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1.  INDLEDNING 
 
Produktionsforberedelse på Kommunekemi foretages bl.a. i den såkaldte 
KaSa-bygning. Aktiviteterne i bygningen omfatter inspektion, håndtering, 
sortering og klargøring af affald til videre behandling, enten på Kommune-
kemis egne anlæg, til deponering eller genanvendelse.  
 
KaSa-bygningen er indrettet med følgende forskellige loka-
ler/arbejdspladser: 
 

 Transport- lagerhal 
 Sorterbox 
 Kviksølvrum 
 Vermiculiterum 
 Omemballering 

 
KaSa-bygningen er en opvarmet ca. 1000 m2 bygning. 
 
KaSa-bygningen er tidligere godkendt til ovennævnte formål og er således 
allerede i brug. 
 
Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkårene 
i virksomhedens miljøgodkendelser. Nærværende afgørelse erstatter der-
med de hidtidige miljøgodkendelser: 
 

 8. maj 1990, Godkendelse til silo for opbevaring af absorptionsgra-
nulat (Vermiculite). 
 

 25. maj 1998. Godkendelse til KaSa-bygning for sortering af affald. 
 
Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår 
er ændret, uaktuelle vilkår er slettet, og nye er tilføjet. De eksisterende mil-
jøgodkendelser er aftalt revurderet som et led i opdateringen af samtlige 
miljøgodkendelser af Kommunekemis anlæg, der er meddelt før 1999. 
Anlægsteknisk beskrivelse kan ses i bilag D. 
 
Hovedhensynene i revurderingen har været beskyttelse af omgivelserne i 
forbindelse med driftsforstyrrelser og spild. Miljøcenter Odense har vurderet 
at KaSa-bygningen vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelser-
ne, når driften sker i overensstemmelse med revurderingen af miljøgodken-
delserne. 
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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 KaSa-
bygningen, som er mere end 8 år gamle: 
 
KaSa-bygningen er etableret og godkendt første gang i 1985. Seneste sam-
lede godkendelse er fra 1998. 
 
Vilkår fra denne godkendelse 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 KaSa-bygningen skal indrettes og drives i overensstemmelse med 

den anlægstekniske beskrivelse.  
 

A4 Silo for absorptionsmiddel (Vermiculite) må ikke benyttes og skal 
være tom.   

Indretning og drift 

B1 I KaSa-bygningen må der kun modtages emballeret affald og affal-
det 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 KaSa-bygningen skal opbevares under tag på befæstet 

areal, der er godkendt af tilsynsmyndigheden. 
 
B4 Gulvet i KaSa-bygningen inkl. gulvrender skal være udført i en tæt 

konstruktion hvor støbeskel er bestandig overfor de væsker og det 
affald der eventuelt kan spildes på området. 
 
Gulvet i KaSa-bygningen skal til hver en tid fremstå som en tæt be-
lægning i god stand, så det effektivt kan tilbageholde et eventuelt 
spild. 

 
B5 Hvor der behandles flydende/pastøst affald skal gulvet være etable-

ret med en hældning der er >20 promille mod afløbsrender. 
 
B6 Afløbsrørene fra gulvrenderne og frem til opsamlingsbrøndene og 

selve brøndene skal udføres i PP eller tilsvarende kemikalieresi-
stente materialer.  
 

B7 KaSa-bygningen skal holdes ren og ryddelig. 
 
B8 Der må ikke henstå væske/vand i opsamlingsbrøndene. Eventuel 

væske i opsamlingsbrønde skal straks fjernes. 

Luftforurening 

Støv 
C1 KaSa-bygningen må ikke give anledning til væsentlige diffuse støv-

gener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurde-
rer, om generne er væsentlige. 

 
Afkasthøjder, rensning 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) 

Sorterbox 20 m  12.000 m3/h 

Kviksølvrum 20 m  1.500 m3/h 

Vermiculiterum 20 m  2.600 m3/h 

Rumudsugning 20 m 4.500 m3/h 

Punkt- og rumudsugning i lab. Prø-
velager 

20 m 1.300 m3/h 

 

 5 



C3 Afkastene fra ovennævnte rum/aktiviteter skal være forsynet med 
støvfilter og aktivt kulfilter. Yderligere skal udsugningen fra ”Kvik-
sølvrum” og ”Vermiculiterum” være forsynet med særlige aktive kul-
filtre for fjernelse af kviksølv. 
 
Emissionsgrænser 

C4 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænsevær-
dier, målt som timemiddelværdier. 

 
Afkast 
Fra 

Stof Emissionsgrænse mg/m3 

Sorterbox Støv i øvrigt (total) 5 

Kviksølvrum 
Støv i øvrigt (total) 

Kviksølv, Hg (sum af 
støv- og gasfase) 

5 
0,025 

Vermiculiterum 
Støv i øvrigt (total) 

Kviksølv, Hg (sum af 
støv- og gasfase) 

5 
0,025 

Rumudsugning Støv i øvrigt (total) 5 

Punkt- og rumudsugning i 
lab. prøvelager 

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 
 

C5 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at grænseværdierne i vilkår C4 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 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 
 

C6 Virksomheden skal inden 3 måneder, efter meddelelse af revisionen, 
gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C4 for 
kviksølv er overholdt.  
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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. 
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 

 
C7 Virksomheden skal løbende hver anden måned foretage stikprøve-

kontrol af emissionen (egenkontrol) af kviksølv fra ”Kviksølvrum” og 
”Vermiculiterum”, og gennem målinger dokumentere, at grænsevær-
dierne i vilkår C4 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. 
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Stikprøvekontrol (egenkontrol) af kulfilter kan foretages af Kommu-
nekemis eget laboratorium. 
 

