
  

Kommunekemi a/s 
 
Revurdering af Neutralisationsanlæg. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr. ODE-431-00031 

Ref. Johje/klhou 

Den 11. september 2009 

 

 Kommunekemi a/s 
 Lindholmvej 3   
 5800 Nyborg 
 Att. Ninna Johnsen 

 

 
 

Revurdering af 
Miljøgodkendelse 

 
For: 
Kommunekemi a/s, Neutralisationsanlæg 
 
Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 
Matrikel nr.:  1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg Kommune  
CVR-nummer:  34-48-44-14 
P-nummer:  1.003.042.669 
Listepunkt nummer:  K 102 
 
 
Revurderingen omfatter:  
Eksisterende Neutralisationsanlæg på Kommunekemi a/s. 
 
 
 
 
Godkendt:  
 

 
 
 
 
Annonceres den 15. september 2009 
Klagefristen udløber den 13. oktober 2009 
Søgsmålsfristen udløber den 15. marts 2010 

Miljøcenter Odense • C. F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.ode.mim.dk 

 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. INDLEDNING................................................................................................................3 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR.........................................................................................4 

2.1 Vilkår for revurderingen ............................................................................................... 4 
Generelle forhold.................................................................................................. 4 
Indretning og drift ................................................................................................ 4 
Luftforurening ....................................................................................................... 5 
Lugt .......................................................................................................................... 6 
Støj ........................................................................................................................... 8 
Affald ....................................................................................................................... 8 
Jord og grundvand............................................................................................... 8 
Indberetning/rapportering .................................................................................. 9 
Driftsforstyrrelser og uheld ............................................................................... 9 
Risiko/forebyggelse af større uheld ................................................................ 9 
Ophør....................................................................................................................... 9 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER ....................................................................10 

3.1 Baggrund for afgørelsen.............................................................................................. 10 
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift ...................................................... 10 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser ................................................................... 11 
3.1.3 Nye lovkrav ................................................................................................ 11 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik..................................................................... 12 

3.2 Vilkårsændringer......................................................................................................... 12 
3.2.1 Opsummering ............................................................................................ 12 
3.2.2 Indretning og drift..................................................................................... 12 
3.2.3 Luftforurening ........................................................................................... 13 
3.2.4 Lugt .............................................................................................................. 13 
3.2.6 Støj ............................................................................................................... 13 
3.2.7 Affald ........................................................................................................... 14 
3.2.8 Jord og grundvand................................................................................... 14 
3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld ................................................................. 14 
3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld .................................................. 14 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen ....................................................................................... 15 
3.4 Udtalelser/høringssvar ................................................................................................ 15 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder ......................................................... 15 
3.4.2 Inddragelse af borgere mv. .................................................................... 15 

4. FORHOLDET TIL LOVEN ........................................................................................16 

4.1 Lovgrundlag................................................................................................................ 16 
4.2 Øvrige afgørelser ........................................................................................................ 16 
4.3 Tilsyn med virksomheden........................................................................................... 16 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning ........................................................................... 16 

Søgsmål ................................................................................................................. 17 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen ................................................................. 17 

5. BILAG ..........................................................................................................................18 

Bilag A: Oversigtsplan i 1:25.000..................................................................................... 19 
Bilag B: Virksomhedens omgivelser................................................................................. 20 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort)............................................................... 21 
Bilag D: Miljøteknisk beskrivelse..................................................................................... 22 

 

 2 



1. INDLEDNING 
 
Kommunekemi råder over et anlæg til neutralisering af emballeret surt affald 
inden indpumpning på tankanlæggene. Formålet med Neutraliseringsan-
lægget er, at neutralisere surt affald til forbrænding og dermed reducere 
korrosionsskader på lagertanke og rørledninger. Neutraliseringen sker med 
natronlud (natriumhydroxidopløsning ca. 30%) eller basisk affald. Desuden 
benyttes anlægget til fortynding af reaktive affaldstyper som fx oxiderende 
og reducerende stoffer. 
 
I forbindelse med Neutralisationsanlægget er der etableret en lagertank for 
natronlud. 
 
Dele af Neutralisationsanlægget har tidligere været miljøgodkendt. Afgørel-
sen omfatter hele Neutralisationsanlægget 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 
Neutralisationsanlægget 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). 
 

