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1. INDLEDNING 
 
Kommunekemi er omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1, punkt 9 “An-
læg til bortskaffelse af giftigt og farligt affald ved forbrænding, kemisk be-
handling eller deponering.” og punkt 25 ”Virksomheder og anlæg, som er 
anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 
 
Tankgård II inkl. jorddækkede tanke har tidligere været miljøgodkendt. Af-
gørelsen omfatter hele Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke og er en 
sammenskrivning og revision af den tidligere miljøgodkendelse, som her-
med ophæves. 
 
Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkårene 
i virksomhedens miljøgodkendelser. Nærværende afgørelse erstatter der-
med de hidtidige miljøgodkendelser: 
 

 12. juli 1977, Tankgård II og jordtanke. 
 

 24. april 2008, Afgørelse om ikke-godkendelsespligt, pumpeomrø-
ring, tank 101, 102, 103, 104, 105, 108, 113, 131. 

 
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 emission af opløsningsmidler og beskyttelse af jord og grund-
vand. Miljøcenter Odense har vurderet at Tankgård I og II inkl. jorddækkede 
tanke vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften 
sker i overensstemmelse med den reviderede miljøgodkendelsen. 
  
Næste revurdering finder senest sted om 10 år (2019). 
 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag D, anlægsteknisk beskrivelse, træffer 
Miljøcenter Odense hermed afgørelse om revurdering af Tankgård I, II og 
jorddækkede tanke 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 Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke må anvendes til blandet 

brændbart flydende affald uden chloroxiderbar cyanid med et flam-
mepunkt der er lavere end 21 °C. 
 

B2 Alle partier af affald til Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal 
forud for opbevaringen være deklareret, og kontrolleret mod deklara-
tionen. 
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B3 Partier af affald til Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal ana-
lyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet 
er i overensstemmelse med deklarationen. 

Luftforurening 
 
Diffus emission 

C1 Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal fortsat tilkobles Kom-
munekemis centrale anlæg for afsugning af gasser (AFFU-
anlægget), således at de afsugede gasser forbrændes på Kommu-
nekemis forbrændingsanlæg. Såfremt AFFU-anlægget er ude af 
drift skal indpumpningen til tanken stoppes øjeblikkeligt, og den må 
først genoptages, når afsugningen er genetableret. 

 
C2 De udvendige vægge og tage på Tankgård I og II skal males i en 

farve med en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 
%. 

Lugt 
 
D1 Håndteringen af produkterne skal ske i lukkede systemer, hvorfor 

Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke ikke må give anledning til 
væsentlige lugtgener i omgivelserne uden for virksomhedens areal, 
og eventuel diffus emission fra anlægget skal undgås i videst mulig 
omfang.  

 
D2 Der skal føres daglig kontrol med anlægget, således at utætheder 

m.v., der kan give anledning til midlertidige emissioner bliver repare-
ret så snart de er konstateret. 
 

Spildevand 
 
E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra Tankgård I og II inkl. jord-

dækkede tanke 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 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. Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal indrettes og dri-
ves på en sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede virk-
somhed overholdes. 
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Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke kan behandles på 

Kommunekemis egne anlæg. 
 

Jord og grundvand 
H1 Spildbakkerne i og omkring Tankgård I og II skal for at sikre en fort-

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

H2 Tankgård I og II skal inspiceres (tankinspektion) inden udgangen af 
2013. Inspektionsrapporten skal fremsendes til Miljøcenter Odense, 
så snart den foreligger. 

 
Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal herefter inspiceres 
hvert 5. år. 

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

H3  De jorddækkede tankes tæthed skal undersøges mindst 1 gang årligt  
 ved trykprøvning med 0,3 atm væsketryk i mindst 15. minutter. 
 
H4 I inspektionsbrønden med forbindelse til membranen under de jord-

dækkede tanke skal der 1 gang om ugen foretages inspektion af 
vandprøve i brønden til identifikation af eventuelle utætheder fra an-
lægget. 
 

H5 1 gang pr. kalenderår skal der foretages analyse af væsken i inspek-
tionsbrønden for organiske opløsningsmidler. 

 
Såfremt det konstateres at en tank er utæt, skal der straks træffes 
foranstaltninger som sikre at der ikke er yderligere forureningsfare og 
eventuelt forurenet materiale omkring tanken skal opgraves for at 
bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. 
 

Indberetning/rapportering 
 

Eftersyn af anlæg 
I1 Senest 1 måned inden en tankinspektion af Tankgård I og II skal 

virksomheden fremsende en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. 
Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige 
og eventuelle indvendige undersøgelser de pågældende tanke plan-
lægges underkastet. 
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Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter Odense, inden 
inspektionen udføres. 
 

I2  Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som skal fremsendes til Miljøcenter Odense. Inspektionsrapporten 
skal indeholde følgende oplysninger: 

 
- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i inspekti-

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

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

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

 
Kommunekemi a/s skal fremsende dokumentation for reparation af 
skader og tæringer til Miljøcenter Odense, når reparationen er ud-
ført. 
 
Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt in-
spektionsrapporterne berettiger hertil. 
 

