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1.  INDLEDNING 
 
Kommunekemi råder over en række haller for modtagelse, kontrol og oplag-
ring af farligt affald forud for behandling.  
 
Det drejer sig om 4 haller for oplagring af farligt affald og en hal for modta-
gelse og kontrol af farligt affald i emballager modtaget ad landevej. 
 
Hallerne er tidligere godkendt til disse formål og er således allerede i brug. 
 
Anlæggene omfatter mere eller mindre åbne haller for modtagelse og oplag-
ring af emballeret affald, for garage samt inspektions- og sorteringsanlæg. I 
forlængelse af Lagerhal I er der i 2002 indrettet et Viden- og Afprøvnings-
center. 
 
Hovedhensynene i revurderingen har været beskyttelse af omgivelserne i 
forbindelse med driftsforstyrrelser og spild. Miljøcenter Odense har vurderet 
at lagerhallerne og Modtagehal I vil kunne drives uden væsentlige gener for 
omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med revurderingen af 
miljøgodkendelserne. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Odense foreta-
get revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser af lagerhaller-
ne og Modtagehal I, som er mere end 8 år gamle: 
 
Lagerhal I er etableret forud for miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden 1. ok-
tober 1974. 
Lagerhal II er miljøgodkendt 12. juli 1977. 
Lagerhal III er miljøgodkendt 8. november 1990.  Ændring af lyskildesorte-
ring i Lagerhal III er godkendt af Fyns Amt den 23. januar 2002.   
Lagerhal IV er miljøgodkendt 5. juli 1995. 
Modtagehal I er miljøgodkendt 13. juli 1995. 
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, 
eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderin-
gen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 
på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A2  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig. 

 
A3 Lagerhal I – IV og Modtagehal I skal indrettes og drives i overens-

stemmelse med den anlægstekniske beskrivelse.  

Indretning og drift 

B1 I Lagerhal I – IV og Modtagehal I må der kun modtages emballeret 
affald og affaldet er kontrolleret mod deklarationen. 
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B2 Partier af affaldet skal analyseres stikprøvevis, testes eller inspice-
res for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklaratio-
nen. 

 
B3 Affaldet til Lagerhal I – IV og Modtagehal I skal opbevares under 

tag. 
 
B4 Gulvet i lagerhallerne og modtagehallen inkl. gulvrender skal udfø-

res i en tæt konstruktion uden støbeskel der er bestandig overfor de 
væsker og det affald der eventuelt kan spildes på området. 
 
Gulvet i lagerhallerne og modtagehallen skal til hver en tid fremstå 
som en tæt belægning i god stand, så det effektivt kan tilbageholde 
et eventuelt spild. 
 

B5 Gulvet skal være etableret med en hældning der er >20 promille 
mod afløbsrender af hensyn til bortskaffelsen af regnvand. 
 

B6 Afløbsrørene fra gulvrenderne og frem til opsamlingsbrøndene og 
selve brøndene skal udføres i PP eller tilsvarende kemikalieresi-
stente materialer.  
 

B7 Lagerhal I – IV og Modtagehal I skal holdes rene og ryddelige. 
 

B8 Transport af affald til og fra Lagerhal I – IV og Modtagehal I skal ske 
på arealer, der er befæstede. 

Luftforurening 

Støv 
C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvge-

ner udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, 
om generne er væsentlige. 

 
Afkasthøjder og luftmængder 

C2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 
værdier, der er anført her: 

 
Afkast 
 
fra 

Min. 
afkasthøjde 

(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Lagerhal II (Giftlager) 1 m over tagryg 3.000 m3/h 

Lagerhal III (Lyskildesortering) 1 m over tagryg 8.000 m3/h 

Lagerhal IV (Afsnit 2) 1 m over tagryg 8.000 m3/h 

Modtagehal I (Almen ventilation)  1 m over tagryg 8.000 m3/h 
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Emissionsgrænser 
C3 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænsevær-

dier, målt som timemiddelværdier. 
 

Afkast 
fra 

Stof Emissionsgrænse mg/m3 

Lagerhal II Støv i øvrigt (total) 5 

Lagerhal III 
Kviksølv, Hg (sum af 

støv- og gasfase) 
0,025 

Lagerhal IV Støv i øvrigt (total) 5 

Modtagehal I Støv i øvrigt (total) 5 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den 
luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 
kPa, tør gas).  

 
Kontrol af luftforurening 
 
Støv i øvrigt 
 

C4 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at grænseværdierne i vilkår C3 for støv i øvrigt er over-
holdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne af støv skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 
 
Kviksølv 
 

C5 Virksomheden skal inden 3 måneder, efter meddelelse af revisionen, 
gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3 for 
kviksølv er overholdt.  

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gen-
nemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger 
om driftsforholdene under målingen.  
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne af kviksølv skal foretages som præstationsmålinger. 
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Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien 
 
Stikprøvekontrol af kulfilter 

 
C6 Virksomheden skal løbende hver anden måned foretage stikprøve-

kontrol af emissionen (egenkontrol) af kviksølv fra Lagerhal III, og 
gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3 er 
overholdt. Der skal måles kviksølv (gasfase) før og efter kulfilter.  
 
Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter afslutningen af et ka-
lenderår, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger 
om driftsforholdene under målingen.  

 
 Målingerne af kviksølv skal foretages som stikprøvemålinger med en 

kontrolperiode på 1 år. 
 
Stikprøvekontrollen skal foretages på 6 tilfældigt valgte produktions-
dage om året med mindst 2 enkeltmålinger pr. dag. 

 
Enkeltmålingerne skal være af mindst 1 times varighed. 
 
Resultatet af en stikprøve er det aritmetiske gennemsnit af de 2 en-
keltmålinger. 
 
Målingerne skal være jævnt fordelt over hele året. 
Bedømmelse af måleresultaterne sker efter reglerne i Miljøstyrel-
sens luftvejledning. 
 
Overskrider en enkelt 1-times måling emissionsgrænsen med en 
faktor 3, eller ligger 3 målinger i træk over grænseværdien, skal til-
synsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. Der skal sam-
tidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstalt-
ninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskri-
delser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret overvågning 
af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med til-
synsmyndigheden. 
 
