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1. INDLEDNING 
 
På grund af en stigende mængde emballeret affald, har Kommunekemi en 
midlertidig godkendelse til udendørs oplag på containerpladsen. 

 
Da der er forventning om, at situationen mht. mængden af emballeret affald 
ikke ændrer sig fremover, agter Kommunekemi at etablere en permanent 
løsning. 

 
I denne forbindelse har Kommunekemi fremsendt miljøansøgning til Miljø-
center Odense, hvoraf det fremgår, at der ønskes opført en 1.800 m³ stor 
modtagehal for håndtering af emballeret affald. 

 
Hallen opføres på arealet imellem Lagerhal 4 og modtageanlægget for fly-
dende affald. 
 
Der er tale om en tillægsgodkendelse til Kommunekemi a/s som i forvejen 
har 1 modtagehal og 4 lagerhaller. 
 
Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag D. 
 
Modtagehal II skal anvendes til at foretage indledende kontrol, mærkning 
og sortering af emballeret affald, før det videresendes til oplagring, for-
brænding eller videre behandling. 
 
Godkendelsens vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejled-
ninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcen-
ter Odenses praksis. 
 
Hovedhensynene i godkendelsen har været beskyttelse af omgivelserne i 
forbindelse med driftsforstyrrelser og spild. Miljøcenter Odense har vurderet 
at Modtagehal II vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, 
når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet, som er refereret i 
bilag D, godkender Miljøcenter Odense hermed etablering og drift af Mod-
tagehal II på Kommunekemi a/s, beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 
på 1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der har retsbeskyttelse i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A3  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. 

 
A4 Modtagehal II skal indrettes som angivet i ansøgningsmaterialet. 
 
Indretning og drift 
 
B1 I Modtagehal II må der kun modtages emballeret affald og affaldet 

skal kontrolleres mod deklarationen. 
 

 I Modtagehal II må der ikke modtages følgende typer affald: 
 

 ISO (isocyanat) 
 REAK (reaktivt affald) 
 PEST (gift/pesticider) 
 PYRO (affald med pyrotekniske egenskaber) 
 OX/REDU (affald med oxiderende eller reducerende egen-

skaber) 
 Trykbeholdere 
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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 Modtagehal II skal opbevares under tag. 
 
B4 Betondækket inkl. gulvrender skal udføres i en tæt konstruktion 

uden støbeskel der er bestandig overfor de væsker og det affald der 
eventuelt kan spildes på området. Den anvendte beton i betondæk-
ket skal som minimum opfylde kravene til beton i aggressivt miljø 
 
Gulvet i Modtagehal II skal til hver en tid fremstå som en tæt belæg-
ning i god stand, så det effektivt kan tilbageholde et eventuelt spild. 
 

B5 Ved indkørslerne til bygningen i nord- og sydfacaderne, etableres 
der et let fald i asfaltbelægningen (udendørs) væk fra bygningen, for 
bortledning af regnvand. Gulvene i hallens sektioner etableres med 
et fald på mindst 20 promille ind i bygningen (væk fra facaderne) og 
frem til ACO dræn/gulvrenderne i hallens sektioner. 
 

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

B7 Modtagehal II skal holdes ren og ryddelig. 
 
B8 Tømning af lastbiler på de befæstede arealer nord og syd for Mod-

tagehal II skal foregå under opsyn. 
 
B9 Affaldet må maksimalt stables i 1 lag og affaldet skal placeres såle-

des der er mulighed for inspektion af affaldet. 
 

Luftforurening 
 

Afkasthøjder 
 

C1 Afkast fra ventilationsanlægget i Modtagehal II skal føres op i en 
højde svarende til mindst én meter over tagryg. 

 
Lugt 
 
D1 Der må ikke oplagres affald i Modtagehal II der, til trods for opbeva-

ring i lukkede beholdere, kan medføre lugtgener i omgivelserne.  
 
 
Spildevand 
 
E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra bygningen og de befæ-

stede arealer ved bygningen kan ledes til Kommunekemis system 
for udledning af regnvand og overfladevand, der er forsynet med 
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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. Modtagehal II 
skal indrettes og drives på en sådan måde, at disse støjgrænser for 
den samlede virksomhed overholdes. 

 
Affald 

 
Bortskaffelse af affald 

G1 Affald fra Modtagehal II kan behandles på Kommunekemis egne 
anlæg. 

 
Indberetning/rapportering 
 
H1 Betondækket i og asfalten omkring Modtagehal II skal for at sikre en 

fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, en gang om året in-
spiceres for revner og slid. Resultatet af inspektionen skal indføres i 
virksomhedens vedligeholdelsessystem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 
 

H2 Den lukkede brønd skal mindst 1 gang om måneden kontrolleres for 
indhold af væske. Eventuel væske i den lukkede brønd skal efter-
følgende fjernes. Kontrol af brønd skal dokumenteres af virksomhe-
den. 

 
Opbevaring af journaler 

H3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
I1 Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale eller spules til 

gulvafløbsrenderne og videre til opsamlingsbrønden, hvor det straks 
skal fjernes med slamsuger til videre behandling på Kommunekemi. 
Der må kun henstå uforurenet regnvand gennem længere tid i op-
samlingsbrøndene og maksimalt i 1 måned. 

 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
J1 Modtagehal II skal indgå i virksomhedens samlede sikkerhedsrap-

port, ligesom Modtagehal II skal indgå i virksomhedens beredskabs-
plan. 
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Ophør 
 
K1 Ved ophør af driften skal Kommunekemi træffe de nødvendige for-

anstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grund-
vand og bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende til-
stand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller 
delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Projektets formål er at etablere en permanent løsning for den stigende 
mængde emballeret affald som p.t. håndteres som udendørs oplag på con-
tainerpladsen. Dette medfører etablering af en 1.800 m2 stor montagehal 
for håndtering af emballeret affald. Effekten af anlægget vil således påvirke 
miljøet positivt. 
 
Etablering af modtagehal II for emballeret affald kræver godkendelse efter 
§ 33 i miljøbeskyttelsesloven af 22. december 2006.  
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljø-
godkendelse medmindre: 
 

1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst til-
gængelige teknik, og 

2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivel-
serne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet. 
  

Miljøcenter Odense har vurderet, at ovenstående er opfyldt. Dette er be-
grundet nærmere i afsnit 3.2. 
 
Der er foretaget en VVM-screening af projektet. Miljøcenter Odense har 
den 6. december 2007 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Den nye Modtagehal II er i overensstemmelse med den fysiske planlægning 
for området. Modtagehallen 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-
get er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes lokal-
plan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervsformål, miljøbela-
stende virksomheder, se endvidere bilag C. 
 
