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1.  INDLEDNING 
 
Gifthåndteringsanlægget er etableret i 1978 med det formål at overføre fly-
dende giftigt affald til forbrændingsanlæggene. Dette sker for at undgå kon-
taminering af de eksisterende tanke og rørledninger for transport af flyden-
de affald uden væsentligt indhold af klassificerede giftstoffer. Overførslen 
sker med speciel 1500 liter transportbeholder (gifttank) via doseringsanlæg 
til forbrændingsanlæggene.  
 
Gifthåndteringen anvendes derudover til omemballering og neddeling af 
isocyanater og lignende stoffer, der ikke kan overføres til forbrænding via 
gifttanken f.eks. på grund af deres sure eller reaktive egenskaber samt kon-
sistens.  
 
Dele af Gifthåndteringsanlægget har tidligere været miljøgodkendt. Afgørel-
sen omfatter hele Gifthåndteringsanlægget og er en sammenskrivning og 
revision af den tidligere miljøgodkendelse, som hermed ophæves. 
 
Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkårene 
i virksomhedens miljøgodkendelser. Nærværende afgørelse erstatter der-
med de hidtidige miljøgodkendelser: 
 
 15. maj 1978, Godkendelse af en 20 m3 natronludtank. 

 
Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår 
er ændret, uaktuelle vilkår er slettet, og nye er tilføjet. 
 
De eksisterende miljøgodkendelser er aftalt revurderet som et led i opdate-
ringen af samtlige miljøgodkendelser af Kommunekemis anlæg, der er med-
delt før 1999. 
 
Anlægsteknisk beskrivelse kan ses i bilag D. 
 
Godkendelsens vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejled-
ninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcen-
ter Odenses praksis. 
 
Hovedhensynene i revisionen har været beskyttelse af omgivelserne i for-
bindelse med driftsforstyrrelser og spild. Miljøcenter Odense har vurderet at 
Gifthåndteringsanlægget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgi-
velserne, når driften sker i overensstemmelse med den reviderede miljø-
godkendelsen. 
  
Næste revurdering finder senest sted om 10 år (2019). 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Odense foreta-
get revurdering af delanlæggets tidligere miljøgodkendelse, som er mere 
end 8 år gamle: 
 
15. maj 1978, Godkendelse af en 20 m3 natronludtank. 
 
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. 

Indretning og drift 

B1 Øverste dæk i Gifthåndteringsanlægget må anvendes til omhældning 
af flydende affald med pH større end 7 til gifttanken på underste 
dæk, samt til omhældning af surt affald fra større transportemballa-
ger til mindre emballager. 
 
Underste dæk i Gifthåndteringsanlægget må anvendes til omhæld-
ning af affald fra større transportemballager til mindre emballager. 
 
Giftdoseringsanlægget må anvendes til tømning af gifttank og tryk-
tank for CFC/Halon-gasser. 
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B2 Alle partier af affald til Gifthåndteringsanlægget skal forud for opbe-
varingen være deklareret, og kontrolleret mod deklarationen. 
 

B3 Partier af affald til Gifthåndteringsanlægget skal analyseres stikprø-
vevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i overens-
stemmelse med deklarationen. 
 

B4 Indpumpning af affald fra Gifthåndteringsanlægget må kun ske til et 
forbrændingsanlæg i normal drift. 
 

B5 De aktive kul fra anlæggets kulfilter skal skiftes mindst 2 gange årligt.  
 
Løbende under drift af anlægget skal der gennemføres en ugentlig 
kontrol af afkastet fra kulfilteret med Kommunekemis PID - VOC- 
analysator. Kommunekemi skal registrerer resultaterne i en drifts-
journal. I tilfælde af forhøjede værdier (gennemslag) skal kullene re-
genereres eller skiftes. 

 
B6 Gifttankene skal efterses i henhold til Arbejdstilsynets regler for 
 trykbærende udstyr 
 
B7 Giftledningen mellem gifttanken og forbrændingsanlæggets giftlanse 

skal tæthedsprøves inden hver ibrugtagning og der skal under drift 
være trykovervågning af mellemrummet i den dobbelt væggede led-
ning. 

Luftforurening 

Støv 
C1 Gifthåndteringsanlægget må ikke give anledning til væsentlige diffu-

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

 
Afkasthøjder og luftmængder 

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

 
Afkast 
 
Fra 

Nr. 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Kulfilter 1 6 2.800 

  
Afkasthøjder måles over terræn. 