Stikprøvekontrol (egenkontrol) af kulfilter kan foretages af Kommu-
nekemis eget laboratorium 
 
Krav til luftmåling 

 
C7 Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-

den aftale med tilsynsmyndigheden. 
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Målingerne af støv i øvrigt og kviksølv ved præstationskontrol, skal 
udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet 
skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røg-
gassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) el-
ler et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 
 

Stof Analysemetode 

Støv i øvrigt (total) DS/EN 13284-1 – Metodeblad MEL-02 

Kviksølv (sum af støv- og 
gasfase) 

DS/EN 13211 – Metodeblad MEL-08b 

Kviksølv (gasfase)  DS/EN/ISO – Metodeblad MEL-08b 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndighe-
den har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må 
højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. 
 
Hvis vilkåret for støv i øvrigt og kviksølv under præstationskontrol er 
overholdt, kan der kun kræves én årlig akkrediteret dokumentation. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
 
Luftvejledningen  
Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og be-
regning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøsty-
relsen, p.t. nr. 2/2001. 
 
Skift af filtre  
 

C8 Virksomhedens skal som minimum udskifte luftfiltrene efter følgende 
tidsrum: 
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Filterskift  
Støvfilter Kulfilter 

Lagerhal II (Giftlager) 1 gang årligt 2 gange årligt 

Lagerhal III (Lyskildesorte-
ring) 

I1 gang årligt Ved overskridelse af emissi-
onsgrænseværdien på 0,025 
mg/m3 eller mindst 1 gang 
årligt 

Lagerhal IV (Afsnit 2) 1 gang årligt 2 gange årligt 
Modtagehal I (Almen venti-
lation) 

1 gang årligt 2 gange årligt 

 

Lugt 

D1 Der må ikke oplagres affald i Lagerhal I - IV og Modtagehal I der, til 
trods for opbevaring i lukkede beholdere, kan medføre lugtgener i 
omgivelserne.  

Spildevand 

E1 Uforurenet regn- og overfladevand fra Lagerhal I - IV og Modtagehal 
I, samt de omkringliggende befæstede arealer ved hallerne kan le-
des til Kommunekemis system for udledning af regnvand og over-
fladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overhol-
delse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overflade-
vand. 

Støj 

F1 Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter 
Odenses godkendelse, dateret 27. november 2009. Lagerhal I - IV 
og Modtagehal I skal indrettes og drives på en sådan måde, at disse 
støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra Lagerhal I – IV og Modtagehal I kan behandles på Kom-

munekemis egne anlæg. 

Indberetning/rapportering 

H1 Betondækket i og asfalten omkring Lagerhal I – IV og Modtagehal I 
skal for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, 
en gang om året inspiceres for revner og slid. Resultatet af inspekti-
onen skal indføres i virksomhedens vedligeholdelsessystem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 
 

H2 De lukkede brønde skal mindst 1 gang om måneden kontrolleres for 
indhold af væske. Eventuel væske i den lukkede brønd skal efter-
følgende fjernes. Kontrol af brønd skal dokumenteres af virksomhe-
den. 
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Opbevaring af journaler 
H3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. 
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

Driftsforstyrrelser og uheld 

I1 Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale eller spules til 
gulvafløbsrenderne og videre til opsamlingsbrønden, hvor det skal 
straks fjernes med slamsuger til videre behandling på Kommune-
kemi. Der må kun henstå uforurenet regnvand gennem længere tid i 
opsamlingsbrøndene og maksimalt i 1 måned. 

Risiko/forebyggelse af større uheld 

J1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgø-
relsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fore-
bygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger 
at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med 
det til enhver tid gældende sikkerhedsdokument. 

 
J2 Lagerhal I - IV og Modtagehal I skal indgå i virksomhedens samlede 

sikkerhedsrapport, ligesom Lagerhal I og IV og Modtagehal I skal 
indgå i virksomhedens beredskabsplan. 

Ophør 

K1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af Lagerhal I - IV og Modta-
gehal I træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forure-
ningsfare og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. 
Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyn-
digheden, og en redegørelse for disse foranstaltninger skal frem-
sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører 
helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Lagerhal I – IV og Modtagehal I er i overensstemmelse med den fysiske 
planlægning for området. Lagerhal I – IV og Modtagehal I er placeret på 
matr. 1 acx som er beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg 
Kommunes kommuneplan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, som 
fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt ke-
miske virksomheder. Delanlæggene er desuden placeret i overensstemmel-
se med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et om-
råde til erhvervsformål, miljøbelastende virksomheder, se endvidere bilag B. 
 
Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne Tar-
co Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende umiddel-
bart nord for Kommunekemi a/s. 
 
Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til Lagerhal I – IV og Mod-
tagehal Is placering er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til 
åben-lav boligbebyggelse og som begge ligger i en afstand fra Lagerhal I – 
IV og Modtagehal I på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at Lagerhal I – IV og Modtagehal I er i overens-
stemmelse med den foreliggende planlægning for arealanvendelsen. 
 
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. 
 
Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internatio-
nale 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 forstyr-
relser, 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 
vandudskiftningen ofte er meget begrænset og der sker en ophobning af 
stofferne i miljøet. 
 
Lagerhal I – IV og Modtagehal I vurderes ikke at have nogen påvirkning af 
Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra Lagerhal I – 
IV og Modtagehal I ikke vil have betydning for områdets målopfyldelse.  
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3.1.3 Nye lovkrav 

Godkendelses vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejled-
ninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcen-
ter Odenses praksis. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

I referencedokumentet om BAT (bedste tilgængelige teknik) i forbindelse 
med emissioner fra oplagring, januar 2005 er anført at der normalt ikke 
forekommer udledninger fra emballeret affald. De eneste mulige udlednin-
ger er fra skader på emballagen og større uheld (brand). De emissionsbe-
grænsende foranstaltninger der foreslås er: 

 
 sikkerheds- og risikostyring 
 konstruktion og ventilation 
 strategi for isolering og adskillelse 
 inddæmning af lækager og forurenet brandslukningsmiddel og 
 brandbeskyttelses- og brandbekæmpelsesudstyr. 

