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1.  INDLEDNING 
 
Modtagerampen er etableret i 1973 før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden 
og Cisternevognstømningen er etableret i 1977 og senere udvidet i 1985 og 
1986. 
 
Modtagerampen anvendes til modtagelse af lastbiler, skibscontainere og 
godsvogne med emballeret affald. 
 
Cisternevognstømningen anvendes til modtagelse af uemballeret flydende 
affald i slamsugere, tankbiler og cisternevogne. 
 
Cisternevognstømningen er først miljøgodkendt i 1977. Afgørelsen omfatter 
hele Modtagerampen og Cisternevognstømningen og er en sammenskriv-
ning 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: 
 
 23. februar 1977, Godkendelse af anlæg til tømning af cisternevog-

ne. 
 4. oktober 1985, Godkendelse til ændring af cisternevognstømnin-

gen. 
 20. februar 1986, Godkendelse til ændring af cisternevognstømnin-

gen. 
 

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 
meddelt 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 
Modtagerampe og Cisternevognstømningen vil kunne drives uden væsent-
lige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med den 
reviderede miljøgodkendelsen. 
  
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 miljøgodkendelser, som er mere 
end 8 år gamle: 
 
 23. februar 1977, Godkendelse af anlæg til tømning af cisternevog-

ne. 
 4. oktober 1985, Godkendelse til ændring af cisternevognstømnin-

gen. 
 20. februar 1986, Godkendelse til ændring af cisternevognstømnin-

gen. 
 

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 Alle partier af affald til Modtagerampe og Cisternevognstømning 
skal være deklareret, og kontrolleret op mod deklarationen. 

 
B2 Partier af affald til Modtagerampe og Cisternevognstømning skal 

analyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at ind-
holdet er i overensstemmelse med deklarationen. 
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B3 Vakuumtankene skal være forsynet med max og max-max – alar-
mer. Max-max – alarm skal lukke for yderligere indpumpning på 
tanken. 
 

B4 Tømning af lastbiler/slamsugere til Cisternevognstømning skal fore-
gå under opsyn og lastbilerne skal være placeret på påfyldnings-
spildbakken under tømningen. Spildbakken skal tilbageholde det 
spild der kan forekomme når tømningsslangen afmonteres på tank-
bilen. Spildet skal efterfølgende fjernes. 
 

B5 Befæstet areal ved læsserampe og spildbakke og tankbassin ved 
Cisternevognstømning skal holdes rene og ryddelige. 

 
B6 Oplag af affald ved Cisternevognstømningen må kun forekomme i 

vakuumtankene. 
 

Luftforurening 

C1 Cisternevognstømning skal tilkobles Kommunekemis centrale an-
læg for afsugning af gasser (AFFU-anlægget), således at de afsu-
gede gasser forbrændes på Kommunekemis forbrændingsanlæg. 
Såfremt AFFU-anlægget er ude af drift skal indpumpningen til va-
kuumtankene stoppes øjeblikkeligt, og den må først genoptages, 
når afsugningen er genetableret. 

Lugt 

D1 Modtagerampen og Cisternevognstømningen må ikke give anled-
ning til væsentlige lugtgener i omgivelserne uden for virksomhedens 
areal, og eventuel diffus emission fra utætte emballager, spild eller 
tanke skal undgås i videst mulig omfang. Der skal således føres 
daglig kontrol med tankene, når anlægget er i drift, således at utæt-
heder m.v., der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver 
repareret så snart de er konstateret. 

Spildevand 

E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra Modtagerampe og Cister-
nevognstømning kan ledes til Kommunekemis system for udledning 
af regnvand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kon-
trol under overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- 
og overfladevand. 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. Modtagerampe og Cisternevognstømning skal indrettes og 
drives på en sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede 
virksomhed overholdes. 
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Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra Modtagerampe og Cisternevognstømning kan behandles 

på Kommunekemis egne anlæg. 

Jord og grundvand 

H1 Befæstede arealer, hvorpå der opbevares affald, samt spildbakke og 
tankbassin på Cisternevognstømning, skal kunne tilbageholde de 
opbevarede stoffer hvis der opstår spild. For at sikre dette skal area-
ler, spildbakke og tankbassin inspiceres for revner og slid, herunder 
at fugerne er hele og vedhæftende, en gang pr. kalenderår.  
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 

 
H2 Vakuumtanke i Cisternevognstømningen skal inspiceres (tankinspek-

tion) hvert 5 år. Første gang inden udgangen af 2011.  
 

Tankinspektionen skal foretages af et firma / laboratorium som er 
accepteret af Miljøcenter Odense. 
 

H3 Senest 1 måneder inden en tankinspektion skal virksomheden frem-
sende en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. Inspektionsplanen 
skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige og indvendige un-
dersøgelser de pågældende tanke planlægges underkastet. 

 
Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter Odense, inden 
inspektionen udføres. 
 

