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1. Indledning og baggrund (L. Ikke-teknisk resume) 

Kommunekemi behandler for nuværende ikke klinisk risikoaffald og den 
gældende miljøgodkendelse for forbrændingsanlægget omfatter ikke klinisk 
risikoaffald. Imidlertid er der blandt affaldet fra enkelte kunder også klinisk 
risikoaffald. Dette affald dirigeres videre til andre behandlere.  
 
Kommunekemi ønsker fremover også at kunne modtage og behandle klinisk 
risikoaffald. Behandlingen vil ske i overensstemmelse med ”Håndtering af 
klinisk risikoaffald”, vejledning nr. 4 (1998) fra Miljøstyrelsen og 
”Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø” nr. 864 af 10. nov. 
1993 og ”Løft, træk og skub”, vejledning D.3.1 fra At. 
 
Affaldet vil blive modtaget i UN-godkendte emballager. Det drejer sig primært 
om 30 l og 60 l plastspande, der er specielt beregnet til klinisk risikoaffald.  
Oplag af affaldet frem til behandling vil ske i aflåst sektion i modtagehal I og 
den maksimale oplagsmængde vil være af størrelsesordenen 10 tons. Før 
behandlingen vejes emballagerne og de overføres til en 660 l 
genbrugscontainer. Containeren har en inderpose, der efterfølgende lukkes 
med en plaststrip. Genbrugscontaineren sættes på transportbåndet til 
genbrugscontainere, der fører containerne op på kranloftet, hvor containerne 
kippes ned i ovnen via indfyringsslusen.  

 
 

2. A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

 
Kommunekemi a/s 
Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 
 
Tlf.: 6331 7100 
CVR-nr. 34484414 
 
Matrikel nr. 1 acx. af Nyborg markjord, Nyborg Kommune. 
 
Kontaktpersoner: Ebbe Tubæk Naamansen, miljøchef 
    Ninna Johnsen, miljø- og sikkerhedskoordinator 
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3. B. Virksomhedens art 

 
Listebetegnelse K101 
Der er tale om en udvidelse af de typer affald, der tilføres 
forbrændingsanlægget til behandling. Udvidelsen gælder affald med EAK 
koderne: 18 01 03 00, 18 01 04 00, 18 02 02 00 og 18 02 03 00. Forud for 
behandling oplagres affaldet. Klinisk risikoaffald er ikke omfattet af 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 
 

4. C. Oplysninger om etablering  

Der kræves ingen bygningsmæssig ændring ved udvidelsen. Behandlingen vil 
blive iværksat snarest muligt efter opnåelse af miljøgodkendelse. 

 
 

5. D, E, F. Oplysninger om placering, indretning og produktion 

Der henvises til den generelle miljøtekniske beskrivelse af Kommunekemi 
dateret den 9. januar 2004. 
 
Der ansøges om at behandle klinisk risikoaffald, som beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4., herunder: Skærende og stikkende 
genstande, der har været brugt til patientpleje, affald fra patienter, som er 
isolerede af hensyn til smittefare og smitteførende affald i øvrigt. 

 
Oplaget forud for behandlingen vil ske i en aflåst sektion af modtagehal I. Se 
tegning 200-00-89-0101.  
 
Behandlingen af klinisk risikoaffald ved ske analogt med de øvrige affaldstyper 
ved behandling i forbrændingsanlæggets tre rotérovne.  
 
Der vil ifm. modtagelse og behandling ikke ske ændring i til- og 
frakørselsforhold. 

 
 

8. G. Oplysning om valg af den bedst egnede teknik 

Håndtering af affaldet sker i overensstemmelse med ”Håndtering af klinisk 
risikoaffald”, vejledning fra Miljøstyrelsen resulterende i minimal manuel 
håndtering.  
 
Oplag af klinisk risikoaffald sker bag dobbelt lås. Håndtering af affaldet inden 
forbrænding vil udelukkende ske i de dertil beregnede emballager, der sikrer, 
at personalet ikke kan komme i fysisk berøring med affaldet, idet 
emballagerne ikke kan åbnes. 
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Emballagerne vil efter indledende vejning blive stillet i specielle 
indfyringscontainere, hvorefter hele emballagen vil blive indfyret separat fra 
andet affald. Indfyringscontainerne føres automatisk frem til indfyringen via 
transportbånd og elevatorer. Der vil således sikres en minimal risiko for 
kontakt til affaldet. Indfyringscontainerne fores med en pose, der lukkes så 
snart containeren er færdigpakket. Dette sikrer, at der ikke er kontakt mellem 
affaldsemballage og container og kontaminering af containere undgås.  
 