C8 Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
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. 
 

 
C9 Skift af filtre  

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

Sorterbox 2 gang årligt 1 gange årligt 

Kviksølvrum 

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

Vermiculiterum 
2 gang årligt Ved overskridelse af emissi-

onsgrænseværdien på 0,025 
mg/m3  

Rumudsugning 2 gang årligt 1 gange årligt 
Punkt- og rumudsugning i 
lab. prøvelager 

2 gang årligt 1 gange årligt 

 

Lugt 

D1 Der må ikke oplagres/behandles affald i KaSa-bygningen der kan 
medføre lugtgener i omgivelserne.  

 
Lugtgrænse 

D2 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 
nedenstående værdier. 

 
  

Afkast 
Fra 

Stof Emissionsgrænse LE/m3 

Sorterbox Lugt 50 

Kviksølvrum Lugt 50 

Vermiculiterum Lugt 50 

Batterisortering  Lugt 50 

Rumudsugning Lugt 50 

Punkt- og rumudsugning i 
lab. prøvelager 

Lugt 50 

 
 

Virksomheden skal løbende hver anden måned foretage stikprøve-
kontrol af lugtemissionen (egenkontrol) på alle afkast i KaSa-
bygningen med Kommunekemis PID – VOC analysator. 
 
Kommunekemi skal registrerer resultaterne i en driftsjournal. 
I tilfælde af forhøjede værdier (gennemslag) skal kullene regenere-
res eller skiftes. 
 
Kontrol af lugt 

D3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 
skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D2 for lugt er 
overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
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tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke 
afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal ud-
føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50%, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennem-
snit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virk-
somheden. 

Spildevand 

E1 Uforurenet regn- og overfladevand fra KaSa-bygningen, samt de 
omkringliggende befæstede arealer ved hallen kan ledes til Kom-
munekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der 
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er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende 
tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. 

Støj 

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

Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra KaSa-bygningen kan behandles på Kommunekemis egne 

anlæg. 

Indberetning/rapportering 

H1 Betondækket, gulvafløbsrender og brønde i/ved KaSa-bygningen 
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 Én gang om måneden skal de lukkede opsamlingsbrønde kontrolle-
res for væsker. Eventuel væske i opsamlingsbrønden skal efterføl-
gende fjernes.  
 
Kontrol af brønd skal efterfølgende dokumenteres, fx i virksomhe-
dens vedligeholdelsessystem.  
 
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 opsamlingsbrønde, hvor det skal 
straks fjernes med slamsuger til videre behandling på Kommune-
kemi.  

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. 
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J2 KaSa-bygningen skal indgå i virksomhedens samlede sikkerheds-
rapport, ligesom KaSa-bygningen skal indgå i virksomhedens be-
redskabsplan. 

Ophør 

K1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af KaSa-bygningen træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at 
bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstaltningerne 
skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, og en rede-
gørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndig-
heden 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 

KaSa-bygningen er i overensstemmelse med den fysiske planlægning for 
området. KaSa-bygningen 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 anvendel-
se til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. Delanlæg-
gene er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes 
lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervsformål, miljø-
belastende 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 KaSa-bygningen place-
ring er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav boligbe-
byggelse og som begge ligger i en afstand fra KaSa-bygningen på ca. 650 
m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at KaSa-bygningen er i overensstemmelse 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. 
 
KaSa-bygningen vurderes ikke at have nogen påvirkning af Østerø Sø og 
på den baggrund vurderes det, at emissionen fra KaSa-bygningen 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 KaSa-bygningen drives i overens-
stemmelse med BAT for lagring. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

 
Kommunekemi oplyser i den miljøtekniske beskrivelse at 80 m3 silo til ab-
sorptionsmiddel (Vermiculite) ikke anvendes ikke længere, og forventes 
flyttet og anvendt til andet formål i løbet af 2009. Der bør derfor stilles vilkår 
om at siloen ikke benyttes og er tom. 
 
De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis KaSa-bygning 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 KaSa-bygningen bør forud være deklareret, og kon-
trolleret mod deklarationen.  
 
Partier af affaldet bør analyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at 
sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. 
 

 14 



De stoffer og kemikalier som opbevares og håndteres i KaSa-bygningen 
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. 
 
Rundt om gulvet/anlægget bør der være opkanter eller lignende, så spild til 
omgivelserne undgås, og hvis der sker spild, bør dette straks opsamles.  
 
For at sikre mod udsivning af væsker i opsamlingsbrønden, bør der ikke 
henstå væsker i brønden. 
 
