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1.  INDLEDNING 
 
Tromletømningsanlæg V er et anlæg til tømning af emballager med pastøst 
og fast affald, der sikrer tømning af emballager med mindst mulig miljø- og 
arbejdsmiljømæssige påvirkninger. Anlægget er baseret på shreddere, der 
klipper emballagerne i stykker og homogeniserer affaldet.  
 
Alt affald fra anlægget pumpes direkte videre til forbrændingsanlæggene.  
 
Tromletømningsanlæg V er godkendt i 1996. Der er løbende foretages æn-
dringer på anlægget. Yderligere er der afgørelser på anlægget af 2. april 
1998, 28. januar 2000 og 11. november 2008. 
 
For det omgivne miljø, er det hovedsageligt sikkerhedsaspektet og luftemis-
sioner, der her fokuseres på, samt forebyggelse og regulering i forbindelse 
med eventuelle uheld. 
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at Tromletømningsanlæg V vil kunne dri-
ves uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overens-
stemmelse med revurdering af miljøgodkendelsen. 
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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 miljøgodkendelse af Tromletøm-
ningsanlæg V, som er mere end 8 år gamle: 
 
Tromletømningsanlæg V, godkendt 18. januar 1996 samt tillægsgodkendel-
se af 28. januar 2000. Yderligere er der afgørelser af 2. april 1998 og af 11. 
november 2008. 
 
Ovennævnte afgørelser erstattes af denne afgørelse. 
 
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 Tromletømningsanlæg V skal indrettes og drives i overensstemmel-

se med den anlægstekniske beskrivelse, bilag D, dog med de æn-
dringer der følger af denne godkendelses vilkår.  

Indretning og drift 

B1 Tromletømningsanlæg V må kun modtage emballeret affald og af-
fald fra grubbe, og affaldet skal kontrolleres mod deklarationen og 
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godkendt af den interne kontrol. 
  

B2 Partier af affaldet skal analyseres stikprøvevis, testes eller inspice-
res for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklaratio-
nen. 

 
B3 Ud over de affaldstyper som Kommunekemi generelt ikke må mod-

tage, må Tromletømningsanlæg V ikke behandle nedenstående af-
faldstyper:  

 
Oxiderende og brandnærende stoffer 
Frit svovl 
Frit fosfor 
Ammoniumnitrat 
Picrinsyre 
Nitrosoforbindelser 
Diazoforbindelser 
Diazoniumforbindelser 
Fulminater 
Azider 
Stærkt reducerende metalstøv 
Stærkt surt affald 
Stærkt basisk affald 
Frie alkalimetaller 
Isocyanater 

 
   
B4 Ved længerevarende stop, må der ikke være placeret emballager 

på akkumuleringsbanen. 
 

 Hvis det er nødvendigt med et nødoplag, er det dog en forudsæt-
ning, at oplagringen sker i overensstemmelse med Nyborg Kommu-
ne, Beredskabsafdelingens tilladelse. 

 
B5 Gulvet på Tromletømningsanlæg V skal være forsynet med tæt be-

lægning med fald til lukket brønd, hvorfra vand fra rengøring og evt. 
spild kan opsamles og føres til behandling. Gulvet skal være udført 
uden støbeskel.  

 
Den lukkede opsamlingsbrønd skal forsynes med niveaualarm, som 
skal træde i funktion i god tid før end, der sker overløb fra denne. 

  
Rundt om gulvet/anlægget skal der være opkanter eller lignende, så 
spild til omgivelserne undgås.  

  
B6 Gulvet i/ved anlægget skal holdes rene og ryddelige. 
 
B7 Når anlægget er i drift, skal det være under opsyn. 
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Luftforurening 

Støv 
C1 Anlægget må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener 

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

 
Kontrol af luftforurening 

C2 Under drift skal anlægget være tilkoblet virksomhedens AFFU-
anlæg. 

  
C3 I tilfælde af stop på AFFU-anlægget skal driften af Tromletømnings-

anlæg V afbrydes. 
 
C4 Kulfilter fra punktafsugning ved affaldspumperne og ved indfød-

ningsslusen, skal kontrolleres én gang om ugen med virksomhedens 
PID – VOC-analysator. Ved gennemslag (forhøjede værdier) regene-
reres eller skiftes kullene.  

Lugt 

D1 Der må ikke behandles affald på anlægget der kan medføre lugtge-
ner i omgivelserne.  

Spildevand 

E1 Tromletømningsanlæg V skal indrettes og drives på en sådan måde, 
at der ikke sker unødig forurening af regnvandet. 

 
E2 Der må ikke udledes spildevand fra tromletømningsanlæg V. Spil-

devand fra anlægget skal destrueres ved forbrænding på virksom-
hedens forbrændingsanlæg eller bortskaffes på anden godkendt 
måde. 

 
E3 Uforurenet regnvand og overfladevand fra tromletømningsanlæg V, 

samt de befæstede arealer ved anlægget kan ledes til Kommune-
kemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der 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. Tromletøm-
ningsanlæg V skal indrettes og drives på en sådan måde, at disse 
støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

Affald 

G1 Affald fra tromletømningsanlæg V kan behandles på Kommuneke-
mis egne anlæg. 
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Egenkontrol/indberetning 

H1 Én gang pr. kalenderår skal opsamlingsbrønden, den tætte belæg-
ning og opkant i og omkring Tromletømningsanlæg V, visuelt inspi-
ceres/kontrolleres for revner, slid og skader.  

 
Resultatet af inspektionen skal indføres i virksomhedens vedligehol-
delsessystem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 

 
H2 Der må ikke henstå væske/vand i opsamlingsbrønden. Èn gang om 

ugen skal den lukkede opsamlingsbrønd kontrolleres for væsker. Al-
ternativt kan niveaualarmen indstilles til alarm når der kommer væ-
ske i brønden. 

 
Eventuel væske i den lukkede brønd skal efterfølgende fjernes. Kon-
trol af brønd skal efterfølgende dokumenteres, fx i virksomhedens 
vedligeholdelsessystem.  
 

H3 Tromletømningsanlæg V må kun være i drift, når der er etableret et 
let overtryk med nitrogen (kvælstofdække) og luftslusen ved indfø-
ring af affald er aktiv. 

  
H4 Iltmålerne skal kontrolleres/kalibreres 1 gang om ugen internt, og én 

gang om året af et eksternt firma. 
 

Målerne skal sikre, at iltindholdet ikke overstiger 8%. 
 
H5 Niveaumåleren i opsamlingsbrønden skal kontrolleres mindst 1 gang 

årligt. 
  

Opbevaring af journaler 
H6 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 
opsamlingsbrønden, hvor det skal straks fjernes med slamsuger til 
videre behandling på Kommunekemi. 

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 Tromletømningsanlæg V skal indgå i virksomhedens samlede sik-
kerhedsrapport, ligesom tromletømningsanlæg V skal indgå i virk-
somhedens beredskabsplan. 

Ophør 

K1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af tromletømningsanlæg V 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare 
og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstalt-
ningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, og 
en redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden 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 

Tromletømningsanlæg V er i overensstemmelse med den fysiske planlæg-
ning for området. Tromletømningsanlæg V er placeret på matr. 1 acx som 
er beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommu-
neplan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, som fastlægger områ-
dets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomhe-
der. Delanlæggene er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg 
Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervs-
formål, 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 Tromletømningsanlæg 
V’s 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 Tromletømningsan-
læg V på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at Tromletømningsanlæg V 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. 
 