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 Modtagehal II’s 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 Modtagehal II på ca. 650 m 
mod nord hhv. vest. 
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Det er vores vurdering, at etablering af Modtagehal II er i overensstemmel-
se 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. 
 
Den nye Modtagehal II vurderes ikke at have nogen påvirkning af Østerø 
Sø og på den baggrund vurderes det, at den nye Modtagehal II ikke vil ha-
ve betydning for områdets målopfyldelse.  
 
3.2.2 Generelle forhold 
 
Miljøcenter Odense er af den opfattelse, at etableringen og driften af den 
nye Modtagehal II på Kommunekemi ikke vil medføre væsentlige påvirk-
ninger af det nære miljø omkring Kommunekemi. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
 
I Modtagehal II bør der kun henstilles emballeret affald og alle partier af 
affald i Modtagehal II bør kontrolleres mod deklarationen. 
  
Partier af affaldet bør analyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at 
sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. 
 
Risikoen for udslip til jord og til Nyborg Fjord bør minimeres ved at indrette 
og konstruere anlægget, så der ikke kan ske udslip fra anlæggets oplag. 
 
Affaldet til Modtagehal II bør opbevares indendørs under tag. Betondækket 
inkl. gulvrender bør udføres i en tæt konstruktion, der er bestandig overfor 
de væsker og det affald der eventuelt kan spildes på området og den an-
vendte beton i betondækket bør som minimum opfylde kravene til beton i 
aggressivt miljø.  
 
Der bør etableres et let fald i asfaltbelægningen (udendørs) væk fra bygnin-
gen, for bortledning af regnvand. Gulvene i hallens sektioner bør etableres 
med et fald på mindst 20 promille ind i bygningen (væk fra facaderne) og 
frem til ACO dræn/gulvrenderne i hallens sektioner. 
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Afløbsrørene fra gulvrenderne og frem til opsamlingsbrøndene og selve 
brøndene bør udføres i PP eller tilsvarende kemikalieresistente materialer.  
 
Tømning af lastbiler på de befæstede arealer nord og syd for Modtagehal II 
bør foregå under opsyn, så der hurtigt kan gribes ind ved eventuelt spild.  
 
Af hensyn til tætheden af betondækket bør dette udføres uden støbeskel. 
 
Modtagehal II bør endvidere - for at sikre at regnvandet kan forblive uforu-
renet - holdes rene og ryddelige. 
 
For at sikre mod sammenbrud af emballage og deraf følgende spild bør der 
maksimalt stables affald i 1 lag og affaldet bør placeres således der er mu-
lighed for inspektion af affaldet. 
 
3.2.4 Luftforurening 
 
Luftforureningen kan opstå i forbindelse med prøvetagning og spild.  
 
Dampene fra prøvetagningen blandes op med atmosfærisk luft i hallen og 
blandes yderligere op inden de via ventilationsanlægget i hallen ledes til 
det fri én meter over hallens tag. Prøvetagningen er kortvarig og forventes 
at forløbe på under 3 minutter. Gas- og dampmængderne, der undslipper 
under prøvetagning vurderes at være meget små. 
 
Eventuelt spild bør opsamles, så snart det er konstateret. Spild bør tilbage-
føres til tanken eller bortskaffes som farligt affald efter de til enhver tid gæl-
dende regler herom. Ved større spild underrettes tilsynsmyndigheden. 
 
3.2.5 Lugt 
 
Kilder til diffus lugt bør begrænses mest muligt og diffus lugt bør ikke med-
føre væsentlige gener uden for virksomhedens arealer. 
 
Der bør ikke oplagres affald i Modtagehal II der, til trods for opbevaring i 
lukkede beholdere, kan medføre lugtgener i omgivelserne.  
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Kommunekemi a/s’ udledning af spildevand, regn- og overfladevand samt 
kølevand er på nuværende tidspunkt reguleret i Miljøstyrelsens tilladelse af 
28. december 1998, samt i Nyborg Kommunes reviderede tilladelse til ud-
ledning af processpildevand, dateret 22. februar 2006. 
 
Spild og forurenede væsker i og omkring Modtagehal II bør betragtes som 
farligt affald og bør bortskaffes efter reglerne herom. Kun uforurenet over-
fladevand bør tilføres Kommunekemis system for håndtering af overflade-
vand. 
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3.2.7 Støj 
 
Miljøstyrelsen har den 30. maj 1997 meddelt støjvilkår for den samlede virk-
somhed. Miljøcenter Odense har den 27. november 2009 meddelt revidere-
de støjvilkår for kommunekemi. 
 
Kommunekemi har fået foretaget beregning af ekstern støj fra det samlede 
Kommunekemi pr. november 2006. 
 
Kommunekemi a/s overholder de fastsatte støjgrænser i Miljøcenter Oden-
ses afgørelse fra 27. november 2009 om revurdering af generelle miljøfor-
hold. 
 
Ved etablering af Modtagehal II vil der samlet betragtet kunne spares en 
trucklæsning og en truckaflæsning, ved at lastbilerne kan bringe affaldet 
direkte frem til modtagehallerne. Det betyder at den samlede støjbelastning 
bliver reduceret i forhold til den nuværende belastning. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at da der ikke sker væsentlige ændringer i 
forhold til nuværende støjniveau, bør miljøgodkendelsen af Modtagehal II 
indeholdes i de allerede fastsatte støjvilkår og handlingsplanen herfor. 
 
3.2.8 Indberetning/rapportering 
 
Betondækket i og asfalten omkring Modtagehal II 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. Konsta-
terede skader bør straks repareres. 
 
For at sikre at den lukkede brønd ikke påvirkes unødigt af væsker og kemi-
kalier bør den mindst 1 gang om måneden kontrolleres for indhold af væ-
ske. Eventuel væske i den lukkede brønd bør efterfølgende fjernes. Kontrol 
af brønd bør efterfølgende dokumenteres. 
 
3.2.9 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Der bør ikke forekomme spild i forbindelse med prøvetagning. 
 
Forurening fra spild bør udelukkende forekomme som følge ad utæt embal-
lage eller ved tab af emballage under håndtering. I disse situationer bør 
spildet opsuges med absorptionsmateriale eller spules til gulvafløbsrender-
ne og videre til opsamlingsbrønden, hvor det bør fjernes med slamsuger til 
videre behandling på Kommunekemi. 
 