 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering at Lagerhal I – IV og Modtagehal I 
drives i overensstemmelse med BAT for lagring. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

 
De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis Lagerhal I – IV og Modtagehal I afspejler den udvikling 
der har været indenfor BAT for oplag. 
 
Den teknologiske udvikling der foregår i samfundet generelt, foregår på 
samme måde for de forskellige områder af industrien, herunder oplag. Det 
medfører at BAT ændrer sig med tiden, hvilket betyder at ændringer af vil-
kår i forhold til en ældre godkendelse vil være et resultat af denne udvikling, 
selvom virksomheden måske ikke har ændret sig. 

3.2.2 Indretning og drift 

 
Alle partier af affaldet til Lagerhal I – IV og Modtagehal I bør forud være 
deklareret, og kontrolleret mod deklarationen.  
 
Partier af affaldet bør analyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at 
sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. 
 
De stoffer og kemikalier som opbevares i lagerhallerne og modtagehallen 
kan nedbryde belægningen, hvorfor denne til hver en tid bør fremstå som 
en tæt belægning i god stand, så den effektivt kan tilbageholde et eventuelt 
spild. 
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3.2.3 Luftforurening 

Vilkår for luftforurening fra Lagerhal I – IV og Modtagehal I bør revurderes i 
overensstemmelse gældende luftvejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 
2/2001. 
 
Der bør stilles vilkår om at tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksom-
heden skal dokumentere, at grænseværdien for støv i øvrigt er overholdt. 
 
For at afklare om udsendelsen af kviksølv fra Lyskildesorteringen overhol-
der grænseværdien for udsendelse af den totale mængde kviksølv (sum af 
støv- og gasfase) bør virksomheden inden 3 måneder, efter meddelelse af 
revisionen, gennem en akkrediteret måling dokumentere, at grænseværdien 
for kviksølv er overholdt.  
 
Miljøcenter Odense forventer at emissionen af kviksølv i gasfasen er af 
mindre betydning og det derfor ved den krævede akkrediterede emis-
sionsmålin af kviksølv i både støv- og gasfase, bliver dokumenteret at ho-
vedparten af kviksølvet udsendes på gasform.  
 
Hvis dette er tilfældet kan virksomheden fortsætte som hidtil med løbende 
stikprøvekontrol af kviksølv på gasfase. 
 
Miljømyndigheden bør dog stadig have muligheden for at kræve kræves én 
årlig akkrediteret dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomhe-
den. 
 
Virksomheden bør løbende som hidtil hver anden måned foretage stikprø-
vekontrol af emissionen af kviksølv fra Lagerhal III, og gennem målinger 
dokumentere, at grænseværdien for kviksølv (gasfase) i vilkår C3 er over-
holdt. 
 
Egenkontrol af udsendelse af kviksølv (gasfase) bør foretages ved måling af 
kviksølv (gasfase) før og efter kulfilter for at give viden om kulfilterets evne 
til at tilbageholde kviksølv og resultatet af målingen kan bruges ved vurde-
ring af behov for at skifte kul. 

 
Dokumentationen for egenkontrollen bør inden 3 måneder, efter afslutnin-
gen af et kalenderår, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysnin-
ger om driftsforholdene under målingen.  
 
For afkast fra lyskildesortering i Lagerhal III har Miljøcenter Odense vurde-

ret at med en B-værdi for kviksølv på 0,0001 mg/m
3 
og de målte emissions-

værdier kan spredningsfaktoren beregnes til at være under 250 m
3
/s, og det 

er derfor ikke nødvendigt at fastlægge afkasthøjden fra dette afkast ved 
hjælp af en spredningsberegning med OML-modellen. Afkasthøjden kan 
derfor fastsættes derfor til opadrettet og 1 m over tag. 
 
Kontrol af den samlede immissionskoncentration for støv i øvrigt og kviksølv 
er medtaget i den generelle miljøgodkendelse for Kommunekemi 
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3.2.4 Lugt 

Kilder til diffus lugt bør begrænses mest muligt og diffus lugt bør ikke med-
føre væsentlige gener uden for virksomhedens arealer. 
 
Der bør ikke oplagres affald i Lagerhal I – IV og Modtagehal I der, til trods 
for opbevaring i lukkede beholdere, kan medføre lugtgener i omgivelserne.  

3.2.5 Spildevand 

Uforurenet regnvand og overfladevand fra Lagerhal I – IV og Modtagehal I 
kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfla-
devand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gæl-
dende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand.  Spild og forure-
nede væsker, herunder forurenet regnvand i og omkring Lagerhal I – IV og 
Modtagehal I bør betragtes som farligt affald og bør bortskaffes efter regler-
ne herom 

3.2.6 Støj 

Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter Odenses 
godkendelse, dateret 27. november 2009. Lagerhal I – IV og Modtagehal I 
bør indrettes og drives på en sådan måde, at disse støjgrænser for den 
samlede virksomhed overholdes. 

3.2.7 Affald 

Affald fra Lagerhal I – IV og Modtagehal I kan behandles på Kommuneke-
mis egne anlæg. 

3.2.8 Indberetning/rapportering 

Betondækket i og asfalten omkring Lagerhal I – IV og Modtagehal I bør for 
at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, en gang om året 
inspiceres for revner og slid. Resultatet af inspektionen bør indføres i en 
journal. Konstaterede skader bør straks repareres. 
 
For at sikre at de lukkede brønde ikke påvirkes unødigt af væsker og kemi-
kalier bør den mindst 1 gang om måneden kontrolleres for indhold af væ-
ske. Eventuel væske i den lukkede brønd bør efterfølgende fjernes. Kontrol 
af brønd bør efterfølgende dokumenteres, fx i virksomhedens vedligehol-
delsessystem. 

3.2.9 Driftsforstyrrelser og uheld 

Der bør ikke forekomme spild i forbindelse med prøvetagning. 
 
Forurening fra spild bør udelukkende forekomme som følge ad utæt embal-
lage eller ved tab af emballage under håndtering. I disse situationer bør 
spildet opsuges med absorptionsmateriale eller spules til gulvafløbsrender-
ne og videre til opsamlingsbrønden, hvor det bør fjernes med slamsuger til 
videre behandling på Kommunekemi. 
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3.2.10 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Lagerhal I – IV og Modtagehal I er omfattet af risikomyndighedernes afgø-
relse af 21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende 
sikkerhedsniveau. 
 
Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større 
uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør 
indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende 
sikkerhedsdokument. 
 
Lagerhal I – IV og Modtagehal I bør indgå i virksomhedens samlede sikker-
hedsrapport, ligesom Lagerhal I – IV og Modtagehal I bør indgå i virksom-
hedens beredskabsplan. 
 
3.2.11 Ophør 
Der bør stilles vilkår til, at der ved ophør af drift træffes de nødvendige for-
anstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Udkast til revideret miljøgodkendelse af Lagerhal I – IV og Modtagehal I har 
været varslet for Kommunekemi A/S den 26. juni 2009. Kommunekemi A/S 
har efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er indarbejdet i 
afgørelsen. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved e-mail af 29. juni 2009 har Nyborg Kommune fremsendt bemærkninger 
til det fremsendte udkast til revision. 
 
Ved e-mail af 7. september 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstil-
synet ikke har bemærkninger til det fremsendt udkast til revision. 
 
Ved e-mail af 20. august 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelin-
gen fremsendt bemærkninger til det fremsendte udkast 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

Opstart af revurderingen har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 
31. marts 2009. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbin-
delse.
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således senest ske i 
2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. En revurdering 
af anlægget kræver ikke en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller an-
den væsentlig ændring af anlægget. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000 – område Østerø Sø og er 
derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 
3.1.2. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse/r: 
 
Lagerhal II er miljøgodkendt 12. juli 1977. 
Lagerhal III er miljøgodkendt 8. november 1990. Ændring af lyskildesortering 
i Lagerhal III er godkendt af Fyns Amt den 23. januar 2002.  
Lagerhal IV er miljøgodkendt 5. juli 1995. 
Modtagehal I er miljøgodkendt 13. juli 1995. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
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 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 i det omfang, de har klageret 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 

 
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 være modtaget senest den 29. december 2009 inden 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 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

 

 

 

 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, u-
de@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 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 

mailto:at@at.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
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Anlægsteknisk beskrivelse - Lagerhaller 

 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Denne anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemis anlæg indeholder en 
beskrivelse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø- og risikoforhold. 
Der sker løbende en opdatering af samtlige anlægstekniske beskrivelser af 
Kommunekemis anlæg i forbindelse med større anlægsændringer og de be-
skriver status på tidspunktet for udarbejdelsen.  

 
Oplysninger om ejerforhold, listebetegnelse m.v. og fællesforhold med de øv-
rige anlæg fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommune-
kemi a/s. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes art 

Anlæggene omfatter mere eller mindre åbne haller for modtagelse og oplag-
ring af emballeret affald, for garage samt inspektions- og sorteringsanlæg. I 
forlængelse af lagerhal I er der i 2002 indrettet et Viden- og Afprøvningscen-
ter. Lagerhallerne benyttes således udover oplagring af affald til en række for-
skellige opgaver, men beskrives under ét, da de risiko-, miljø- og trafikmæssi-
ge forhold er sammenlignelige. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes placering 

Plan over virksomhedens placering og oversigtsplan med angivelse af bygnin-
ger samt planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår 
af den generelle beskrivelse af Kommunekemi a/s  
 
Plan over placering af de beskrevne lagerhaller fremgår af oversigtsplanen 
tegning nr. 214-00-00-0002. Hallerne er markeret med grønt. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes etablering 

På nær lagerhal I er alle de beskrevne anlæg tidligere godkendt iht. miljøbe-
skyttelsesloven af Miljøstyrelsen. Lagerhal I er ikke vurderet godkendelsesplig-
tig på etableringstidspunktet, som ligger forud for miljøbeskyttelseslovens 
ikrafttræden 1. oktober 1974.  
 
Godkendelserne iht. miljøbeskyttelsesloven er dateret: 
Lagerhal II: 12. juli 1977 
Lagerhal III: 8. november 1990 
Lagerhal IV: 5. juli 1995 
Modtagehal: 13. juli 1995 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Lagerhaller 

 

 
Modtagehallen er i 1995 godkendt som lagerhal for Modtagestation Fyn, men 
er senere overgået til en tilsvarende anvendelse for Kommunekemi generelt.  
 
Ændring af lyskildesortering i lagerhal III er godkendt af Fyns Amt i januar 2002. 
 
 

Tegninger over virksomhedens indretning 

Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den 
generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Oversigtsplaner og tegninger over konstruktion og indretning af de enkelte la-
gerhaller er vedlagt som bilag. 
 
 

Beskrivelse af virksomhedens produktion 

Lagerhal I 
 
Lagerhal I dækker et samlet areal på 1.150 m2. Hallens nordlige ende støder 
op til Kommunekemis Viden- og Afprøvningscenter med kontorer, mødelokale, 
laboratorium og forsøgshal. Se lagerhal I, plan og snit, tegn. nr. 214-01-50-
0001. 
 
Lagerhal I's areal benyttes til oplagring af fast brændbart affald til forbrænding, 
som sker enten ved direkte indfyring af emballagerne i forbrændingsanlægge-
nes rotérovne via tromletransportanlæg eller som et jævnt flow gennem rør til 
fyrfronterne efter forbehandling i tromletømningsanlæg V. 
 
En del af emballagerne er tømte for deres indhold, men ønskes forbrændt på 
grund af deres restindhold af f.eks. gift. De forskellige affaldstyper findes i la-
gerhallen opsorteret i en række kategorier for at lette identifikationen forud for 
behandlingen.  
 
Affaldet er placeret i lagerhallen i rækker. Den totalt oplagrede mængde kan 
udgøre op til ca. 1.300-1.400 tons. 

 
Af tegning, bilag 1, fremgår placering af rækker samt et eksempel på, hvordan 
affaldet kan være placeret, kategoriseret ud fra, hvilket anlæg/metode, det skal 
behandles på.  
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Anlægsteknisk beskrivelse - Lagerhaller 

 

Disponeringen ændres løbende da den indbyrdes fordeling mellem affaldsty-
perne ændrer sig.  Kommunekemis logistikafdeling opdaterer løbende oversig-
ten vist i bilag 1. 
 