Tromletømningsanlæg V vurderes ikke at have nogen påvirkning af Østerø 
Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra Tromletømnings-
anlæg V 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 teknikker for affalds-
forbrænding, august 2006 er tromletømning med shredning af emballager 
beskrevet som en mulighed til forbehandling af affaldet inden forbrænding. 
Fordelen ved denne metode er: 
 

 Mindre udsving i emissioner fra den efterfølgende forbrænding 
 En bedre styring og mere jævn forbrænding af affaldet 
 Forebygge eksplosioner i forbrændingsanlægget 
 Nedsætte ”udetiden” på forbrændingsanlægget, da skader bedre 

kan forebygges. 
 
Her ud over er der nogle fordele i forhold til intern transport der nu forløber i 
lukkede rørsystem modsat gaffeltruck samt bedre arbejdsmiljømæssige 
forhold med minimering af manuel håndtering. 
  
Det er i BREF-noten angivet, tromletømningsanlæg bør drives med over-
tryk med en inert gasart, nitrogen (kvælstofdække) for at forebygge brand 
og eksplosioner samt at der bør være en luftsluse ved indføring af affaldet. 
  
Det er Miljøcenter Odenses vurdering at Tromletømningsanlæg V er indret-
tet og drives i overensstemmelse med BAT. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

 
De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis Tromletømningsanlæg V afspejler den udvikling der har 
været indenfor BAT. 
 
Den teknologiske udvikling der foregår i samfundet generelt, foregår på 
samme måde for de forskellige områder af industrien. Det medfører at BAT 
ændrer sig med tiden, hvilket betyder at ændringer af vilkår i forhold til en 
ældre godkendelse vil være et resultat af denne udvikling, selvom virksom-
heden måske ikke har ændret sig. 

3.2.2 Indretning og drift 

 
Alle partier af affaldet til Tromletømningsanlæg V 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. 
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I de tidligere miljøgodkendelser er der efter nærmere vurdering angivet, at 
visse stoffer/affaldstyper ikke bør behandles på Tromletømningsanlæg V. 
Ligeledes er der generelle affaldstyper, der ikke behandles på Kommune-
kemi. For at sikre ovennævnte, stilles der vilkår herom. 
 
For at sikre, at der ikke er affaldspartier, der henstår udenfor de dertil ind-
rettede og godkendte områder, bør der stilles vilkår om, at der ikke henstår 
affald på akkumuleringsbanen eller returbanen i længere tid.  
 
Det er en forudsætning for, at der kan henstår enkelte paller på banen, der 
er under tag, at Nyborg Kommunes beredskab har accepteret dette. 
 
Gulvet ved/på Tromletømningsanlæg V bør være af tæt belægning med  
fald til lukket brønd, hvorfra vand fra rengøring og evt. spild kan opsamles 
og føres til behandling. Gulvet bør udføres uden støbeskel.  
 
For at sikre mod overløb, bør den lukkede kloak/brønd forsynes med ni-
veaualarm, som skal træde i funktion i god tid før end, der sker overløb fra 
denne. 
  
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 forebygge og sikre en korrekt drift, bør anlægget være under opsyn i 
driftstiden. 

3.2.3 Luftforurening 

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige støvemissioner fra anlægget. 
Der bør dog stilles vilkår til sikring heraf.  
 
Alle afsug fra anlægget ledes til AFFU-anlægget (Anlæg til Forbrænding af 
Forurenende Udluftninger). Er AFFU-anlægget ude af drift, stoppes Tromle-
tømningsanlæg V. Der bør således ikke komme emissioner fra anlægget til 
omgivelserne. 
 
Ventilation fra bygningen emitteres i et 20 meter højt afkast og er over tag.  
 
Da den forurenede luft emitteres til AFFU-anlægget, stilles der ikke vilkår til 
luftemissioner.  
 
Kommunekemi har i efteråret 2008 etableret punktafsug for af forbedre ar-
bejdsforholdende. Punktafsug er etableret ved affaldspumperne og ved ind-
fødningsslusen. Afsuget er samlet på 9.000 m3 /time. Der er etableret tilhø-
rende partikelfilter og kulfilter med afkast 1 meter over tag svarende til ca. 
kote 20.000.  
 
Kommunekemi a/s ønsker at kontrollere kulfilteret én gang om ugen med  
deres PID – VOC-analysator. Ved gennemslag (forhøjede værdier) 
regenereres eller skiftes kullene. Dette synes som en fornuftig kontrol, som 
vi ønsker at fastholde virksomheden på. 
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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. 

3.2.5 Spildevand 

Der fremkommer hverken sanitært spildevand eller processpildevand fra 
anlægget.  
 
Anlægget er placeret på et areal med tæt belægning og med opkanter, så-
ledes at eventuelt spild og vand fra rengøring af anlægget kan opsamles i 
en lukket brønd, som tømmes med slamsuger til forbrænding via slamtan-
kene. Brønden er forsynet med niveaualarm. 
 
Anlægget er indrettet således, at der ikke bør kunne ske forurening af uforu-
renet regnvand. 
 
Uforurenet regnvand og overfladevand fra tromletømningsanlæg V kan le-
des 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. Forurenet regnvand fjer-
nes til behandling. 
 
Brandslukningsvand er behandlet i risikomyndighedernes afgørelse af 21. 
august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerheds-
niveau og vurderes derfor ikke i nærværende afgørelse. 

3.2.6 Støj 

Støj fra Tromletømningsanlæg V er hovedsagelig fra el-motorer på trans-
portsystem, hydraulikpumper og blæsere. Støjbidrag fra anlægget er omfat-
tet af støjvilkårene for Kommunekemis samlede aktiviteter.  
 
Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter Odenses 
godkendelse, dateret 27. november 2009. Tromletømningsanlæg V bør ind-
rettes og drives på en sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede 
virksomhed overholdes. 

3.2.7 Affald 

Ved almindelig vedligeholdelse og drift af anlægget fremkommer spildolie, 
fedt og klude. Fraktionerne kan behandles på Kommunekemis egne anlæg. 

3.2.8 Indberetning/rapportering 

For løbende at sikre en tæt belægning og opkant omkring Tromletømnings-
anlæg V bør der en gang om året inspiceres for revner og slid. Resultatet af 
inspektionen bør indføres i en journal. Konstaterede skader bør straks repa-
reres. 
 
Der bør ikke henstå væske i opsamlingsbrønden. Den lukkede opsamlings-
brønd bør kontrolleres for væsker ugentligt.  Alternativt bør niveaualarmen 
indstilles til alarm når der kommer væske i brønden. 
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Eventuel væske i den lukkede brønd bør efterfølgende fjernes. Kontrol af 
brønd bør efterfølgende dokumenteres, fx i virksomhedens vedligeholdel-
sessystem. 
 
For at sikre at den lukkede brønd ikke påvirkes unødigt af væsker og kemi-
kalier bør den mindst 1. gang pr. kalenderår kontrolleres for revner og ska-
der. Skader bør repareres straks. 
 
I BREF-noten er det angivet (bedste tilgængelige teknikker for affaldsfor-
brænding, august 2006), at tromletømningsanlæg bør drives med overtryk 
med en inert gasart, nitrogen (kvælstofdække) for at forebygge brand og 
eksplosioner samt at der bør være en luftsluse ved indføring af affaldet. 
 
For at sikre ovenstående, stilles der vilkår herom. 
 
Der er placeret iltmålere forskellige steder på anlægget. For sikring af, at 
disse er i funktion og virker korrekt, stilles der vilkår om kontrol af disse. 
 
Iltmålerne bør kontrolleres/kalibreres 1 gang om ugen internt, og én gang  
om året, af et eksternt firma. 
 
For at sikre, at opsamlingsbrøndens alarm er i funktionsdygtig, bør denne 
kontrolleres mindst 1 gang årligt. 
 
Journaler bør være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og på forlangende 
fremsendes. 

3.2.9 Driftsforstyrrelser og uheld 

Der bør ikke forekomme spild i forbindelse med håndtering eller prøvetag-
ning. 
 