I3 Der skal føres en driftsjournal for tankens tilstand i Tankgård I og II 
inkl. jorddækkede tanke. Dette medfører notering af: 

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

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

I4 Der føres journal over funktionstest af relevante sikkerhedsfunktioner 
på anlægget. Relevante sikkerhedsfunktioner i relation til risiko for 
større miljøuheld, er: 
- Stop af indpumpning før overpumpning af tank. 
- Stop af relevante pumper ved høj temperatur i pakdåse. 

 
Konstateres manglende funktion skal dette straks udbedres. 

 
 

Opbevaring af journaler 
I5 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
J1 Spild skal straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til 

videre behandling på Kommunekemi. Ved større uheld anvendes 
slamsuger eller lignende udstyr. 

Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
K1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgø-

relsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fore-
bygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger 
at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med 
det til enhver tid gældende sikkerhedsdokument. 

 
K2 Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal indgå i virksomhedens 

samlede sikkerhedsrapport, ligesom Tankgård I og II inkl. jorddæk-
kede tanke skal indgå i virksomhedens beredskabsplan. 
 

K3 Iltprocenten i tankene i Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal 
altid holdes under 8 vol. % ved hjælp af kvælstofdækning af tanke-
ne. 
 

K4 Iltprocenten i tankene i Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke skal 
kontrollers ugentligt ved måling. Såfremt tanken er forsynet med 
pumpeomrøring skal iltprocenten i tanken kontrolleres daglig ved 
måling. Resultatet af målingerne skal registreres. 

Ophør 
L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af Tankgård I og II inkl. jord-

dækkede tanke træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende til-
stand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af til-
synsmyndigheden, og en redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften op-
hører 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 Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke klargøres og oplagres flydende 
affald til behandling på forbrændingsanlæggene. Tankgårdene er indbyrdes 
forbundne, så der kan trækkes produkter fra alle tanke til forberedelse af 
forbrændingsegnede blandinger. 
 
Tankgård I består af i alt 17 stk. lodret stående tanke, hver med et volumen 
på 114 m3 og en samlet kapacitet på ca. 1940 m3. 
 
Tankgård II består af i alt 8 stk. lodret stående tanke, hver med et volumen 
på 230 m3 og en samlet kapacitet på ca. 1840 m3. 
 
Omkring tankgårdene er der etableret hver sit tankbassin med tilstrækkeligt 
volumen til at rumme den totale tankkapacitet. 
 
De jorddækkede tanke består af fire tanke som hver har en kapacitet på 
110 m3 og en tank med en kapacitet på 70 m3, hvilket giver en samlet kapa-
citet på 510 m3. 
 
Alle 3 tankgårde samt modtageanlægget 2002 og Olieanlægget er indbyr-
des forbundne, og det flydende affald pumpes gennem lukkede rørsystemer 
oplagt i rørbroer mellem tankgårdene og behandlingsanlæggene. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke er i overensstemmelse med den 
fysiske planlægning for området. Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke 
er placeret på matr. 1 acx som er beliggende i byzone. Området er omfattet 
af Nyborg Kommunes kommuneplan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. 
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E.11, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere 
bestemt kemiske virksomheder. Delanlægget er desuden placeret i over-
ensstemmelse med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde 
øst – et område til erhvervsformål, miljøbelastende virksomheder, se endvi-
dere 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 Tankgård I og II inkl. 
jorddækkede tankes 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 
Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke er i 
overensstemmelse med den foreliggende planlægning for arealanvendel-
sen. 
 
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 at alle tanke er tilsluttet AFFU-anlæg vurderes den meget be-
grænsede udledning af organiske forbindelser fra Tankgård I og II inkl. 
jorddækkede tanke ikke at have nogen påvirkning af Østerø Sø og på den 
baggrund vurderes det, at emissionen fra Tankgård I og II inkl. jorddække-
de tanke ikke vil have betydning for områdets målopfyldelse.  

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 
Ansøgningen om miljøgodkendelse er vurderet i henhold til BAT reference 
dokumentet (BREF note) som beskriver emissioner fra større oplag og ved 
håndteringen af farlige stoffer, som har titlen ”Reference Document on Best 
Available Techniques on Emissions from Storage, 2006”. 
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I dette BAT reference dokument er forhold vedrørende luftforurening, spil-
devand, støj og affald beskrevet, tillige med driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med oplag og håndtering af 
flydende affald sammenfattes til følgende: 
 

• BAT er at anvende rutine inspektioner med henblik på forebyggende 
vedligeholdelse. 

• BAT for tanke er et hensigtsmæssigt design som sikrer den fysiske 
stabilitet af oplaget. 

• BAT er at tankene er tilkoblet et ”AFFU-anlæg” som sikrer at tryk-
stigninger i tankene afsuges til forbrænding i stedet for at undslippe 
til atmosfæren. 

• BAT er at tankoplaget udvendigt er malet i en farve med en samlet 
strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %. 

• BAT er at tankene er beskyttet mod overtryk ved brug af trykvakuum 
ventiler. 