Batterisorteringsrummet anvendes ikke længere. Sorteringsanlægget for-
ventes nedtaget primo 2010. Skal rummet anvendes igen til håndtering af 
affald, skal der således søges om dette på ny. 

3.2.3 Luftforurening 

Vilkår for luftforurening fra KaSa-bygningen bør revurderes i overensstem-
melse 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 ”Kviksølvrum” og ”Vermiculite-
rum” overholder grænseværdien for udsendelse af den totale mængde kvik-
sølv (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 emissions-
måling af kviksølv i både støv- og gasfase, bliver dokumenteret at hoved-
parten 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 ”Kviksølvrum” og ”Vermiculiterum”, 
og gennem målinger dokumentere, at grænseværdien for kviksølv (gasfase) 
i vilkår C4 er overholdt. 
 
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. 
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Dokumentationen for egenkontrollen bør inden 3 måneder, efter afslutnin-
gen af et kalenderår, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysnin-
ger om driftsforholdene under målingen.  
 
Resultater fra tidligere emissionsmålinger og beregninger med OML-
modellen viser at udledning gennem den eksisterende 20 m høje skorsten 
overholder B-værdien for lugt, støv og kviksølv. 
 
Afkasthøjden kan derfor fastsættes til opadrettet og 20 m over tag som hid-
til. 
 
Kontrol af den samlede immissionskoncentration for støv i øvrigt og kviksølv 
er medtaget i den generelle miljøgodkendelse for Kommunekemi 

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. 
 
Den tidligere udmeldte lugtgrænse på 50 LE/m3 for emissioner på afkast 
fastholdes. 
 
Der bør ikke oplagres affald i KaSa-bygningen der, til trods for opbevaring i 
lukkede beholdere, kan medføre lugtgener i omgivelserne.  
 
For at sikre mod gennemslag af kulfilter bør der løbende under drift af an-
lægget, gennemføres en løbende kontrol af afkastet fra kulfilteret med 
Kommunekemis PID - VOC- analysator og resultaterne heraf bør registreres 
i en driftsjournal. 
 
Der stilles vilkår om, at myndigheden kan forlange akkrediteret kontrolmå-
linger på forlangende. 

3.2.5 Spildevand 

Uforurenet regnvand og overfladevand fra KaSa-bygningen kan ledes til 
Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der er 
forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende tilladelser 
for udledning af regn- og overfladevand.  Spild og forurenede væsker, her-
under forurenet regnvand i og omkring KaSa-bygningen bør betragtes som 
farligt affald og bør bortskaffes efter reglerne herom. 

3.2.6 Støj 

Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter Odenses 
godkendelse, dateret 27. november 2009. KaSa-bygningen bør indrettes og 
drives på en sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed 
overholdes. 

3.2.7 Affald 

Affald fra KaSa-bygningen kan behandles på Kommunekemis egne anlæg. 
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3.2.8 Indberetning/rapportering 

Betondækket, gulvafløbsrender og brønde i/ved KaSa-bygningen 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 de mindst 1 gang om måneden kontrolleres for indhold af væske. 
Eventuel væske i de lukkede brønde bør efterfølgende fjernes. Kontrol af 
brønde bør efterfølgende dokumenteres, fx i virksomhedens vedligeholdel-
sessystem. 

3.2.9 Driftsforstyrrelser og uheld 

Der kan forekomme spild i forbindelse med håndtering og inspektion i Ka-
Sa-bygningen. 
 
I disse situationer bør spildet opsuges med absorptionsmateriale eller spu-
les til gulvafløbsrenderne og videre til opsamlingsbrønde, hvor det bør fjer-
nes med slamsuger til videre behandling på Kommunekemi. 

3.2.10 Risiko/forebyggelse af større uheld 

KaSa-bygningen er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 21. au-
gust 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsni-
veau. 
 
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. 
 
KaSa-bygningen bør indgå i virksomhedens samlede sikkerhedsrapport, 
ligesom KaSa-bygningen bør indgå i virksomhedens 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 KaSa og Inspektion har været vars-
let for Kommunekemi A/S den 30. november 2009. Kommunekemi A/S har 
efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er indarbejdet i af-
gørelsen. 
 
Kommunekemi har ønsket, at der kan oplagres ”Inspektion 3 affald” uden-
dørs. Umiddelbart er dette et nyt forhold, der ikke medtages til vurdering i 
denne revurdering. Miljøcenter Odense ønsker her at fastholde, at affald til 
KaSa-bygningen opbevares under tag på befæstet areal. 
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Kommunekemi er den 8. december 2009 telefonisk blevet gjort opmærksom 
på, at dette forhold ikke kan imødekommes her, men at de kan søge om 
oplaget på normal vis til vurdering hos de respektive myndigheder. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved e-mail af 3. december 2009 har Nyborg Kommune meddelt at de ikke 
har bemærkninger til det fremsendte udkast til revision. 
 
Ved e-mail af 3. december 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstilsy-
net ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast til revision. 
 
Ved e-mail af 4. december 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: 
 

 8. maj 1990, Godkendelse til silo for opbevaring af absorptionsgra-
nulat (Vermiculite). 
 