Forurening fra spild bør udelukkende forekomme som følge af utæt embal-
lage eller ved tab af emballage under håndtering. I disse situationer bør 
spildet opsuges med absorptionsmateriale eller spules til opsamlingsbrøn-
den, hvor det bør fjernes med slamsuger til videre behandling på Kommu-
nekemi. 

3.2.10 Risiko/forebyggelse af større uheld 

 
Tromletømningsanlæg V er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 
21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikker-
hedsniveau. 
 
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. 
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Tromletømningsanlæg V bør indgå i virksomhedens samlede sikkerheds-
rapport, ligesom Tromletømningsanlæg V bør indgå i virksomhedens be-
redskabsplan. 
 
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 Tromletømningsanlæg V har været 
varslet for Kommunekemi A/S den 23. november 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 26. november 2009 har Nyborg Kommune fremsendt be-
mærkninger til det fremsendte udkast. 
 
Ved e-mail af 3. december 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstilsy-
net ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast. 
 
Ved e-mail af 26. november 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafde-
lingen, 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: 
 
Tromletømningsanlæg V, godkendt 18. januar 1996 samt tillægsgodkendel-
se af 28. januar 2000. Yderligere er der afgørelse af 2. april 1998 og af 11. 
november 2008. 

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 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
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 2010 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
mailto:noah@noah.dk


 

5. BILAG 

 

Bilag A: Oversigtsplan i 1:25.000 
Bilag B: Omgivende naturområder (temakort) 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser  
Bilag D: Miljøteknisk beskrivelse 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Tromletømningsanlæg 

 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

De anlægstekniske beskrivelser af Kommunekemis anlæg indeholder en be-
skrivelse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø- og risikoforhold. Der 
sker løbende en opdatering af samtlige anlægstekniske beskrivelser af Kom-
munekemis anlæg i forbindelse med større anlægsændringer og de beskriver 
status på tidspunktet for udarbejdelsen.  
 
Oplysninger om virksomhedens ejerforhold, placering listebetegnelse m.v. samt 
fælles forhold med de øvrige anlæg fremgår af den generelle anlægstekniske 
beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes art 

Kommunekemi råder over 2 tromletømningsanlæg - tromletømning IV og Trom-
letømning V. Formålet med begge anlæg er, at bringe emballeret affald på 
pumpbar form for at kunne håndtere og behandle affaldet med mindst mulige 
miljø- og arbejdsmiljømæssige påvirkninger.  
 
 

Oplysninger om anlæggenes etablering 

Tromletømning IV er miljøgodkendt af Miljøstyrelsen i januar 1989 og opført i 
samme år. Siden er ventilationsanlægget blevet forbedret i flere omgange, se-
nest med Fyns Amts godkendelse af tilkoblingen til AFFU-anlægget i 2001. 
 
Tromletømning V er første gang miljøgodkendt af Miljøstyrelsen i januar 1996. 
Senere er godkendelsen i april 1998 udvidet af Miljøstyrelsen i forbindelse med 
opførelse af en 10 m3 olietank, som siden er nedlagt. Den oprindelige miljøgod-
kendelse er i januar 2000 udvidet af Fyns Amt med tilladelse til behandling af 
nitroforbindelser, klassificerede giftstoffer og medicinaffald. 
 
Tromletømning I, som var Kommunekemis første tromletømningsanlæg fra 
1977, blev nedlagt i 2001, da det ikke længere var tidssvarende. De mellemlig-
gende stadier af tromletømningsanlæg (II og III) var projekterede, men blev al-
drig realiserede. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Tromletømningsanlæg 

 

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 anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s.  
 
Placeringen af de beskrevne tromletømningsanlæg er markeret på vedlagte 
oversigtsplan, tegning nr. 200-00-89-0103. 
 

 

Beskrivelse af anlæggenes indretning og produktion 

Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den 
generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Tromletømningsanlæg IV (TT IV) 
Anlægget er placeret mellem modtagerampen og tankgård I og II. 
 
Plan over indretningen af TT IV, tegning nr. TRO-30024-05 er vedlagt.  
 
TT IV er i drift i normal arbejdstid man.-tors.: kl. 06:30-15:00 og fre.: 
kl. 06:30-13:00. Undtagelsesvis er der drift uden for disse tidsrum. 
 
TT IV består af følgende hovedkomponenter: 
 

 Bygning 

 Akkumuleringsbane fra modtagerampe til elevator 

 Tromleelevator 

 Indslusningskammer 

 Grov og fin kværn/shredder 

 Forblandetanke 

 Udslusning til vibrationssigte, vaskekar og magnetseparator  

 Dissolvertanke 

 Skrotcontainere 

 Transferpumper 

 Ventilationssystem 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Tromletømningsanlæg 

TT IV er opbygget i en 19,9 m høj bygning. Midterbygningen er indrettet med 
4 etager. På hver etage findes arbejdsplatforme forbundet med trappesektioner. 
Bygningen er udført som en isoleret stålkonstruktion beklædt med stålprofilplader 
og fladt tag. Dæk og trapper er udført som gitterriste. Indslusning i selve anlægget 
sker på øverste platform i 15,5 m højde, hvor også deklarationskontrol af affald fo-
regår. 

 
Selve tromletømningsanlægget, som er anbragt inde i bygningen, er udført som 
et tryksikkert anlæg, der er dimensioneret til at kunne modstå en indre gaseks-
plosion. 

 
For at forebygge risikoen for dannelse af en eksplosiv atmosfære er hele an-
lægget inerteret med nitrogen, og for at hindre ilt i at trænge ind i anlægget op-
retholdes et svagt overtryk. 

 
For at forhindre ilt i at komme ind i anlægget ved indfødningen af affald anvendes 
et indslusningskammer. Når emballagerne er anbragt i indslusningskammeret, til-
føres nitrogen fra de lavere liggende dele af anlægget, og der skylles med nitro-
gen indtil iltindholdet er under 8%. Målingen foretages med en indbygget iltmåler. 
Først derefter kan emballagerne fortsætte videre ned i anlægget. 
 
De tre forblandetanke har alle indbygget niveaumåling og er alle forbundet til en 
underliggende overløbstank. Udløbet fra hver forblander, er forsynet med to spa-
deventiler med et mellemliggende udslusningskammer. Styringen sikrer, at begge 
spadeventiler ikke kan være åbne samtidig og dermed overfylde sigten. Samtidig 
udgør udslusningen en trykbarriere mellem sigten og forblandetankene. 
 
Sigten er udført gastæt og er ligeledes inerteret med nitrogen, men er ikke ud-
ført som trykbærende. Trykket i sigten holdes ca. 3 mbar over omgivelsestrykket 
ved hjælp af nitrogen, der doseres via en reguleringsventil. Når der doseres af-
fald til sigten, vil et tilsvarende volumen nitrogen blive fortrængt til højere lig-
gende dele af anlægget. 

 
Udløbet for flydende affald går til en transferpumpe, mens udløbet for fast rest-
affald går til et vaskekar, hvor udløbsrøret munder ud under væskeoverfladen i 
vaskekarret. Derved dannes der en væskelås, som hindrer ilt-indtrængning. 
 
Det flydende affald pumpes videre til en dissolvertank. Fra dissolvertankene 
pumpes det homogeniserede affald til tankgård I. Tanke er udført som trykbæ-
rende og står via et trykudligningsrør i forbindelse med forblanderafsnittet.  
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Anlægsteknisk beskrivelse - Tromletømningsanlæg 

Ventilationsafkastet fra anlægget er tilkoblet AFFU-anlægget. Når AFFU-
anlægget er ude af drift kobles ventilationsafkastet fra TT IV automatisk til et 
kulfilter. Ventilationsluften fra kulfilteret afkastes over bygningen i 20 meters 
højde. Placeringen af afkastet er vist med rødt på oversigtstegningen, 200-00-
89-0103. 
 