H4 Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som til hver en tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på 
forlangende. Inspektionsrapporten skal indeholde følgende oplysnin-
ger: 

 
- 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 
tankinspektion 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. 
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Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
I1 Der skal føres en driftsjournal for tilstanden af Modtagerampe og 

Cisternevognstømning. Dette medfører notering af: 
 

- dato og hovedresultater for tankinspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
- vedligeholdelse og reparationer. 
 

I2 Der skal føres journal over eftersyn af befæstede arealer og spild-
bakke og tankbassin, med dato for eftersyn, reparationer og udskift-
ninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrel-
ser. 
 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

I3 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr, herunder kritiske komponenter som, max og max-max – alar-
mer på vakuumtankene og effektmåler og temperaturmåler på pum-
per. 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. 

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 Modtagerampe og Cisternevognstømning skal indgå i virksomhe-

dens samlede sikkerhedsrapport, ligesom anlæggene skal indgå i 
virksomhedens beredskabsplan. 

Ophør 

 
L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af Modtagerampe og Ci-

sternevognstømning træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare og for at bringe området tilbage i tilfredsstil-
lende tilstand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af 
tilsynsmyndigheden, og 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 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 

Kommunekemi råder over en Modtagerampe til modtagelse af lastbiler, 
skibscontainere og godsvogne med emballeret affald og et tankanlæg til 
modtagelse af uemballeret flydende affald (Cisternevognstømning), der 
modtages i slamsugere, tankbiler og cisternevogne. 
 
Modtagerampen og Cisternevognstømning er eksisterende anlæg, som er 
etableret i forbindelse med etableringen af Kommunekemi. Placeringen er 
oprindelig valgt ud fra den tætte tilknytning til det nu nedlagte sporareal og 
dettes placering i forhold til banenettet. 
 
På modtagerampen sker tømning af skibscontainere, lastbiler og godsvog-
ne med gaffeltrucks. Fra modtagerampen køres affaldet til lager, til produk-
tionsforberedelsesanlæg eller direkte til behandlingsanlæggene med trucks 
eller ladvogne trukket af en sættevognstrækker. En del af det emballerede 
flydende affald transporteres på rullebane til Tromletømningsanlæg IV, som 
er beliggende umiddelbart øst for Modtagerampen. 
 
Der modtages cirka 5.000 ton emballeret affald. 
 
Ved Cisternevognstømningen tømmes slamsugere, tankbiler og cisterne-
vogne med flydende uemballeret affald. Affaldet består hovedsagelig af spil-
devand, olieaffald, halogenholdigt affald og andet affald.  
 
Der tømmes ca. 600 stk. slamsugere og tankbiler pr. år, svarende til ca. 
14.000 ton uemballeret affald. 
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Anlægget er konstrueret som et lukket system og fortrængte gasser fra ind-
pumpning på vakuumtankene emitteres ikke til omgivelserne men afsuges 
af AFFU-anlægget til afbrænding på forbrændingsanlæggene. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Modtagerampe og Cisternevognstømning er etableret i overensstemmelse 
med den fysiske planlægning for området. Modtagerampe og Cisterne-
vognstømning er placeret på matr. 1 acx som er beliggende i byzone. Om-
rådet er omfattet af Nyborg Kommunes kommuneplan 2001, Erhvervsområ-
de Øst, område 1. E.11, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervs-
formål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. Delanlægget er desuden 
placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, 
Erhvervsområde øst – et område til erhvervsformål, miljøbelastende virk-
somheder, se endvidere bilag B. 
 
Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne Tar-
co Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende umiddel-
bart nord for Kommunekemi a/s. 
 
Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til Modtagerampe og Ci-
sternevognstømnings 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  
Modtagerampe og Cisternevognstømning på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at driften af Modtagerampe og Cisternevognstøm-
nings er i overensstemmelse med den foreliggende planlægning for areal-
anvendelsen. 
 
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 
Modtagerampe og Cisternevognstømning vurderes delanlægget ikke at ha-
ve nogen påvirkning af Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at 
emissionen fra Modtagerampe og Cisternevognstømning ikke vil have be-
tydning for områdets målopfyldelse. 
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3.1.3 Nye lovkrav 

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

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

I referencedokumentet om BAT (bedste tilgængelige teknik) i forbindelse 
med emissioner fra oplagring, juli 2006 er anført ved forebyggelse og ned-
bringelse af udledninger fra tanke ved normal drift. De emissionsbegræn-
sende foranstaltninger der foreslås er: 
 

 inspektion og vedligeholdelse 
 placering og layout 
 tankfarve 
 emissionsminimeringsprincip ved oplagring i tanke 
 overvågning af VOC’er 

 
Endvidere er der anført følgende emissionsbegrænsende foranstaltnin-
ger i forbindelse med potentielle udledninger i forbindelse med skader 
og (større) ulykker. 
 

 sikkerheds- og risikostyring 
 driftsprocedurer og uddannelse 
 lækager på grund af tæring og/eller erosion 
 driftsprocedurer og instrumentering til forebyggelse af overfyld-

ning 
 instrumentering og automatisering til detektion af lækager 
 risikobaseret tilgang til mulig forurening af jord under tank 
 jordbeskyttelse omkring tank (inddæmning) 
 antændelige områder og antændelseskilder 
 brandbeskyttelse 
 brandbekæmpelsesudstyr og 
 inddæmning af forurenet brandslukningsmiddel. 
 