 3 



2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag D, anlægsteknisk beskrivelse, træffer 
Miljøcenter Odense hermed afgørelse om revurdering af Neutralisationsan-
lægget på Kommunekemi a/s.  
 
Revurderingen meddeles i henhold til § 41 b, jf. § 41,i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Vilkår fra eksisterende godkendelse er overført til denne godkendelse eller 
sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført 
uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved 
revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles som påbud i henhold til 
§ 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i 
kraft straks ved meddelelsen af afgørelsen med mindre andet fremgår i det 
enkelte vilkår, eller der er indgivet klage jf. klagevejledningen i afsnit 4.4.  
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

A1 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den anlægs-
tekniske beskrivelse, bortset fra de ændringer der fremgår af neden-
stående vilkår. 
 

A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på 
virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendel-
sens indhold. 

 
A3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
- Indstilling af driften for en længere periode. 
Orienteringen skal være skriftlig. 

Indretning og drift 

 
B1 Neutralisationsanlægget må anvendes til neutralisering af emballeret 

surt affald uden chlorerede opløsningsmidler. 
 

B2 Alle partier af affald til Neutralisationsanlægget skal forud for opbe-
varingen være deklareret, og kontrolleret mod deklarationen. 
 

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

 
Støv 

C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvge-
ner udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, 
om generne er væsentlige. 

 
Afkasthøjder og luftmængder 

C2 Afkasthøjde og luftmængde i det betydende afkast skal Kommune-
kemi overholde de værdier, der er anført her: 

 
Afkast 
 
Fra 

Nr. 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Gasscrubber 1 20 2.000 

  
Afkasthøjder måles over terræn. 

 
Emissionsgrænser 

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

 

Afkast 
fra 

Nr. Stof 
Emissionsgrænseværdi 
mg/N m3 
 

Gasscrubber 1 Hydrogenflourid HF  1 

Gasscrubber 1 Hydrogenchlorid HCl  10 

Gasscrubber 1 Hydrogenbromid HBr  5 

Gasscrubber 1 Svovldioxid SO2  40 

Gasscrubber 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 2 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. 
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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 neutralisationsanlægget er i fuld drift eller 
efter anden 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 

Hydrogenflourid HF ISO 15713, metodeblad MEL-19  

Hydrogenchlorid HCl DS/EN 1911, del 1-3, metodeblad MEL-19 

Hydrogenbromid HBr DS/EN 1911, del 1-3, metodeblad MEL-19 

Svovldioxid SO2 DS/EN 14791, metodeblad MEL-04   

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. 
 
Hvis vilkåret er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentati-
on. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal 
ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

Lugt 

 
D1 Neutralisationsanlægget må ikke give anledning til et lugtbidrag på 

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

D2 Kilder til diffus lugt skal begrænses mest muligt og diffus lugt fra 
Neutralisationsanlægget 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 eller et til-
svarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s mul-
tilaterale 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. 
 
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 
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 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 Neutralisationsanlægget 

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. Neutralisationsanlægget skal indrettes og drives på en sådan 
måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

 

Affald 

 
Bortskaffelse af affald 

G1 Affald fra Neutralisationsanlægget kan behandles på Kommuneke-
mis egne anlæg. 
 

Jord og grundvand 

H1 Spildbakkerne i og omkring Neutralisationsanlægget 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. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 
 

H2 Såfremt det konstateres at Neutralisationsanlægget er utæt, skal der 
straks træffes foranstaltninger som sikre at der ikke er yderligere 
forureningsfare og eventuelt forurenet materiale omkring anlægget 
skal opgraves for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. 
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Indberetning/rapportering 

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

I1 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr, herunder kritiske komponenter som pH-føler, termoføler og 
termometer. 

 
Konstateres manglende funktion skal dette straks udbedres. 

 
Opbevaring af journaler 

I2 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 Neutralisationsanlægget skal indgå i virksomhedens samlede sik-

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

Ophør 

L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af Neutralisationsanlægget 
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 

I Neutralisationsanlægget klargøres emballeret surt affald inden indpump-
ning på tankanlæggene og efterfølgende forbrænding.  
 