3.2.10 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Der er foretaget risikovurdering af den planlagte Modtagehal II på Kommu-
nekemi.  
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På baggrund af analysen vurderes det, at der er god beskyttelse uden for 
virksomhedens areal, mod uheld med brand i den nye Modtagehal II. Der 
kan ved brand ske spredning af giftig røg, dog ikke i livstruende koncentra-
tioner ved jordniveau uden for Kommunekemis areal. 
 
Internt på virksomheden vurderes det, at såfremt der sker en hurtig og ef-
fektiv indsats ved brand, er der god beskyttelse mod brandspredning mel-
lem Lagerhal IV og Modtagehal II, mellem modtageanlægget for flydende 
affald og Modtagehal II samt mellem Modtageanlæg for fast affald og Mod-
tagehal II. 
 
Det konkluderes, at placeringen af den Modtagehal II på Kommunekemis 
område ikke giver anledning til en signifikant forhøjet risiko på eller udenfor 
Kommunekemis arealer. 
 
Miljøcenter Odense vurderer på baggrund heraf, at Kommunekemi har op-
fyldt risikobekendtgørelsens krav til udarbejdelse af sikkerhedsrapport for 
etablering af Modtagehal II. Miljøcenter Odense vurderer endvidere med 
udgangspunkt i risikovurderingen for hallen, at de nødvendige foranstalt-
ninger med henblik på forebyggelse af større uheld vil blive truffet. 
 
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. 
 
3.2.12 Bedst 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 af nærværende projekt er i overens-
stemmelse med BAT for lagring. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ved brev af 4. december 2007 har Nyborg Kommune fremsendt udtalelse 
til ansøgningen. 
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Ved afgørelse af 11. december 2009 har Arbejdstilsynet meddelt accept af 
sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveauet for Modtagehal II.  
 
Ved e-mail af 2. december 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelin-
gen fremsendt afgørelse, hvor Beredskabsafdeling under en række forud-
sætninger accepterer sikkerhedsniveauet for Modtagehal II. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg 
den 11. december 2007. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i god-
kendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperio-
den. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Kommunekemi er omfattet af listepunkt K 102 ” Anlæg for bortskaffelse af 
farligt affald efter en af metoderne D1 – D9 eller D11 - D13, som nævnt i 
bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen.  
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2017. 
 
4.1.4 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 godkendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen, selve Modtage-
hal II er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foreta-
get en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens 
bilag 3, og der er den 6. december 2007 truffet særskilt afgørelse herom. 
Miljøcenter Odense har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væ-
sentligt, og det er derfor ikke VVM-pligtigt. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i en afstand af ca. 1,5 km fra et natura 2000 – område 
Østerø Sø. Det er blevet vurderet, se afsnit 3.2.1, at Modtagehal II ikke har 
indflydelse på målopfyldelsen for Østerø Sø. Det godkendte er derfor ikke 
omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder en lang række godkendelser fortsat for 
det samlede Kommunekemi a/s. 
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4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan 
ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen 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 
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 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Mil-
jøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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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, att. Tove Albrechtsen 
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
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Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Denne anlægsteknisk beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med ansøgning 
om tilladelse til opførelse af en ny modtagehal II, og er således en del af de 
data og oplysninger, der udgør anmeldelse af modtagehal II i henhold til § 5, 
stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer, bek. nr. 1666 af 14/12 2006. 
 
Oplysninger om ejerforhold, listebetegnelse m.v. og fællesforhold med de øv-
rige anlæg fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommu-
nekemi a/s, dateret 1. oktober 2007. 
 
 
Oplysninger om anlæggenes art (Ikke-teknisk resume) 

Projektet omfatter opførelse af en ny hal til modtagelse af affald, som supple-
ment til den allerede eksisterende hal. I hallen vil, som det også er tilfældet i 
den eksisterende hal, komme til at foregå følgende aktiviteter: 
 

� Modtagekontrol i form af kontrol af overensstemmelse mellem beskri-
velse og faktisk fremtoning  

� Vejning 

� Prøvetagning  
� Opmærkning med etiketter  
� Topinspektion 

 
Formålet med opførelsen af modtagehal II er at få effektiviseret arbejdsgan-
gene i forbindelse med modtagelse af emballeret affald og dermed også at få 
afkortet gennemløbstiden fra modtagelse af affaldet, til det er klargjort til slut-
behandling.  
 
Hallen opføres på arealet, hvor den nuværende ”skurby” for eksterne entre-
prenører i dag er placeret, imellem lagerhal 4 og modtageanlægget for flyden-
de affald. 
 

 

Oplysninger om anlæggenes placering 

Bygningen/virksomhedens beliggenhed i forhold til omgivelserne fremgår af 
vedlagte tegning, nr. 214-11-00-0101, bilag 2. 
 
Bygningen placeres på arealet mellem lagerhal 4 og modtageanlægget for fly-
dende affald, hvor der i dag er skurby. 
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Kommunekemi har den 29. marts. 2007 fremsendt en forhåndsorientering til 
Miljøcenter Odense, hvoraf det fremgår, at der ønskes opført en 1.800 m³ stor 
modtagehal for håndtering af emballeret affald. 
 
I øvrigt henvises til den generelle miljøtekniske beskrivelse af Kommunekemi 
dateret den 9. januar 2004. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes etablering 

Opbygning modtagebygning 

Bygningen/hallen opføres som en uopvarmet bygning med et samlet areal på 
1.800 m². Se bilag 4. 
 
Bygningens ydre mål er 30 meter x 60 meter og en taghøjde på 6,2 meter. 
Bygningen opdeles i 3 sektioner på hver 600 m². (20 meter x 30 meter). Ad-
skillelserne mellem sektionerne etableres som BS60 vægge 
 
Bygningens endefacader (henholdsvis øst- og vestgavl) etableres som faste 
vægge i beton i BS60. De første ca. 12,5 meter af sydfacaden fra øst mod 
vest (hjørnet tættest på modtageanlægget) etableres ligeledes som en fast 
væg i beton i BS60. De resterende ca. 47,5 meter af sydfacaden er åben med 
hejseporte i hele forløbet. Nordfacaden er permanent åben og uden porte. 
 
Bygningens dæk/gulv etableres som et armeret betondæk. 
 
Bygningen bygges op af præfabrikerede BS60 beton vægelementer. 
 
Taget etableres som en let konstruktion med stålplader. 
 
Loftet etableres med røgventilationsåbninger, som nærmere beskrevet under 
”Luftafkast fra bygning”. 
 
Kontor og mandskabsbygning 

Sammenbygget med modtagehallens vestfacade etableres der en kontor- og 
mandskabsbygning på 60 m² med følgende ruminddeling: 
 

� Depot på 20 m² 
� Kontor på 25 m² 
� Depot på 15 m² 

 
Taghøjden for kontor- og mandskabsbygningen er ca. 3 meter. 
 