Det er Miljøcenter Odenses vurdering at nærværende delanlæg er i over-
ensstemmelse med BAT for lagring. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis Modtagerampe og Cisternevognstømning 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. 
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3.2.2 Indretning og drift 

Alle partier af affald til Modtagerampe og Cisternevognstømning bør være 
deklareret, og kontrolleret op mod deklarationen. 
 
Partier af affald til Modtagerampe og Cisternevognstømning bør analyseres 
stikprøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i overens-
stemmelse med deklarationen. 
 
Vakuumtankene bør være forsynet med max og max-max – alarmer og 
max-max – alarm bør lukke for yderligere indpumpning på tanken. 
 
Tømning af lastbiler/slamsugere til Modtagerampe og Cisternevognstøm-
ning bør foregå under opsyn og lastbilerne skal være placeret på påfyld-
ningsspildbakken under tømningen. Påfyldningsspildbakken bør tilbagehol-
de det spild der kan forekomme når påfyldningsslangen afmonteres på 
tankbilen. Spildet skal efterfølgende fjernes. 
 
Befæstet areal ved Læsserampe og spildbakke og tankbassiner ved Cister-
nevognstømning bør holdes rene og ryddelige. 
 
Af hensyn til fare for forurening af jord og grundvand bør oplag af affald ved 
Cisternevognstømningen kun ske i vakuumtankene. 

3.2.3 Luftforurening 

Cisternevognstømning bør tilkobles Kommunekemis centrale anlæg for af-
sugning af gasser (AFFU-anlægget), således at de afsugede gasser for-
brændes på Kommunekemis forbrændingsanlæg. Såfremt AFFU-anlægget 
er ude af drift bør indpumpningen til vakuumtankene stoppes øjeblikkeligt, 
og den må først genoptages, når afsugningen er genetableret. 

3.2.4 Lugt 

Delanlæggene bør ikke give anledning til væsentlige lugtgener i omgivel-
serne uden for virksomhedens areal, og eventuel diffus emission fra spild 
eller tanke bør undgås i videst mulig omfang. Der bør således føres daglig 
kontrol med tankene, når anlægget er i drift, således at utætheder m.v., der 
kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repareret så snart de er 
konstateret. 

3.2.5 Spildevand 

Uforurenet regnvand og overfladevand fra Modtagerampe og Cisterne-
vognstømning kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regn-
vand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under over-
holdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. 
Forurenet regnvand 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. Modtage-
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rampe og Cisternevognstømning bør indrettes og drives på en sådan måde, 
at disse støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

3.2.7 Affald 

Affald fra Modtagerampe og Cisternevognstømning behandles på Kommu-
nekemis egne anlæg. 

3.2.8 Jord og grundvand 

Befæstede arealer, hvorpå der opbevares affald samt spildbakke og tank-
bassin på Cisternevognstømning bør for at sikre en fortsat tilbageholdelse 
af de opbevarede stoffer, hvis der opstår spild, en gang pr. kalenderår in-
spiceres for revner og slid, herunder at fugerne er hele og vedhæftende.  
 
Resultatet af inspektionen bør indføres i virksomhedens vedligeholdelses-
system. Konstaterede skader bør straks repareres. 
 
Vakuumtanke i Cisternevognstømningen bør inspiceres (tankinspektion) 
hvert 5 år og tilsynsmyndigheden bør have adgang til at se inspektionsrap-
porten, så snart den foreligger. 
 
Tankinspektionen bør foretages af et firma / laboratorium som er accepteret 
af Miljøcenter Odense. 
 
Senest 1 måneder inden en tankinspektion skal virksomheden fremsende 
en inspektionsplan til Miljøcenter Odense og inspektionsplanen skal god-
kendes af Miljøcenter Odense, inden inspektionen udføres. 

 
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger. 
 
Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektions-
rapporterne berettiger hertil. 

3.2.9 Indberetning/rapportering 

Der bør føres en journal for tilstanden af Modtagerampe og Cisternevogns-
tømning. Dette medfører notering af: 
 

- dato og hovedresultater for tankinspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
- vedligeholdelse og reparationer. 
 

Der bør føres journal over eftersyn af befæstede arealer og spildbakke og 
tankbassin, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplys-
ninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 
 
Der bør føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, her-
under kritiske komponenter som, max og max-max – alarmer på vakuum-
tankene og effektmåler og temperaturmåler på pumper. Konstateres mang-
lende funktion bør dette straks udbedres. 
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Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til til-
synsmyndigheden og journalerne bør opbevares på virksomheden i mindst 
3 år. 