 25. maj 1998. Godkendelse til KaSa-bygning for sortering af affald. 
 

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 12. januar 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
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KaSa og Inspektion 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

De anlægstekniske beskrivelser af Kommunekemis anlæg indeholder en beskrivelse 
af anlæggenes indretning og funktion samt miljø-, risiko- og beredskabsforhold. Der 
sker løbende en opdatering af samtlige anlægstekniske beskrivelser af Kommune-
kemis anlæg i forbindelse med større anlægsændringer og de beskriver status på 
tidspunktet for udarbejdelsen. 
 
Oplysninger om virksomhedens ejerforhold, placering, listebetegnelse mv. samt fæl-
les forhold med de øvrige anlæg fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivel-
se af Kommunekemi a/s. 
 
 

Oplysninger om anlægget art 

KaSa og Inspektion er en del af Kommunekemis afdeling for produktionsforberedel-
se, som ligeledes omfatter tromletømningsanlæg IV, gifthåndtering, neutraliserings-
anlæg og uorganisk anlæg. 
 
Aktiviteterne i KaSa bygningen omfatte inspektion, håndtering sortering og klargøring 
af affald til videre behandling enten i form af behandling på Kommunekemis egne 
anlæg, til deponering eller genanvendelse. 
 
 

Oplysninger om anlæggets etablering 

KaSa-hallen er opført og miljøgodkendt første gang af Miljøstyrelsen i april 1985 med 
senere ændringer i juli 1989.   
 
En silo for opbevaring af absorptionsmateriale (Vermiculite) godkendtes i maj 1990. 
Siloen anvendes ikke længere, og forventes flyttet og anvendt til andet formål i løbet 
af 2009. 
 

Oplysninger om anlæggets placering 

KaSa-hallen er sammenbygget med lagerhal III som i dennes nordlige forlængelse 
og indrettet med kontorer og flere mindre lokaler til specialopgaver. 
 
Plan over anlæggets placering og oversigtsplan med angivelse af bygninger samt 
planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår af den generel-
le anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. Anlægget er placeret i det nord-
vestlige hjørne og er angivet med ”KaSa-bygningg” på tegning nr. GEN 10002  
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KaSa og Inspektion 

Beskrivelse af anlægget indretning 

KaSa-bygningen er opført som en opvarmet og isoleret bygning. Opvarmningen af 
hallen foregår ved hjælp af centralvarme. 
 
Et ventilationsanlæg sørger for luftskifte i lokalerne samt for afsugning fra diverse 
arbejdspladser. Ventilationsafkastet sker fra 20 m’s højde.  
 
KaSa-bygningens placering i forlængelse af lagerhal III samt indretningen med hen-
syn til lokaler og arbejdsfunktioner tegning nr. 230-00-52-0001.   
 
KaSa-hallen har et grundareal på ca. 1200 m2. Heraf udgør det overdækkede areal i 
den nordlige ende af hallen ca. 250 m2 og lokaler til omemballering og håndtering ca. 
100 m2. Bygningshøjden er fra terræn og til eksisterende tagryg 5,8 m. 
 
KaSa-bygningen er indrettet med følgende lokaler/arbejdspladser: 

 Transport- og lagerhal 
 Sorterbox 
 Kviksølvrum 
 Vermiculiterum 
 Omemballering 
 Batterisortering 

 
Øst for KaSa-bygningen er opstillet en 80 m3 silo til absorptionsmiddel (Vermiculite). 
Siloen anvendes ikke længere, og forventes flyttet og anvendt til andet formål i løbet 
af 2009. 
 
Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår i øvrigt af den 
generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Beskrivelse af anlæggets produktion 

 
Adgangsveje, intern transport og oplagring 
Arbejdet i KaSa og Inspektion foregår jævnt hen over året i normal arbejdstid alle 
ugens hverdage svarende til 225 arbejdsdage om året. Arbejdstiden er mandag-
torsdag kl. 6.30 - 15.00 og fredag kl. 6.30-13.00  
 
Transport og lagerhal 
Udover placeringen af de enkelte faciliteter benyttes de frie arealer i KaSa-hallen til 
intern transport og frastilling af paller og emballager til og fra sortering og inspektion. 
Inspektion og omemballering af medicinaffald til 500 l’s genbrugscontainere (ICT) 
sker også i selve hallen.  
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KaSa og Inspektion 

I tilknytning til hallen er indrettet kontorer med toiletfaciliteter samt specielle rum for 
varmeveksler og el-tavle. 
 
Sorterbox 
Sorterboxen tilføres emballeret affald fra genbrugspladser, laboratorier m.v. pakket i 
fade. Fadene føres ind i boxen på rullebånd, hvorefter indholdet kippes ud på et sor-
teringsbord. Emballagerne tilføres anlægget på paller med gaffeltruck og løftes til og 
fra rullebanerne med mekanisk løftegrej. På sorteringsbordet foretages manuel in-
spektion og sortering i fraktioner efter stofegenskaber.   
 