Transport til og fra lagerhallen sker med truck, trailer m.v. eller med rullebane 
til tromletømningsanlæg V. 
 

 
Lagerhal II 
 
Lagerhal II dækker et samlet areal på ca. 1.750 m2. Hallen er inddelt i 3 afsnit 
og de oplagrede emballager indeholder både brændbart og ikke brændbart af-
fald.  Se lagerhal II, plan og snit, tegn. nr. 214-02-50-0001 
 
Afsnit 1 
Det nordligste afsnit udgør ca. 140 m2 og er indrettet som 2 adskilte rum lukket 
med rulleporte. Rummene benyttes til oplagring af giftigt affald (pesticidholdigt 
indgår i denne type affald) hhv. isocyanatholdigt affald. Der kan i rummene op-
lagres op til 50-60 ton giftigt affald hhv. op til 15-20 tons isocyanatholdigt af-
fald. Giftlageret er forsynet med mekanisk ventilation - ISO-lageret er naturligt 
ventileret. Indtag af erstatningsluft sker gennem perforeret lamel nederst i por-
tene.  
 
Afsnit 2 
Det midterste åbne afsnit udgør ca. 710 m2 af lagerhallen. Der oplagres i den 
nordlige ende emballeret affald til inspektion og sortering samt affald, som af-
venter yderligere klassifikation f.eks. gennem supplerende oplysninger fra pro-
ducenten eller laboratorieanalyser. Oplaget på afventer-afsnittet kan udgøre 
op til 40-50 ton. Affaldet vil typisk være filterkager, forurenet sand/jord, farve-
stoffer, remanenser og slam, rengøringsmidler samt halogenholdigt affald. Af-
faldet kan være såvel fast som flydende. Den faste del vurderes at udgøre 
omkring 75% af affaldet. 
 
I den sydligste ende af midterste afsnit oplagres brændbart flydende og pa-
støst emballeret affald til forbehandling på tromletømning IV og til forbrænding 
via slamtankene. Oplaget her kan udgøre op til 200 ton.  
 
Afsnit 3 
I den nordlige ende af det sydligste afsnit oplagres emballeret uorganisk affald 
til forbehandling på uorganisk anlæg samt til deponi. Mængden kan her udgø-
re op til 350 ton. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Lagerhaller 

 

Længst mod syd oplagres emballeret fast brændbart affald til forbehandling i 
tromletømning V i mængder op til 200 ton. Affaldstyperne er faste og pastøse 
typer som f.eks. pulver, hærdet maling og lak, polyurethan, lim, latex, male- og 
slibestøv, fedt, olieholdige klude, asfalt og epoxy- og silikoneaffald.  

 
Af tegning, bilag 1, fremgår placering af rækker samt et eksempel på, hvordan 
affaldet kan være placeret, kategoriseret ud fra, hvilket anlæg/metode, det skal 
behandles på.  
 
Disponeringen ændres løbende da den indbyrdes fordeling mellem affaldsty-
perne ændrer sig.  Kommunekemis logistikafdeling opdaterer løbende oversig-
ten vist i bilag 1. 
 
Transport til og fra lagerhal II sker med truck primært inden for normal arbejds-
tid. Kørsel med affald til forbehandling i tromletømning V foregår dog også i af-
ten- og nattetimerne samt i weekender, men kun i korte perioder. 
 
 

Lagerhal III 
 
Lagerhal III er placeret i det nordvestlige hjørne af Kommunekemis areal ud 
mod Lindholmvej. Hallen er orienteret syd/nord og dækker et samlet areal på 
ca. 1.250 m2. I den nordlige ende støder hallen op til KaSa-bygningen. Arealet 
er opdelt i 6 separate afsnit adskilt med brandmure. Se indretningsplan for la-
gerhal III tegn nr. 214-03-50-0002. De seks afsnit er benævnt: 
 
 Lager for vedligehold af bygninger og arealer 
 Lyskildesortering 
 Garage og tom emballage 
 Emballeret ikke brandbart affald 
 Prøvelager 
 Ox-affald, Pyro-affald, Redu-affald og Reak-affald 

 
Lager for vedligehold af bygninger og arealer 
I den sydlige ende af hallen er indrettet 3 lukkede afsnit. Det sydvestligste af-
snit benyttes til lager for materiel for vedligeholdelse af bygninger og udenom-
sarealer, såsom traktor og havemaskiner med redskaber. Desuden findes et 
mindre lager af ikke brændbare hjælpestoffer til glatførebekæmpelse og diver-
se reservedele hertil.  
 
Lyskildesortering 
I det sydøstligste afsnit er indrettet lyskildesortering med opvarmning og me-
kanisk ventilation. Se tegn nr. 214-03-52-0001. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Lagerhaller 

 

Garage og tom emballage 
Det sidste og nordligste af de lukkede afsnit benyttes som garage for kørende 
materiel såsom trucks, fejemaskiner, slamsugere m.v. Alle afsnittene her er 
lukkede med rulleporte. Se Indretningsplan tegn. nr. 214-03-50-0002. 
 
Emballeret ikke brandbart affald 
I det 4. afsnit oplagres emballeret ikke brændbart affald - i den sydligste del 
emballager med affald til behandling på uorganisk anlæg og neutralisering - i 
den nordlige del affald i tromler til underjordisk deponering i Tyskland hos Kali 
& Salz, samt amalgamfiltre til genanvendelse og specialaffald til håndtering og 
efterfølgende forbrænding. Emballagerne er anbragt i rækker med kørebaner 
imellem og afsnittet er åbent mod øst. Se Indretningsplan tegn. nr. 214-03-50-
0002. 
 
Prøvelager 
Det 5. afsnit er indrettet til fjernlager for laboratorieprøver. Her opbevares 
ca. 10.000 stk. ¾ l dåser med prøver af min. de 3 seneste måneders affaldstil-
førsler. Rummet er indrettet til opbevaring af brandfarlige væsker og mekanisk 
ventileret med afsug til ventilationssystemet i KaSa-bygningen. I områderne 
med lagerreoler er der fald mod midten af gulvet for opsamling af spild i lukket 
kloak. Se Indretningsplan tegn. nr. 214-03-50-0002. 
 