 
Emissionsgrænser 

C3 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænsevær-
dier, målt som timemiddelværdier. 
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Afkast 
Fra 

Nr. Stof 
Emissionsgrænse 
mg/N m3 

Kulfilter 1 
TOC  300 

(som klasse III-stoffer) 

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

 
Kontrol af luftforurening 

C4 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at grænseværdierne i vilkår C2 og C3 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 
 
Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medun-
derskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 

Stof Analysemetode 

  

TOC VDI 3481, blatt 3 [3], metodeblad MEL-07  

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

Lugt 

Lugtgrænse 
 
D1 Gifthåndteringsanlægget må ikke give anledning til et lugtbidrag på 

mere end 1 LE/m3 i omgivelserne. Grænseværdien er den maksima-
le 99 % fraktiler, beregnet som 1 minuts middelværdier. 
 

D2 Kilder til diffus lugt skal begrænses mest muligt og diffus lugt fra 
Gifthåndteringsanlægget må ikke medføre væsentlige gener uden for 
virksomhedens arealer. 
 

D3 Der skal føres daglig kontrol med anlægget, de dage anlægget er i 
drift, således at utætheder m.v., der kan give anledning til midlertidi-
ge emissioner bliver repareret så snart de er konstateret. 

 
 

Kontrol af lugt 
D4  Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 

skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1 for lugt er 
overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

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

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

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

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

Spildevand 

E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra Gifthåndteringsanlægget 
kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og 
overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under over-
holdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overflade-
vand. Forurenet regnvand skal fjernes til behandling. 

Støj 

Støjgrænser 
F1 Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede virk-

somhed er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, dateret 30. maj 
1997. Gifthåndteringsanlægget skal indrettes og drives på en sådan 
måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra Gifthåndteringsanlægget kan behandles på Kommuneke-

mis egne anlæg. 

Jord og grundvand 

H1 Spildbakkerne i og omkring Gifthåndteringsanlægget skal for at sikre 
en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, en gang om året 
inspiceres for revner og slid. Resultatet af inspektionen skal indføres 
i virksomhedens vedligeholdelsessystem. 
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Konstaterede skader skal straks repareres. 

 
H2 Såfremt det konstateres at Gifthåndteringsanlægget er utæt, skal der 

straks træffes foranstaltninger som sikrer at der ikke er yderligere 
forureningsfare. Eventuelt forurenet materiale omkring anlægget skal 
opgraves for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. 

Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
I1 Der skal føres journal over eftersyn af kulfilter, med dato for eftersyn, 

reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt fore-
kommende driftsforstyrrelser. 
 

I2 Resultaterne af trykprøvning og godkendelse af gifttanken, jf. vilkår 
B6, skal noteres i en inspektionsrapport, som til hver tid skal kunne 
fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Inspektionsrappor-
ten skal indeholde følgende oplysninger: 

 
- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i inspekti-

onsplanen 
- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste tank-
inspektion bør foretages. 
 

Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
firmaet / laboratoriets anbefalinger. 

 
Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt in-
spektionsrapporterne berettiger hertil. 

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

I3 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr, herunder kritiske komponenter som pH-føler, termoføler, ter-
mometer og trykovervågning på giftledning. 

 
Konstateres manglende funktion skal dette straks udbedres. 

 
Opbevaring af journaler 

I4 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 

J1 Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til 
videre behandling på Kommunekemi. Ved større uheld anvendes 
slamsuger eller lignende udstyr. 

Risiko/forebyggelse af større uheld 

K1 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 sikkerhedsrapport. 

 
K2 Gifthåndteringsanlægget skal indgå i virksomhedens samlede sik-

kerhedsrapport, ligesom anlægget skal indgå i virksomhedens be-
redskabsplan. 

Ophør 

L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af Gifthåndteringsanlægget 
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 
Virksomheder omfattet af regler om IPPC skal have deres miljøgodkendel-
ser revurderet første gang efter 8 år og derefter hvert 10. år. 
 
Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens 
indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om 
godkendelserne fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter. 
 
Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning 
mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for virksomhe-
dens regulering. 
 
Ligeledes vurderes det, om der er kommet nye miljømæssige lovkrav, der 
medfører ændringer i de vilkår, der er stillet til virksomheden. 
 
Det skal vurderes, om der er behov for vilkårsændringer som følge af den 
teknologiske udvikling (BAT – bedste tilgængelige teknik). 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Gifthåndteringsanlægget på Kommunekemi benyttes til omemballering og 
neddeling af større emballager med giftigt affald med henblik på forbræn-
ding på virksomhedens 3 forbrændingsanlæg for farligt affald. Denne indfy-
ringsmetode er valgt for at undgå unødige arbejdsmiljømæssige påvirknin-
ger af personalet i forbindelse med vedligeholdelse af tanke, rør og pumper. 
  
Flydende giftstoffer (behandlingsordre GIFT) omemballeres i gifthåndterin-
gen til gifttanke på 1500 liter, som tilsluttes giftdoseringsanlægget, hvorfra 
de indfyres gennem separat rørsystem i rotérovnene ved hjælp af nitrogen-
tryk. CFC-/halongasser indfyres ligeledes gennem giftledningen. 
 