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 

 
Kommunekemi a/s er omfattet af Risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-
virksomhed og har udarbejdet en sikkerhedsrapport for anlægget. 
 
Modtagerampe og Cisternevognstømning er omfattet af risikomyndigheder-
nes afgørelse af 21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse ved-
rørende sikkerhedsniveau. 
 
Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større 
uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør 
indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende 
sikkerhedsrapport. 
 
Modtagerampe og Cisternevognstømning bør indgå i virksomhedens sam-
lede sikkerhedsrapport, ligesom Modtagerampe og Cisternevognstømning 
bør indgå i virksomhedens beredskabsplan. 
 
Worst-case scenariet for større uheld (stor pølbrand) rækker ikke uden for 
virksomhedens eget område. Miljømyndighederne skal derfor i risikosam-
menhæng alene forholde sig til risikoen for forurening af jord og grundvand 
på virksomhedens område. 
 
Eventuelt spild samt vand/skum i forbindelse med en mulig indsats ved 
Modtagerampe og Cisternevognstømning vil kunne håndteres via eksiste-
rende systemer (spildevandssystem), der har kapacitet til at kunne håndtere 
større scenarier for uheld (pølbrand). 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke giver anledning 
til unødig risiko for forurening i forbindelse med et større uheld. 

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 Modtagerampe og Cisternevogns-
tømning har været varslet for Kommunekemi A/S den 30. oktober 2009. 
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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 16. november 2009 har Nyborg Kommune meddelt at kom-
munen ikke har bemærkninger til den fremsendte udkast til revurdering. 
 
Ved e-mail af 3. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstil-
synet ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast til revurdering. 
 
Ved e-mail af 10. november 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafde-
lingen fremsendt bemærkning til det fremsendte udkast til revurdering. 

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 afgørelsen. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. En revurdering af 
anlægget kræver ikke en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller 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 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
 23. februar 1977, Godkendelse af anlæg til tømning af cisternevogne. 
 4. oktober 1985, Godkendelse til ændring af cisternevognstømningen. 
 20. februar 1986, Godkendelse til ændring af cisternevognstømningen. 

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 - modtagerampe og tankanlæg til modtagelse af flydende affald  
(cisternevognstømning) 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Denne anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemis anlæg indeholder en beskri-
velse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø-, risiko- og beredskabsforhold.  
 
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 virksomhedens art og etablering 

Den første del af modtagerampen blev etableret i 1973 og den er senere arealmæs-
sigt udvidet i 1976, 1987 og 1993. Modtagerampen består af et betondæk, som op-
rindeligt blev anvendt til aflæsning af emballeret affald leveret med jernbane. I dag 
anvendes modtagerampen til aflæsning af emballeret affald leveret i skibscontainere 
og med lastbil. 
 
Tankanlægget til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) er etable-
ret i 1977 og senere udvidet i 1985 og 1986. Oprindeligt blev anlægget benyttet til 
tømning af jernbanetankvogne (cisternevogne) med flydende affald til Kommuneke-
mis tanklagre. I dag benyttes anlægget udelukkende til tømning af tankbi-
ler/slamsugere med specialaffald, som ikke er egnet til indpumpning på Kommune-
kemis store modtageanlæg for flydende affald. Tømningen sker via lukkede rørsy-
stemer over i specialtanke, som sættes under vakuum ved hjælp af vakuumpumper. 
Fra vakuumtankene pumpes affaldet videre til lagertanke i tankgård I eller II. Anlæg-
get kaldes i daglig tale for ”Cisternevognstømningen”. 
 
 

Oplysninger om virksomhedens 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.  
 
Både tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) og mod-
tagerampen er placeret i tilknytning til det tidligere sporarealet ud mod Lindholmvej. 
Plan over placering af de beskrevne anlæg fremgår af Oversigtsplanen, tegning nr. 
GEN-10002. 

 

Indretning 

Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den gene-
relle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - modtagerampe og tankanlæg til modtagelse af flydende affald  
(cisternevognstømning) 

Anlæggene består af følgende hovedkomponenter:  
 

Modtagerampe 
 Rampedæk 

 Rampehal med inddækning på 2 sider 

 Rullebane til tromletømningsanlæg IV 

 Mandskabsrum 

 Pallevægt  

 Sporareal (henlagt) 

 

Tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømning) 
 2 stk. opretstående 40 m3 vakuumtanke med tilhørende tankbassin 

 Bygning for styretavle og vakuumpumper (pumpehus) 

 Spildbakke for tømning af tankbiler m.v. 

 Opkobling til AFFU-anlæg 

 Arbejdsplatforme til brug ved tømning og rensning af tankbiler/slamsugere. 