Anlægsteknisk beskrivelse - Modtagehal II 

 

2. oktober 2009 - NJO/ahj Side 4 af 18 
SEKR\AHJ\Anl_Tekn_Beskriv_ModtagehalII_ver3_med_ændringer_klar til pdf.doc  

Afløb fra modtagehallen 

Gulvet i modtagehallen etableres med fald imod to gulvafløbsrender (to i hver 
af de tre sektioner). Afløbet fra renderne føres til lukkede opsamlingsbrønde 
uden for bygningen (én for hver sektion). Der etableres dog tilslutning til regn-
vandskloaksystemet fra brøndene via en ventil, som kan åbnes, såfremt der 
skulle blive behov for at lede slukningsvand væk fra området. 
 
Afløb for tagvand 

Bygningen etableres med afløb for tagvand. Afløbsvandet føres til Kommune-
kemis eksisterende regnvandsopsamlingssystem. 
 

Nedgravede rørforbindelser og forsyninger m.m. 

Der etableres følgende jordlagte rørforbindelser til og fra bygningen: 
 

� Vandforsyning fra nærmeste eksisterende/jordlagte vandledning 

� Afløb fra gulvafløbsrender i hallen til nyopstillet opsamlingsbrønd 
(med mulighed for afledning af slukningsvand til regnvandssystem) 

� Afløb for sanitært spildevand frem til nærmeste eksisterende pumpe-
brønd 

� Trykluftforsyning jordlagt fra eksisterende rørbro og frem til indføring 
ved bygningens vestfacade 

� El-forsyningskabel samt kabler for telefon, it, AGA, ABA og SRO 
m.m. fremføres jordlagt i samme trace som trykluftforsyningen fra ek-
sisterende rørbro og frem til indføring ved bygningens vestfacade  

 

Luftafkast fra bygning 

Der etableres luftudsugning fra bygningens sektioner. Nærmere beskrivelse af 
ventilationskapaciteten i hallen er beskrevet på side 20. 
 
Udsugningen foregår via kanaler, der er ført ned til ca. 0,6 meter over gulvet i 
hallen. Afblæsningen foregår til det fri over bygningens tag. 
 
Der etableres røgventilation iht. Beredskabsstyrelsens ”vejledning om naturlig 
(termisk) brandventilation i bygningen omfattet af beredskabslovgivningen” af 
den 1. september 2006, TF-Bv.  
 
Der indbygges røgspjæld øverst i loftet, jævnt fordelt i sektionerne. 
 
Røgspjældene er med automatisk aktivering/åbning ved detektering fra varme 
eller røg via ABA-anlæg, samt ved manuel åbning via betjeningstryk i halsek-
tionerne. 
 
Det samlede åbningsareal i taget udgør 2% af hallens gulvareal iht. oven-
nævnte vejledning. 
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Åbningerne overdækkes med hætter til afskærmning mod nedbør. 
 
Der etableres komfortventilation i kontor og toiletbygningen. 
 
Området omkring bygningen 

Arealet omkring modtagehallen befæstes med asfalt. 
 
Det befæstede areal etableres med regnvandsopsamlings- og gennem-
løbsbrønde, der tilsluttes regnvandssystem ved de eksisterende haller. 
 
Der etableres en opkandt ved indgange til hallen, der sikrer, at regnvand ikke 
løber ind i hallen. 

 
 

Beskrivelse af virksomhedens produktion 

Formålet med opførelsen af modtagehal 2 er at få effektiviseret arbejdsgangene 
i forbindelse med modtagelse af emballeret affald og dermed også at få afkortet 
gennemløbstiden fra modtagelse til affaldet er klargjort til slutbehandling.  
 
Generelt om emballeret affald 

Emballeret affald, der modtages på Kommunekemi, leveres i tætte emballa-
ger, som opfylder ADR-kravene til transport af farligt gods.  

Kommunekemi modtager ikke eksplosivt-, radioaktivt- og smittefarligt affald - 
heller ikke i emballager. 

Kommunekemi har udfærdiget udførlige vejledninger til kunder om korrekt valg 
af emballager og om korrekt pakning af de forskellige typer af farligt affald. 
Mange års systematisk opfølgning overfor kunder, der har leveret farligt affald 
med mangelfuld emballering, har minimeret forekomsten af mangler. 

I den meget ringe udstrækning (<1 o/oo), hvor anvisningerne ikke er fulgt, og 
dette eksempelvis har medført benyttelse af mangelfuld emballage - med eller 
uden lækage til følge - vil der i forbindelse med aflæsningen af lastbilen blive 
taget aktion med det samme. Indsatsen overfor lækkende emballager vil af-
hænge af affaldstypen: 
 

� Emballager med flydende affald vil normalt straks blive suget med 
slamsuger. 

� Fast affald, der alligevel skal kippes til grube eller storcontainer, vil blive 
det med det samme. 
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� Andre vil blive placeret i tæt tillukkede overstørrelsesemballager, og 
kun disse vil efterfølgende kunne placeres i modtagehallen sammen 
med det øvrige affald.  

Dermed er der fuld kontrol med, hvornår emballagerne er åbne og muligvis vil 
kunne afgive brandfarlige dampe eller eventuelt dampe med andre farlige 
egenskaber, mens de står i modtagehallen. Det vil nemlig kun være tilfældet, 
når emballagerne bevidst er blevet åbnet i forbindelse med planlagte aktivite-
ter i form af prøvetagning og topinspektion. 

De forekommende affaldstyper er beskrevet udførligt i et separat afsnit sam-
men med oplysninger om prøvetagning. 
 

Modtagehal 2 - beskrivelse af funktion 

Set i et flerårigt tidsperspektiv vil den nye modtagehal blive placeret som før-
ste led i en akse, der i rækkefølge består af: 1)Modtagehal 2, 2)Eksisterende 
Hal 4 og 3)Modtagehal 1 (eksisterende modtagehal). Nedenstående figur viser 
helt overordnet, hvordan affaldsflowet vil blive, og i den følgende tekst følger 
en nærmere beskrivelse af placeringen af aktiviteter i de enkelte haller. 
 

 
Figur 1: Det fremtidige flow af affald i modtageområdet 

 
Der vil ikke dukke nye aktiviteter op i forbindelse med etableringen af modta-
gehal 2, idet hovedparten af de nuværende aktiviteter i modtagehal 1 frem-
over også ønskes udført i modtagehal 2. 