Afsug fra procesanlæg overvåges konstant af SRO-anlægget. Hvis der skulle 
opstå en selvantændelse i et af kulfiltrene, vil termofølere på til- og afgangsside 
af filteret udvise en stor temperaturforskel, og SRO-anlægget vil lukke af til filte-
ret. Herved vil ilten inde i filteret hurtigt blive opbrugt og forbrændingen vil 
standse. 
 
Kulfilterafsuget anvendes ligeledes ved lukning af plastposer i genbrugscontai-
nere. Afdampning fra poserne fjernes således via en emhætte, der er placeret 
ved siden af containeren. Jf. tilladelse fra Fyns Amt af 25. juni 2005. 
 
Som den sekundære sikkerhedsbarriere er TT IV forsynet med nitrogen fra 
Kommunekemis centrale kryoanlæg. Installationerne overvåges løbende via 
SRO-anlægget ved måling af nitrogenforbruget på de enkelte forbrugssteder. 
Hvis der på trods af inerteringen skulle forekomme eksplosioner i anlægget, er 
såvel knusere, som forblandetanke og dissolvertanke via trykudligningsrør for-
bundet til spængklapper på taget. Disse har ingen sikkerhedsmæssig betydning 
ud over at aflaste driftstrykket i anlægget. 
 
Et vandreservoir sikrer, at der altid er tilstrækkeligt med vand til at nedkøle en 
forblander ved en utilsigtet temperaturstigning i denne. Anlægget overvåges af 
SRO-anlægget, der giver alarm, hvis temperaturen stiger eller vandniveauet 
falder. 

 
Mange af ventilerne betjenes ved hjælp af trykluft. SRO-anlægget overvåger 
trykket i luftforsyningen ved hjælp af en pressostat monteret i hovedforsynings-
ledningen. Ved for lavt tryk fremkommer en alarm. 

 
I hele bygningen er installeret ventilationsanlæg, der sikrer et luftskifte på 10 
gange i timen samt holder installationerne frostfrie. Til styring af rumtemperatu-
ren er monteret en termostatventil, hvis føler er placeret midt i rummet, og en 
flowswitch, der er placeret i luftstrømmen. Disse sikrer i sammenhæng med 
SRO-anlægget, at tempereringen er korrekt.  
 
Som den primære sikkerhedsbarriere mod eksplosion er den øvre del af TT IV 
dimensioneret til tryktrin 10. Den nedre del er designet til tryktrin 2 og aflastes 
gennem vandlåsen i vaskeanlægget. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Tromletømningsanlæg 

En niveaumåler overvåger niveauet i den lukkede brønd, der skal opsamle det 
spild, der måtte forekomme inde i produktionshallen. Når max. niveauet er nået, 
indikerer niveaumåleren, at brønden skal tømmes.  
 
Adgangsveje og intern transport 
I jordniveau er der adgang til TT IV fra 3 sider. I 1. sals niveau er der yderligere 
adgang fra modtagerampen langs med akkumuleringsbanen. Endelig er der etab-
leret flugtvej fra øverste etage ud på taget af den højeste af sidebygningerne. 
 
Intern transport af palleteret affald til TT IV sker med gaffeltruck via tromlebane.  
 
Oplagring 
Ved arbejdstids afslutning pumpes det flydende affald fra dissolvertankene til 
Tankgård I, og bortset fra nogle få ton emballeret affald på akkumuleringsba-
nen, findes det ikke oplagret affald i TT IV når anlægget forlades.  
 
 

Beskrivelse af TT IV' produktion 

TT IV modtager og tømmer alle typer tromler samt mindre dunke og spande in-
deholdende flydende affald. En betingelse er, at affaldet er pumpbart, og at af-
faldet er af typerne: 

 
 A: Olieaffald, herunder oliefiltre 

 B:  Halogenholdigt organisk opløsningsmiddelaffald f.eks. trichlor, kloro-
form, perchlor, tetrachlor, chlorotene, genklene, freon m.m. 

 C: Opløsningsmiddelaffald, der er halogen- og svovlfrit, hvor hovedbestandde-
len er opløsningsmidler som f.eks. benzin, terpentin, benzen, toluen, xylen, 
sprit, propylalkohol, fortynder, acetone, ethylacetat, butylacetat m.m. 

 H: Organisk kemisk affald, der er halogen og svovlfrit, som fx kasseret ma-
ling, malingslam, destilationsremanens, organisk-kemiske biprodukter, 
tjære, fritureolie, organiske syrer og disses salte, limaffald, brugt frem-
kalder, alkaliske cyanidfrie affedterbade, alkaliske afsyrebade, konsi-
stensfedt, sæbeaffald, tømte emballager m.m. 

 
Emballering 
Følgende emballagetyper er eksempler på det der behandles i TT IV 

 
 5-25 l dunke pakket på paller 
 Malespande pakket på paller 
 ¼-, ½-tromler pakket på paller 
 100 l, 180 l og 205 l jern og plasttromler 
 ½ og 1/1 fade med låg 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Tromletømningsanlæg 

 
Menu, opmarchbane og elevator 
For at opnå den mest hensigtsmæssige drift af TT IV opstilles affaldet på rulle-
banen efter en erfaringsmæssigt bestemt vejledende menu. 
 
Fra rampen stilles emballagerne, enten med eller uden palle, direkte på et trom-
lebanen, der leder til elevatoren. Når der er affald på tromlebanen avancerer 
det automatisk så snart anlægget er i drift. 

 
Indslusning 
Når elevatoren leverer emballager på øverste dæk ved indslusningen, aflæses 
deklarationsnumrene ved elektronisk scanning af stregkode på emballagen. 
Herved sikres, at de deklarationsnumre, der er klar til indslusning, også har de-
klarationsordre til behandling i tromletømning IV. Emballager, der ikke er dekla-
rerede til behandling i TTIV, men som alligevel ved en fejl, forsøges indsluset i 
anlægget, afvises. 
 
Når emballagerne er scannet og accepteret frigives den til behandling i Tromle-
tømning IV, og indsluses i anlægget. Hvis emballagerne er på palle eller nogle 
emballager ikke kan frigives til behandling, bliver paller og emballager returne-
ret med elevatoren ned igen og anbringes på en særlig akkumuleringsbane for 
returgods. 

 
Sluser, knive og blandekar 
Når emballagerne med affald er indsluset, skylles slusekammeret med nitrogen 
indtil iltindholdet er under 8%. Herefter åbnes nederste luge, og emballagerne fal-
der ned i primære shredderen. Efter denne falder fragmenterne ned i den sekun-
dære shredder, hvorfra det findelte affald falder ned i en forblander med omrøring. 
Hvis viskositeten bliver for høj, tilsættes opløsningsmiddel fra Tankgård I indtil pas-
sende viskositet opnås. 

 
Udslusning og vaskekar 
Når blandingen har opnået korrekt viskositet, udsluses den portionsvis til en vi-
brationssigte, hvor alle større dele sigtes fra den flydende fase. De faste dele 
ledes til et kar, hvor de vaskes. Efter vask transporteres de faste dele til en 
magnetseparator, hvor alle jerndele separeres fra og ledes til separat container 
for genbrug, og alle umagnetiske dele falder ned i en indfyringscontainer med 
plastpose, som lukkes og transporteres til forbrænding. 

 
Dissolvertanke 
Den flydende fase pumpes videre til en af dissolvertankene, Når dette er sket, 
pumpes væsken til tankgårdens modtage- og lagertanke og fra fødetankene vi-
dere til forbrænding. 
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TT IV råder over 3 dissolvertanke, hvoraf den ene benyttes til slam fra neutrali-
sationsanlægget (forbehandlingsanlægget), som er placeret umiddelbart nord 
for tromletømning IV.  
 