Neutralisationsanlægget består af følgende hovedkomponenter: 

 
 Blandetank/kedel 1,6 m3 

 Mellembeholder  

 Gasscrubber 

 Natronludtank, 20 m3 

 Bygningskonstruktion 

 Slamtank, 5 m3 
 
Det sure affald pumpes ind på blandetanken fra palletanke, tromler og dun-
ke fra pladsen foran anlægget ved hjælp af en trykluftdrevet membranpum-
pe. Emballagerne transporteres til og fra anlægget med gaffeltruck. 
 
Udover oplagring af natronlud i lagertanken findes der kun et mindre ar-
bejdslager af emballeret affald ved anlægget efter arbejdstids ophør. Oplag-
ring af affald til behandling på neutralisationsanlægget sker i øvrigt i Lager-
hal III. 
 
Neutralisationsanlægget er i periodevis drift indenfor normal arbejdstid. I 
enkelte tilfælde kan anlægget være i drift udenfor normal arbejdstid eller i 
weekenden. I 2008 behandledes på anlægget i alt ca. 500 tons affald, heraf 
ca. 120 tons basisk og ca. 470 tons surt affald. 
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3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Neutralisationsanlægget er i overensstemmelse med den fysiske planlæg-
ning for området. Neutralisationsanlægget er placeret på matr. 1 acx som er 
beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommune-
plan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, som fastlægger områdets 
anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. 
Delanlægget er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kom-
munes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervsfor-
mål, miljøbelastende virksomheder, se endvidere bilag B. 
 
Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne Tar-
co Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende umiddel-
bart nord for Kommunekemi a/s. 
 
Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til Neutralisationsanlæg-
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 Neutralisationsanlæg-
get på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at Neutralisationsanlægget 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 
Neutralisationsanlægget vurderes delanlægget ikke at have nogen påvirk-
ning af Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra 
Neutralisationsanlægget 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. 
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3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

Revurderingen af miljøgodkendelsen er vurderet i henhold til BAT reference 
dokumentet (BREF note) som beskriver spildevands- og luftrensning, som 
har titlen ”Reference Document on Best Available Techniques in Common 
Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the 
Chemical Sector, February 2003”. 
 
I dette BAT reference dokument er forhold vedrørende luftrensning. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med forurenende stoffer, der 
skal begrænses i den luft der udledes fra lavtemperaturkilder (gasser fra 
produktionsprocesser), er støv (partikler). VOC’er og uorganiske forbindel-
ser (HCl, SO2, NOx). 
 
Til begrænsning af disse forurenende stoffer er nævnt vådscrubber, men 
der er ikke BREF noten anført en konklusion vedrørende BAT-forbundne 
emissionsniveauer for luftforurening fra produktionsprocesser, som kunne 
være anvendelige for den kemiske sektor.  
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering at Neutralisationsanlægget er i over-
ensstemmelse med BAT for luftrensning. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis Neutralisationsanlæg 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 

I Neutralisationsanlægget bør der kun modtages og behandles affald uden 
chlorerede opløsningsmidler, da anlæggets scrubber ikke renser optimalt 
for denne stofgruppe. 
 
Alle partier af affaldet til Neutralisationsanlægget 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. 
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3.2.3 Luftforurening 

 
Neutralisationsanlægget bør under drift være tilkoblet en velfungerende 
basisk scrubber. 
 
Vilkår for luftforurening fra Neutralisationsanlægget bør revurderes i over-
ensstemmelse gældende luftvejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001.  
 
Emissionsgrænseværdier for hydrogenchlorid, hydrogenflorid og svovldioxid 
er skærpet i forhold til kravene i Luftvejledningen, jf. opnåede krav i Refe-
rence Document on Best Available Techniques in Common Waste Water 
and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, 
February 2003”. 

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 Neutralisationsanlægget 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 Neutralisationsanlæggets 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 Neutralisationsanlægget kan le-
des til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, 
der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende 
tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand fjer-
nes til behandling. 

3.2.6 Støj 

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

Affald fra Neutralisationsanlægget behandles på Kommunekemis egne an-
læg. 

3.2.8 Jord og grundvand 

Spildbakken i og omkring Neutralisationsanlægget 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 Neutralisationsanlægget 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 
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres for at undgå spild og 
diffus emission. 
 