Ansøgningen skal imidlertid vurderes ud fra den forudsætning, at der IKKE 
sker ændringer i benyttelsen af den nuværende modtagehal 1. De ændringer 
ved aktiviteter i modtagehal 1, som ønskes gennemført på længere sigt, vil 
foranledige en separat beskrivelse med tilhørende risikovurdering m.v. 
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I overgangsperioden bliver modtagehal 1 dermed benyttet efter den nuværen-
de godkendelse. Når modtagehal 2 er taget i brug vil fordelingen af det mod-
tagne affald være ca. 75% via modtagehal 2 og ca. 25% via modtagehal 1. 

Grundlæggende vil der så tidligt som muligt i forløbet blive sat ind med aktivi-
teter, som kan reducere opholdstiden i modtageområdet. Ud over reduktion af 
opholdstiden vil der kunne opnås en betydelig reduktion af den samlede inter-
ne transport. Hertil kommer, at behovet for mellemoplagring forud for modta-
geprocessen vil bortfalde. 
 
Med en samlet årlig affaldsmængde på forventet ca. 30.000 ton vil gennemlø-
bet være ca. 120 ton pr. arbejdsdag. Den gennemsnitlige opholdstid for affal-
det i modtagehal 2 vil være 2 dage, hvormed der gennemsnitligt vil befinde sig 
ca. 240 ton i modtagehallen. 
 
Den parallelle benyttelse af modtagehal 1 vil i overgangsperioden reducere 
denne mængde1. 
 
Aktiviteter i Modtagehal 2 - overblik 

 
� Modtagekontrol i form af kontrol af overensstemmelse mellem beskri-

velse og faktisk fremtoning  
o Antal og art af emballager 

o Kontrol af returemballager (ID-numre m.v.) 
� Vejning 

� Prøvetagning inkl. eventuel måling af pH (med pH-sticks) og må-
ling/vurdering af fast rest med målepind 

� Opmærkning med etiketter (stregkoder) 

� Topinspektion 

 
Det er helt afgørende at topinspektion indføres som en aktivitet i direkte til-
knytning til modtagelse af affaldet, idet denne inspektion er afgørende for, om 
affaldet kan føres bort fra modtageområdet med det samme, eller om det skal 
gennemgå yderligere håndtering ved de håndteringsformer som praktiseres i 
hal 4 og modtagehal 1. Alene på baggrund af affaldsbeskrivelsen og to-
pinspektion vil der kunne tages stilling til følgende behandlingsforløb: 
 

� TT4 (direkte eller via mellemoplagring i Hal 1) 

� TT5 (via mellemoplagring i Hal1) 

                                            
1 Ved parallel drift af de to modtagehaller vil mængden igennem modtagehal 2 udgøre 22-23.000 ton årligt, et gen-
nemløb på 90 ton dagligt og et samlet oplag på ca. 180 ton. 
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� Omemballering til storcontainere (direkte fra modtagehal 2 til eksiste-
rende afsnit i hal 4) 

� Forbrænding via indfyringsbånd (via mellemoplagring i eksisterende af-
snit i hal 4) 

 
 
Opstilling af affaldet i modtagehal 2 

Når affaldet ankommer med lastbil, vil det fortrinsvis blive aflæsset i området 
nord for modtagehal 2. Alternativt vil aflæsning finde sted ved placering af 
lastbilen syd for modtagehal 2. 
 
Affaldet vil blive opstillet på paller eller i returemballager af tilsvarende størrel-
se på rækker i modtagehallen som illustreret på bilag 1. Ved denne opstilling 
vil det blive sikret, at afstanden mellem rækkerne er mindst 80 cm og at af-
standen fra rækker til skillevægge og porte ligeledes er 80 cm for at sikre 
flugtmulighed og fri passage i forbindelse med kontrol- og prøvetagningsar-
bejdet. De anførte afstande er baseret på praktiske hensyn under normal drift 
og vil uden videre kunne forøges, hvis der måtte være behov for det. 
 
Bilag 1 tjener alene til illustration, idet alle afsnit af modtagehal 2 skal kunne 
benyttes til alle affaldstyper og alle emballagetyper, som modtages. Som følge 
heraf skal prøvetagning og topinspektion og den dermed forbundne åbning af 
emballager principielt kunne finde sted overalt i hallen. 
 
Imidlertid giver opdelingen af hallen i 3 separate afsnit mulighed for, at opga-
ver med kontrol, opmærkning, inspektion og prøvetagning kan holdes adskilt 
indbyrdes og fra opgaver, hvor der benyttes truck: Aflæsning af biler/placering 
i hal og vejning/transport bort fra hal. Mens der indlæsses paller og emballa-
ger i afsnit 1, udføres der kontrolarbejde m.v. i afsnit 2 og vejning m.v. i afsnit 
3 og så fremdeles. 
 
Dette kan kort udtrykkes på den måde, at der lægges an til at løse de skitse-
rede delopgaver i alle tre afsnit af den nye modtagehal; men KUN én delop-
gave ad gangen i et delafsnit! 
 
Aktiviteter i Modtagehal 2 - detaljer 

 

Kontrol, opmærkning og vejning 

Disse opgaver er helt centrale for såvel sikkerhed som for en hensigtsmæssig 
forretningsgang. Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om, at denne proces gen-
nemføres, idet det skal godtgøres, at der er overensstemmelse mellem de fo-
religgende affaldsbeskrivelser og det, der faktisk modtages. Desuden er op-
tælling og entydig mærkning af emballagerne helt central for styring af sikker-
hed i det videre behandlingsforløb. 
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Selve modtagekontrollen er alene baseret på optælling og montering af streg-
koder, der er unikke for den enkelte emballage. Når affaldet modtages på bi-
len, er der ingen sikkerhed for, at der på den enkelte palle kun er ét deklarati-
onsnummer repræsenteret. Undervejs fra kunden til Kommunekemi skal der 
tages hensyn til både afstivning af godset og transporteffektivitet. Det er såle-
des ikke ualmindeligt, at emballager omflyttes mellem paller forud for transpor-
ten. Derfor er det vigtigt, at kunne holde sammen på det enkelte læs, indtil 
kontrollen er gennemført. Dette er baggrunden for den skitserede opstilling af 
de modtagne emballager på bilag 1. 

Kontroloptællingen og den entydige opmærkning af emballagerne involverer 
ikke åbning af disse. 
 
 
Beskrivelse af prøvetagning og inspektion 

Arbejdsgangen i forbindelse med prøvetagning og topinspektion består i, at 
den enkelte emballage åbnes, hvorefter der udtages en prøve eller gennemfø-
res topinspektion. Herefter lukkes emballagen igen. 
 