Faste, flydende og reaktive affaldsprodukter (behandlingsordre ISO) omhæl-
des på mindre emballager og indfyres i disse emballager direkte i forbræn-
dingsanlæggenes rotérovne via rullebane. 
 
Ved hjælp af gifttanken er der i 2008 behandlet ca. 60 tons affald og ca. 45 
tons CFC/Halon-gasser. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Gifthåndteringsanlægget er i overensstemmelse med den fysiske planlæg-
ning for området. Gifthåndteringsanlægget 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. Delanlægget er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg 
Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervs-
formål, miljøbelastende virksomheder, se endvidere bilag B. 
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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 Gifthåndteringsanlæg-
get 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 Gifthåndteringsan-
lægget på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at Gifthåndteringsanlægget 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. 
 
På grund af den meget begrænsede udledning af organiske forbindelser fra 
Gifthåndteringsanlægget vurderes delanlægget ikke at have nogen påvirk-
ning af Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra 
Gifthåndteringsanlægget ikke vil have betydning for områdets målopfyldel-
se.  

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 

BREF om ”Lagring” 
 
I referencedokumentet om BAT (bedste tilgængelige teknik) i forbindelse 
med emissioner fra oplagring, juli 2006 er anført at der normalt ikke fore-
kommer udledninger fra emballeret affald. De eneste mulige udledninger er 
fra skader på emballagen og større uheld (brand). De emissionsbegræn-
sende foranstaltninger der foreslås er: 

 
 sikkerheds- og risikostyring 
 konstruktion og ventilation, herunder opbevaring under tag 
 strategi for isolering og adskillelse 
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 inddæmning af lækager og forurenet brandslukningsmiddel og 
 brandbeskyttelses- og brandbekæmpelsesudstyr. 

 
Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang an-
vender BAT i forbindelse med lagring, som anbefalet i denne BREF. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

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

3.2.2 Indretning og drift 

Øverste dæk i Gifthåndteringsanlægget bør kun anvendes til omhældning af 
flydende affald med pH større end 7 til gifttanken på underste dæk, samt til 
omhældning af surt affald fra større transportemballager til mindre emballa-
ger. 
 
Underste dæk i Gifthåndteringsanlægget bør kun anvendes til omhældning 
af affald fra større transportemballager til mindre emballager. 
 
Giftdoseringsanlægget bør kun anvendes til tømning af gifttank og tryktank 
for CFC/Halon-gasser. 
 
Alle partier af affaldet til Gifthåndteringsanlægget 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. Dette bør gø-
res for at sikre at anlægget mod fejlbehandling af affald. 
 
For at sikre optimal forbrænding af giftaffaldet bør der kun ske indpumpning 
af affald fra Gifthåndteringsanlægget når det forbrændingsanlæg der skal 
modtage affaldet er i normal drift. 
 
For at sikre mod gennemslag af kulfilter bør der løbende under drift af an-
lægget, gennemføres en ugentlig kontrol af afkastet fra kulfilteret med 
Kommunekemis PID - VOC- analysator og resultaterne heraf bør registreres 
i en driftsjournal.  
 
Gifttankene bør efterses i henhold til Arbejdstilsynets regler for 
trykbærende udstyr 
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Af hensyn til begrænsning af muligheden for lækage bør giftledningen mel-
lem gifttank og forbrændingsanlæggets giftlanse tæthedsprøves inden hver 
ibrugtagning og der bør under drift være trykovervågning af mellemrummet i 
den dobbelt væggede ledning. 

3.2.3 Luftforurening 

Gifthåndteringsanlægget bør under drift være tilkoblet et velfungerende 
kulfilter. 
 
Vilkår for luftforurening fra Gifthåndteringsanlægget bør revurderes i over-
ensstemmelse gældende luftvejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001.  

3.2.4 Lugt 

Kilder til diffus lugt bør begrænses mest muligt og diffus lugt bør ikke med-
føre væsentlige gener uden for virksomhedens arealer. 
 
Der bør således føres daglig kontrol med anlægget, således at utætheder 
m.v., der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repareret så 
snart de er konstateret. 
 
Såfremt driften af Gifthåndteringsanlægget medfører lugt, der efter tilsyns-
myndighedens vurdering er generende, bør tilsynsmyndigheden forlange, at 
virksomheden lader udføre kortlægning af arealkilderne og kilderne til diffus 
lugt samt udarbejder et projekt til nedbringelse af lugtgenerne. 
 
Miljøstyrelsen har indført den praksis, at hvert af Kommunekemis anlæg 
skal have et lugtimmissionsbidrag på under 1 LE/ m3. 
 