Kontrol med kontinuert måleudstyr 
Der bør føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, her-
under kritiske komponenter som pH-føler, termoføler og termometer. 
 

Opbevaring af journaler 
Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til til-
synsmyndigheden og 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 

Neutralisationsanlægget er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 
21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikker-
hedsniveau. 
 
Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større 
uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør 
indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende 
sikkerhedsrapport. 
 
Neutralisationsanlægget bør indgå i virksomhedens samlede sikkerheds-
rapport, ligesom Neutralisationsanlægget bør indgå i virksomhedens bered-
skabsplan. 
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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  

3.4 Udtalelser/høringssvar 
Udkast til revideret miljøgodkendelse af Neutralisationsanlægget har været 
varslet for Kommunekemi A/S den 18. august 2009. Kommunekemi A/S har 
efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er indarbejdet i af-
gørelsen. 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved e-mail af 19. august 2009 har Nyborg Kommune meddelt at kommu-
nen ikke har bemærkninger til udkastet. 
 
Ved e-mail af 7. september 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstil-
synet ikke har bemærkninger til udkastet. 
 
Ved e-mail af 20. august 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelin-
gen fremsendt bemærkninger til udkastet. 

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 
Godkendelsen vil blive revurderet om 10 år i overensstemmelse med gældende regler om, at 
miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. 
 
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 god-
kendelsen.  
 
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 miljøgodkendelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan ses på Miljøcente-
rets hjemmeside www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-

krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klageret 
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 

interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 
Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 13. oktober 2009 
inden kl. 16.00. 



 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 

Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen 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, ude@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk, att. Tove Al-
brechtsen. 
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 
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Bilag B: Virksomhedens omgivelser 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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Bilag D: Miljøteknisk beskrivelse 
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Anlægsteknisk beskrivelse - Neutralisationsanlæg 

 
 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

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

Oplysninger om anlæggets art 

Kommunekemis råder over et anlæg til neutralisering af emballeret surt affald 
inden indpumpning på tankanlæggene. Formålet med Neutraliseringsanlægget 
er, at neutralisere surt affald til forbrænding og dermed reducere korro-
sionskader på lagertanke og rørledninger. Neutraliseringen sker med natron-
lud (natriumhydroxidopløsning ca. 30%) eller basisk affald. Desuden benyttes 
anlægget til fortynding af reaktive affaldstyper som f.eks. oxiderende og redu-
cerende stoffer. 
 
I forbindelse med neutralisationsanlægget er etableret en lagertank for natronlud.  
 
Det beskrevne anlæg er et allerede eksisterende anlæg, hvortil der om nød-
vendigt søges miljøgodkendelse. Anlægget er ikke af midlertidig karakter. 

 

 

Oplysninger om anlæggets etablering 

Neutralisationsanlægget er etableret i 1977-78 og udvidet med gasscrubber i 
1984. I 1994 er anlægget renoveret med ny blandetank samt ny instrumente-
ring og i 2001 med nyt røreværk. Anlægget er ikke tidligere miljøgodkendt.  
 
Natronludtanken er etableret i 1978 og miljøgodkendt i forbindelse med miljø-
godkendelse af gifthåndteringen af Miljøstyrelsen i maj 1978.   
 
 

Oplysninger om anlæggets placering 

Plan over virksomhedens placering og oversigtsplan med angivelse af bygnin-
ger samt planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår 
af den generelle beskrivelse af Kommunekemi a/s.  
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Placeringen af det beskrevne anlæg er markeret på vedlagte Oversigtsplan, 
tegning nr. 244-00-50-0101. 
 

 

Beskrivelse af anlæggets indretning og drift 

Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den 
Generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 
Indretning 
Neutralisationsanlægget består af følgende hovedkomponenter: 
 

 Blandetank/kedel 1,6 m3 

 Mellembeholder  

 Gasscrubber 

 Natronludtank, 20 m3 

 Bygningskonstruktion 

 Slamtank, 5 m3 
 

Blandetanken eller ”kedlen” og mellembeholderen er udført i korrosionsbe-
standigt SS 2348 stål. Blandebeholderen er forsynet med kølekappe. Dækslet 
er forsynet med studse til ind- og udpumpning af affald, tilledning af byvand og 
natronlud, niveau-, pH- og temperaturføler ligesom kølekappen er forsynet 
med studse til kølevandsforsyning.  
 