• BAT er at tankene er omfattet af et sikkerhedsledelsessystem i hen-
hold til gældende risikobekendtgørelse med deraf følgende træning 
og instruktion af medarbejderne. 

• BAT er at tankene er forsynet med niveaualarmer. 
• BAT er at tankene er placeret i tankgård som forhindrer forurening af 

jord og grundvand. 
• BAT er at hver tankgård er forsynet med anlæg til skumslukning af 

brande. 
• BAT er at hver tanktop er tilkoblet kvælstof, således at tanken over 

væsken fyldes med kvælstof.  
 

Det fremgår af beskrivelsen at ovennævnte forhold er taget i betragtning 
ved den valgte udformning og drift af tanggårdene. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering at tankgårdene er i overensstemmel-
se med BAT for lagring. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis tankgårde afspejler den udvikling der har været indenfor 
BAT for oplag. 
 
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 
I Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke modtages og behandles blandet 
brændbart flydende affald uden chloroxiderbar cyanid med et flammepunkt 
der er lavere end 21 °C. 
 
Alle partier af affaldet til Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke 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. 

3.2.3 Luftforurening 
Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke bør fortsat tilkobles Kommuneke-
mis centrale anlæg for afsugning af gasser (AFFU-anlægget), således at 
de afsugede gasser forbrændes på Kommunekemis forbrændingsanlæg. 
Såfremt AFFU-anlægget er ude af drift bør indpumpningen til tanken stop-
pes øjeblikkeligt, og den må først genoptages, når afsugningen er genetab-
leret. 
 
Tankgård I og II bør udvendigt være malet i en farve med en samlet stråle-
varmerefleksionskoefficient på mindst 70 %. 

3.2.4 Lugt 
Håndteringen af produkterne bør ske i lukkede systemer, hvorfor Tankgård I 
og II inkl. jorddækkede tanke ikke bør give anledning til væsentlige lugtge-
ner i omgivelserne uden for virksomhedens areal, og eventuel diffus emissi-
on fra anlægget bør undgås i videst mulig omfang. Der bør således føres 
daglig kontrol med anlægget, således at utætheder m.v., der kan give an-
ledning til midlertidige emissioner bliver repareret så snart de er konstateret. 
 
3.2.5 Spildevand 
Uforurenet regnvand og overfladevand fra Tankgård I og II inkl. jorddække- 
de tanke kan ledes 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 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. Tankgård I 
og II inkl. jorddækkede tanke bør indrettes og drives på en sådan måde, at 
disse støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

3.2.7 Affald 
Affald fra Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke kan behandles på Kom-
munekemis egne anlæg. 
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3.2.8 Jord og grundvand 
Spildbakkerne i og omkring Tankgård I og II bør for at sikre en fortsat tilba-
geholdelse af de opbevarede stoffer, en gang om året inspiceres for revner 
og slid. Resultatet af inspektionen bør indføres i virksomhedens vedligehol-
delsessystem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 
 
Tankgård I og II tanke bør inspiceres (tankinspektion) inden udgangen af 
2009. Inspektionsrapporten bør fremsendes til Miljøcenter Odense, så snart 
den foreligger. 
 
Tankgård I og II tanke bør herefter inspiceres hvert 5. år. 
 
Tankinspektionen bør foretages af et eksternt firma / laboratorium som er 
accepteret af Miljøcenter Odense. 
 
Der er etableret en inspektionsbrønd i forbindelse med bunden tankbassinet 
for de jorddækkede tanke. Brønden muliggør overvågning af evt. lækage fra 
de jorddækkede tanke og der bør derfor 1 gang om ugen foretages inspek-
tion af vandprøve i brønden til identifikation af eventuelle utætheder fra an-
lægget. 1 gang pr. kalenderår bør der foretages analyse af væsken i inspek-
tionsbrønden for organiske opløsningsmidler. 
 
De jorddækkede tankes tæthed bør undersøges mindst 1 gang årligt  
ved trykprøvning med 0,3 atm væsketryk i mindst 15. minutter. 
 
Såfremt det konstateres at en tank er utæt, skal der straks træffes foran-
staltninger som sikre at der ikke er yderligere forureningsfare og eventuelt 
forurenet materiale omkring tanken skal opgraves for at bringe området til-
bage i tilfredsstillende tilstand. 
 
3.2.9 Indberetning/rapportering 
Senest 1 måned inden en tankinspektion af Tankgård I og II bør virksomhe-
den fremsende en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. Inspektionspla-
nen bør indeholde oplysninger om, hvilke udvendige og indvendige under-
søgelser de pågældende tanke planlægges underkastet. 
 
Denne inspektionsplan bør godkendes af Miljøcenter Odense, inden inspek-
tionen udføres. 

 
Resultaterne fra inspektionen bør noteres i en inspektionsrapport, som skal-
fremsendes til Miljøcenter Odense. 
  
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger. 
 
Kommunekemi a/s bør fremsende dokumentation for reparation af skader 
og tæringer til Miljøcenter Odense, når reparationen er udført. 
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Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektions-
rapporterne berettiger hertil. 
 