Det maksimale lugtbidrag fra Gifthåndteringsanlæggets punktkilde bør der-
for ikke overstige 1 LE / m3 i omgivelserne. 
 
Virksomheden bør, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, gennem 
målinger og OML-beregninger dokumentere, at lugtgrænserne i omgivel-
serne overholdes. Når lugtgrænsen er dokumenteret overholdt, kan tilsyns-
myndigheden tidligst forlange ny dokumentation efter et år. 

3.2.5 Spildevand 

Uforurenet regnvand og overfladevand fra Gifthåndteringsanlægget kan 
ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overflade-
vand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gæl-
dende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regn-
vand fjernes til behandling. 

3.2.6 Støj 

Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede virksomhed 
er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, dateret 30. maj 1997. Gifthåndte-
ringsanlægget bør indrettes og drives på en sådan måde, at disse støj-
grænser for den samlede virksomhed overholdes. 
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3.2.7 Affald 

Affald fra Gifthåndteringsanlægget behandles på Kommunekemis egne an-
læg. 

3.2.8 Jord og grundvand 

Spildbakken i og omkring Gifthåndteringsanlægget 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 virksomhedens ved-
ligeholdelsessystem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 
 
Såfremt det konstateres at en Gifthåndteringsanlægget er utæt, skal der 
straks træffes foranstaltninger som sikre at der ikke er yderligere forure-
ningsfare og eventuelt forurenet materiale omkring anlægget skal opgraves 
for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. 
 
3.2.9 Indberetning/rapportering 
Resultaterne fra trykprøvning og godkendelse af gifttanken, bør noteres i en 
inspektionsrapport, som til hver tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndig-
heden på forlangende  
 
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger. 
 
Kommunekemi a/s bør fremsende dokumentation for reparation af skader 
og tæringer til Miljøcenter Odense, når reparationen er udført. 
 
Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektions-
rapporterne berettiger hertil. 
 
Inspektionsrapporten for gifttankens tilstand, bør indeholde følgende oplys-
ninger: 

- dato og hovedresultater for inspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 

  - vedligeholdelse og reparationer. 

3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 

Spild bør straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til videre 
behandling på Kommunekemi. Ved større uheld bør der anvendes slamsu-
ger eller lignende udstyr.  

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Gifthåndteringsanlægget 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 
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indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende 
sikkerhedsrapport. 
 
Gifthåndteringsanlægget bør indgå i virksomhedens samlede sikkerheds-
rapport, ligesom Gifthåndteringsanlægget bør indgå i virksomhedens be-
redskabsplan. 

3.2.12 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 Gifthåndteringsanlægget har været 
varslet for Kommunekemi A/S den 27. oktober 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 3. november 2009 har Nyborg Kommune meddelt at kommu-
nen ikke har bemærkninger til udkastet. 
 
Ved e-mail af 1. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstilsy-
net ikke har bemærkninger til udkastet. 
 
Ved e-mail af 12. november 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafde-
lingen meddelt at Beredskabet ikke har 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, virksomheden 
etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der 
regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
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 anden 
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 
Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse af 15. maj 
1978. 

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 og 
100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljø-
beskyttelseslovens §§ 99 og 100 



 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og mil-
jø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underret-
ning 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 senest være modtaget den 22. december 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, u-
de@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, 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  
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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 - Gifthåndteringen 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

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

Oplysninger om anlæggets art 

Gifthåndteringsanlægget er etableret i 1978 med det formål at overføre flydende gif-
tigt affald til forbrændingsanlæggene. Dette sker for at undgå kontaminering af de 
eksisterende tanke og rørledninger for transport af flydende affald uden væsentligt 
indhold af klassificerede giftstoffer. Overførslen sker med speciel 1500 liter trans-
portbeholder (gifttank) via doseringsanlæg til forbrændingsanlæggene.  
 
Gifthåndteringen anvendes derudover til omemballering og neddeling af isocyanater 
og lignende stoffer, der ikke kan overføres til forbrænding via gifttanken f.eks. på 
grund af deres sure eller reaktive egenskaber samt konsistens.  
 
 

Oplysninger om etablering 

Gifthåndteringen er første gang miljøgodkendt af Miljøstyrelsen i maj 1978. Godken-
delsen blev efterfølgende indklaget og stadfæstet af Miljøankenævnet i juni 1978. 
 
Efter uheld med gifttanken i maj 1980 har Miljøstyrelsen stillet yderlige vilkår for drif-
ten af gifthåndteringen i februar 1981. 
 
 

Oplysninger om anlæggets placering 

Plan over virksomhedens placering og oversigtsplan med angivelse af bygninger 
samt planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår af den 
generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s.  
 