Den største fraktion med forbrændingsegnet affald emballeres i genbrugscontainere 
(ICT) foret med plastposer. Derudover sorteres i følgende fraktioner: 

 Surt organisk affald til neutraliseringsanlæg 
 Uorganiske syrer til uorganisk anlæg 
 Dunke og spande til TT IV 
 Affald til extern behandling/deponering 
 Trykflasker 
 Reaktive stoffer (REAK, OX, PYRO, REAK) 

 
Sorterboxen er forsynet med udsugning, som efter støv- og kulfiltrering udsendes 
gennem skorsten over bygningens tag.  

 
Vedr. emissioner fra KaSa-hallen se afsnittet om forurening og forureningsbegræn-
sende foranstaltninger. 
 
Kviksølvrum 
Rummet er placeret i det nordøstlige hjørne af KaSa-hallen og forsynet med stink-
skab til håndtering, sortering og emballering af kviksølvholdigt affald, som er fore-
kommet i det inspicerede affald. Det kan udover flasker med metallisk kviksølv f.eks. 
være termometre, varmemålere, blodtryksapparater og amalganaffald. 
 
Stinkskabet er forsynet med effektiv udsugning, hvorfra luften efter rensning udledes 
gennem skorstenen.   
 
Vermiculiterum (Rum 3) 
Rummet er placeret på den østlige side af KaSa-hallen og forsynet med betongulv og 
5 cm opkant for at kunne tilbageholde evt. spild. Rummet er ventileret og afkastet 
sker efter rensning af luften gennem skorsten over tag. I lokalet foretages flere sorte-
rings-, håndterings- og klargøringsopgaver.  
 
1. Inspektion og sortering af affald indeholdende reaktive stoffer i 4 fraktioner: 

 Affald, som udvikler brandbare eller sure gasser ved kontakt med vand f.eks. 
alkalimetaller og thionylchlorid. Affaldet mærkes REAK 

 Stærkt oxiderende stoffer som f.eks. nitrater og chlorater. Affaldet mærkes OX 

30. november 2009 - VSC/mbt Side 4 af 12 
C:\Documents and Settings\johje\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK1\Anl_Tekn_beskriv_KaSa_Inspektion_ver2 
(3).doc 



KaSa og Inspektion 

 Stærkt reducerende stoffer som f.eks. rent fosfor. Affaldet mærkes REDU 
 Affald, som ved energitilførsel kan eksplodere f.eks. picrinsyre eller nødblus. 

Affaldet mærkes PYRO. 
 
De 4 fraktioner oplagres i særskilte, aflåste lagerrum i lagerhal III, indtil de forbræn-
des i særlige kampagner. 
 
2. Knusning af COD-rørampuller med efterfølgende separation af væske og glas 

 Glasfraktionen vaskes i 5% og bortskaffes. Den svovlsure kviksølvholdige 
COD-væske samt vaskevandet opsamles og metallerne fældes på uorganisk 
anlæg 

 Filterkagen fra fældningen deponeres hos Kali und Salz  
 

3. Omemballering og klargøring af affald til deponering og genanvendelse 
 En række affaldsprodukter, som ikke kan behandles på Kommunekemis an-

læg, emballeres til forsendelse til deponering eller genanvendelse. 
 
Det færdigpakkede affald oplagres i lagerhal III indtil afsendelse. Der indhentes de 
nødvendige notifikationer fra Miljøstyrelsen ligesom afdelingen sørger for emballering 
og forsendelse iht. reglerne for transport af farligt gods (ADR). 
 
Omemballering 
I den nordlige åbne del af KaSa-hallen foretages en række omemballeringsopgaver 
af f.eks. 

 Pakning af pesticid-, isocyanat- og giftdunke i papkasser. Papkassen er nød-
vendig for at dunkene kan transporteres på rullebanerne i indfyringshallen ved 
forbrændingsanlæggene 

 Demontering af pulverslukkere. Pulveret, som hovedsageligt består af na-
triumbicarbonat, deponeres og emballagen går til genbrug 

 Inspektion og omemballering af sprayflasker fra fade til genbrugscontainere 
forud for forbrænding 

 Sortering og klargøring af trykflasker 
 I enkelte tilfælde omemballering af PCB-olie fra transformere og kondensato-

rer. PCB-Olien forbrændes via tankgård I og de tømte og rengjorte beholdere 
eksporteres til genanvendelse 

 Håndtering af andre typer specialaffald. 
 

Trykluftdrevet manipulator benyttes til kipning af fadene. 
 
Den åbne del af KaSa-hallen er ikke mekanisk ventileret. 
 
 
 
Batterisortering 
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I den sydlige ende af KaSa-hallen er placeret et sorteringsbånd for batterier.  

 Fadene løftes med manipulator og kippes ud på båndet og emallage eller lig-
nende frasorteres 

 Alle batterier sendes til oparbejdning 

Batterisorteringen er forsynet med udsugning, hvorfra luften efter rensning afkastes 
fra skorsten over tag. 
 