Der skal føres en driftsjournal for tankens tilstand i Tankgård I og II inkl. 
jorddækkede tanke. Dette medfører notering af: 
 

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

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

Der bør føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, her-
under kritiske komponenter omfattet af Kommunekemis vedligeholdelsessy-
stem. 

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 
Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke 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 
sikkerhedsdokument. 
 
Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke bør indgå i virksomhedens samle-
de sikkerhedsrapport, ligesom Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke bør 
indgå i virksomhedens beredskabsplan. 
 
Iltprocenten i tankene i Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke bør altid 
holdes under 8 vol. % ved hjælp af kvælstofdækning af tankene. 
 
Iltprocenten i tankene i Tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke bør kontrol-
leres daglig ved måling. Såfremt tanken er forsynet med pumpeomrøring 
bør iltprocenten i tanken kontrolleres daglig ved måling. Resultatet af målin-
gerne skal registreres. 

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. 
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3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ved e-mail af 27. maj 2009 har Nyborg Kommune meddelt at kommunen 
ikke har bemærkninger til den udarbejdede revurdering. 
 
Ved e-mail af 30. april 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstilsynet 
ikke har bemærkninger til den udarbejdede revurdering.  
 
Ved e-mail af 7. maj 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen 
fremsendt bemærkning vedr. måling af iltprocent i tankene. 

3.3.2 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. 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 12. juli 1977. 

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 30. juni inden kl. 
16.00. 
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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
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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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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Formål 
De anlægstekniske beskrivelser af Kommunekemis anlæg indeholder en beskrivelse 
af anlæggenes indretning og funktion samt miljø- og risikoforhold. Der sker løbende 
en opdatering af samtlige anlægstekniske beskrivelser 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 fæl-
les forhold med de øvrige anlæg fremgår af den generelle anlægstekniske beskrivel-
se af Kommunekemi a/s. 
 
Oplysninger om anlæggenes art 
Beskrivelsen omfatter følgende anlægsdele: 

  
• Tankgård I 
• Tankgård II  
• Jorddækkede tanke  
• Kontrolbygning 

 
Tankene benyttes som modtagetanke, settletanke, lagertanke, blandetanke og føde-
tanke for olieaffald, flydende brændbart affald eller organisk belastet spildevand til 
forbrænding. 
 
 
Oplysninger om anlæggenes etablering 
Tankgårdene er etableret på forskellige tidspunkter i Kommunekemis historie og der 
er løbende foretaget ændringer af anlægget. Der foreligger følgende godkendelse:  
 
Godkendelse iht. risikobekendtgørelsen: 

• 21.8.2008, Afgørelse om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedr. sik-
kerhedsniveau  

 
Godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven: 

• 12. 7.1977, Tankgård II og jordtanke 
• 22.4.2008, Afgørelse om ikke godkendelsespligt, pumpeomrøring, tank 

101,102,103, 104, 105, 108, 113, 131 
  
Godkendelser, Beredskabet i Nyborg: 

• 30.10.1996, Udskiftning af 8 stk. 230 m3 ståltanke, tankgård II 
• 11.12.2001, Tank 127 og 128, montering af kuglehane 
• 9.7.2002, Rørledning mellem tankbasin II og III 
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• 27.2.2004, Filtrering af opløsningsmidler, Tankgård I 
• 18.3.2005, Forsøgsanlæg for omrøring 
• 23.9.2005, Flytning af kontrolrum 
• 29.5.2008, Tilladelse til etablering af pumpeomrøring, tank 101, 102, 

103, 104, 105, 108, 113, 131 
  

Oplysninger om anlæggenes placering 
Plan over placeringen af de beskrevne anlæg fremgår af tegning nr. 215-00-50-0001. 
 
Alle 3 tankgårde samt modtageanlægget 2002 og olieanlægget er indbyrdes for-
bundne, og det flydende affald pumpes gennem lukkede rørsystemer oplagt i 
rørbroer mellem tankgårdene og behandlingsanlæggene. 
 
I det følgende beskrives tankgård I, II og de jorddækkede tanke, idet modtageanlæg-
get og olieanlægget er beskrevet i de anlægstekniske beskrivelser for disse anlæg. 
 
Kontrolbygningen er placeret øst for tankbassinerne og anlæggene betjenes for en 
stor del automatisk her fra via SRO-anlægget. 
 
Vedrørende beskrivelse af intern kloakering, spildevandsforhold, adgangsveje, intern 
og ekstern transport samt støjforhold henvises til den generelle anlægstekniske be-
skrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Beskrivelse af anlæggenes indretning  
 
Tankgård I 
Tankgård I består af i alt 17 stk. lodretstående tanke, hver med et volumen på 
114 m3 og dermed en samlet kapacitet på ca. 1940 m3. Tankene er 14 m høje og 
fremstillet af stål 37. 
 
Tankene er nummereret 101-117. Omkring tankgården er etableret et tankbassin 
med tilstrækkeligt volumen til at rumme den totale tankkapacitet. Tankbassinets ud-
vendige mål er ca. 18 x 36 m. Placeringen af tankene i tankgård I fremgår af tegning 
nr. 215-01-52-0001. 
 