Plan over placering af gifthåndteringen og giftdoseringsanlægget er markeret på 
Oversigtsplan, tegning nr. 244-00-50-0102. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Gifthåndteringen 

Beskrivelse af anlæggets indretning 

Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den Gene-
relle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Plan over indretningen af gifthåndteringen med angivelse af afkast fra kulfilter og væ-
sentligste støjkilder fremgår af udluftning, gifthåndtering, tegning nr. GIH-30002-00. 
 
Gifthåndteringen består af følgende hovedkomponenter: 
 

 Tromleåbner   
 Tromlemanipulator 
 Ventilationsanlæg 
 Prøvebeholder 
 Gifttanke 
 Overløbs-/vandtank 
 Giftdoseringsanlæg for tilkobling til ”giftlanse” 
 

Selve gifthåndteringsanlægget befinder sig under tag og er indhegnet med trådhegn, 
men det udgør ikke en lukket bygning. 
 
Adgangsveje og intern transport 
Transport af affald til anlægget sker med gaffeltruck ligesom gifttankene transporte-
res til og fra giftdoseringsanlægget for giftlansen med gaffeltruck. Placeringen af til-
koblingsanlægget er markeret på oversigtsplan, tegning nr. 244.-00-50-0102. 
 
Oplagring 
Der sker ingen oplagring af affald i selve gifthåndteringen udover et mindre arbejds-
lager. Emballeret affald tilkøres i takt med behandlingen. Oplag af affald til behand-
ling i gifthåndteringen sker i separat gift- og ISO-lager i lagerhal II.  
 
Hjælpestoffer 
Da gifthåndteringens opgave er at omemballere og neddele affald inden forbrænding, 
benyttes ingen hjælpestoffer på anlægget udover emballager, el-energi (anvendt til 
feemstilling af trykluft) til tromlevender, pumpe, omrører m.v. samt den 
vand/glycolblanding, som findes i overløbs-/vandtanken. 
 
 

Beskrivelse af anlæggets produktion 

Gifthåndteringen er i drift på ugens 5 hverdage indenfor normal arbejdstid: kl. 06:30-
15:00. I enkelte tilfælde er anlægget i drift udenfor normal arbejdstid eller i weeken-
den. Afbrænding af indholdet i gifttankene via giftlansen styres af forbrændingsan-
læggene og kan ske alle dage i alle døgnets 24 timer. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Gifthåndteringen 

 
En systematisk beskrivelse af procesforløb/aktiviteter og produktioner fremgår af gift-
håndtering, PI-diagram, tegn nr. GIH-80002-09. 
 
I gifthåndteringen foregår 2 forskellige produktioner:  
 

 Omemballering af emballeret giftigt affald fra transportemballager til gifttank 
med henblik på afbrænding via giftlansen og 

 Omemballering af emballeret giftigt affald fra større transportemballager til 25 
liters plastdunke/fade med henblik på forbrænding via direkte indfyring af 
dunkene. 

 
Omemballering til gifttank 
Omemballering til gifttanken sker fra øverste dæk i gifthåndteringen, hvor flydende 
affald med behandlingsordren GIFT og pH større end 7 pumpes til gifttanken på un-
derste dæk. Forud for overpumpningen foretages en prøveblanding i en prøvebehol-
der af vægtede prøver af det affald, som ønskes blandet i den aktuelle charge sam-
men med en bestemt prøvemængde fra den foregående charge i henhold til driftsvej-
ledningen for anlægget. Det sidste skyldes, at gifttanken ikke kan tømmes fuldstæn-
digt. 
 
Prøvebeholderen er forsynet med termoføler, som registrerer evt. temperaturstigning 
som tegn på kemisk reaktion. For at chargen kan godkendes for overpumpning til 
gifttanken, må temperaturstigningen højst være 5 ºC inden for 1 time. 
 
Til anlægget er knyttet 2 stk. mobile gifttanke på hver 1500 liter. Tankene er udført 
som tryktanke med sikkerhedsventil, påfyldningsstuds, koblinger for uhelds-
/vandtank, rørledning til giftlanse, AFFU-anlæg og nitrogen. Begge tanke er forsynet 
med eldrevet røreværk samt multistik for tilslutning af indbygget temperaturføler. 
 
Overløbstanken er etableret for at kunne opfange/neddæmpe en evt. reaktion i gift-
tanken og består af 2 separate kamre. Det forreste kammer - overløbstanken på 4 m3 
- er påfyldt ca. 1200 liter vand/glycolblanding og virker ved overtryk i gifttanken som 
en scrubber for de gasser, som under påfyldning og eventuel reaktion i gifttanken 
ledes ud gennem overløbstanken og videre gennem kulfilteret. Ved en temperatur-
forøgelse i gifttanken er det muligt at pumpe vand/glycolblanding fra den andet kam-
mer - vandtanken på 2 m3 - som kølevand til gifttanken. Endelig kan overløb fra gift-
tanken via lukket system ledes til uheldstanken. 
 