Inspektion 
Udover inspektionen i KaSa-hallen finder der også inspektion af emballeret affald 
sted i modtagehal og lagerhal IV. Det drejer sig om topinspektion af fade med blan-
det affald samt inspektion ved kipning af affald fra 660 l’s plastcontainere til åbne 
storcontainere. Storcontainerne tømmes efterfølgende i forbrændingsgruberne. Ved 
inspektionen frasorteres evt. affald, som er uegnet til denne behandlingsform f.eks. 
trykflasker og større mængder kviksølvholdigt affald.  
 
Trykflasker 
Tryk- og gasflasker deklareret som sådan eller frasorteret i sorterbox, ved topinspek-
tion eller kipning samles i bygninger til henholdsvis  trykflasker og F-gasflasker på 
containerplads nord, indtil de kan afhentes efter aftale med et eksternt firma. Trykfla-
skerne genanvendes så vidt muligt til formålet alternativt som stålskrot. 
 
Affaldslagre i KaSa-hallen 
Fra modtagelsen tilføres emballeret affald til inspektion, sortering og omemballering i 
KaSa-hallen. Affaldet ekspederes i et tempo, som bestemmes af afdelingens kapaci-
tet på omkring 10 tons om ugen. Overskydende affald mellemlagres i lagerhal III eller 
i KaSa-hallen indtil det behandles. Der kan maksimalt opbygges et lager af inspekti-
onsaffald i KaSa-hallen på ca. 20 tons.  
 
Hjælpestoffer 
Forbruget af hjælpestoffer anvendes i KaSa-bygningen; byvand, el og varme. 
 

 

Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgængelige 
teknik 

Da der er tale om en beskrivelse at et eksisterende anlæg, er dette punkt ikke rele-
vant. De benyttede teknikker er valgt ud fra hensynet til miljø- og arbejdsmiljøforhol-
dene samt krav fra modtageren af det forbehandlede affald.  
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Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger 

 
Luftforurening 
Ventilationsafkast fra sorterbox 
Afkast:   20 m høj skorsten, rør nr. 1, diameter 0,5 m 
Kapacitet:  12.000 m3/h 
Vilkår:  Lugt: 50 LE/m3, Støv: 5 mg/m3 
PI-diagram for ventilationsanlægget for sorterboxen nr. 231-11-55-0001 er vedlagt. 
 
Ventilationsafkast fra kviksølvrum 
Afkast:  20 m høj skorsten, rør nr. 5, diameter 0,5 m 
Kapacitet: 1.500 m3/h 
Vilkår:  Lugt: 50 LE/m3, Støv: 5 mg/m3, kviksølv: 0,025 mg/m3 
PI-diagram for ventilationsanlægget for kviksølvrum nr. 230-70-55-0001 er vedlagt. 
 
Ventilationsafkast fra vermiculiterum 
Afkast:  20 m høj skorsten, rør nr. 4, diameter 0,4 m 
Kapacitet: 2.600 m3/h 
Vilkår:  Lugt: 50 LE/m3, Støv: 5 mg/m3, kviksølv: 0,025 mg/m3 
PI-diagram for ventilationsanlægget for vermiculiterum nr. 230-10-55-0002 er ved-
lagt. 
Flowdiagram for varme og ventilation i vermiculiterum nr. KAS-80001-01 er vedlagt. 
 
Ventilationsafkast fra batterisortering 
Afkast:  20 m høj skorsten, rør nr. 2, diameter 0,4 m 
Kapacitet: 4.500 m3/h 
Vilkår:  Lugt: 50 LE/m3, Støv: 5 mg/m3 

PI-diagram for ventilationsanlægget for batterisortering nr. 230-15-55-0001 er ved-
lagt. 
 
Ventilationsafkast fra rumudsugning i KaSa-hal 
Afkast:  20 m høj skorsten, rør nr. 3, diameter 0,4 m 
Kapacitet: 4.500 m3/h 
Vilkår:  Lugt: 50 LE/m3, Støv: 5 mg/m3 

PI-diagram for ventilationsanlægget for rumudsugning nr. 231-41-55-0001 er vedlagt. 
 
Ventilationsafkast fra punkt- og rumudsugning i laboratoriets prøvelager 
Afkast:  20 m høj skorsten, rør nr. 6, diameter 0,4 m 
Kapacitet: 1.300 m3/h 
Vilkår:  Lugt: 50 LE/m3, Støv: 5 mg/m3 

PI-diagram for ventilationsanlægget for prøvelager nr. 261-93-55-0001 er vedlagt. 
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Øvrige afkast 
Øvrige ventilationsafkast fra bygningerne er fra ventilation af kontorer mv. Ventilati-
onsanlægget er udlagt med en kapacitet svarende til et luftskifte på 5-10 gange og 
forventes ikke at medføre forurening til omgivelserne.  
 
Samlede emissioner 
De samlede emissioner fra KaSa-hallen er beregnet ved addition af de maksimale 
bidrag fra de enkelte afkast. 
 