Tankgård I benyttes under normal drift til:  
 

• Modtagelse af flydende brændbart affald ekskl. spildolie - tank 112, 113, 115, 
116, og 117 

• Oplagring af uklargjort blandet flydende affald - tank 106, 107, 108, 109, 110 
og 111 

• Oplagring af specialaffald f.eks. halogenholdigt eller højenergiholdigt affald - 
tank 107, 113 og 114. Desuden opbevares halogenholdigt affald i jordtanke. 
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• Blanding og klargøring af flydende affald til forbrænding - tank 103, 104 og 108 
• Fødetanke til forbrændingsanlæggene - tank 101, 102 og 105 samt evt. 103 

og 104. 
 
Fødetanke og blandetanke er forsynet med røreværker for homogenisering af affaldet. 
I 2009 erstattes rørværkerne af pumpeomrøring på tank 101, 102, 103, 104, 105, 108 
og 113.  
 
Flydende brændbart affald indpumpes efter afgivelse af behandlingsordre på modta-
getankene fra tankbiler og slamsugere via cisternevognstømningen, fra tromletøm-
ningsanlæg IV, fra forbehandling, fra olieanlægget eller for specialaffald ved direkte 
indpumpning fra tømmeplads ved tankgårdens østside. Såvel cisternevognstømning 
som alternativ tømmeplads er forsynet med spildbakke og lukket brønd til opsamling 
af spild. 
 
Affald til forbrænding i EBK på F I gennemgår forinden en filtreringsproces, som følge 
af større krav til partikelstørrelse. Filteret er anbragt i spildbakken uden for tankgård 1. 
 
Tankene er indbyrdes forbundne, og affald kan pumpes rundt mellem tankene efter 
behov. Tankgård I er endvidere forbundet med tankgård II og olieanlægget. Pumper 
og ventiler betjenes fra kontrol rum, der er placeret uden for tankgården. Fødetanke-
ne er forbundet med forbrændingsanlæggene gennem ringledning. Pumper til for-
brændingsanlæggene er anbragt i spildbakke med lukket brønd uden for tankbassi-
net. Se pumpearrangement for ringledninger, tegning nr. 215-01-50-0001. 
 
Alle tanke er for hver meter forsynet med prøverør i tankens fulde højde. Rørene er 
ført til tankgårdens bund og forsynet med kuglehane. 
 
Alle tanke er forsynet med UL-niveaumålere, som giver max-alarm ved fyldning over 
max. niveau. Ved fyldning over max-max-niveau, fås alarm, som blokerer for videre 
indpumpning. Evt. overpumpning ved svigt af niveaumåler samles via overløbsrør i 
en af de jorddækkede tanke - tank 123. 
 
Alle tankben er omstøbt med beton for at nedsætte varmepåvirkningen fra en evt. 
brand i tankbassinet. Tanken nærmest mod tromletømningsanlæg IV (tank 101) er 
endvidere forsynet med sprinkleranlæg for at nedsætte risikoen for brandspredning 
fra dette anlæg. 
 
Ud over den almindelige adgangsvej ad trappe over den vestlige tankgårdsmur er der 
etableret flugtvej ad lejdere fra tanktoppene og videre over den østlige og sydlige 
tankgårdsmur. 
 
Vedrørende den daglige drift af tankgård I henvises til driftsvejledning og diverse ar-
bejdsinstrukser i Kommunekemis miljøledelsessystem - KKMS, samt vedlagte rør-
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diagram for tankbassin I, tegning nr. 215-01-55-0002. 
  
Tankgård II 
Tankgård II består af i alt 8 stk. 230 m3 lodretstående tanke og dermed en samlet 
kapacitet på 1840 m3. Tankene er 16 m høje og fremstillet af stål 37.2 og nummere-
ret 124-131. Omkring tankene er etableret tankbassin med tilstrækkeligt volumen til 
at rumme den samlede tankkapacitet. 
 
Tankbassinets udvendige mål er ca. 18 x 36 m. Placering af tankene i tankgård II 
fremgår af tegning nr. 215-02-50-0001. Flere af tankene er siden etableringen i 1973 
repareret eller udskiftet p.g.a. korrosion. 
 
Tankgård II benyttes som bufferlager for flydende brændbart affald fra tankgård I og 
modtageanlæg eller til organisk belastet spildevand fra olieanlægget. Der kan ligele-
des foretages direkte indpumpning fra tankbil via tømmeplads på nordsiden af tank-
bassinet.  
 
Tankene anvendes under normal drift til: 

• Tank 124 og 126 anvendes til spildevand 
• Tank 125 er anvendes til opløsningsmidler til TTIV 
• Tank 127,128,129,130 og 131 anvendes som lagertanke for div. opløsningsmid-

delaffald 
 
Tank 124 og 126 er forsynet med varmespiraler til opvarmning af tyktflydende affald. 
 
Der er etableret pumpeomrøring på tankene 127, 129 og 131. Affaldet tages ud over 
tankkeglen og pumpes tilbage i tanken 4 forskellige steder.  
 