Stiger temperaturen i gifttanken til over 50 C eller er temperaturstigningen større 
end 0,5 C/minut, udløses temperaturalarm via SRO-anlægget. Se giftdoseringsan-
læg, PI-diagram, tegning nr. 250-12-55-0001 og giftledning, PI-diagram, tegning nr. 
250-12-55-0002. 
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Efter fyldning transporteres gifttanken til anlægget for tilkobling til giftlansen. Anlæg-
get er placeret umiddelbart vest for Forbrændingsanlæg III. Gifttanken placeres på 
vejeceller, så flowet i fødeledningen til giftlansen til stadighed kan følges. Se gift-
håndtering, PI-diagram, tegning nr. GIH-80002-09.  
 
I 2008 er der via gifttanken behandlet ca. 60 tons affald.  
 
Omemballering til 25 liters dunke eller tømte fade/tromler 
Denne omemballering foretages på nederste dæk i gifthåndteringen ved hjælp af en 
stationær tromlevender eller manipulator. Flydende affald overføres til 25 liters plast-
dunke - fast og pastøst affald til tømte fade eller opskårne tromler, som efterfølgende 
forsynes med specielt advarselsmærket plastpose - såkaldt risikopose. Kun affald 
med behandlingsordren ISO behandles på denne måde. 
 
Dunke og fade/tromler anbringes på paller og transporteres med gaffeltruck til for-
brænding ved direkte indfyring via tromletransportbånd til rotérovnene. 
 
Giftdoseringsanlæg 
Til indfyring af giftaffald er indrettet et såkaldt giftdoseringsanlæg for tilkobling af gift-
tanken til giftledningen. Giftdoseringsanlægget består af en let bygning med vejecel-
ler og spildbakke, hvor tilkoblingen af gifttanken til rørledningen til giftlansen finder 
sted.  
 
Fra beholderen overføres affaldet ved hjælp af nitrogentryk til rotérovnen på et af 
forbrændingsanlæggene via separat indfyringsledning fra giftdoseringsanlægget til en 
såkaldt giftlanse i fyrfronten. Indfyringsledningen er dobbeltvægget med overvågning 
af N2-trykket i mellemrummet. En eventuel lækage på inderrøret får således ikke 
konsekvenser for omgivelserne og enhver lækage vil medføre en trykændring, som 
kan overvåges fra kontrolrummet. Udover trykket overvåges ligeledes temperaturen i 
tanken fra kontrolrummet under afbrændingen. Stiger temperaturen i gifttanken til 
over 50 C eller er temperaturstigningen større end 0,5 C/minut, udløses tempera-
turalarm via SRO-anlægget. Se giftdoseringsanlæg, PI-diagram, tegning nr. 250-12-
55-0001 og giftledning, PI-diagram, tegning nr. 250-12-55-0002.  
 
Inden tilslutning af gifttanken tæthedsprøves giftledningen med 3 bar N2. 
 
I stedet for gifttanken kan på tilsvarende måde tilsluttes en 0,9 m3 tryktank for 
CFC/Halon-gasser. I 2008 er der behandlet ca. 45 tons af denne type affald.  
 
 

Procesbeskrivelse 

19. oktober 2009 – NJO/njo - version 3 Side 5 af 10 
Anl_Tekn_Beskriv_Gifthandtering (3).doc 



Anlægsteknisk beskrivelse - Gifthåndteringen 

Driftsvejledninger, driftsinstrukser og arbejdsinstrukser indeholdende detaljerede 
gennemgange af processerne samt miljø- og arbejdsmiljøforhold er beskrevet i 
Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS og omfatter: 
 

 244/00/DV 001 Driftsvejledning for gifthåndteringen 

 244/00/AI 002 Neddeling af flydende, pastøst eller fast pesticid og andet 
giftaffald 

 244/00/AI 003 Neddeling af flydende pastøse isocyanater og stoffer med 
ISO-lignende reaktion 

 244/00/AI 005 Overførsel af gift til gifttank 

 244/00/DB 001 Dalmec manipulator 

 250/00/DI 004 Afbrænding af giftaffald og haloner via giftlanse på F I, F III 
og F IV 

 
 

Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgængelige 
teknik 

Etableringen af gifthåndteringen er valgt ud fra en beslutning om ikke bevidst at kon-
taminere rørledninger, pumper og tanke med klassificerede giftstoffer. Dette er pri-
mært sket for ikke at komplicere arbejdsmiljøforholdene ved reparation og vedlige-
holdelse af anlæggene samt for ikke at forværre miljø- og arbejdsmiljøpåvirkningerne 
i tilfælde af lækager underpumpning af flydende organisk affald til forbrænding. 
 