 Sporareal (henlagt) 
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Anlægsteknisk beskrivelse - modtagerampe og tankanlæg til modtagelse af flydende affald  
(cisternevognstømning) 

Adgangsveje og intern transport 
 
Modtagerampe 
På modtagerampen tømmes skibscontainere og lastbiler for deres indhold af embal-
leret affald.  
 
Tømning af skibscontainere og lastbiler sker med gaffeltrucks. Fra modtagerampen 
køres affaldet til lager, til produktionsforberedelsesanlæg eller direkte til behandlings-
anlæggene med trucks eller ladvogne trukket af en sættevognstrækker. En del af det 
emballerede flydende affald transporteres på rullebane til Tromletømningsanlæg IV, 
som er beliggende umiddelbart øst for modtagerampen. 
 
Tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømning) 
Transport af affald fra tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevogns-
tømning) til tanklageret sker udelukkende med pumper gennem lukkede rørsystemer. 
 
 

Oplagring 
 
Modtagerampe 
Der findes ikke på selve modtagerampen oplagring af emballeret affald ud over et 
arbejdslager, som fjernes ved arbejdstids ophør. Der kan dog være parkeret sætte-
vogne med emballeret affald klar til forbrænding på vejarealerne foran modtageram-
pen. Disse vogne afhentes i løbet af natten eller weekenden af det vagtgående per-
sonale på forbrændingsanlæggene ved hjælp af anlæggets sættevogntrækker.  
 
Tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømning) 
Oplagring på anlægget til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) 
sker udelukkende i vakuumtankene. 
 

 

Beskrivelse af virksomhedens produktion 

 
Modtagerampe 
 
Driftstid og kapacitet 
Tømningen af skibscontainere og lastbiler sker indenfor normal arbejdstid dvs. kl. 
06:30 - 18:00 på ugens 4 første hverdage og kl. 06:30 - 13:00 på fredage. Anlægget 
er normalt lukket i weekenderne.  
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Anlægsteknisk beskrivelse - modtagerampe og tankanlæg til modtagelse af flydende affald  
(cisternevognstømning) 

I første halvår af 2007 er der på modtagerampen modtaget ca. 2.500 ton emballeret 
affald. 
 
Anlæggets indretning 
Modtagerampen består af en betonplatform på 90 x 6 meter samt en læsserampe i 
den nordlige ende på ca. 30 m2. En kort afkørselsrampe muliggør flytning af trucks til 
og fra rampen. 
 
Modtagerampen er overdækket af en tagkonstruktion og siderne mod sydvest og 
nordvest er inddækkede. Tag og inddækning består af sortlakerede profilstålplader. 
 
På modtagerampen findes en mindre opvarmet mandskabsbygning, hvorfra styringen 
af rullebanerne foregår og som giver mulighed for lettere kontorarbejde. 
 
Administrative procedurer 
Forud for modtagelse af emballeret affald modtages deklarationer fra affaldsleveran-
dører. En medarbejder i Kommunekemis Kundeserviceafdeling gennemgår deklarati-
oner og meddeler behandlings- og prøvetagningsordre på de enkelte affaldsleveran-
cer. På baggrund heraf udprinter personalet i porten en ladningsfortegnelser over de 
enkelte vogne. 
 
Arbejdets udførelse  
Tømningen af containerne sker på modtagerampen og leverancerne sendes fra mod-
tagerampen videre til behandling eller lager iht. behandlingsordrerne på ladningsfor-
tegnelsen. Konstateres der afvigelser i form af manglende eller overskydende embal-
lager rapporteres dette på ”KK-rundt”-formularen tilbage til affaldsvejlederne til op-
følgning. Ved større afvigelser tilkaldes den pågældende medarbejder fra Kundeser-
viceafdelingen straks.  
 
Prøveudtagningen følger prøveordren på ladningsfortegnelsen og udføres iht. gæl-
dende arbejdsinstruks.  
 
I tilfælde af tvivl omkring deklarationen eller beskaffenheden af affaldet foretager en 
medarbejder fra Kundeserviceafdelingen en visuel inspektion af emballagerne, inden 
den endelige behandlingsordre kan udstedes. 
 
Kontrolvejning foretages i nogle tilfælde med elektronisk pallevægt på modtageram-
pen.  
 
Miljø og sikkerhedsforhold 
Udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver på modtagerampen er detaljeret beskrevet i 
Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS og omfatter: 
 Prøvetagning af emballeret affald Reg nr. 212/00/AI 006 
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Anlægsteknisk beskrivelse - modtagerampe og tankanlæg til modtagelse af flydende affald  
(cisternevognstømning) 

 Håndtering af emballager i Modtagelsen Reg nr. 212/00/SI 001 

 Kontrol af tømning og rensning af 
40” skibscontainere Reg nr. 212/00/AI 008 

 Risikomærkning ved prøvetagning Reg nr. 212/00/BI 001 

 Prøvetagningskoder Reg nr. 212/00/BI 002 

 Brug af prøvetagningsudstyr Reg nr. 212/00/BI 003  

 
Tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømning) 
 
Driftstid og kapacitet 
I tankanlægget til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) tømmes 
slamsugere og tankbiler med flydende, uemballeret affald. Affaldet består hovedsa-
gelig af spildevand, olieaffald, halogenholdigt affald og andet organisk affald.  
 