Gasscrubberen er konstrueret af polypropylen og udført som et vasketårn med 
to bunde, sump og cirkulationspumpe.  

 
Natronludtanken er fremstillet af almindeligt stål - stål 37. Natronludtanken er 
konstrueret som en liggende tank uden overdækning, og er anbragt i en be-
tonstøbt, epoxybehandlet spildbakke med pumpesump og uden afløb. Spild-
bakken rummer ca. 3 m3.  
 
Neutralisationsanlægget er inddækket på to sider og med tag, der består af en 
stålkonstruktion beklædt med stålprofilplader. Den overdækkede operatør-
plads er forsynet med skrivepult og opvarmningsmulighed i form af en varmt-
vandsradiator forsynet fra TT IV. Anlægget er forsynet med udendørs lukket 
styretavle til betjening af anlægget og visning af pH, temperatur og niveau i 
blandetank og slamtank.  
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Slamtanken, der er placeret i TT IV-bygningen, rummer 5 m3. Niveaumåleren 
giver max alarm ved 4,5 m3 fyldning og aktiverer en ventil, som blokerer for 
yderligere indpumpning til tanken for at hindre overløb.  
 
 
Adgangsveje og intern transport 
Det sure affald pumpes ind på blandetanken fra palletanke, tromler og dunke 
fra pladsen foran anlægget ved hjælp af en trykluftdrevet membranpumpe. 
Emballagerne transporteres til og fra anlægget med gaffeltruck. 
 
 
Oplagring  
Udover oplagring af natronlud i lagertanken findes der kun et mindre arbejds-
lager af emballeret affald ved anlægget efter arbejdstids ophør. Oplagring af 
affald til behandling på neutralisationsanlægget sker i øvrigt i lagerhal III. 
 
 
Driftstid og kapacitet 
Neutralisationsanlægget er i periodevis drift indenfor normal arbejdstid. I en-
kelte tilfælde kan anlægget være i drift udenfor normal arbejdstid eller i week-
enden. I 2008 behandledes på anlægget i alt ca. 500 tons affald, heraf ca. 120 
tons basisk og ca. 470 tons surt affald 
 
 
Hjælpestoffer  
Udover natronlud benyttes kølevand og fortyndingsvand i form af byvand, el-
energi til drift af omrører og styring samt trykluft til drift af pumper og ventiler. 
Forbruget af hjælpestoffer er i 2006 opgjort til: 
 

Natronlud: ca. 100 ton  

Byvand: ca. 400 m3  
 
 
Procesbeskrivelse 
På anlægget behandles affald med behandlingsordrerne: 
 

NEUS: Surt organisk affald til neutralisation  

NEUB: Stærkt basisk organisk affald, der benyttes som hjælpestof til neu-
tralisationen 

NEUF: Farestof 

NEUHg: Kviksølvholdigt affald 
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Affaldets pH-værdi bestemmes altid og der foretages stikprøvevis kontrol af 
normalitet forud for indpumpning.  
 
Efter teknikerens gennemgang af affaldsdeklaration med evt. analysedata fri-
gives affaldet i DBS til behandling.  
 
Der fyldes byvand på scrubberen, og der tilsættes 1 liter natronlud, hvorefter 
cirkulationspumpen og udsugningsventilatoren fra blandebeholderen startes. 
Vandet på gasscrubberen udskiftes på den kolde årstid efter hver arbejdsdag. 
Resten af året efter behov dog min. 1 gang pr. uge. 
 
Omrøreren startes og der fyldes byvand på blandetanken til 25% af beholde-
rens volumen, hvorefter affaldet indpumpes med en pneumatisk membran-
pumpe. Natronlud doseres automatisk via mellembeholderen fra ludtanken 
samtidig med indpumpning af affaldet, således at pH holdes på 6-8 styret af et 
pH-meter og en niveaumåler. Dette fortsætter op til 85% af beholderens volu-
men. Når neutralisationen er forløbet til ende, gives klarsignal på styretavlen.  
 
Under hele processen holdes temperaturen < 50 ºC ved hjælp af kølevandstil-
førsel til kølekappen omkring blandetanken. Tilførslen af kølevand styres af en 
temperaturføler i blandebeholderen. Stiger temperaturen i blandetanken til 
over 50 ºC, standses den manuelle indpumpning af affald og natronlud og kø-
levandsflowet øges manuelt.   
 