Placeringen af anlægget på arealet er ikke et resultat af logistisk planlægning, men er 
historisk betinget.    
 
For at minimere konsekvenserne af et eventuelt uheld under indpumpning på eller 
ved utilsigtet reaktion i tanken er der etableret en uheldstank til opsamling af overløb 
og nedkøling af gifttanken.  
 
 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger 
 
Luftforurening 
Anlægget er etableret som et åbent byggeri med henblik på bortventilation af diffuse 
emissioner fra håndteringen af hensyn til brand og arbejdsmiljø. Ved selve ompump-
ningen af affaldsprodukterne benyttes dog mekanisk ventilation i form af punktafsug. 
De afsugede gasser passerer inden afkast over anlægget et kulfilter, som tilbagehol-
der hovedparten af de organiske stoffer. Det maximale afkast udgør 2.800 m3/h. Kul-
lene udskiftes 2 gange om året og de brugte kul bortskaffes ved forbrænding på egne 
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anlæg. 
 
Ventilationsluften renses gennem kulfilter og afkastet fra kulfilteret sker umiddelbart 
over taget på gifthåndteringen. Se udluftning, gifthåndtering, tegning nr. GIH - 30002-
00. De aktive kul i filteret skiftes rutinemæssigt 2 gange årligt.  
 
Ved neddeling af sure, reaktive affaldsstoffer som f.eks. syrechlorider i gifthåndterin-
gen renses de afsugede gasser i den basiske scrubber på neutralisationsanlægget. 
Afkastet herfra sker i ca. 20 meters højde over taget på tromletømning IV.  
 
Ved trykudligning fra gifttanken i tilfælde af forstoppelse af giftledningen/-lansen sker 
dette til AFFU-anlægget, således at der ikke udsendes giftstoffer til omgivelserne. 
 
Der afbrændes kun gift fra doseringsanlægget, når det pågældende forbrændingsan-
læg er i normal drift. 
 
Spildevand 
Der fremkommer ikke spildevand fra gifthåndteringen. Anlægget er placeret på be-
tonbund med fald mod lukket brønd.  
 
Støj 
Anvendelse af trykluftdrevet, mekanisk tromleåbner er den mest støjende aktivitet i 
gifthåndteringen. Anvendelsen er dog kun kortvarig og derfor uden betydning for den 
samlede støjpåvirkning fra virksomheden. Primært af hensyn til operatøren er der 
dog anskaffet en manuel tromleåbner.    
 
Der henvises i øvrigt til den seneste statusrapport, som beskriver de generelle støj-
forhold omkring virksomheden. 
 
Affald 
Forurenet emballage, som har været i forbindelse med giftaffald vil i lighed med de 
øvrige affaldsfraktioner blive brændt på Kommunekemis egne anlæg og ikke indsam-
let til genbrug. 
 
Spild/regnvand samles i den lukkede brønd ved anlægget og bortskaffes med slam-
suger til forbrænding via slamtankene eller med egnede emballager. Opfej og ab-
sorptionsmiddel samles i brugte tromler og indfyres til forbrænding via tromlebanen.   
 
 
 
Jord og grundvand 
Oplysninger om påvirkninger af jord og grundvand fremgår af den generelle anlægs-
tekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 

19. oktober 2009 – NJO/njo - version 3 Side 7 af 10 
Anl_Tekn_Beskriv_Gifthandtering (3).doc 



Anlægsteknisk beskrivelse - Gifthåndteringen 

Til- og frakørsel 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivelse 
af Kommunekemi a/s. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

Afkastet fra ventilationsanlægget i gifthåndteringen sker gennem kulfilter alternativt 
gennem den basiske scrubber i neutralisationsanlægget. De aktive kul skiftes min. to 
gange årligt. 
 
Gifttankene efterses 1 gang årligt, trykprøves og godkendes hver 5. år. De er under 
fyldning og under brug temperaturovervågede. I tilfælde af trykstigninger som følge af 
reaktioner i affaldet under opfyldningen, blæses et eventuelt overtryk ud gennem sik-
kerhedsventilen til en overløbstank og videre gennem en vandtank til vask af udblæ-
ste gasser. 
 
Giftledningen tæthedsprøves inden hver ibrugtagning ligesom der under brug er tryk-
overvågning af mellemrummet i den dobbeltvæggede ledning.  
 
Afbrændingen af indholdet i gifttanken sker på et af de 3 forbrændingsanlæg, hvis 
emissioner kontrolleres og overvåges i henhold til anlæggenes miljøgodkendelser.  
 
Der er indrettet særlige omklædningsfaciliteter for medarbejderne i gifthåndteringen 
til i- og afklædning af sikkerhedsudstyr. 
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvejlednin-
ger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- og sikkerheds-
ledelsessystem - KKMS. 
 