Tømningen sker indenfor normal arbejdstid dvs. kl. 06:30 - 18:00 på ugens 4 første 
hverdage og kl. 06:30 - 13:00 på fredage. Anlægget er normalt lukket i weekenderne.  
 
I første halvår af 2007 er der på anlægget til modtagelse af flydende affald (Cisterne-
tømningen) tømt i alt ca. 300 stk. slamsugere og tankbiler samt tankcontainere sva-
rende til i alt ca. 7.000 tons uemballeret affald.  

 
Anlæggets indretning 
Tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) består af 2 
vakuumtanke med tilhørende vakuumpumper til tømning af det modtagne affald. Fra 
vakuumtankene pumpes affaldet efter prøvetagning videre til Tankgård I eller Oliean-
lægget for oplagring og klargøring til behandling. Se skitse over tankanlæg til modta-
gelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) på side 3 samt rørdiagram for 40 
m3 tanke, tegning nr. CIS-40012-07. Tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Ci-
sternevognstømning) er opbygget af følgende hovedkomponenter: 
 

Komponentnummer Navn Kapacitet Bemærkninger 

TNK 211 02 020 
Lodretstående 
vakuumtank 

40 m3 
Trykområde: Absolut vakuum til 

10 bars overtryk. 

TNK 211 02 021 
Lodretstående 
vakuumtank 

40 m3 
Trykområde: Absolut vakuum til 

10 bars overtryk. 

PUM 211 01 803 Transportpumpe 100 m3/h Løftehøjde 43 mVS 

PUM 211 01 804 Transportpumpe 100 m3/h Løftehøjde 43 mVS 

PUM 211 03 801 Vakuumpumpe 710 m3/h Vandkølet, 95% vakuum 

PUM 211 03 802 Vakuumpumpe 710 m3/h Vandkølet, 95% vakuum 
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For at undgå overpumpning har vakuumtankene, TNK 020 og TNK 021, både en 
max-alarm og en max.-max.-alarm, som giver signal, når væskeniveauet i tankene 
når en vis højde. Ved max.-alarm blinker den gule alarmlampe øverst på tavlen, og 
indpumpningsventilen lukkes (henholdsvis VEN 205 for TNK 020 og VEN 255 for 
TNK 021). Indpumpningen kan dog startes igen ved at aktivere en nøgleafbryder og 
trykke på startknappen for pumpen, som sidder på tavlen i pumpehuset. Herefter er 
det muligt at pumpe videre til max.-max.-niveauerne, som er 0,7 m fra tankens top. 
Ved max.-max.-alarm blinker både den røde og den gule alarmlampe øverst på tav-
len. Alle ventiler går tilbage til udgangsposition, dvs. vakuumbrydeventilen i toppen af 
tanken åbnes (henholdsvis VEN 220 for TNK 020 og VEN 270 for TNK 021) og ind-
pumpningsventilen lukkes, herefter stopper pumpen. Nu er det kun muligt at starte 
pumpen for at tømme tanken. For at gøre dette skal en person slå alarmen fra i tavle-
rummet i servicebygningen, og samtidig aktivere nøgleafbryder og pumpens start-
knap på tavlen. 

Der er indsat en ekstra sikring mod overpumpning i vakuumsystemet med en aku-
stisk alarm, som aktiveres af en føler monteret i TNK 030, der forbinder vakuumpum-
perne med vakuumtankene. 

Tankene er dimensioneret til at modstå et tryk på 10 bar, og der er monteret en sik-
kerhedsventil på toppen, så et eventuelt overtryk ikke skader tanken. 

Transportpumperne PUM 01 803 og PUM 01 804 er sikret mod tørløb via en effekt-
måling samt mod for høj temperatur på elmotoren og for høj temperatur i pumpehu-
set, sådan at hvis sikringerne udløses, stopper pumperne straks. 

Pumperne er desuden forsynet med nødafbrydere, som er placeret på røret ved ind-
gangen til tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen). 

Vakuumtankene er placeret i et betonstøbt, lukket tankbassin 

Alle relevante sikkerhedskomponenter er oprettet i Kommunekemis vedligeholdel-
sessystem, hvor de regelmæssigt efterses og testes.  

 
Administrative procedurer 
Det administrative arbejde på tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisterne-
vognstømning) omhandler ladningsfortegnelser, tømningslister og deklarationer. 
 