Ox-affald, Pyro-affald, Redu-affald og Reak-affald 
Det 6. afsnit er indrettet i det nordøstlige hjørne som 4 mindre rum på ca. 6, 6, 
12 og 25 m2 til oplagring af affald indeholdende oxiderende stoffer hhv. redu-
cerende og reaktive stoffer samt til pyrotekniske artikler. Disse rum er ligele-
des åbne på en side og forsynet med lamelgardiner og aflåselige gitterlåger. 
Se indretningsplan tegn. nr. 214-03-50-0002. 
 

Lagerhal IV 
Lagerhal IV er placeret i det sydøstlige hjørne af Kommunekemis areal ud 
mod Lindholm Havnevej. Hallen er orienteret øst/vest og dækker et samlet 
areal på ca. 2000 m2. Arealet er opdelt i 5 afsnit, som er adskilt af brandmure 
og benyttes til: 
 
 Afsnit 1, oplagring af affald klar til forbrænding (øverste felt i hal på bi-

lag 1) 
 Afsnit 2, oplag af affald til kipning i storcontainere (næst øverste felt i 

hal på bilag 1) 
 Afsnit 3, oplag af affald som bufferlager for modtagelsen (tredje øverste 

felt i hal på bilag 1) 
 Afsnit 4, Bufferlager for modtagelsen (nederste felt til højre) 
 Afsnit 5, Spray/aerosolbeholdere (nederste felt til venstre) 
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Der oplagres såvel brændbart som ikke brændbart affald i lagerhallen. 
 
Afsnit 1 
Længst mod vest oplagres emballeret affald til direkte indfyring i forbræn-
dingsanlæggene. I dette afsnit er der indrettet et mindre lokale til opbevaring 
af værnemidler, hjælpematerialer m.v  
 
Afsnit 2 
Vest for midten foregår kipning af genbrugscontainere til storcontainere for 
indfyring via gruberne samt inspektion af laboratorieaffald og affald fra gen-
brugspladser.  
 
Lagerhal IV er i afsnittet for kipning, inspektion m.v. forsynet med rulleporte 
mod syd for at beskytte personalet mod kulde i vinterhalvåret.  
 
Afsnit 3 
Afsnit 3, der er beliggende øst for midten af hallen benyttes som bufferlager 
for modtagelsen. 
 
Afsnit 4 
Afsnit 5, der er beliggende i den sydøstlige del af hallen, benyttes som buffer-
lager for modtagelsen. 
 
Afsnit 5 
Afsnit 5, der er beliggende i den nordøstlige del af hallen, benyttes som oplag 
af spray/aorosolbeholdere. 
 
Den beskrevne disponering af arealerne er vejledende og kan fraviges såfremt 
den indbyrdes fordeling mellem affaldstyperne ændrer sig.  
 
Transport til og fra lagerhal IV sker med gaffeltruck, trailer m.v., primært inden-
for normal arbejdstid. Kørsel med affald til direkte indfyring i rotérovnene fore-
går dog også i aften- og nattetimerne samt i weekender, men kun i korte peri-
oder. 
 

 
Modtagehal I 

 
Den tidligere modtagehal for Modtagestation Fyn anvendes i dag som modta-
gehal for hele Kommunekemi, idet al modtagelse ad landevej er samlet her. 
Der modtages gennemsnitligt en affaldsmængde svarende til 10-13 lastbiler 
dagligt. Antallet kan dog variere betydeligt. 
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Modtagehallen dækker et areal på 720 m2 og er inddelt i 4 afsnit, som er ind-
byrdes adskilt af brandmure. Mod øst er indrettet et areal på 576 m2, hvor af-
læsning, opstilling, kontrol, inspektion, mærkning og evt. prøvetagning foregår. 
Mod vest findes 3 afsnit bestående af 36 m2 kontor, 36 m2 KaSa-4 (transfor-
mere og kondensatorer) og 72 m2 med afviste emballager til inspektion. Se 
modtagehal, tegn. nr. 214-10-50-0001.  
 
I modtagehallen opstilles affaldsleverancer ordnet i rækker (én bil pr. række), 
hvorefter der foretages kontrol og mærkning samt evt. prøvetagning. Efterføl-
gende sendes affaldet til behandling på de respektive anlæg. Der foregår så-
ledes kun kortvarig oplagring af affald i modtageområdet i perioden mellem 
modtagelse og behandling. Evt. længerevarende oplagring til bestemte be-
handlingsanlæg sker i de øvrige lagerhaller.  
 
Modtagehallen er forsynet med rulleporte på de 2 sider mod syd og øst for at 
skærme personalet mod kulde i vinterhalvåret. Se modtagehal, tegn. nr. 214-
10-50-0002. 
 
Modtagehallen er forsynet med faste installationer for tilkobling af friskluftfor-
synede åndedrætsværn, som benyttes i forbindelse med inspektion og prøve-
tagning af affald. 
 

 

Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgæn-
gelige teknik 

Da der er tale om allerede eksisterende anlæg, er placeringen af disse på for-
hånd givet. Man søger dog ved planlægningen af den interne logistik at udnyt-
te lagerhallerne på en sådan måde, at den interne transport mellem modtagel-
se, lagerhaller og behandlingsanlæg reduceres mest muligt. 
 
Lagerhallerne er opført med det formål, at kunne opbevare affaldet under tag 
på befæstede arealer med lukkede drænsystemer for opsamling af evt. spild 
og dermed undgå, at lækage fra emballeret affald medfører forurening af jord 
og regnvand. 
 
Samtidig udgør lagerafsnittene åbne lagre, så risikoen for dannelse af eksplo-
sive gasblandinger på grund af dampe fra affaldet minimeres. 
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Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende for-
anstaltninger 

 
Luftforurening 
For oplagenes vedkommende er de fleste indrettet som åbne lagre for at lette 
adgangen for brandbekæmpelse og undgå risiko for dannelse af eksplosive el-
ler sundhedsskadelige atmosfærer i lukkede rum.  
 