Det neutraliserede affald pumpes derefter til slamtank i Tromletømningsan-
læg IV. Når slamtanken er fuld, pumpes indholdet til Tankgård I. 
 
Ved behandling af NEUB-affald indpumpes dette på blandetanken efter vandet 
og udnyttes som neutralisationsmiddel for at spare natronlud og for at undgå 
stærkt basisk affald i tankgårdene. 
 
En systematisk beskrivelse af procesforløb/aktiviteter og produktioner fremgår 
af PI-diagram, tegning nr. FOB - 80001-08.  
 
 
 
 
 

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

Anlægget er af historiske årsager placeret ved TTIV og gifthåndteringsanlæg-
get. 
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Processen er en simpel batchvis neutralisation af organiske syrer eller surt or-
ganisk belastet affald med natriumhydroxid. Af hensyn til evt. flygtige stoffer i 
affaldet er anlægget etableret som et lukket trykløst anlæg med rensning af 
den forurenede luft fra blandetanken gennem en basisk scrubber, inden denne 
sendes ud gennem et afkast i ca. 20 meters højde. 
 

 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende for-
anstaltninger 

 
Luftforurening 
Neutralisationsanlægget er forsynet med et ventilationssystem til bortsugning 
af forurenet luft fra blandetanken. Afkastet fra ventilationssystemet er forsynet 
med basisk gasscrubber og afkast i 20 m højde over det nordvestlige hjørne af 
taget på tromletømningsanlæg IV. Afkastets dimension er 250 mm. 
  
Ventilatoren er udlagt til en luftmængde på 1500-2000 m3/h. 
 
I august 2006 er der af Eurofins foretaget emissionsmålinger på afkastet fra 3 
forskellige batches. Som forventet svinger værdierne voldsomt fra batch til 
batch afhængigt af sammensætningen af det behandlede affald. Ved en af 
målingerne er der fundet et væsentligt indhold af chlorerede kulbrinter, ikke 
mindst chloroform med en koncentration på 8.000 mg/m3. Dette svarer ved 
driftforholdene med en luftmængde på 630 m3/h til en massestrøm på ca. 5 
kg/h. 
 
Da chloroform har tilknyttet risikosætning R40 regnes den i emissionsmæssig 
henseende til hovedgruppe I, klasse II, og der gælder en massestrømsgrænse 
for disse stoffer på 25 g/h. Det svarer til en overskridelse af massestrøms-
grænsen for chloroform på ca. 200 gange. Det fremgår ikke af deklarationer-
ne, at de nævnte stoffer skulle være til stede i affaldet. De stammer formentlig 
fra affald deklareret som ”Laboratorieaffald”. 

 
Som følge af den konstaterede overskridelse af grænseværdierne for udled-
ning af chloroform, behandles denne type affald ikke længere på anlægget. 

 
 

Spildevand 
Der afledes ikke processpildevand fra neutralisationsanlægget. 
 
Byvandet, som benyttes som kølevand i kølekappen på blandetanken, kom-
mer ikke i kontakt med affaldet. Kølevandet afledes efter brug til Kommune-
kemis regnvandskloak. Se i øvrigt den Generelle anlægstekniske beskrivelse 
af Kommunekemi. 
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Skyllevand fra rengøring af emballager, pumper, slanger og blandetank samt 
fra gasscrubberen pumpes ligesom det neutraliserede affald til slamtank ved 
TT IV og videre til Tankgård I, hvorfra det forbrændes i Kommunekemis egne 
forbrændingsanlæg. 
 
Anlægget er såvel som emballagerne under indpumpningen placeret på en 
spildbakke med fald mod lukket kloak, som tømmes regelmæssigt til intern 
forbrænding.  
 
Smeltevand og regnvand fra tagfladen og de omliggende befæstede arealer 
ledes til regnvandskloakken.  
 
Ved en evt. lækage på natronludtanken større end spildbakkens volumen vil 
overskydende natronlud løbe i nærmeste regnvandsbrønd og via den interne 
regnvandskloak til den kontinuerte overvågning i VKI-anlægget. Her vil en 
stigning i pH medføre omstyring af udløbet til et lukket bassin og forhindre for-
urening af den kommunale regnvandskloak. 