Lugt 
Den samlede maksimale lugtemission er beregnet til:  
(12000+4500+4500+2600+1500+1300)/3600x50 = 367 LE/s 
 
Støv 
Den samlede maksimale støvemission er beregnet til:  
(12000+4500+4500+2600+1500+1300)/3600x5 = 37 mg/s 
 
Kviksølv 
Den samlede maksimale kviksølvemission er beregnet til:  
(2600+1500)/3600x0,025 = 0,03 mg/s 
 
Immisionsberegninger 
Der er i forbindelse med miljøansøgningen dateret august 1997 gennemført OML-
beregninger for lugt, støv og kviksølv, hvor lugtemissionen viste sig at være den di-
mensionsgivende faktor. Resultatet blev med 20 m skorstenshøjde et maksimalt 
emissionskoncentrationsbidrag på 0,2 LE/m3 i en afstand på 120 m fra afkastet. B-
værdien på 1 LE/m3 var således overholdt. Der er ikke i den mellemliggende periode 
foretaget ændringer af ventilationsforholdene, ligesom egenkontrollen ikke har vist 
overskridelser af vilkårene. Beregningerne fra 1997 antages derfor fortsat at være 
gældende. 
 
Spildevand 
 
Processpildevand 
Der produceres ikke processpildevand i KaSa-hallen. 
 
Afløb fra KaSa-hal 
Fundamentet i KaSa-bygningen er etableret som en tæt spildbakke med en omkran-
sende opkant for tilbageholdelse af spild eller spulevand. For bortledning heraf er der 
i KaSa-hallen etableret 2 render i gulvet, der fører til en fælles lukket opsamlings-
brønd på ca. 5 m3, placeret udendørs nord for bygningen. 
 
Fra såvel opsugning og knuser i vermiculiterummet er ligeledes etableret afløb til luk-
kede brønde syd hhv. nord for rummet.  
 

30. november 2009 - VSC/mbt Side 8 af 12 
C:\Documents and Settings\johje\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK1\Anl_Tekn_beskriv_KaSa_Inspektion_ver2 
(3).doc 



KaSa og Inspektion 

Opsamlingsbrøndene er forsynet med niveauovervågning og tømning foretages med 
slamsuger til forbrænding på Kommunekemis egne anlæg. 
 
Afløb for tagvand 
Afløbssystemet for tagvandet fra KaSa-hallen er forbundet til kommunens regn-
vandskloak via Kommunekemis interne regnvandskloak. For yderligere beskrivelse 
henvises til den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi.   

 
Sanitært spildevand  
Sanitært spildevand fra håndvaske og toiletter afledes via særskilt ledning til den 
kommunale kloak og Nyborg Renseanlæg. 

 
Støj 
Støjkilderne i KaSa-hallen udgøres primært af ventilationsafkast og intern transport. 
Støjbidragene fra disse kilder er målt og de indgår i beregningsmodellen i den sene-
ste statusrapport fra 2007 (målt i 2006), som beskriver virksomhedens samlede støj-
bidrag i 4 referencepunkter. 
 
Affald 
I forbindelse med håndtering, sortering og omemballering produceres affald, som 
enten behandles/deponeres på Kommunekemis egne anlæg eller sendes til behand-
ling/deponering/genanvendelse på andre anlæg i ind- og udland. Der produceres ikke 
herudover affaldstyper eller -mængder som afviger fra, hvad der fremkommer fra til-
svarende mekaniske anlæg, f.eks. spildolie, fedt, klude, metalskrot og rengøringsmid-
ler. Metalskrot vil så vidt muligt blive indsamlet til genbrug.  
 
Restprodukter 
En del af de frasorterede affaldsprodukter deponeres på Kommunekemis eget deponi 
ved Klintholm i emballeret form på cellen for andet affald. 
 
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den generelle anlægstekniske beskri-
velse af Kommunekemi a/s. 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

I henhold til den gældende godkendelses af 25. maj 1998, vilkår 11, skal kulfiltrene 
kontrolleres for tilbageholdelse af lugt ved månedlig måling på olfaktometer af LE i 
afkastet fra filtrene. Da målingerne på intet tidspunkt har givet resultater over meto-
dens detektionsgrænse på 50 LE/m3 blev det i 1997 internt besluttet at indskrænke 
kontrollen til en simpel kontrol af lugten i den udtagne luftprøve uden anvendelse af 
olfaktometer. I tilfælde af en tydelig lugt, skal målingen udvides med LE-bestemmelse 
på olfaktometer. Efter etableringen af AFFU-anlægget og nedlæggelsen af kulfiltrene 
på afkastene er lugtmålingen på KaSa-afdelingens afkast det sidste sted på Kommu-
nekemi, hvor olfaktometer-metoden fortsat benyttes. 
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Da der ikke på noget tidspunkt er konstateret tydelig lugt i luftprøverne og ingen lugt-
problemer har kunnet henføres til afkastene fra KaSa-bygningen, skal vi anmode om, 
at vilkår 11 frafaldes - evt. erstattes af vilkår om at der f.eks. én gang hver anden 
måned gennemføres en kontrol af afkastet fra kulfiltrene med Kommunekemis PID-
måler. Kommunekemi registrerer resultaterne i en driftsjournal. I tilfælde af forhøjede 
værdier (gennemslag) skal kullene regenereres eller skiftes. 
 
