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Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for optimering af driftsforhold 
ved fjernelse af fastkørt affald i shredder på Tromletømningsanlæg IV, 
TT IV. 
 
Miljøcenter Odense har den 19. oktober 2009 modtaget ansøgning fra Kom-
munekemi a/s om optimering af driftsforhold ved fjernelse af fastkørt affald i 
shredder på Tromletømningsanlæg IV. Ansøgningen er vedlagt oplysninger 
om miljø- og sikkerhedsvurdering for ændringen på TT IV. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Det er dog en forudsætning for vores afgørelse at optimering af driftsforhold 
ved fjernelse af fastkørt affald i shredder på Tromletømningsanlæg IV sker i 
overensstemmelse med Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingens tilladel-
se. 
 
Oplysninger i sagen 
TT IV er et automatisk anlæg, hvor emballeret, organisk, flydende affald 
bliver forbehandlet i et lukket system. 
 
Emballagerne føres via rullebånd automatisk ind i en sluse, som af sikker-
hedshensyn er fyldt med kvælstof. En shredder med to hold knive neddeler 
emballagerne. Det flydende affald samt emballagedele føres ned i én af de 
tre store forblandebeholdere, hvor affaldet blandes fra et større antal embal-
lager. Fra forblandebeholderen bliver blandingen ført over en sigte, hvorfra 
det flydende affald ledes via en lagertank til forbrænding. Metal-
emballagedele bliver sorteret fra med magnetseparator, renset og sendt til 
genvinding. Plast og pap opsamles til forbrænding. Der er af sikkerheds-
hensyn anbragt iltmåler flere steder i tromletømningsanlægget 
 
Det har vist sig, at tromlerne med affald i nogen tilfælde hober sig op foran 
shredderen og ikke kan blive neddelt. Tromlerne ligger placeret, så shred-
deren ikke kan ”få fat” i dem eller de er klemt fast i skakten. For at få dem 
løs reverseres shredderen og startes igen nogle gange. Dette kan resultere 
i ødelagte eller beskadiget knive. Såfremt problemet ikke er løst ved dette, 
må anlægget stoppes og operatøren må manuelt løsne tromlerne. 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Operatøren, der er placeret på rullebåndet, frigør således tromlerne med en 
pladeklo samt stænger eller hejser dem op på rullebåndet med en talje. 
 
Der anvendes naturligvis korrekt sikkerhedsudstyr under dette arbejde. 
 
For at optimerer processen ønskes der etableret en fjernstyret gribeklo, der 
kan benyttes til at flytte eller fjerne det fastklemte affald. 
 
Ændringen omfatter en konstruktionsændring af toppen på tromleindslus-
ningen og af selve bygningen. 
 
Bygningen ændres, så der på facaden på bygningen mod nord, monteres 
en karnap næsten magen til den eksisterende karnap. Det er som følge 
heraf nødvendigt at fjerne et vindkryds og derefter skæres hul i bygningen. 
Der foreligger beregning fra rådgivende ingeniør Poul Jørgensen, der påvi-
ser, at vindkrydset kan fjernes uden risiko for bygningens stabilitet. 
 
Selve anlægget ændres således, at ”indføringskassen”, hvori indslusningen 
af tromler sker, ændres for at give plads til at montere det nødvendige ud-
styr. 
 
I ”indføringskassen” monteres der således en føringsskinne, hvorpå der 
monteres en udskuds- hydraulikcylinder. På den måde kan hydraulikcylin-
deren sideforskydes i forhold til, hvor affaldet er placeret i skakten. På hy-
draulikcylinderen monteres et drejeled med en gribeklo. 
 
Desuden monteres et kamera og kraftigt lys, så operatøren kan betjene 
hydraulikcylinderen via en skærm, der placeres i operatørrummet ved siden 
af indføringskassen. 
 
Ændringen medfører ikke nogen ændring af zoneklassificeringen af anlæg-
get, da anlægget vil være inerteret under flytning/fjernelse af affaldet. Byg-
ningen er som hidtil klassificeret til zone 1, og procesanlægget er indvendig 
klassificeret til zone 2. 
 
Kamera og projektør leveres i ATEX-udgave. Skærm opsættes i det eksiste-
rende ATEX kabinet, hvor pc er placeret. 
 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Optimering af driftsforhold ved fjernelse af fastkørt affald i shredder på 
TT IV er efter Miljøcenter Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-
reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer at æn-
dring af anlæggene 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 
 
Kommunekemi a/s er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 
listens punkt K 102: ”Anlæg for bortskaffelse af farligt affald3 efter en af 
metoderne D1 – D9 eller D11 – D13, som nævnt i bilag 6 A til affalds-
bekendtgørelsen4.” 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at optimering af driftsforhold ved 
fjernelse af fastkørt affald i shredder på TT IV ikke vil betyde væsentli-
ge ændringer af Kommunekemis udsendelse af forurening til omgivel-
serne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. 
Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord 
eller grundvand. 
 
Såfremt optimering af driftsforhold ved fjernelse af fastkørt affald i 
shredder på TT IV etableres i overensstemmelse med Nyborg Kommu-
ne, Beredskabsafdelingens tilladelse, er det vores opfattelse, at opti-
meringen ikke vil medføre betydende ændringer i Kommunekemis sik-
kerhedsniveau.  
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 26. november 2009 har Nyborg Kommune oplyst, at 
Kommunen ingen bemærkninger har til det ansøgte.  
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 9. december 
2009 fremsendt accept og tilladelse til optimering af driftsforhold ved fjernel-
se af fastkørt affald i shredder på Tromletømningsanlæg IV 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 9. december 2009 har Arbejdstilsynet fremsendt accept til 
optimering af driftsforhold ved fjernelse af fastkørt affald i shredder på 
Tromletømningsanlæg IV. 
 
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 

                                                 
3 Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald. 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald. 
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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 15. december 
2009. 
 
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 12. januar 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.  
 
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; 
ude@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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