Idet klinisk risikoaffald hører ind under de typer gods, der er reguleret i forhold 
til ADR-lovgivningen om transport af farligt gods, stilles der her en række krav 
til beskaffenheden af de emballager der bruges. Transportlovgivningen sikrer 
hermed, at de emballager, som affaldet vil ankomme til Kommunekemi i, er 
velegnede til opbevaring af klinisk risikoaffald. 
 
Med hensyn til selve forbrændingen vil dette foregå i en rotérovn med en 
omdrejningshastighed på ca. 5 omdrejninger pr. time. Transporttiden for fast 
affald igennem rotérovnen er 75-90 minutter. Kommunekemi opererer med tre 
rotérovne, hvor de to er udstyret med rotérovnskøling.  
 
Rotérovnene opereres ved meget høj temperatur for at sikre at temperaturen 
når over slaggens smeltepunkt og for at sikre en temperatur i 
efterforbrændingskammeret på mindst 1100 grader. Herved opnås en meget 
høj sikkerhed for udbrænding af affaldet. Udbrændingen kontrolleres løbende 
ved måling af glødetab, idet den gældende godkendelse sætter vilkår til TOC 
på højest 3% eller glødetab på højest 5%. Der foretages ikke løbende kontrol 
af TOC. Den høje temperatur sikrer, at evt. metalgenstande vil smelte i ovnen, 
så der ikke er risiko for at de kommer ud af ovnen i genkendelig tilstand. 

 
 

9. H. Oplysning om forurening   

 
9.1 Luftforurening 

Frem til behandlingen oplagres affaldet uåbnet i transportgodkendte 
emballager og vil ikke give anledning til luftemissioner. Behandlingen i 
rotérovne med efterfølgende rensning af røggassen vil ikke give 
ændring i emission til luft. 
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9.2 Forurening fra spild 

Idet affaldet primært er fast vil det være minimalt, hvad der kan ske af 
spild. Spild under oplag og manuel håndtering er sikret ved armeret 
betondæk med fald ind i bygning. Ved spild under intern transport vil 
det ske på befæstet areal. Ved spild under indfyring vil det ske i 
spildbakke på kranloftet. Ved spild vil affaldet om nødvendigt blive 
opsuget i absorptionsmateriale og omemballeret til nye emballager. 
Områder med spild vil efterfølgende blive desinficeret.  

 
9.3 Afløb for sanitært spildevand 

Behandlingen af klinisk risikoaffald vil ikke give anledning til ændrede 
forhold. 

 
9.4 Støj 

Behandlingen af klinisk risikoaffald vil ikke give anledning til ændring i 
støjforhold. 

 
9.5 Affald 

Der opstår som sådan ikke affald som følge af behandlingen. Affald fra 
evt. spild vil blive behandlet via forbrændingsanlægget. 
 

9.6 Jord og grundvand 
Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. 
Udendørsarealerne er befæstet med asfalt, for at forhindre nedsivning 
og forurening af jord og grundvand.  
 
Eventuelt spild, i forbindelse med håndteringen under aflæsning og 
indkørsel vil om nødvendigt blive opsuget i absorptionsmateriale og 
omemballeret til nye emballager. Områder med spild vil efterfølgende 
blive desinficeret. 

 
 

 

10. I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

Kommunekemi vurderer, at der i forbindelse med behandling af klinisk 
risikoaffald ikke er behov for en udvidelse af omfanget af den eksisterende 
egenkontrol for regnvand og røggas iht.: 
 

1. Tilladelse iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af 
spildevand samt regnvand og kølevand fra Kommunekemi a/s af 28. 
december 1998.  
 

2. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 af 
forbrændingsanlæg III og IV på matr. nr. 1 acx, Kommunekemi a/s, 
Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 15. juli 1998. 
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Begrundelsen er, at der ikke som følge af behandlingen af klinisk risikoaffald 
skabes nye emissionskilder eller nye stoffer, som ikke allerede er omfattet af 
den eksisterende egenkontrol. 
 
Forhold omkring arbejdsmiljø og eksternt miljø vil ligesom driftsvejledninger og 
anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljøstyringssystem - 
KKMS. 

 

 

11. J. Oplysning om driftsforstyrrelser og uheld 

Det vurderes, at der ved behandlingen ikke kan forekomme driftsforstyrrelser 
og uheld, der har miljømæssige konsekvenser.   
 
Der udarbejdes, i samarbejde med Kommunekemis sikkerhedsgruppe for 
området/arbejdspladsen, den obligatoriske APV af hensyn til 
arbejdssikkerheden ved håndteringen af det kliniske risikoaffald. 

 
 
 
 

Bilag 
 
Bilag 1:  Tegning, nr. 200-00-89-0101: Opbevaring af klinisk risikoaffald 
 
Bilag 2: Notat, Håndtering og behandling af klinisk risikoaffald, Leif Rohtmann, 

Job&Helbred 
  

 