Kapacitet 
TT IV har i 2006 haft en produktion på ca. 5.000 tons flydende affald til tank-
gård I. 
 
Ud over denne mængde fremkom: 
  

- Ca. 500 tons jernskrot til ekstern oparbejdning samt en tilsvarende 
mængde umagnetisk fast affald til forbrænding via genbrugscontainere 
(ICT) 

 
Hjælpestoffer 
Til transport og shredning af emballager samt til miksning, pumpning, belysning 
osv. anvendtes i samme periode el-energi svarende til 300 MWh i 2006. 
 
Af hjælpestoffer anvendes opløsningsmiddelaffald fra tankgård I til viskositets-
justering af affaldsmikset samt vand til vask af stålskrottet inden genanvendel-
se. 
 
Endelig benyttes nitrogen til inertering af TT IV. I 2006 blev der forbrugt en 
mængde på 36.000 Nm3. 
 
I 2007 har produktion og forbrug af hjælpestoffer været uændret, mens det i 
2008 har været lidt lavere. 
 

Tromletømningsanlæg V (TT V) 

Anlægget er placeret mellem de nordlige affaldsgruber og forbrændingsanlæg 
III. Denne placering muliggør en hensigtsmæssig fremførsel af affald til TT V fra 
lagerhal I samt en kort afstand for behandlet affald til forbrændingsanlæggene. 
 

Indretningen af TT V fremgår af ”TT V, layout, længde- og tværsnit”, tegning nr. 
TRO-30125-09  
 
Bortset fra stop som følge af defekter og service kan TT V i drift 24 timer i døg-
net alle ugens dage, idet anlægget overvåges og tilføres affald af det vagt-
gående personale på forbrændingsanlæggene. Anlægget er dog stoppet i peri-
oder p.g.a. manglende affald. 
 
TT V består af følgende hovedkomponenter: 
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 Bygning 

 Spildoliedosering 

 Transportanlæg for emballeret affald 

 Indfødningskran for uemballeret affald (fælleskran til uemballeret affald) 

 Sluser, sluseporte og fødetragt 

 Knuseanlæg 

 Affaldspumper, rør og lanser 

 Ventilations- og hydraulikkøleanlæg 
 
Bygning 
TT V er placeret i en 19 m høj bygning, som er indrettet med 5 dæk til service-
ring af anlægget. De nederste 3 dæk rummer det egentlige shredderanlæg med 
fremføringspumper til forbrændingsanlæggene og de øverste 2 dæk rummer 
indfødnings- og slusefaciliteter. Fra rullebanen for emballeret affald og op gen-
nem dækkene til fødetragten løber skakten med tromleelevatoren.  
 
Den nederste del af TT V-bygningen er udført i beton medens den øverste del 
består af en pladebeklædt isoleret stålkonstruktion. Mod øst er bygningen for-
synet med en rulleport. I en 6 m høj sidebygning af beton er indrettet tavlerum 
og rum for hydraulikstation. Mod nord støder TT V op mod affaldsgruberne og 
kranloftet. Mod syd støder TT V op mod indfyringshallen (kun den øverste del 
af anlægget), hvorigennem affaldet pumpes til fyrfronterne på Forbrændingsan-
læg I og IV.   
 
Spildoliedosering 
Til justering af viskositeten og nedsættelse af friktionen mellem det nedknuste 
affald og rørvæggen tilsættes spildolie. Tromletømningsanlægget er tilsluttet 
spildolieforsyningsringledningen fra olieanlægget til dagolieanlægget.  
 
Frem til indføringen i bygningen er røret isoleret og tracet med glycolvand. Via 4 
automatiske kugleventiler forsynes TT V med olie i de 2 shreddere samt i de 2 
affaldspumper. Ventilerne aktiveres automatisk eller fjernbetjenes manuelt fra 
forbrændingsanlæggenes kontrolrum. 
 
Transportanlæg 
Transportanlægget skal veje, akkumulere og fremføre emballeret fast affald til 
indfødning i TT V samt returnere og stable tømte genbrugspaller. 
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I lagerhal I læsses palleteret emballeret affald på rullebanen og akkumulerede 
returpaller fjernes fra returpallebanen med gaffeltruck. Truckføreren placerer af-
faldet på rullebanen i en bestemt rækkefølge efter en menuliste, der er udar-
bejdet af anlægsoperatørerne. Fra rullebanen løftes affaldet pallevis med eleva-
tor til overføringskædebanen, som fører til inerteringsslusen for emballeret af-
fald. I inerteringsslusen overtager indslusningskædebanen indføringen i TT V's 
fødetragt.  
 
Indslusningskædebanen er forsynet med fastlåsningsfunktion, vippefunktion og 
vogn med tværgående bevægelse. Ved hjælp af disse funktioner er det muligt 
at returnere genanvendelige paller. Via en returpallebane føres de genanven-
delige paller til en pallestabler og derfra med elevatoren retur til akkumulerings-
kædebanen, hvorfra pallerne fjernes med gaffeltruck.  
 
Fejlekspederet gods kan på tilsvarende måde returneres fra indslusningskæde-
banen til akkumuleringskædebanen.  
 
Bortset fra af- og pålæsning fra akkumuleringsbanerne med gaffeltruck opere-
rer transportanlægget fuldautomatisk overvåget fra forbrændingsanlæggenes 
kontrolrum.   
 
Akkumuleringskapaciteten i transportanlægget er ca. 25 paller eller ca. 100 stk. 
200 l tromler. Maksimal vægt pr. palle er 1.500 kg. 
 
Indfødningskran  
Udover transportanlægget for emballeret affald er TT V forsynet med kranføde-
tragt og et separat indslusningssystem for uemballeret affald tilført med indfy-
ringskran fra nord- eller sydgruberne.   
 
En spærring indlagt i kranstyringen i SRO sikrer, at de 2 kraner fra nord- hhv. 
sydgruberne ikke kommer i konflikt med hinanden. 
 
Sluser, sluseporte og fødetragt 
For at undgå dannelse af eksplosive atmosfærer i anlægget og evt. antændelse 
er dette inerteret med nitrogen. Nitrogentrykket holdes på ca. 2 mbar overtryk 
for at begrænse evt. indtrængen af luft i anlægget.  
 
Ved indfødning af såvel emballeret og uemballeret affald er der etableret sluse-
systemer, som ved hver åbning automatisk skylles med nitrogen for at reducere 
mængden af ilt, som bringes med affaldet ind i anlægget. Inerteringssluserne er 
forbundet til AFFU-anlægget, som bortsuger den fortrængte atmosfære. Skyl-
ningen af inerteringssluserne fortsætter indtil iltprocenten har været < 8% i ½ 
minut.  
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Ved genåbning af sluseportene ud mod bygningen styres åbninghastighed og 
afsugningskapacitet ved en automatisk ventil på afsugningskanalen til AFFU-
anlægget, således at gasser og lugt hindres i at trænge ud i hallen.  
 
Knuseanlæg 
Knuseanlægget består i princippet af 3 dele:  
 

 Knuse- og blandesektion 

 Akkumulerings- og tømmesektion 

 Injektorsektion 
 
De 4 langsomtgående snegle, som udgør knuse, blande- og injektorsektionen, 
drives separat af direkte koblede hydraulikmotorer.  Hver hydraulikmotor har sit 
eget pumpesystem, som leverer hydraulikolie med et tryk på op til 350 bar. Hy-
draulikpumperne er placeret i hydraulikrummet. Se TT V, knuser, PI-diagram, 
tegning nr. 257-20-55-0006. 
 