 
Støj 
De væsentligste støjkilder i neutralisationsanlægget er pumpe og ventilator. 
Desuden intern transport af emballager med gaffeltruck til og fra anlægget. 
 
Støjbidragene herfra er omfattet af vilkårene for Kommunekemis samlede 
støjbidrag i referencepunkterne i virksomhedens nærmeste omgivelser. Der 
henvises i øvrigt til den årlige statusrapport, som beskriver status for støjfor-
hold. 
 
Affald 
Procesaffald i form af tømte emballager sendes til forbrænding på Kommune-
kemis egne forbrændingsanlæg. Genbrugspalletanke renses særskilt med 
vand til neutral reaktion, inden de sendes ud til kunderne til genopfyldning. 
Engangspalletanke shreddes og indfyres via gruberne. Småemballager, som 
f.eks. plastdunke, samles i vippecontainer og bortskaffes internt via forbræn-
dingsgruberne.   
 
Spildolie og fedt, klude, metalskrot (forurenet) og rengøringsmidler fremkom-
mer fra den almindelige vedligeholdelse af anlægget. Affaldsfraktioner be-
handles på Kommunekemis egne anlæg.  
 
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den Generelle anlægstekniske 
beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
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Til- og frakørsel 
Oplysninger om til- og frakørsel fremgår af den Generelle anlægstekniske be-
skrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 
Kontrol af termoføler og termometer i blandetanken foretages én gang årligt.  
 
pH-føleren kontrolleres under drift 1 gang ugentligt og elektroden justeres ved 
afvigelse på mere end ±0,2 pH fra buffer 7 og 10. Hvis justering ikke er mulig, 
udskiftes elektroden. 
 

 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

 
Risikoforhold 
Kommunekemi er omfattet af Miljø- og Beskæftigelsesministeriets bekendtgø-
relse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Neutralisati-
onsanlægget skønnes dog ikke at kunne medføre uheld af en størrelsesorden, 
som vil være til fare for personer uden for hegnet. 
 
I 1999 gennemførte Chemcontrol en risikoanalyse af alle Kommunekemis an-
læg herunder neutralisationsanlægget eller forbehandlingsanlægget, som det 
tidligere blev benævnt. Da der ikke siden er foretaget væsentlige ændringer af 
anlægget, betragtes risikoanalysen fortsat som fyldestgørende.  
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed er ligesom driftsvej-
ledninger og anlægsdokumentation omfattet af Kommunekemis miljø- og sik-
kerhedsledelsessystem - KKMS og omfatter følgende arbejdsinstrukser: 
 
Neutralisering    Reg. nr. 243/00/AI 001 
Kontrol af temperaturføler  Reg. nr. 243/00/AI 003 
Overførsel af slam fra TT IV til tankgård Reg. nr. 243/00/AI 004 
Ordreseddel    Reg. nr. 243/00/BI 004 
Kalibrering af pH-elektrode  Reg. nr. 243/00/BI 003 
 
 
Beredskabsforhold 
Anlægget og området foran anlægget er ikke klassificeret mht. eksplosionsfa-
re, da det behandlede affald primært er uorganisk med mindre indhold af op-
løste organiske stoffer. Se klassifikationsplan, tegning nr. 200-00-50-0013. 
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Ikke teknisk resume 
Kommunekemi råder over et lille anlæg til batchvis neutralisation af surt orga-
nisk affald. Anlægget består af en blandetank, hvori affaldet neutraliseres med 
natronlud fra en lagertank. Den afsugede procesluft sendes igennem en ba-
sisk scrubber, som fjerner de sure gasser, inden den rensede luft udledes 
gennem et afkast ca. 20 m over terræn. 
 
Driften af neutralisationsanlægget skønnes ikke at kunne medføre uheld, som 
vil være til fare for personer uden for hegnet. 
 
 

Bilagsfortegnelse 
Målerepport, august 2006, Eurofins  
OML-beregninger, november 2007, Eurofins  

 
Tegninger 

Oversigtsplan    Tegning nr. 244-00-50-0101 

PI-diagram     FOB - 80001-08 
Klassifikationsplan    Tegning nr. 200-00-50-0013 
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