Lageret for ISO-affald i den nordlige ende af lagerhal II er dog lukket med rul-
leport på den åbne side og ventileres naturligt gennem lameller i porten og en 
Ø300 taghætte. 
 
Giftlageret ved siden af er forsynet med rulleporte samt mekanisk ventilation. 
Udsugninger sker gennem 4 kanaler placeret bagest i rummet ca. ½ m over 
gulvet. Ventilationsanlægget på taget er dimensioneret til et luftskifte i gift-
rummet på 5 gange pr. time og forsynet med støv- og kulfilter. 
 
Lagerhal IV og modtagehallen, hvor der foregår sortering og manuel inspekti-
on, er forsynet med rulleporte og mekanisk ventilation. Anlæggene er konstru-
eret med 4 afsug ca. ½ m over gulv fordelt på de 3 lukkede sider, og udsug-
ningsventilatorerne med en kapacitet på 8.000 m3/h er placeret på taget af hal-
lerne. Anlæggene er begge forsynet med støv- og kulfilter. 
 
Fra lyskildesorteringen i lagerhal III foretages afsug at evt. kviksølvholdigt støv 
og dampe fra de faste arbejdspladser. Den afsugede luft passerer gennem et 
støvfilter og kulfilter med svovlpolerede kul til kviksølvfjernelse. Afkastet sker 
over taget i lagerhal III. 
 
Placeringen af afkastene fra mekanisk ventilation er markeret med rødt på, 
tegn. nr. 214-00-00-0002. 
 
Lagerhal IV og modtagehallen er, for at beskytte medarbejderne mod blæst og 
træk, forsynet med rulleporte på 1 hhv. 2 af de åbne sider. For at imødegå 
brand/eksplosion pga. dannelse af antændelige gasblandinger i de delvis luk-
kede haller er disse forsynet med AGA-anlæg, som aktiveres ved 15% LEL og 
ved 25%  LEL åbnes portene og alt ikke Ex-godkendt udstyr udkobles.  
 
Lagerhal I og 2 er begge åbne haller med fuldt gennemtræk. Begge haller her 
Ex-godkendte el-installationer. Forsøg med anbringelse af eksplosimetre har 
ikke kunnet påvise nogen risiko og hallerne er derfor ikke forsynet med gasa-
larmer.  
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Lagerhal III, som er lukket på 3 sider, er heller ikke forsynet med gasalarm, da 
der ikke oplagres brændbart affald. 
 
Emissionerne fra lagrene er således primært diffuse og fremkommer fra ud-
vendig tilsmudsning af lukkede emballager, ved trykaflastning via sikkerheds-
spunse, ved topinspektion af spændelågsfade eller kipning i containere. Kvali-
teten af emballagerne er de senere år blevet væsentlig forbedret som følge af 
krav til øget transportsikkerhed og lækager af større mængder flydende affald 
forekommer yderst sjældent. Lagrene af affald er med udvidelse af kapacite-
ten for forbrænding af farligt affald ligeledes blevet nedbragt til arbejdslagre 
med kort omsætningstid. Konstateres undtagelsesvis lækkende eller lugtende 
emballager iværksættes behandlingen af den pågældende leverance straks.  
 
Det er meget vanskeligt at sætte tal på de diffuse emissioner fra lagerhallerne, 
da stofkoncentrationerne i luften er meget små. Forestiller man sig at udtage 
gasprøver f.eks. ved langtidseksponering af adsorberende prøverør, ville disse 
ikke blive repræsentative, da affaldssammensætningen i et bestemt afsnit er 
uensartet og hele tiden ændrer sig i takt med nye tilførsler. Der er ikke planlagt 
undersøgelser af de diffuse emissioner, da mængderne af emitterede stoffer 
må betegnes som meget begrænsede og uden betydning for omgivelserne. 
Der er ikke i de senere år sket betydende lækage i relation til omgivelserne. 
 
Spildevand 
Der afledes ikke processpildevand fra lagerhallerne. Væskespild samt vaske-
vand fra gulvvask samles i lukket brønd hvorfra det bortskaffes ved forbræn-
ding i Kommunekemis egne anlæg. 
 
Regnvand afledes fra tagfladerne til Kommunekemis regnvandskloak. 
 
Sanitært spildevand afledes særskilt til Nyborg Renseanlæg. 
 
Se i øvrigt ”Generel anlægsteknisk beskrivelse af Kommunekemi”. 
 
 
Støj 
Støj fra lagerhallerne stammer primært fra tilkørsel af affald med lastbiler samt 
fra den interne transport af affald fra modtageområderne til lagerhallerne med 
gaffeltrucks eller ladvogne trukket af en sættevognstrækker. Se ”Generel an-
lægsteknisk beskrivelse af Kommunekemi” 
 
Der henvises i øvrigt til den seneste statusrapport, som beskriver de faktiske 
støjkilder og beskriver virksomhedens støjbidrag i 4 forskellige referencepunkter. 
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Affald 
Evt. spild fra emballeret affald opsamles i lukket kloaksystem og føres til lukket 
brønd som tømmes med slamsuger til forbrænding.  
 
Spild af fast affald fra tromler og paller opfejes med vakuumfejemaskiner som 
tømmes i gruberne ved forbrændingsanlæggene. Metalskrot i form af spæn-
debånd og afklippede bolte vil så vidt muligt blive indsamlet i containere til 
genbrug. 
 
Jord og grundvand 
Alle lagerhaller er indrettet med fast bund af beton eller asfalt, som har fald 
mod midten. Regnvand som slår ind i hallen eller spild fra emballager samles 
på midten i en drænrende, som løber i hele hallens længde. Fra drænrenden 
ledes væsken til lukket opsamlingsbrønd, hvorfra den fjernes med slamsuger 
til forbrænding. 
 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af ”Generel anlægsteknisk beskri-
velse af Kommunekemi”. 
 
Til- og frakørsel 
Emballeret affald køres til modtagehallen og evt. lagerhal IV med lastbiler fra 
affaldsproducenter og modtagestationer landet over. Affaldet aflæsses med 
gaffeltrucks og arrangeres efter deklarationsnummer. Efter kontrol og evt. prø-
vetagning køres affaldet til behandlingsstedet eller lagerområdet med gaffel-
trucks eller på ladvogne trukket af en lastbil. 
 