  

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

Kommunekemi er omfattet af Miljø- og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelser 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Analyse af risikoen for 
større uheld på gifthåndteringen er udført af Rambøll i 2003.  
 
3 scenarier for uheld i form af brand, reaktion i gifttank og spild af isocyanat er gen-
nemgået og i alle 3 tilfælde er sandsynligheden beregnet at være lav. Med de eksi-
sterende sikkerhedsbarrierer vurderes risikoen at være under det nævneværdige i 
forhold til naboerne. Risikoen for medarbejderne gælder især operatøren, som kan 
spilde giftige stoffer på tøj og hud. Af samme årsag er der krav om brug af sikker-
hedsudstyr. Med de gældende sikkerhedsregler vurderes risikoen for medarbejderne 
at være begrænset.  
 

19. oktober 2009 – NJO/njo - version 3 Side 8 af 10 
Anl_Tekn_Beskriv_Gifthandtering (3).doc 



Anlægsteknisk beskrivelse - Gifthåndteringen 

Risikovurderingen anbefaler dog yderligere 3 sikkerhedsbarrierer: 
 

 Montering sprængplade på nedblæsningstank 
 Etablering af persiennegardin mod regn i isocyanatneddelingen 
 Sprinklerdyser vendes væk fra isocyanatneddelingen 

 
Alle 3 anbefalinger er gennemført. 
 
Beredskabsforhold 
Som følge af affaldets indhold af flygtige brandbare stoffer og tilstedeværelsen af ud-
slipskilde, er anlægget omfattet af Atex-lovgivningen og klassificeret herefter. 
 
TT IV er zoneklassificeret i henhold til angivelse på tegning 200-00-50-0013. 
 
For at reducere risikoen for brandspredning fra en brand i tromletømning IV er sydsi-
den af gifthåndteringen forsynet med sprinkling. 

 

Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

Se den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi. 
 

Ikke teknisk resume 

Gifthåndteringsanlægget på Kommunekemi benyttes til omemballering og neddeling 
af større emballager med giftigt affald med henblik på forbrænding på virksomhedens 
3 forbrændingsanlæg for farligt affald. Denne indfyringsmetode er valgt for at undgå 
unødige arbejdsmiljømæssige påvirkninger af personalet i forbindelse med vedlige-
holdelse af tanke, rør og pumper. 
  
Flydende giftstoffer omemballeres i gifthåndteringen til gifttanke på 1500 liter, som 
tilsluttes giftdoseringsanlægget, hvorfra de indfyres gennem separat rørsystem i roté-
rovnene ved hjælp af nitrogentryk. CFC-/halongasser indfyres ligeledes gennem gift-
ledningen. 
 
Faste, flydende og reaktive affaldsprodukter omhældes på mindre emballager og indfy-
res i disse emballager direkte i forbrændingsanlæggenes rotérovne via rullebane. 
 
 

Tegninger 

 244-00-50-0102 Oversigtsplan 
 GIH - 30002-00 Udluftning, gifthåndtering 
 GIH - 80002-09 Gifthåndtering, PI-diagram 
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 250-12-55-0001 Giftdoseringsanlæg, PI-diagram 
 250-12-55-0002 Giftledning, PI-diagram 
 200-00-50-0013 Zoneklassificeret  

 



  

 

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-Gifthåndtering
	Revision af Gifthåndtering.pdf
	1.  INDLEDNING
	2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for revurderingen
	Generelle forhold
	Indretning og drift
	Luftforurening
	Lugt
	Spildevand
	Støj
	Affald
	Jord og grundvand
	Indberetning/rapportering
	Driftsforstyrrelser og uheld
	Risiko/forebyggelse af større uheld
	Ophør


	3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	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
	3.2.4 Lugt
	3.2.5 Spildevand
	3.2.6 Støj
	3.2.7 Affald
	3.2.8 Jord og grundvand
	3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld
	3.2.12 Ophør
	3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
	3.4 Udtalelser/høringssvar
	3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.4.2 Inddragelse af borgere mv.





	4.  FORHOLDET TIL LOVEN
	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_Gifthandtering (3)
	version 3
	Oplysninger om ansøger og ejerforhold
	Oplysninger om anlæggets art
	Oplysninger om etablering
	Oplysninger om anlæggets placering
	Beskrivelse af anlæggets indretning
	Beskrivelse af anlæggets produktion
	Procesbeskrivelse
	Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgængelige teknik
	Forslag til vilkår og egenkontrol
	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld
	For at reducere risikoen for brandspredning fra en brand i tromletømning IV er sydsiden af gifthåndteringen forsynet med sprinkling.
	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør
	Ikke teknisk resume
	Tegninger

	bagside-Gifthåndtering

