil ikke medføre 

forøget forurening. Vurderingen kan underbygges af følgende: 

 

� Luftforurening: Der etableres udsugning fra hallerne, hvorved der skabes undertryk i 

forhold til omgivelserne. Hermed foregår der ingen emission fra hallerne. Afblæs-

ningsluften filtreres og udledes 1 meter over tag. 

� Jord og grundvand: Hallerne er etableret med tætte betondæk og således forberedt til 

formålet. 

� Støj: Der foregår ingen forøgelse af støjniveauet til kommunekemis omgivelser, da 

den mobile neddeler placeres indendørs. Om nødvendigt opsættes der lydabsorbe-

rende materiale i hallen.  

� Spildevand: Der fremkommer ikke processpildevand i forbindelse med neddelingen. 

Vandet der tilsættes for støvdæmpning under neddelingen optages fuldt af produktet. 

 

I relation til overvejelserne om valg af den bedst egnede teknik, er der ingen alternativer til 

den valgte modtagelse og behandling. 

 

Kommunekemi vurderer, at etableringen ikke vil kræve en miljøgodkendelse. Der fremsen-

des således ikke yderligere materiale i relation til krav i Listebekendtgørelsen. 

 

VVM-bekendtgørelsen, bek. 1335 af 6.12.2006 

Den i nærværende ansøgning beskrevne modtagelse og behandling af ikke brandbart PCB-

forurenet bygningsaffald, kan ikke sidestilles med nyanlæg i forhold til bilag 1. Det vurderes 

desuden, at ændringen ikke vil bidrage til øget risiko for større uheld og hverken etablering 

eller den fremtidige drift giver anledning til væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til bilag 2 

i VVM-bekendtgørelsen.  

 

Kommunekemi vurderer, som følge heraf, at ændringen ikke vil kræve hverken VVM-

godkendelse eller VVM-screening.  

 

Der fremsendes således ikke yderligere materiale i relation til krav i VVM-bekendtgørelsen. 
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Beredskabsloven, LBK nr. 660 af 10.06.2009 

PCB-forurenet bygningsaffald i den form som nærværende ansøgningen omhandler, har 

ingen brændværdi, og medfører som følge heraf ingen forøget brandrisiko.  

 

Der er således ingen øget brand- eller eksplosionsrisiko i forbindelse med behandlingen af 

PCB-affaldet. 

 

Som følge af ovenstående vurderes det, at ændringen udelukkende kan være omfattet af 

beredskabslovens § 34, stk. 2 ”Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at bygninger 

og grundarealer skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare for-

mindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst mu-

ligt.” 

 

Jf. placering i forhold til Kommunekemis øvrige anlæg, vurderer Kommunekemi, at risikoen 

for brandfare er minimal samt at rednings- og slukningsmuligheder ikke forringes.  
 

Der fremsendes således ikke yderligere materiale i relation til krav i beredskabsloven. 

  

Risikobekendtgørelsen, bek. nr. 1666 af 14.12.2006 og bek. nr. 20 af 12.1.2006 

Modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald medfører ikke forøget risiko, 

hverken internt på Kommunekemi eller i forhold til Kommunekemis omgivelser. 

 

Der fremsendes således ikke yderligere materiale i relation til krav i Risikobekendtgørelsen. 

Der er udarbejdet en miljø- og sikkerhedsvurdering for aktiviteterne i forbindelse med modta-

gelse og behandlingen. Se vedlagte. 

 

Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte kan vores tekniske direktør Ole Kristensen, pro-

jektleder Søren Weber Larsen eller undertegnede kontaktes. 

 

Med venlig hilsen 

Kommunekemi a/s 

 

Ninna Johnsen 

 

 

Bilag: Tegning, placering, Miljø- og sikkerhedsvurdering 
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