Arbejdets udførelse 
Spildevand, olieaffald, halogenholdigt affald og organisk affald tømmes fra slamsuger 
eller tankbil over i vakuumtankene på tankanlægget til modtagelse af flydende affald 
(Cisternevognstømningen). Herfra overføres det til olieanlægget og tankgården på 
baggrund af den givne behandlingsordre. Der kan være tale om følgende behand-
lingsordre: 
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CVT Den almindelige behandlingsordre til affald til tankgård I 

CVTBRI Bromidholdigt eller iodidholdigt affald til særlig tank/tanke i tankgård I 

CVTCLS Chlor- eller svovlholdigt affald til særlig tank/tanke i tankgården 

OA2 Olieaffald til Olieanlægget 

OA3 Spildevand til varmebehandling i Olieanlægget 

   

Tømning af en affaldsleverance må kun finde sted efter udstedelse af behandlingsor-
dre. 
 
I tilfælde af tvivl om affaldets sammensætning benyttes behandlingsordren DOME, 
som indikerer, at der skal udtages prøve gennem domedækslet til analyse på labora-
toriet inden egentlig behandlingsordre kan udstedes.  
 
Der hører separate arbejdsinstrukser til overførsler af affald til henholdsvis Oliean-
lægget og Tankgård I. 
 
Inden tømningen kan afsluttes, skylles tankene indvendig med vand, som suges ind 
på vakuumtankene. Kan tankene ikke tømmes helt, henvises tankbiler og slamsuge-
re til rensning på læsserampen foran olieanlægget. Herfra går affaldet via separation 
i olieanlæggets tanke til forbrænding som spildevand og slam. Evt. faste rester går til 
forbrændingsgruberne. 
 
Miljø- og sikkerhedsforhold 
Udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver i tankanlæg til modtagelse af flydende af-
fald (Cisternevognstømning) er detaljeret beskrevet i Kommunekemis miljø- og sik-
kerhedsledelsessystem - KKMS og omfatter: 

 Driftsvejledning for cisternevognstømningen Reg nr. 211/00/DV 001 

 Arbejdsinstruks for start og stop af anlæg Reg nr. 211/00/AI 001 

 Arbejdsinstruks for prøvetagning i cisternevognstømning Reg nr. 211/00/AI 003 

 Arbejdsinstruks for tømning af jernbanetankvogne Reg nr. 211/00/AI 012 

 Arbejdsinstruks for tømning af slamsugere/tankbiler Reg nr. 211/00/AI 014 

 Overførsel fra cisternevognstømningen til olieanlægget Reg nr. 211/00/AI 018 

 Overførsel fra cisternevognstømning til tankgård I Reg nr. 211/00/AI 022 
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Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgængelige 
teknik 

Placeringen af modtagerampen og tankanlægget til modtagelse af flydende affald 
(Cisternevognstømningen) er oprindelig valgt ud fra den tætte tilknytning til sporarea-
lerne og disses placering i forhold til banenettet. 
 
I tankanlægget til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) har man 
ud fra erfaring valgt at tømme leverancerne af flydende, uemballeret affald ved hjælp 
af vakuum. Dette princip er valgt for at undgå, at pumper kommer i direkte berøring 
med affaldet og de mange urenheder som kan forekomme i affald. Bundfaldet tøm-
mes efter behov ud af tankene og forbrændes via slamtankene på forbrændingsan-
læggene.  
 
Rør og tanke i tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen) 
er forsynet med glycol-tracing og isolering for at undgå driftstop og uheld, som følge 
af isdannelse og evt. frostsprængninger i kolde perioder. 
 

 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger 

 
Luftforurening 
Der findes ikke ventilationsafkast fra modtagerampen. Den luftforurening, som finder 
sted, er beskeden og fremkommer som diffuse emissioner primært fra prøvetagning.  
 
Afkastet fra vakuumpumperne i tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cister-
nevognstømning) er tilsluttet Anlægget for Forbrænding af Forurenede Udluftninger - 
AFFU-anlægget, som fører den forurenede luft som forbrændingsluft til forbræn-
dingsanlæggene. Er AFFU-anlægget midlertidigt ude af drift, lukker pressostatstyre-
de spjæld automatisk, og vakuumpumperne afbrydes. 
 
Diffuse emissioner fremkommer i tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cister-
nevognstømning) fra prøvetagning, åbning af domedæksler og palletanke. Der er til 
stadighed opmærksomhed på disse forhold, da de kan medføre lugtgener i og om-
kring anlægget. De vurderes dog ikke at medføre gener uden for Kommunekemis 
område. 
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Spildevand 
Der fremkommer ikke processpildevand fra hverken modtagerampe eller tankanlæg 
til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen). Evt. væskespild opsam-
les fra spildbakken ved tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevogns-
tømning) og fra det lille tankbassin i lukkede brønde, som tømmes med slamsuger til 
forbrænding via slamtankene eller suges ind på vacuumtankene.  
Tagvand og regnvand fra de omliggende vejarealer tilledes den interne regnvands-
kloak. Se i øvrigt den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi. 
 
Der fremkommer ikke sanitært spildevand fra anlæggene. 
 
Støj 
Støjbidraget fra de støjisolerede vakuumpumper og den interne trafik i området er 
omfattet Kommunekemis generelle miljøgodkendelse af støjforhold.  
 