Alle tanke i tankgård II er indbyrdes forbundne og flydende affald kan med de interne 
pumper flyttes fra tank til tank samt til tankgård I og olieanlæg. Se rørdiagram, Tank-
bassin II, tegning nr. TAB-40002-09 samt PI-diagram, tegning nr. 215-02-55-0001.  
 
Alle tanke i tankgård II er forsynet med UL-niveaumåling samt max og max-max alar-
mer ligesom i tankgård I. Evt. overløb samles i en af de jorddækkede tanke - tank 123. 
 
Alle tankben er omstøbt med beton og tankene 124, 125, 126, 127 og 128 nærmest 
olieanlægget er endvidere forsynet med sprinkleranlæg.  
 
Der er etableret flugtveje mod øst og vest fra tanktoppene til bunden af tankbassinet 
samt over tankmuren til dækket oven på de jorddækkede tanke. 
 
Udførelse af de enkelte arbejdsopgaver i forbindelse med driften af tankgård II frem-
går af driftsvejledning og diverse arbejdsinstrukser i Kommunekemis miljø- og sikker-
hedsledelsessystem - KKMS. Se i øvrigt PI-diagram tegning nr. 215-02-55-0001 og 
rørdiagram for tankbassin 2 & jordtanke tegning nr. TAB–40002-09. 
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Jorddækkede tanke 
I separat betonstøbt tankbassin beliggende mellem tankgård I og II er placeret 5 stk. 
liggende tanke, som er tildækket med sand og overdækket med ca. 1 m flisebelagt 
jord. Tankene er fremstillet af stål 37. Fire af tankene - tank 119 -122 har hver en 
kapacitet på 110 m3 og den sidste tank - tank 123 har en kapacitet på 70 m3, hvilket 
giver en samlet kapacitet på 510 m3. 
 
Tankgård I benyttes under normal drift til:  
 

• Tank 119, 121 og 122 benyttes til oplagring af halogen- og/eller svovlholdigt 
flydende brændbart affald.  

• Tank 120 er reserveret til forsøg med ny type filtrering. 
• Tank 123 benyttes til kondensat fra AFFU-anlægget samt evt. overløb fra 

tankgård I og tankgård II. 
 
Tank 119, 120, 121 og 122 er forsynet med separate dykpumper og niveaumålere 
med max-alarmer. Se rørdiagram for tankbassin 2 & jordtanke, tegning nr. TAB-
40002-09. 

 
Vest for tankgårdene er placeret en inspektionsbrønd med forbindelse til membran 
under de jorddækkede tanke. Brønden muliggør overvågning af evt. lækage fra tan-
kene. 
 
Centrifugal pumpe 
 
Pumperne til de forskellige formål i tankgårdene omfatter følgende typer: 

 
TAG nr. Komponent Kapacitet Effekt Bemærkninger 
PUM 250 71 780 
PUM 250 71 730 
PUM 250 71 170 
PUM 250 71 120 
PUM 250 01 154 
PUM 250 01 158 
PUM 215 01 001 
PUM 215 01 002 
PUM 215 01 006 
PUM 215 01 005 
PUM 215 02 077 
PUM 215 02 085 
PUM 215 02 160 
PUM 215 03 001 
PUM 215 03 002 
PUM 215 03 003 
PUM 215 03 004 

Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Dykpumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Dykpumpe 
Dykpumpe 
Dykpumpe 
Dykpumpe 

249,6 l/min. 
249,6 l/min. 
249,6 l/min. 
249,6 l/min 
270 l/min 
270 l/min 
160 m3/h 
45 m3/h 
50 m3/h 
1.470 l/min. 
45m3/h 
45m3/h 
15m3/h 
1.450 l/min. 
1.450 l/min. 
1.450 l/min. 
1.450 l/min. 

11 KW 
11 KW 
11 KW 
11 KW 
11 kW 
11 kW 
15 KW 
22 KW 
3,5 KW 
15 KW 
22 kW 
22 kW 
11kW 
10 KW 
10 KW 
10 KW 
10 KW 

Ringledningspumpe Linie 2, res 
Ringledningspumpe Linie 2 
Ringledningspumpe F I+CIS, res 
Ringledningspumpe F I+CIS 
Ringledningspumpe Linie 1, res 
Ringledningspumpe Linie 1 
Boosterpumpe TG I 
Transferpumpe TG I 
Dykpumpe i opsamlingsbrønd 
Transferpumpe direkte lev. TG I 
Omrører i tank 127, 129, 131 
Omrører i tank 127, 129, 131 
Transferpumpe TG2/olieanlæg 
Dykpumpe i tank 119 
Dykpumpe i tank 120 
Dykpumpe i tank 121 
Dykpumpe i tank 122 
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PUM 215 03 005 
PUM 215 00 001 
PUM 215 00 003 
PUM 215 00 004 
PUM 215 00 005 
NED 215 01 003 
NED 215 01 004 
NED 250-71-160 
NED 215 01 801 
NED 215 01 802 

Dykpumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Centr. Pumpe 
Müncherpumpe
Müncherpumpe
Muffin Monster 
Müncherpumpe
Müncherpumpe