 
Funktionen af knuse- og blandesektionen er at knuse og forbehandle fast affald 
til en konsistens, som gør det muligt for pumperne at pumpe det højviskøse af-
fald kontinuert frem til forbrændingsanlæggenes fyrfronter. 
 
Akkumulerings- og tømmesektionen har til formål at akkumulere, findele og 
blande materialerne samt transportere affaldet ud af anlægget og frem til injek-
toren. 
 
Injektorsektionen har til formål at findele materialet yderligere samt ekstrudere 
materialet ned i affaldspumperne under anlægget. 
 
Niveaumåling i knuseren sikrer mod overfyldning gennem stop af affaldsindfød-
ningen.  
 
Affaldspumper, rør og lanser 
Affaldspumperne fremfører det knuste og blandede affald til forbrændingsanlæg 
I og IV gennem separate rør til lanserne i anlæggenes fyrfronter. Anlægget er 
forsynet med 2 ens hydrauliske stempelpumper, som forsynes fra den fælles in-
jektorsektion. Pumperne er i stand til at pumpe de højviskose affaldsblandinger 
indeholdende dele fra de knuste emballager.  
 
Fødekanalerne er udført som trykbærende rør og er opbygget af sektioner på 
ca. 6 m med flangesamlinger.  
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På hver fødekanal foran fyrfronten på forbrændingsanlæggene er indskudt en 
hydraulisk aktiveret spadeventil. Ventilerne lukker automatisk 
 

 Når indfyring af fast affald ikke er tilladt 

 Ved udfald af styrestrømmen 
 
Affaldslanserne, som har samme lysning som fødekanalen, er ført ind i roté-
rovnene gennem fyrfrontsgennemføringer udført som udmurede varmebe-
standige rør, som rækker ca. 1 meter ind i rotérovnene. 
 
Ventilations- og hydraulikkøleanlæg 
Det samlede ventilationsanlæg har følgende hovedfunktioner: 
 

 Indblæsning af forvarmet udeluft 

 Afsugning af opvarmet køleluft fra el-motorer i hydraulikrum 

 Køling af olie i hydraulikrum 

 Indblæsning af kold køleluft til hydraulikrum 

 Afsugning ved slusekamre 
 
Ventilationsanlægget er opbygget af 4 forskellige ventilationsaggregater, som er 
tilpasset de enkelte formål. Anlægget er opbygget således, at der opnås bedst 
muligt genbrug af varmeeffekt hidrørende fra maskinkøling. Rumventilationsag-
gregatet er placeret på taget af tavlerummet, og afkastet er ført over tag til kote 20.  
 
Afkast fra slusekamrene er ført til AFFU-anlægget. Ved udfald af AFFU-
anlægget afbrydes hele anlægget. 
 
Sikkerhedsforanstaltninger 
Anlægget er inerteret med nitrogen fra det centrale kryoanlæg. Funktionen af 
inerteringen kontrolleres løbende ved aflæsning af nitrogenforbruget på for-
brugsstedet. Slusekamrene skylles inden indføringen af affald med nitrogen for 
at minimere tilførslen af ilt til anlægget Inerteringen af anlægget er sammen 
med iltmålingerne i sluser og fødetragt den primære sikkerhedsbarriere til fore-
byggelse af eksplosion i anlægget. Trykkapsling til 10 bar udgør den sekundæ-
re barriere, som skal begrænse følgerne af en eksplosion i anlægget. 
 
De dele af anlægget som befinder sig over mellemspjældene herunder sluser, 
sluseporte og fødetragt er designet til at kunne modstå et tryk på 2 bar. For at 
sikre, at trykket ikke overstiger designtrykket, er der i det øverste slusekammer 
indbygget en trykaflastningsplade, som udløses ved et overtryk på ca. 100 
mbar. En brudindikator udløser samtidig sprinkleranlæggene på kranloft, i selve 
anlægget og over gruberne samt stopper anlægget. Se TT V, sprinkleranlæg, 
PI-diagram, tegning nr. TRO-80016-02. 
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Slusekamrene er sikret mod overtryk ved etablering af et aflastningsrør med 
sprængplade, som udløses ved et overtryk på ca. 500 mbar. Røret udmunder 
over bygningens tag. 
 
I toppen af knuserkammeret er installeret en infrarød temperaturmåler, som 
måler temperaturen i knusekammeret.  
 
Spild fra vedligeholdelse af anlægget opsamles i dræn i gulvet under anlægget 
og føres til lukket brønd. Brønden er forsynet med niveau-alarm, som går til kont-
rolrummet. Herfra rekvireres tømning med Kommunekemis egne slamsugere. 

 
TT V er desuden forsynet med 5 stk. videokameraer med følgende placering: 
 

 Ved påsætning af paller på akkumuleringsbanen 
 Ved ind og udkørsel af elevatoren 
 Ved indslusningen i knuseren 
 Over elevator til identifikation af emballager 
 Over kranspjæld 

 
Videokameraerne er tilsluttet monitorer i kontrolrummet. Videokameraet over 
elevatoren er tilsluttet en digital videorecorder i kontrolrummet for identifikation 
og registrering af det indfødte affald i TT V. 
 
Alle sikkerhedsbarrierer er via Kommunekemis vedligeholdelsessystem (SAP) 
underkastet regelmæssige eftersyn og afprøvning, som sikrer deres funktion. 
 
 

Beskrivelse af TT V's produktion 
 
Affaldstyper  
TT V modtager og forbehandler alle typer tromler, dunke og spande indehol-
dende pastøst og fast affald med følgende affaldstyper: 
 

 Hærdbare affaldstyper f.eks. lim, lak og maling 

 Fast affald med < 40% flydende indhold 

 Affald, som er inspiceret af teknikere 

 Pigmenter og maling 

 Pulverformigt affald 

 Sugende tørt affald og olieaffald til viskositetsjustering 
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Emballagerne mærkes med særlige behandlingsordrer, som angiver specifikke 
begrænsninger i behandlingsform og kapacitet af de forskellige typer. Ud over 
behandlingsordrerne kan emballagerne være forsynet med et mærke, som an-
giver eventuelle restriktioner symboliseret ved en farve- og nummerkode, hvor 
nummeret angiver det maximale antal tromler af de pågældende typer pr. 
batch: 
 

 GUL og GRØN: Svovl- hhv. chlorholdigt affald, som af hensyn til emissi-
onsgrænserne ikke må behandles i for store mængder ad gangen. 

 BLÅ: Tørt affald. Restriktionen benyttes for at undgå, at der tilføres for 
store mængder væskeabsorberende affald ad gangen. 

 BRUN: Brom- eller jodholdigt affald. 

 HVID: Andre restriktioner. 
 
Ud fra behandlingsordrer og restriktioner opstilles affaldet på transportanlægget 
efter en på forhånd opstillet menu, der svarer til en batch på 5-7 paller med 
plast- eller ståltromler, dunke, papkasser eller palletanke. 
  
Menuen sammensættes, så den tilgodeser det driftsmæssigt mest optimale 
blandingsforhold mellem affaldstyperne. 
 
Stregkode på alle emballager, der tilføres TTV scannes. Herved sikres, at de 
deklarationsnumre, der indsluses, også har deklarationsordre til behandling i 
TTV. Emballager, der ikke er deklarerede til behandling i TTV, men som allige-
vel ved en fejl, forsøges indsluset i anlægget, afvises. 
 
Kapacitet og hjælpestoffer 
TT V har i 2008 behandlet ca. 7.800 tons affald. Anlæggets samlede kapacitet 
er dog højere, da kapaciteten ikke har være udnyttet fuldt ud. 
 
I denne mængde er ca. 800 tons viskositetsregulerende affald inkluderet.  
 