Affald 
Der fremkommer ikke affald ud over, hvad der findes fra reparation og vedligeholdel-
se af maskindele m.v.  
 
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den generelle anlægstekniske beskri-
velse af Kommunekemi a/s. 
 
Til- og frakørsel 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivelse 
af Kommunekemi a/s. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

Da afkastet fra vakuumpumperne, som udgør langt den væsentligste miljøpåvirkning 
fra tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømning) er forbundet 
til AFFU-anlægget og herfra benyttes som forbrændingsluft på forbrændingsanlæg-
gene vurderes der ikke at være behov for vilkår vedrørende emissioner ud over, hvad 
der i forvejen er gældende for forbrændingsanlæggene.  
 
Der afledes ikke processpildevand fra de 2 anlæg. Alt vand fra de befæstede arealer 
opsamles enten i lukkede brønde, eller er omfattet af de gældende vilkår for afled-
ning af regnvand. Det vurderes derfor ikke at være relevant at stille vilkår for dette 
område. 
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Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvejlednin-
ger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- og sikkerheds-
ledelsessystem - KKMS. 
 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

Risikoforhold 
Kommunekemi er omfattet af miljø- og beskæftigelsesministeriernes bekendtgørelser 
om kontrol med større uheld med farlige stoffer. Chemcontrol udførte i 1999 en sam-
let risikoanalyse af Kommunekemis anlæg herunder modtagerampe og tankanlæg til 
modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømningen).  
 
Rambøll har i juni 2009 gennemført en risikovurdering af tankanlægget til modtagelse 
af flydende affald (Cisternevogntømningen), der dækker forholdene, som beskrevet i 
denne rapport hvor der udelukkende foregår tømning af slamsugere og tankbiler. 
Denne vurdering erstatter således de tidligere vurderinger Rambøll og Chemcontrol 
har udarbejdet for tankanlægget til modtagelse af flydende affald (Cisternevogns-
tømningen). 
 
Det er i Rambølls rapport beregnet, at antændelse af et stort udslip og deraf efterføl-
gende pølbrand vil give de største konsekvenser. De beregnede konsekvenser af en 
stor pølbrand på tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevognstømnin-
gen) er, at varmestrålingen på 32 kW/m2 vil nå op til 46 m væk og på 6 kW/m2 vil nå 
op til 89 m væk. 
 
Den samlede sandsynlighed for brand i stort udslip på tankanlæg til modtagelse af 
flydende affald (Cisternevognstømningen) vurderes til én gang pr. 60.000 år. 
 
 
Beredskabsforhold 
Pulverslukker findes bag vakuumpumperne på væggen til pumpehuset samt ved 
trappen inden for muren i tankbassinet 
 
Brandalarmeringstryk forefindes på siden af pumpehuset ud mod spildbakken. 
 
Ved tømning af biler til vakuumtankene benyttes slanger med potentialeudligning lige 
som ledende anlægsdele er potentialeudlignet gennem deres fundering for at undgå 
opbygning af statisk elektricitet. Risikoen for udladning af statisk elektricitet ved brug 
af plastprøverør er vurderet af DBI og fundet forsvarlig. 
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Ikke teknisk resume 

Kommunekemi råder over en modtagerampe til modtagelse af lastbiler og skibscon-
tainere og et tankanlæg til modtagelse af uemballeret flydende affald (Cisternevogns-
tømningen), der modtages i slamsugere og tankbiler. 
  
 
Fra modtagerampen transporteres det emballerede affald til behandlingsanlæggene 
eller til mellemlageret. I tankanlæg til modtagelse af flydende affald (Cisternevogns-
tømningen) suges eller pumpes det flydende affald gennem lukkede systemer ind i 
modtagetanke og pumpes derfra videre til lagertanke i tankgårdene. Afkastene fra 
vakuumpumperne er tilsluttet virksomhedens centrale anlæg til forbrænding af foru-
renede afkast - AFFU-anlægget, hvorfor der ikke fremkommer selvstændige emissi-
oner herfra. Ved forbrændingen indgår den forurenede luft som en del af forbræn-
dingsluften og emissionerne er dermed omfattet af vilkårene for driften af forbræn-
dingsanlæggene. 
 
Forud og under tømningen af vognene er affaldsleverancerne underkastet en række 
administrative kontrolprocedurer vedrørende gennemgang af deklarationsoplysninger 
og evt. supplerende analyse af udtagne prøver for at tilgodese optimal sikkerhed og 
behandling. 
 

 
Bilagsfortegnelse 
 
Den anlægstekniske beskrivelse er vedlagt: 

 Opdatering af risikoanalyse for tankanlæg til modtagelse af flydende affald (cister-
nevognstømning), Rambøll, 17.06.2009 

 
samt følgende tegninger: 

 GEN-10002 Oversigtsplan 

 CIS-40012-07 Rørdiagram for 40 m3 tanke 
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