1.450 l/min. 
125 m3/h 
2 m3/h 
2 m3/h 
2 m3/h 
15 m3/h 
15 m3/h 
90 m3/h 
90 m3/h 
90 m3/h 

10 KW 
13,2 KW 
0,55 KW 
0,42 KW 
0,42 KW 
2,2 KW 
2,2 KW 
4 KW 
4 KW 
4 KW 

Dykpumpe i tank 123 
Transferpumpe direkte lev. TG II 
Cirkulationspumpe-tankopvarmn.
Cirkulationspumpe-tankopvarmn.
Cirkulationspumpe-tankopvarmn.
Neddeler til Linie 2 
Neddeler til F IV + CIS 
Neddeler til ring A og B 
Neddeler til TG I 
Neddeler til TG II 

 
 
Adgangsveje og intern transport 
Vedrørende adgangsveje og åbningstider for modtagelse af affald henvises til den 
generelle anlægstekniske beskrivelse. 
 
Vedrørende indpumpning af affald på tankanlæggene henvises til den anlægstekni-
ske beskrivelse for Modtagelsen. 
 
Ud over pumpning af flydende affald mellem tankgårde og behandlingsanlæg sker 
der en transport af settlet bundfald med slamsuger til slamtankene ved forbræn-
dingsanlæggene.  
 
Oplagring 
Der oplagres ikke affald eller hjælpestoffer i tankgårdene ud over indholdet i lager-
tankene.  
 
Kommunekemis samlede lagerkapacitet for flydende affald udgør følgende: 
 
Kommunekemis tankkapacitet for flydende affald pr. 1. marts 2009 
Tankgård/Tank nr. Tankkapacitet 

I alt m3
Affaldstype og anvendelse 

Tankgård 1 
Tank 101,102,105 342 Reserveret til fødetanke til forbrændingsanlæg. 

Færdigmixet opløsningsmiddelaffald 
Tank 103,104,108 342 Reserveret til mixning af opløsningsmiddelaffald 
Tank 107,113, 114 342 Lagertanke for specialaffald 
Tank 106,109,110,111 456 Lagertanke for div. Opløsningsmiddelaffald 
Tank 112, 115, 116 og 117 456 Reserveret til modtagetanke for  

div. opløsningsmiddelaffald 
Tankgård 1 i alt 1.938  

 
 

Tankgård 2 
Tank 124,126 460 Spildevand  
Tank 125 230 Reserveret opløsningsmidler til TTIV 
Tank 127,128,129,130 og 131 1.150 Lagertanke for div. Opløsningsmiddelaffald 
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Tankgård 2 i alt 1.840  
 

Jorddækkede tanke 
Tank 119,121, 122 330 Reserveret opløsningsmiddelaffald, svovlhol-

digt hhv. klorholdigt  
Tank 120 110 Reserveret til forsøg ny filtreringsmetode  
Tank 123 70 Reserveret som overløbstanke for AFFU-

anlæg og tankgård 1 og 2 
Jorddækkede tanke i alt 510  

   
Lagerkapacitet i alt 4.288  

 
 
Beskrivelse af anlæggenes produktion 
Der foretages normalt kun indpumpning på tankanlæggene inden for den normale 
arbejdstid. Ved uheld på virksomheder eller på landevejen, hvor spild eller fejlblan-
dinger skal fjernes inden næste arbejdsdag, er der døgnet rundt personale på for-
brændingsanlæggene eller der kan indkaldes personale til modtagelsen. 
 
Tilførsel af flydende brændbart affald til forbrændingsanlæggene sker gennem lukke-
de ringledninger, og overvåges af personalet i tankgårdene inden for normal arbejds-
tid og af medarbejdere på forbrændingen uden for normal arbejdstid. Anlægget over-
våges via SRO-anlæg. 
 
Forud for indpumpning af et parti flydende organisk affald er der foretaget en gennem-
gang af deklarationens oplysninger om affaldets oprindelse og sammensætning evt. 
suppleret med kontakt til affaldsproducenten og/eller supplerende affaldsanalyser på 
en vejledende prøve udtaget fra køretøjet. Samtlige oplysninger munder ud i en skriftlig 
behandlingsordre, som fortæller Modtagelsen, hvor på tankanlæggene affaldet skal 
indpumpes. Kun affald med behandlingsordre indpumpes på tankanlæggene. 
 
Der udtages derudover systematisk repræsentative prøver af alle leverancer under 
indpumpningen. Disse prøver anvendes til prisfastsættelse samt til opklaring af evt. 
problemer i forbindelse med behandlingen. Alle prøver opbevares i min 3. mdr. efter 
udtagningen. 
 
Sammensætningen af de enkelte affaldsleverancer varierer meget fra leverance til 
leverance afhængig af oprindelsen. Det oplagrede affald derimod er resultatet af en 
sammenblanding af mange forskellige affaldstyper, hvorfor sammensætningen er 
forholdsvis konstant.  
 