I forbindelse med prøvetagning stiles der imod frembringelse af en repræsen-
tativ gennemsnitsprøve af den enkelte deklarations emballager. Hvor mange, 
der bliver åbnet, afhænger af det samlede antal på deklarationen. Tabel 1 an-
giver denne sammenhæng. 
 

Tabel 1: 
Sammenhæng mellem antal emballager og antal delprøver 

Antal embl. pr. dekl. Andel heraf i prøve 

1 – 3 100 % 
4 – 9  66 % 

10 – 24  50 % 
25 – 49  33 % 
50 – 99  25 % 

>99  20 % 

 
Det ses af tabel 1, at det langt fra er alle emballager, der åbnes, selvom en 
deklaration udsættes for prøvetagning. 

Ved topinspektionen sammenlignes beskrivelsen af affaldet med de iagttagel-
ser, der faktisk gøres. På baggrund heraf tages der stilling til endelig behand-
ling på emballageniveau. Registreringen heraf sker øjeblikkeligt ved hjælp af 
håndterminal, idet den entydige stregkode, som blev monteret på emballagen 
i forbindelse med modtagekontrollen, benyttes. Det er især de ”store” behand-
lingsformer: Tromletømning fast/flydende, indfyring via emballagebånd eller 
omemballering til storcontainer, indfyringscontainer eller direkte til gruberne, 
der indgår i overvejelserne i forbindelse med topinspektionen 
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I en typisk arbejdsgang i et af modtagehal 2’s tre afsnit vil der efter gennemfø-
relse af selve modtagekontrollen blive udført prøvetagning af én person og to 
personer vil udføre topinspektion. Antallet af emballager, der er åbne samtidig 
er dermed stærkt begrænset. 
 
Typer og mængder af emballeret affald 

 
Hovedtal og forventning til udvikling 

Den følgende beskrivelse af det emballerede affald tager udgangspunkt i affal-
det som blev modtaget i 2007. Forholdene med hensyn til sammensætning, 
prøvetagning og topinspektion forventes at være uændrede i de kommende år. 
 Med hensyn til den samlede mængde forventes denne at stige. Et realistisk 
fremtidigt niveau for den andel, der forventes håndteret via den nye modtage-
hal 2, vil ligge på godt 30.000 ton i løbet af de kommende år. Så længe mod-
tagehal 1 er i drift under den nuværende godkendelse vil andelen via modta-
gehal 2 dog være reduceret til ca. 75% af denne mængde. 
 
Den samlede mængde emballeret affald udgjorde i 2007 ca. 31.000 ton og 
214.000 stk. emballager. Langt den overvejende del af affaldet er modtaget 
via modtagehal 1 (ca. 24.000 ton/ca. 175.000 emballager); mens den reste-
rende andel af det emballerede affald enten er aflæsset på containerpladsen, 
på modtagerampen ved sporarealet eller direkte på Klintholm. I den anførte 
mængde for modtagehal 1 indgår rene læs af bl.a. pesticidholdigt affald, som 
reelt er blevet aflæsset direkte til produktionslager. 
 
Affaldsbeskrivelse 

Beskrivelsen af affaldet tager udgangspunkt i de gennemførte leverancer af 
affald i 2007, som de ville have været håndteret, hvis modtagehal 2 havde 

været i funktion. 

 

Det skal bemærkes, at der ikke der ikke modtages ISO (Isocyranet), PEST 
(gift/pesticider) og PYRO (affald med pyrotekniske egenskaber)  affald, REAK 
affald (reaktivt affald), OX/REDU affald (affald med oxiderende eller reduce-
rende egenskaber)  samt trykbeholdere i modtagehal 2. 
 
For overskuelighedens skyld er der på baggrund af de behandlingsordrer, som 
altid tildeles affaldet forud for ankomst, knyttet 15 forskellige overordnede be-
handlingsmetoder til leverancerne. De særlige beskrivelser og eventuelle sik-
kerhedsmæssige problemstillinger og løsninger, der er knyttet til disse, er be-
skrevet nærmere i tabellen i bilag 5. Den præcise opsummering af mængder 
og emballageantal er vist sammen med oplysninger om omfanget af to-
pinspektion i tabellen i bilag 6. 
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For hver af de overordnede behandlingsmetoder fremgår brandtekniske op-
lysninger. Disse hviler på videns- og erfaringsmateriale vedrørende de enkelte 
affaldstyper. Når betegnelsen ”ikke brandbar” benyttes i tabellen er det i be-
tydningen ”kan ikke brænde, brændværdi = 0”. For den del af affaldet, der kan 
brænde angives en brændværdi i form af et interval og erfaringsbaseret mid-
delværdi. I kolonnen ”Energi” er den estimerede samlede energi for behand-
lingsformen angivet Hvor der er angivet en middelværdi for den enkelte frakti-
on, er det denne, der indgår i beregningen. Ellers er det midtpunktet i de an-
givne intervaller, der er benyttet. 

Formålet med disse energibetragtninger er at anskueliggøre det forhold, at 
nok er der tale om antændelige og brandbare affaldstyper; men at hele 
mængden på ingen måde kan karakteriseres således. 

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

Etableringen af den beskrevne modtagehal er, ud fra en miljø- og arbejdsmil-
jømæssig betragtning, den bedst egnede teknik/facilitet til modtagelse, kon-
trolvejning og prøveudtagning af emballeret affald. 
 
Etableringen af den nye modtagehal vil desuden medføre, at den gennemsnit-
lige opholdstid for de enkelte emballager vil blive reduceret i forhold til i dag.  
Hallen er miljø- og arbejdsmiljømæssigt, som den eksisterende modtagehal l. 
 
 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende for-
anstaltninger 

 
Luftforurening 

Gas og dampmængderne, der undslipper under inspektionen, vil være meget 
små. Dampene blandes op med atmosfærisk luft i hallen og blandes yderlige-
re op, når de via ventilationsanlægget i hallen ledes til det fri over tag. Herved 
vil koncentrationerne være ubetydelige. 
 
Der indbygges røggasspjæld i taget som beskrevet tidligere under afsnittet 
”Luftafkast fra bygningen”. Røggasspjældene vil under normale omstændig-
heder, når der ikke er gas eller røgalarm i bygningen, være lukket. 
 
Der vil derfor under normale omstændigheder ikke foregå emission fra røg-
ventilationsåbningerne.  
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Forurening fra spild 

Bygningens dæk/gulv etableres som et armeret betondæk. 
 