Til transport og knusning af tromler samt til shredning, miksning, pumpning, be-
lysning osv. anvendtes el-energi svarende til ca. 580 MWh i 2008. 
 
Endelig benyttes nitrogen til inertering af anlægget. I 2008 udgjorde dette for-
brug 206.000 Nm3. 
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Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgænge-
lige teknik 

 
Placering, TT IV 
Anlægget er oprindelig placeret midt mellem modtagerampen og tankgårdene 
og transportafstandene er således de mindst mulige i forhold til til- og fraførsel 
af affald. Efter ophør af jernbanetransport er transportafstanden imidlertid øget 
betragteligt. 
 
Placering, TT V 
Anlægget er placeret tættest muligt ved fyrfronterne på de tre rotérovne for at 
reducere føringsvejen for det højviskose affald mest muligt.  
 
Bedste tilgængelige teknik, TTIV og TTV 
De lukkede og automatiserede Tromletømningsanlæg (T IV + TT V) har samlet 
set afløst det langt ældre manuelle Tromletømningsanlæg I (TT I) og har der-
ved bidraget til:  
 
- at ændre den interne transport fra gaffeltruck til pumpetransport i lukkede 

rørledninger  

- at forbedre forholdene omkring arbejdsmiljø ved at reducere mængden af 
manuel håndtering og tømning  

- at reducere påvirkningerne af det eksterne miljø ved forbrænding af diffuse 
emissioner fra affaldet via AFFU-anlægget  

- at forbedre emissionsforholdene på forbrændingsanlæggene gennem en 
jævn indfyring af et ensartet produkt og 

- at udnytte energien i affaldet bedre ved en mere effektiv styring af brænd-
selstilførslen (pumpbart energiholdigt affald) 

- at nedsætte slitagen på murværket i rotérovnene ved reduktion af antallet af 
indfyrede ståltromler 

- at øge kapaciteten på forbrændingsanlæggene ved forøgelse af den konti-
nuerte indfyring af fast og flydende affald. 

 
I henhold til IPPC dokument ”BAT for Waste Incineration”, aug. 2006, er anlæg 
af denne type kategoriceret som BAT. 
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Ventilationsafkastene fra begge tromletømningsanlæg bortskaffes via AFFU-
anlægget som forbrændingsluft på forbrændingsanlæggene og medfører såle-
des ikke emissioner ud over, hvad der fremkommer fra forbrændingsanlægge-
nes normale drift. I vinterperioden udnyttes varmeenergien i afkastluften fra 
maskinkølingen ved indtag som indblæsningsluft. 

 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foran-
staltninger 

 
Luftforurening 
 
TT IV 
Alle afsug fra tromletømningsanlæg IV ledes til AFFU-anlægget. Er AFFU-
anlægget ude af drift, ledes den forurenede luft gennem 2 kulfiltre og via en 
ventilationskanal til afkast over tag i 20 m højde. Afkastets placering er marke-
ret med rødt på oversigtplan, tegning nr. 200-00-89-0103. Kulfilteret anvendes 
kun i forbindelse med udfald af AFFU-anlæg samt vrd skift af containere, jf. til-
ladelse fra Fyns Amt af 25. juni 2001. 
 
TT V 
Den forurenede luft fra selve Tromletømningsanlæg V afsuges til forbrænding via 
AFFU-anlægget. I tilfælde af stop på AFFU-anlægget afbrydes driften af TT V. 
 
Afkast fra maskinkøling genbruges enten direkte som indblæsningsluft eller ud-
ledes gennem afkastriste i bygningerne. 
 
Bortset fra ovennævnte samt begrænsede diffuse emissioner fra emballagerne 
på akkumuleringsbanerne samt jernskrotcontaineren ved TT IV forekommer der 
ikke luftforurening fra tromletømningsanlæggene.  
 
Spildevand 
Der fremkommer hverken sanitært spildevand eller processpildevand fra trom-
letømningsanlæggene. 
 
Eventuelle spild og vand fra rengøring af anlæggene opsamles i lukkede brøn-
de, som tømmes med slamsuger til forbrænding via slamtankene. 
 
Regnvand fra tage og udendørs befæstede arealer afledes til virksomhedens 
regnvandskloak, hvorfra udløbet passerer et overvågningsanlæg, som sikrer 
opsamling af eventuelt forurenet vand. Se Generel anlægsteknisk beskrivelse 
af Kommunekemi.  
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Støj 
De væsentligste støjkilder i tromletømningsanlæggene udgøres af el-motorer 
på transportsystemer, hydraulikpumper og blæsere. Støjbidraget herfra er om-
fattet af støjvilkårene for Kommunekemis samlede aktiviteter, som dokumente-
res i statusrapport.   

 
Affald 
Spildolie og fedt, klude, metalskrot, filterposer og rengøringsmidler fremkommer 
fra den almindelige vedligeholdelse af anlæggene. Metalskrot vil så vidt muligt 
blive indsamlet til genbrug, og de øvrige affaldsfraktioner vil blive behandlet på 
Kommunekemis egne anlæg.  
 
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den generelle beskrivelse af 
Kommunekemi a/s. 
 
Til- og frakørsel 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår af den Generelle anlægstekniske be-
skrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

 
TT IV 
Der er placeret iltmålere følgende steder på anlægget: 
 

 I slusen til TT IV 
 I blandetank 
 Ved vibrationssigten 
 

Iltmålerne kontrolleres/kalibreres 1 gang om ugen af Kommunekemis egne an-
satte. Desuden kontrolleres de én gang årligt af et eksternt firma. 
 
De aktive kul i kulfiltrene skiftes rutinemæssigt hvert 2. år som led i vedligehol-
delsesprogrammet. 
 
 
TT V 
Iltmålinger foretages som online målinger - der er selvkalibrerende. Kontrol af 
iltmålerne ud over de løbende iltmålinger i slusekamrene og knuserkammeret 
foretages én gang ugentligt, når anlægget er i drift, med N2 og atmosfærisk luft. 
 
Ventilationsanlægget er indlagt i Kommunekemis vedligeholdelsessystem og 
efterses regelmæssigt. 
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Der foretages planlagte vedligeholdelsesstop på tromletømningsanlægget. 
Hyppigheden er baseret på antal driftstimer. Derudover foretages, derrengøring 
af flammefælderne på AFFU-anlægget samt sluseporte efter behov.  
 
Anlæggets komponenter er oprettet i Kommunekemis vedligeholdelsessystem, 
hvorefter de underkastes systematisk vedligeholdelse. 
 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

Risikoforhold 
Kommunekemi er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelser om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
 
I 1999 gennemførte Chemcontrol en risikoanalyse af alle Kommunekemis an-
læg herunder Tromletømningsanlæg IV og V. Da der ikke siden er foretaget 
væsentlige ændringer af anlæggene, betragtes grundlaget for risikoanalysen 
fortsat som fyldestgørende. Alle anbefalinger her fra er imødekommet. 
 
Som følge af periodevise lugtproblemer i og udenfor TT IV er der i 2006 og 
2007 foretaget arbejdsmiljømålinger på de typiske arbejdspladser i anlæggets 
bygning. På trods af enkelte spidsværdier er der er ikke konstateret overskri-
delse af de hygiejniske grænseværdier for de detekterede stoffer. Imidlertid er 
der taget initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet yderligere gennem oftere efter-
syn af pakninger og tætninger mellem de enkelte anlægsdele. Der er planlagt 
opstilling af PID-måler i bygningen i 2009. 
 