Efter afviklingen af jernbanetransporten modtages der dagligt 10-13 lastbiler i 
modtagehallen og der anvendes i gennemsnit ½ gaffeltrucktime pr. lastbil. Der 
er normalt kun modtagelse inden for normal arbejdstid, som er tidsrummet kl. 
6.00 til 18.00. 
 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår i øvrigt af ”den generelle anlægstek-
niske beskrivelse af Kommunekemi”. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

Som led i en serviceaftale med leverandøren skiftes støvfiltrene på Giftlageret, 
lagerhal III, lagerhal IV og modtagehallen 1 gang årligt. Kulfiltrene samme ste-
der udskiftes mindst 2 gange årligt. 
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Der foretages hver anden måned måling af det totale kviksølvindhold i ventila-
tionsafkastet fra arbejdspladserne i lyskildesorteringen i lagerhal III. Prøvetag-
ning og analyse foretages af Kommunekemis eget laboratorium. Ved overskri-
delse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m3 eller mindst en gang årligt 
udskiftes kullene i kulfilteret. 
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvej-
ledninger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- og 
sikkerhedsledelsessystem - KKMS. 
 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

 
Risikoforhold 
Kommunekemi er omfattet af Miljøministeriets og Beskæftigelsesministeriets 
bekendtgørelser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
En vurdering af risikoforholdene omkring lagerhallerne og modtagehallen er 
gennemført af Rambøll i 2003. 
 
Rapporten indeholder risikoberegninger for udslip og efterfølgende brand i af-
fald i lagerhal I, II og IV, samt modtagehal I. Derudover indeholder rapporten 
risikoberegninger for eksplosion i lagerhal III. 
 
Beregningerne viser, at varmestrålingen fra en brand i et udslip i en af lager-
hallerne (undtagen lagerhal III) eller modtagehallerne vil kunne påvirke byg-
ninger og genstande inden for en afstand af 51 m (32 kW/m²) samt at varme-
strålingen vil kunne påvirke personer i en afstand 100 m (6 kW/m²) fra udslips-
stedet. Tilsvarende er det beregnet, at spredningen af giftig røg fra en brand i 
en af lagerhallerne (undtagen lagerhal III) eller modtagehallerne under almin-
delige vejrforhold vil medfører en røgfane på 52 m (LC50, 30 min.) fra udslips-
stedet. Derudover viser beregninger for lagerhal III, at overtrykket på 
0,1 bar fra en eksplosion kan nå 28 m væk ved en eksplosion i 0,9 ton og 44 
m væk ved 3,5 ton. 
 
Der er fremstillet et isorisikokort, som angiver den individuelle risiko for perso-
ner ved en udendørseksponering 24 timer i døgnet, året rundt. 
 
På basis af beregninger vurderes det, at kriterierne i Miljøprojekt 112, er over-
holdt med hensyn til risiko i lagerhallerne/modtagerhaller, hvis den faktiske 
eksponering af personer, herunder effekter af skyggevirkninger tages i be-
tragtning. Således er det beregnet, at risikoen er lav udenfor hegnet ved 
Kommunekemis område. 
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Beredskabsforhold 
Hallerne er zoneklassificeret i henhold til angivelse på tegning 200-00-50-
0013. 
 
Lagerhal I og II er begge åbne haller med fuldt gennemtræk. Begge haller har 
Ex-godkendte el-installationer. Forsøg med anbringelse af eksplosimetre har 
ikke kunnet påvise nogen risiko og hallerne er derfor ikke forsynet med gasa-
larmer.  
 
Lagerhal III, som er lukket på 3 sider, er heller ikke forsynet med gasalarm, da 
der ikke oplagres brændbart affald. 
 
Lagerhal IV og modtagehallen er for at beskytte medarbejderne mod blæst og 
træk, forsynet med rulleporte på 1 hhv. 2 af de åbne sider. For at imødegå 
brand/eksplosion pga. dannelse af antændelige gasblandinger i de delvis luk-
kede haller er disse forsynet med AGA-anlæg, som aktiveres ved 15% LEL og 
ved 25% LEL åbnes portene og alt ikke Ex-godkendt udstyr udkobles.  
 
 

Ikke teknisk resume 

Kommunekemi råder over en række haller for modtagelse, kontrol og oplag-
ring af farligt affald forud for behandlingen. 
 
Det drejer sig om 4 haller for oplagring af farligt affald og en hal for modtagel-
se og kontrol af farligt affald i emballager modtaget ad landevej.  
 
Hallerne er tidligere godkendt til disse formål og er således allerede i brug.  
 
I tilfælde af en omfattende brand i det emballerede affald i en af lagerhallerne 
vil varmepåvirkningen fra branden udover Kommunekemis egne medarbejdere 
også kunne skade personer uden for hegnet. Risikoområderne er dog be-
grænset til dele af Lindholmvej og Lindholm Havnevej. Sandsynligheden for 
personskade vil være lav, da der mest er tale om kortvarig forbikørsel i køretø-
jer og en langsom brandudvikling vil give mulighed for at forlade området i ti-
de. Risikoen for skade på medarbejderne vil være af samme størrelsesorden 
som i anden kemisk industri. 
  
Risikoen for brandspredning til andre af Kommunekemis anlæg søges be-
grænset ved etablering af ekstra systemer til køling og brandslukning. 
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Bilagsfortegnelse 
 
 
Bilag: 
 
Bilag I, Lagerhal I, II og IV, indretningsprincip 
 
 
Den anlægstekniske beskrivelse er vedlagt følgende tegninger: 
 

 214-00-00-0002 Lagerhaller, angivelse af ventilationsafkast 

 200-00-50-0013 Klassifikationsplan 

 214-01-50-0001 Lagerhal I, plan og snit 

 214-02-50-0002 Lagerhal II, plan og snit 

 214-03-50-0002 Lagerhal III, indretningsplan 

 214-03-52-0001 Hal for lyskildesortering 

 214-10-50-0001 Modtagehal I 

 214-10-50-0002 Modtagehal I, plan og facade 
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