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Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering og drift af ny buf-
fertank til processpildevand på Uorganisk anlæg. 
 
Miljøcenter Odense har den 9. november 2009 modtaget ansøgning fra 
Kommunekemi a/s om etablering og drift af ny buffertank til processpilde-
vand på Uorganisk anlæg. 
 
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 etableringen af ny buffer-
tank på Uorganisk anlæg sker i overensstemmelse med Nyborg Kommune, 
Beredskabsafdelingens tilladelse. 
 
Oplysninger i sagen 
Kommunekemi har behov for mere bufferkapacitet til procesvand på uorga-
nisk anlæg. Behovet opstår med ibrugtagningen af etape 6.2 på Klintholm i 
2010, hvorved den samlede perkolatmængde til behandling på Kommune-
kemi kommer op på 6.000 m³ om året. 
 
For at kunne behandle perkolatet på uorganisk anlæg er det nødvendigt 
med en større bufferkapacitet. Det er vurderet, at den nuværende bufferka-
pacitet skal fordobles, således at den nuværende buffertank 3 på 96 m³ 
suppleres med en tank på 100 m³ - buffertank 4. 
 
Buffertank 4 vil indgå i driften som buffertank 3, og vil blive anvendt til op-
lagring af processpildevand, som består af perkolat, spildevand fra Labora-
toriet og skyllevand fra vandbehandlingsanlægget. 
 
Placeringen af buffertank 4 vil blive tæt på buffertank 3 og fremgår af ved-
lagte tegninger. Tanken opstilles i uklassificeret område (Ex/ATEX). 
 
Fundamentet for tanken pælefunderes, så tanken står stabilt i forhold til 
eksisterende tanke, som også er pælefunderede. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Buffertank 4 udstyres med niveaumåling og separat maksimum alarm til 
forhindring af overpumpning. Tankens indpumpningsventil lukker og pum-
pen stoppes ved max henholdsvis maxmax niveau i tanken. 
 
Overvågning af tanken og betjening af actuatorventiler vil foregå fra eksiste-
rende SRO-anlæg i kontrolrummet på uorganisk anlæg. 
 
Ved strøm- eller trykluftsvigt lukker alle ventiler via indbygget fjeder i venti-
lernes actuatorer. 
 
Tanken er frostsikret ved 100 mm isolering og el-tracing af tankbunden. 
 
Tanken er sikret mod utilladelige over- og undertryk med en DN 250 rustfri 
tryk- vakuumventil. 
 
Tanken er forsynet med lodret lejder med 2 reposer. Tanktoppen er dækket 
med ø15 mm kugleriste, og gelænderet er 1200 mm højt med to knælister 
og en fodliste. Delene galvaniseres mod korrosion fra vejrlig. 
 
Tanken er forsynet med 2 stk. ø800 mm mandehuller for revisionsarbejder 
og tilsyn. 
 
Tanken er indvendig overfladebehandlet for at reducere korrosionsangreb. 
 
For at sikre tanken mod væltning, ved svigt i den bærende konstruktion på 
grund af varmepåvirkning fra en eventuel brand i nærliggende brandfarlige 
oplag i tankgård I er den bærende konstruktion: ben og skråstivere, isoleret 
til BS 60. 
 
Trykstigning i tanken på grund af varmepåvirkning fra brand forhindres af en 
DN 250 trykvakuumventil, der kun er fastgjort til tankstuds med slangebånd 
og således også fungerer som en art sprængplade, der kan rives af ved 
ekstremt overtryk i tanken. Trykvakuumventilen sikres med kæde, så den 
ikke ukontrolleret kan blæses bort af en dampstråle ud gennem 
ventilen. 
 
Der er foretaget en gennemgang med sikkerhedsgruppen for området, og 
de fremkomne bemærkninger er indarbejdet i projekteringen. 
 
Der vil ved opstillingen af buffertank 4 ikke ske hverken bygningsmæssig 
eller driftsmæssig ændring, der vil indebære forøget forurening. Der vil hel-
ler ikke ske en ændring i affaldsfrembringelsen. Vurderingen kan underbyg-
ges af følgende: 
 

 Luftforurening: Tanken udlufter til det fri. Emissionen fra anlægget 
anses som værende forsvindende og ubetydende, da tanken an-
vendes til opbevaring af processpildevand med opløste salte. 

 
Jord og grundvand: Der etableres en spildbakke under tanken, så 
regnvand fra tank og fundament ledes til Kommunekemis regn- 
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vandssystem, hvor overvågningssystemet vil melde om eventuelle 
utilladelige forureninger og give alarm for videre aktion. Afløbet fra 
spildbakken er forsynet med en ventil, som kan afspærres ved ren-
gøringsarbejder eller anden forurening på spildbakken. 
 

 Tanken er som beskrevet ovenfor udstyret med niveaumåling og se-
parat maksimum alarm til forhindring af overpumpning. 

 
 Støj: Der foregår ingen forøgelse af støjniveauet fra anlægget. 

 
 Spildevand: Der fremkommer ikke processpildevand fra anlægget. 

 
Kommunekemi vurderer, som følge heraf, at etableringen ikke vil kræve en 
miljøgodkendelse. 
 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Etablering og drift af ny buffertank på Uorganisk anlæg er efter Miljø-
center Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-
bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer at ændring af anlæg-
get ikke kan være til skade for miljøet. 
 
Den nye buffertank påvirker ikke Kommunekemis samlede kapacitet for 
behandling af affald. 
 
Miljøforhold 
 
Uorganisk Anlæg er omfattet af Fyns Amts godkendelse af 6. decem-
ber 2004, Miljøgodkendelse, Kommunekemi a/s, Uorganisk Anlæg. 
 
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 etablering af ny buffertank til 
processpildevand på Uorganisk anlæg ikke vil betyde væsentlige æn-
dringer af Kommunekemis udsendelse af forurening til omgivelserne, 
hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Ændrin-
gerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord eller 
grundvand. 
 
Såfremt buffertanken etableres i overensstemmelse med Nyborg Kom-
mune, Beredskabsafdelingens tilladelse, er det vores opfattelse, at ny 

                                                 
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. 
3 Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald. 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald. 
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buffertank 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 Kommu-
nen ingen bemærkninger har til Kommunekemi a/s ansøgning om ny buffer-
tank, uorganisk anlæg. 
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 9. december 
2009 fremsendt afgørelse til etablering af ny buffertank. 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 7. december 2009 har Arbejdstilsynet meddelt, at Arbejdstil-
synet vurderer at processpildevandet ikke er omfattet af risikobekendtgørel-
sen, hvorfor de ikke har yderligere bemærkninger til det fremsendte. 
 
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 
 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 
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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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