Kommunekemi vurderer ikke, at der derudover er behov for ændringer af vilkårene i 
den gældende miljøgodkendelse af KaSa-afdelingen. Egenkontrollen med udlednin-
ger til vand, luft og jord, vil i øvrigt være dækket af Kommunekemis øvrige miljøgod-
kendelser.  
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvejlednin-
ger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- og sikkerheds-
ledelsessystem - KKMS. 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

Risikoforhold 
Kommunekemi er som helhed omfattet af Miljø- og Beskæftigelsesministeriets be-
kendtgørelser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.  
 
KaSa-hallen betragtes ikke af Kommunekemi som et risiko-anlæg, idet hverken pro-
cesser eller oplag er af en størrelsesorden, hvor uheld vil kunne medføre brande eller 
gasudvikling af en størrelsesorden, som vil have konsekvenser for 3. part eller intern 
brandspredning. Uheld i KaSa-hallen indgår derfor ikke de udarbejdede isorisikokur-
ver.   
 
Uheld med spild af mindre mængder giftige eller brandbare stoffer under håndterin-
gen vil straks blive renset op. Der kan imidlertid i affaldet forekomme reaktive kemi-
kalier/produkter som ved kontakt kan medføre kemiske reaktioner og varmeudvikling 
i emballagerne. I værste fald kan det resultere i antændelse at brandbart affald eller 
emballage under lagring også udenfor normal arbejdstid.   
 
Der er i 2003 udført miljø- og sikkerhedsvurdering af alle aktiviteter i KaSa- og In-
spektionsafdelingen. Det kunne herved konstateres, at alle forhold blev vurderet som 
kritiske på grund af de mange manuelle håndteringer. Også blandingen af de mange 
manuelle operationer med truckkørsel indebærer risiko for påkørsler. Der siden ble-
vet indført forbedringer til reduktion af den manuelle håndtering. Vurderingerne er 
planlagt gentaget i 2008. 

 
Beredskabsforhold 
KaSa-hallen er zoneklassificeret i henhold til angivelse på tegning 200-00-50-0013. 
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KaSa-hallen er udstyret med udstyr til slukning af mindre brande i form af 3 slange-
vinder og en række håndslukkere såvel CO2-slukkere som pulverslukkere. I KaSa-
hallen er udvendig og indvendig installeret 5 stk. brandtryk.  
 
Af hensyn til den personlige sikkerhed er der i hallen ligeledes placeret en række 
øjenskyl og nødbrusere samt 1 stk. nødhjælpsskab. 
 
KaSa-hallen er omfattet af Kommunekemis beredskabsplan og fungerer som sam-
lingsplads i tilfælde af alarmering. 
 
 

Oplysninger i forbindelse med anlæggets ophør 

Der henvises til den generelle anlægstekniske beskrivelse. 
 
 

Ikke teknisk resume 

En del af det affald, som modtages på Kommunekemi fra laboratorier, apoteker, gen-
brugsstationer og medicinalvareproducenter underkastes en inspektion og evt. efter-
følgende sortering i forskellige fraktioner før den videre behandling. En anden del af 
affaldet f.eks. batterier frasorteres flere fraktioner til genanvendelse. Endnu andre 
dele af affaldet som Kommunekemi ikke selv kan behandle forbehandles, pakkes og 
sendes til oparbejdning eller deponering i udlandet. Disse opgaver løses i den afde-
ling som kaldes KaSa-afdelingen. Benævnelsen KaSa er en forkortelse af navnet på 
det tyske underjordiske deponi Kali und Salz, hvortil en del af affaldet sendes til slut-
deponering.  
 
En del af disse opgaver blev tidligere udført i et uopvarmet telt, men af hensyn til ar-
bejdsmiljøet opførte Kommunekemi i 1985 en opvarmet bygning til at rumme disse 
arbejdsopgaver. Bygningen er indrettet til de pågældende opgaver med specielle ar-
bejdsrum, mekaniske hjælpefunktioner og ventilation. Bygningen kaldes i daglig tale 
for KaSa-bygningen. Ventilationsafkastet renses for lugt, støv og kviksølv, inden det 
sendes ud gennem den 20 m høje skorsten over bygningen. 
 
KaSa-bygningen vurderes ikke af Kommunekemi som et anlæg, hvor uheld med far-
lige stoffer vil kunne få et omfang, der vil kunne påvirke naboer eller naboanlæg.  
 
 
Bilagsfortegnelse 
Tegning nr. GEN 10002 – KaSa-bygning, Placering 
Tegning nr. 200-00-50-0013 Klassifikation, Eksplo., farlige områder 
Tegning nr. 230-00-52-0001 – KaSa-bygning, Indretningsplan 
Tegning nr. 231-11-55-0001 – PI-diagram, Ventilation, sorterbox 
Tegning nr. 230-15-55-0001 – PI-diagram, Ventilation, batteribånd 
Tegning nr. 231-41-55-0001 – PI-diagram, Ventilation, KaSa-bygning 
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Tegning nr. 230-10-55-0002 – PI-diagram, Ventilation, Rum 3 (vermiculiterum) 
Tegning nr. 230-70-55-0001 – PI-diagram, Ventilation, Hg-materiale 
Tegning nr. 261-93-55-0001 – PI-diagram, Ventilation, Prøverum 
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