En gennemgang af risikoen for medarbejderne i forbindelse med større uheld 
med farlige stoffer overalt på Kommunekemi er foretaget af sikkerhedsorgani-
sationen i foråret 2007. Ved vurdering af en lang række scenarier og deres 
konsekvenser og en gennemgang af de aktuelle sikkerhedsbarrierer, er der ik-
ke på tromletømningsanlæggene konstateret uacceptable forhold.   
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed er ligesom drifts-, sik-
kerhedsvejledninger og øvrig anlægsdokumentation omfattet af Kommuneke-
mis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS. 
 
For TT IV drejer det sig om følgende vejledninger og instrukser: 

 Tromletømningsanlæg IV Reg. nr. 213/00/DV 001 
 Indslusning af affald i TT IV Reg. nr. 213/00/AI 004 
 Udslusning af jernskrot Reg. nr. 213/00/AI 005 
 Rensning af spadeventiler Reg. nr. 213/00/AI 007 
 Intern gasalarm i TT IV Reg. nr. 213/00/SI 001 
 Kontrol og kalibrering af iltmålere i TT IV Reg. nr. 213/20/AI 001 
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For TT V drejer det sig om følgende vejledninger og instrukser: 

 Anlæg for kontinuert indfyring af fast affald Reg. nr. 257/00/DV 001 
 TT V knuser Reg. nr. 257/00/DI 001 
 Kontrol af TT V-affald Reg. nr. 257/00/AI 001 
 Beskrivelse af krav til affaldspalettering 

 af TT V-affald Reg. nr. 257/00/BI 002 
 
 
Beredskabsforhold TT IV 
TT IV er zoneklassificeret i henhold til angivelse på tegning 200-00-50-0013. 
 
Belysningen er udført med lysstofrør forsynet fra den almindelige strømforsy-
ning af anlægget. Ved flugtruter og i tavlerum er armaturerne imidlertid forsynet 
med akkumulatorer, hvilket gør det muligt at orientere sig under strømudfald. 
 
Til sikring mod brand er der i hele bygningen installeret overrislingsanlæg med 
en kapacitet på 10 l vand pr. minut pr. m2. Herudover er der i bygningen instal-
leret brandskabe med slangevinder ved gulvet og på øverste dæk. Overris-
lingsanlæg startes sammen med det øvrige interne brandvandssystem. 
 
TT IV-bygningen er desuden forsynet med gasalarm for at sikre mod udslip af 
dampe/gasser i bygningen. Detektoren er forsynet med 2 sensorer - en ved rul-
lebane med genbrugscontainere for umagnetisk skrot og en ved dissolvertan-
kene. Ved gasalarm lukkes dørene til hydraulikrummet automatisk og blåt 
flashblink startes. Arbejdet standses og bygningen forlades efter at nødstoppet 
er taget. Under normal drift aktiveres det blå blink endvidere, hvis døren til hy-
draulikrummet står åben udover ½ minut. 
 
 
Beredskabsforhold TT V 
TTV er zoneklassificeret i henhold til angivelse på tegning 200-00-50-0013. 
 
Der er installeret AGA-anlæg, som giver alarm ved 15% LEL.  
 
TT V-bygningen er forsynet med brandventilation bestående af 3 stk. hængsle-
de PVC-ovenlysvinduer. Ovenlysvinduerne åbnes og lukkes ved brug af trykluft 
- enten manuelt for almindelig ventilation eller automatisk ved brand. Ved tem-
peratur over 70 ºC udløses en CO2-patron, som åbner vinduerne. 
 
Bygningen omkring tromletømningsanlæg er forsynet med et større antal gasa-
larmer i hele området.  
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Det indre af anlægget samt TTV-bygningen er forsynet med sprinkleranlæg, 
som udløses automatisk og samtidigt ved udløsning af sprængpladen ved for 
høj temperatur eller manuelt fra forbrændingsanlæggenes kontrolrum. 
 
 

Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
Se den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi. 

 
 

Ikke teknisk resume 

Kommunekemi råder over 2 anlæg til tømning af emballeret affald - TT IV til fly-
dende affald og TT V til fast eller pastøst affald. Begge tromletømningsanlæg er 
baseret på shreddere, som klipper emballagerne i stykker og homogeniserer af-
faldet til et pumpbart affaldsmix.  
 
I TT IV frasorteres og separeres emballageresterne i en genbrugelig metalfrak-
tion og en plastfraktion, som forbrændes. Det flydende affaldsmix pumpes vide-
re til behandling på forbrændingsanlæggene via fødetankene i tankgård I. 
 
I TT V sker der ingen fraseparering af emballageresterne på grund af affaldets 
faste konsistens. Blandingen af affald og emballagerester konditioneres med 
enten sugende tørt affald eller spildolie inden det ved hjælp af kraftige stempel-
pumper fremføres i særlige rør til forbrændingsanlæggenes fyrfronter. 
 
For at sikre en så optimal affaldsblanding som muligt indfødes det emballerede 
affald i tromletømningsanlæggene efter en på forhånd bestemt ”menu”, hvor 
rækkefølgen af emballagerne bestemmes af affaldet konsistens og indhold af 
begrænsende stoffer.  
 
Begge tromletømningsanlæg er dækket med en kvælstofholdig atmosfære, 
som forhindrer dannelse af eksplosive gasblandinger i anlæggene.  
  
Tromletømningsanlæggene har medført en reduktion i affaldshåndteringens 
påvirkninger af det eksterne miljø gennem nedsættelse af de diffuse emissioner 
ved tømning af det emballerede affald i et lukket anlæg. På samme måde har 
anlæggene medført en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet omkring håndte-
ring og tømning af det emballerede affald, idet medarbejdernes udsættelse for 
dampe fra affaldet og tunge løft ved håndteringen er reduceret væsentligt. For-
brændingsprocesserne er forbedret gennem kontinuert indfyring af både fast og 
flydende affald. 
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Bilagsfortegnelse 
 
 
Tegninger 
 

 Zoneklassificering tegning nr. 200-00-50-0013 
 Oversigtsplan tegning nr. 200-00-89-0103 

 Operatørdæk, Facader, TT IV tegning nr. TRO-20001-02 

 TT IV - Hydraulikrum tegning nr. TRO-20002-01 

 TT IV - PI-diagram tegning nr. TRO-80003-14 

 TT V - Layout, Længde- og tværsnit tegning nr. TRO-30125-09 

 TT V - PI-diagram tegning nr. TRO-80010-09 

 TT V - Sprinkleranlæg, PI-diagram tegning nr. TRO-80016-02 



  

 

Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Odense 
C. F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
Telefon 72 54 45 00 
post@ode.mim.dk 
www.ode.mim.dk 

mailto:post@ode.mim.dk

	forside-TT V.pdf
	Revision af TTV
	1.  INDLEDNING
	2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for revurderingen
	Generelle forhold
	Indretning og drift
	Luftforurening
	Lugt
	Spildevand
	Støj
	Affald
	Egenkontrol/indberetning
	Driftsforstyrrelser og uheld
	Risiko/forebyggelse af større uheld
	Ophør
	3.1 Baggrund for afgørelsen
	3.1.1 Virksomhedens indretning og drift
	3.1.2 Virksomhedens omgivelser
	3.1.3 Nye lovkrav
	3.1.4 Bedste tilgængelige teknik
	3.2 Vilkårsændringer
	3.2.1 Opsummering
	3.2.2 Indretning og drift
	3.2.3 Luftforurening
	3.2.5 Spildevand
	3.2.6 Støj
	3.2.7 Affald
	3.2.8 Indberetning/rapportering
	3.2.9 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.10 Risiko/forebyggelse af større uheld

	3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
	3.4 Udtalelser/høringssvar
	3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.4.2 Inddragelse af borgere mv.

	4.1 Lovgrundlag
	4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen




	5. BILAG

	bilagA
	bilagB
	bilagC
	Anl_Tekn_Beskriv_Tromletomningsanlag_ver3
	bagside-TT V