Gulvet i modtagehallen etableres med fald imod to gulvafløbsrender (to i hver 
af de tre sektioner). Afløbet fra renderne føres til lukkede opsamlingsbrønde 
uden for bygningen (én for hver sektion). Der etableres dog tilslutning til regn-
vandskloaksystemet fra brøndene via en ventil, som kan åbnes, såfremt der 
skulle blive behov for at lede slukningsvand væk fra området. 
 
Afløbsrørene fra gulvrenderne og frem til opsamlingsbrøndene og selve brøn-
dene er i PP eller tilsvarende kemikalieresistente materialer.  
 
Betondækket etableres som en sammenhængende og tæt spildbakke med 
fald imod 2 gulvafløbsrender (2 i hver sektion), på tilsvarende måde som i den 
eksisterende modtagehal. 
 
Betondækket etableres uden støbeskel. 
 
Der forekommer ingen eller kun ubetydeligt spild ved prøveudtagning. 
 
Forurening fra spild forventes udelukkende at forekomme som følge af utæt 
emballage eller ved tab af emballage under håndtering. I disse situationer en-
ten opsuges spildet med absorptionsmateriale, eller det spules til gulvafløbs-
renderne og videre til opsamlingsbrønden, hvor det fjernes med slamsuger. 
 
Erfaringerne fra den eksisterende modtagehal er, at betondækket og gulvaf-
løbsrenderne ikke har taget skade i forbindelse med spild under håndteringen 
af tilsvarende affaldstyper. 
 
Som en sikkerhedsforanstaltning lægges modtagehallens betondæk og af-
løbsrenderne ind i SAP, således at der foretages en årlig gennemgang, hvor 
der kontrolleres for revner, ætsninger og andre skader. 
 
Hvis det, i forbindelse med inspektionerne, skulle vise sig nødvendigt, vil dæk-
ket og afløbsrenderne efterfølgende blive behandlet/forseglet med en kemika-
lieresistent epoxycoatning. 
 

Afløb for sanitært spildevand 

Afløbet for sanitært spildevand fra toiletfaciliteterne i bygningen ledes til nær-
meste eksisterende pumpebrønd for sanitært spildevand. 
 
Støj 

Der er udover ventilatorerne for afsugene fra bygningens sektioner ingen per-
manente/fast installerede støjkilder i bygningen. 
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Om nødvendigt påbygges luftafkastene fra bygningen lyddæmpere, hvis de til-
ladelige støjniveauer i referencepunkterne omkring Kommunekemi overskri-
des som følge heraf. 
 
Det vil primært være kørslen til og fra bygningen, når affaldet leveres, samt 
håndteringen med truck, der har indflydelse på virksomhedens samlede støj-
påvirkning. 
 
Med den mængde emballeret affald som Kommunekemi modtager på nuvæ-
rende tidspunkt, er den eksisterende modtagekapacitet (modtagehal I) ikke til-
strækkelig. 
 
I den nuværende modtagesituation er det nødvendigt at mellemoplagre affal-
det, inden modtagekontrollen kan foretages. 
 
Aflæsningen for mellemoplagring foregår fra lastbil med truck. 
 
Når modtagekontrollen er klar til at skulle foregå, læsses affaldet ved hjælp af 
truck på Kommunekemis interne lastvognshængere. Transporten fra mellem-
oplagringen og frem til modtagehallen foregår med lastbil. 
 
Ved modtagehallen aflæsses affaldet igen ved hjælp af truck. 
 
Ved etablering af modtagehal II vil der samlet betragtet kunne spares en 
trucklæsning og en truckaflæsning, ved at lastbilen kan bringe affaldet direkte 
frem til modtagehallerne, når det ankommer til Kommunekemi. 
 
Af denne grund vil den samlede støjbelastning blive reduceret i forhold til den 
nuværende belastning, ved opførelsen af modtagehal II. 
 
Den nuværende modtagesituation og den der vil være gældende efter opfø-
relsen af modtagehal II er indeholdt i den af 23. februar 2007 fremsendte sta-
tusrapport for det samlede støjbidrag fra Kommunekemis aktiviteter ved må-
lingernes udførelse i november 2006. 
 
Kommunekemi har i uge 36 2007 modtaget Miljøcenter Odenses accept af 
undersøgelsen i form af brev dateret den. 4. september 2007 (J. nr. ODE-432-
00053). 
 
Affald 

Der opstår som sådan ikke affald som følge af aktiviteterne i modtagehallen. 
Dog vil evt. væske opsuget fra opsamlingsbrøndene blive bortskaffet fra an-
lægget og destrueret på Kommunekemis forbrændingsanlæg. 
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Jord og grundvand 

Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. 
 
Udendørsarealerne omkring modtagehallen befæstes med asfalt, for at for-
hindre nedsivning og forurening af jord og grundvand. Der sættes et passende 
antal opsamlings- og gennemløbsbrønde. 
 
Afløbet fra brøndene ledes til Kommunekemis regnvandsopsamlingssystem-
ledes, der er overvåget. 
 
Brøndene og afløbsrørene fra brøndene og frem til det eksisterende system er 
i PVC.  
 
Eventuelt spild, i forbindelse med håndteringen under aflæsning og indkørsel 
til modtagehallen, vil blive opsuget med absorptionsmateriale. 
 
Til og frakørsel 

Affaldshåndteringen ved modtagehal ll vil være følgende:  
 
Affaldet ankommer til Kommunekemi på lastbil, hvor det indvejes på brovæg-
ten ved hovedporten på Lindholmvej. 
 
Efter indvejningen kører lastbilerne via containerpladsen syd om røggasrens-
ningsanlægget og frem til aflæsning ved modtagehallen. 
 
Se tegning nr. 214-11-00-0101, bilag 2. 
 
Aflæsningen foregår enten fra arealet nord for modtagehallen eller syd for 
modtagehallen. 
 
Aflæsningen foregår med truck direkte fra lastbilen. Affaldet placeres enheds-
vis i hallen, hvorefter der ved prøveudtagning foretages modtagekontrol i hen-
hold til modtagesedlerne for affaldet. Under modtagelsen foretages der endvi-
dere kontrolvejning. 
 
Efter modtagelsen sendes affaldet enten direkte til behandling eller til mellem-
oplagring i Kommunekemis eksisterende lagerbygninger, frem til behandlingen 
foregår. 
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Forslag til vilkår og egenkontrol 

Kommunekemi vurderer, at der i forbindelse med etableringen af modtage-
hal II ikke er behov for en udvidelse af omfanget af den eksisterende egen-
kontrol for regnvand og røggas iht.: 
 
1. Tilladelse iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af spildevand 

samt regnvand og kølevand fra Kommunekemi a/s af 28. december 1998.  
 
2. Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 af forbrændingsanlæg III 

og IV på matr. nr. 1 acx, Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 
15. juli 1998. 

 
Begrundelsen er, at der ikke som følge af den nye modtagehal skabes nye 
emissionskilder eller nye stoffer, som ikke allerede er omfattet af den eksiste-
rende egenkontrol. 
 
Forhold omkring arbejdsmiljø og eksternt miljø vil ligesom driftsvejledninger og 
anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljøstyringssystem - 
KKMS. 
 
Udstyret og anlæggene i bygningen lægges ind i Kommunekemis vedligehol-
delsessystem SAP. Der foregår herigennem jævnlig kontrol og afprøvning af 
udstyr og anlæg, hvor dette er påkrævet.   
 
 
Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld, miljø 

Det vurderes, at der ved anvendelse af bygningen ikke kan forekomme drifts-
forstyrrelser og uheld, der har miljømæssige konsekvenser. 
 
 
Risikoforhold 

 

Risikovurdering, Rambøll 

En vurdering af risikoforholdene omkring modtagehal II er gennemført af Ram-
bøll i april 2009. 
 
I rapportens konklusion vurderes det samlet, at placeringen af den nye mod-
tagehal på Kommunekemis område ikke giver anledning til en signifikant for-
højet risiko på eller uden for Kommunekemi.  
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Risikovurdering, arbejdssikkerhed 

Der er i samarbejde med Kommunekemis sikkerhedsgruppe for områ-
det/arbejdspladsen, udarbejdet den obligatoriske risikovurdering af hensyn til 
arbejdssikkerheden i og omkring bygningen. 
 
Der er, for den eksisterende modtagehal l, udarbejdet arbejds- og sikkerheds-
instrukser for håndtering ved modtagelse af emballeret affald. Disse instrukser 
er også gældende for modtagehal ll. 
 
Gas- og røgdetektering 

Under de normale aktiviteter i bygningen med den beskrevne prøveudtagning, 
forventes der, p.g.a. de små og sjældent forekommende emissioner af eks-
plosive gasser, sammen med en høj ventilationsgrad, ikke gasalarmer. Gas-
detekteringen skal sikre, at der ved uheld ved beskadigelse af emballage, hvor 
der udledes større mængder flygtige medier afgives alarm og bygningen eva-
kueres. Under evakueringen foregår der automatisk åbning af portene i sekti-
onens sydfacade og røgspjældene i taget, samtidig med, at alt elektrisk udstyr 
herunder udsugningsventilatorerne og lys m.m. udkobler/slukker. 
 
Der vil desuden blive etableret røgdetektering, som giver alarm i tilfælde af 
røgudvikling og brand.  
 
Både gasalarm og røgalarm afgives centralt hos Kommunekemis døgnbe-
mandede kontrolrum og lokalt i hallen via horn og roterende blink. Ved alarm 
forlader alle personer og ikke EX-køretøjer hallen.  
 
Funktionstest af gas- og røgdetektering, samt alarmer vil indgå i Kommuneke-
mis vedligeholdelsessystem, SAP, hvor det oprettes som sikkerhedsbarrierer. 
 
 

Beredskabsforhold 

 

EX-klassifikation  

Kilden til emissioner i hallen er emission af gasser ved prøveudtagning. 
 
Prøveudtagningen er kortvarig. Der vil fra emballagen åbnes, prøven udtages, 
og til emballagen igen er lukket, som regel gå under 3 minutter. 
 
I beregningerne frem til den dimensionsgivende emission og den heraf føl-
gende nødvendige ventilationsluftmængde, er der i de størrelser og paramet-
re, der indgår i beregningerne taget udgangspunkt i ”worst case”. Emissioner-
ne og koncentrationerne der tilføres omgivelserne, vil derfor altid vil være lave-
re end den dimensionsgivende emission på 0,010 kg/s (se det efterfølgende 
afsnit). 
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Hovedparten af det affald der modtages som emballeret, udvikler ikke eksplo-
sive gasser. 
 
Med et luftskifte på 12 gange i timen og den beskrevne fordeling af udsug-
ningerne, vurderes det, at udsugningsanlægget kan reducere koncentrationen 
ved udslipskilden praktisk talt øjeblikkeligt. Ventilationsgraden vurderes som 
værende høj (VH) iht. DS/EN 60079-10. 
 
Da emissionerne af eksplosive gasser er små og sjældent forekommende, 
samtidig med at ventilationsgraden er høj, klassificeres hallen til følgende: 
 

� Hele arealet i hallens sektioner op til 2,5 meter over dækket klassifice-
res til zone 2. 

 
� Hele arealet i hallens sektioner fra 2,5 meter over dækket og til loftet er 

uklassificeret 
 
� Udsugningsanlæggene er - da der foregår en stor opblanding i de fæl-

les udsugningskanaler - uklassificeret. (Udsugningsventilatorerne gas-
udkobler ved gasalarm i hallen).  

 
Ventilation 

Rumventilationen udlægges til at kunne yde et luftskifte i hallen på 12 gange 
pr. time. Dette giver en samlet ventilationsluftmængde på 18.000 m

3
/h fordelt 

på 2 ventilatorer pr. sektion på hver 9.000 m
3
/h. 

 
Udsugningen foregår fra udsugningskanaler ført ned til 100 - 200 mm over 
dækket. Kanalerne nedføres jævnt fordelt ved væggene i sektionerne og med 
en indbyrdes afstand på 5 meter. Udsugningskanalerne samles i en fælles 
udsugningskanal, placeret under loftet i hver side af hver sektion, hvorfra der 
afsuges til afkast over tag. Afkastet føres én meter over tag 
 
Placering af ventilation fremgår af bilag 3, tegning nr. 214-11-73-0101: Ud-
sugningsanlæg for ny modtagehal. 
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Bilagsfortegnelse 

 
� Bilag 1: Tegning nr. 214-11-52-0133: Inddeling og funktion af  
 modtagehal  
 
� Bilag 2: Tegning nr. 214-11-00-0101: Oversigtstegning/placering af 

  modtagehal 
 
� Bilag 3:  Tegning nr. 214-11-73-0101: Udsugningsanlæg for ny  
   modtagehal 
 
� Bilag 4: Tegning nr. 241-11-52-0102: Plantegning 
 
� Bilag 5: Tabel 2: Beskrivelse af affaldstyper med udgangspunkt i  

behandlingsformer  
 
� Bilag 6: Tabel 3: Mængder, antal, prøvetagning, inspektion 
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