Overordnede parametre for affald til tankanlæg 
De overordnede parametre, der er bestemmende for tankgård I, II: 
 

Objekt Grænse Enhed 
Kviksølv 5 mg/kg 



Anlægsteknisk beskrivelse - Tankgård I, II og jorddækkede tanke 
 

27. september 2007 - VSC/ahj Side 9 af 17 
STAB\AHJ\Anl_Tekn_Beskriv_Tankgarde_ver3a.doc - version 2 

Chloroxiderbar cyanid 0,50 mg/kg 
pH >6 og <12  

 
 
Disse parametre er et udtryk for indholdet i tankene og ikke et udtryk for det, der ind-
pumpes. Værdier for indpumpet affald kan ligge udenfor de anførte grænser, men 
ved sådanne afvigelser sikres det forud for indpumpningen, at grænserne vil kunne 
overholdes for den resulterende blanding. 
 
Af hensyn til forbrændingsprocessen og den tilhørende røggasrensning holdes kvik-
sølvindholdet lavt. I perioder med et normalt mix af modtaget affald, vil indholdet væ-
re betydeligt lavere end de anførte 5 mg/kg. 
 
Der indpumpes ikke affald med indhold af fri cyanid. Fri cyanid må i denne forbindel-
se ikke forveksles med kompleksbundet cyanid i form af jernkomplekser. I praksis 
foretages der generelt ikke håndtering af leverancer med Tx-mærkning, idet disse 
udelukkende behandles via gifthåndteringen. 
 
pH-værdien for affaldet holdes i det neutrale til let alkaliske område. Dels medvirker 
dette til sikring af anlægskomponenter og dels opnås effektiv hindring af dannelse af 
sure, giftige eller brandbare gasser. 
 
 
Overordnede parametre vedrørende håndtering af flydende organisk affald 
I forbindelse med den daglige styring af forbrændingsprocessen frembringes i tank-
gård I blandinger der opfylder følgende vejledende grænser: 
 

Parameter Almindeligt opløs-
ningsmiddelaffald 

Højenergiholdigt affald 

Brændværdi 8 - 15 MJ/kg 20 – 40 MJ/kg 

Organisk bundet svovl  1,0% 

Organisk bundet chlor/fluor 1-5 w-%  afhængig af aktuel kombinationsdrift af FI, 
FIII og FIV. Maks. 560 kg/h for de 3 anlæg

Brom + bromid  0,2% 

Kviksølv 15/25/45 mg/kg ved 3, 2 hhv. 1 anlæg i drift

 
En øvre brændværdi på 8 - 15 MJ/kg indikerer et totalt indhold af organiske forbin-
delser på 20 - 40%. Brændværdien for ren olie er ca. 44 MJ/kg, mens den for de let-
tere alkoholer ligger mellem 20 og 30 MJ/kg. Den resterende del består af vand, uor-
ganiske salte og inerte materialer (sand, jord og lign.) I efterforbrændingskammeret 
på Forbrændingsanlæg I styres forbrændingsprocessen ved hjælp af højenergiholdi-
ge opløsningsmidler med en brændværdi på 20 - 40 MJ/kg. 
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Svovl forekommer udelukkende som remanenser, thiosulfat, frit svovl eller i form af 
større svovlholdige molekyler. Forekomst i form af svovlholdige opløsningsmidler 
som f.eks. carbondisulfid er yderst sjælden (få kg på årsbasis). 
 
Organisk bundet halogen i form af chlor forekommer typisk i form af opløsningsmid-
lerne dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan og perchlorethylen. Når fluor fo-
rekommer, er det næsten altid i form af de lidt tungere freontyper. Begge - og især 
chlor - kan dog også forekomme i andre organiske kemiske forbindelser. Brom fore-
kommer næsten altid i form af uorganisk bromid i remanenser/skyllevand fra den 
kemiske industri. En del af bromiderne omdannes til HBr undr forbrændingsproces-
sen. 
 
Kemiske forbindelser 
Affaldet i tankanlæggene indeholder en meget bred vifte af stoffer, hvor nedenstående 
skema angiver nogle af de mest almindeligt forekommende grupper og enkeltstoffer.  
 
Stofgruppe Eksempler 
Alifatiske forbindelser mv. Mineralolie-, petroleum-, benzin-type 
Aromatiske opløsningsmidler Benzen, toluen, xylen, styren, naphthalen og beslægtede stoffer 
Alkoholer m.v. Metanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, glykoler samt højere 

og beslægtede alkoholer 
Aminer m.v. Simple alifatiske og aromatiske aminer og mere komplekse af-

ledninger af disse 
Ethere Ud over tetrahydrofuran er der primært tale om glykolethere som 

f.eks. diethylenglykol. Lavere og simplere ethertyper som diethy-
lether forekommer kun sparsomt 

Ketoner Methylethylketon, acetone, methylisobutylketon 
Halogenerede forbindelser Dichlormethan, 1,1,1-trichlorethan, perchlorethylen og chloro-

form 
 
Der er foretaget kemiske analyser af to forskellige affaldsfraktioner for at belyse art 
og indhold af hovedkomponenter. 
 
De to forskellige fraktioner opstår efter længere tids henstand af en typisk affaldsblan-
ding i tankanlæggene. Under henstand opstår dels en øvre fase, der primært består af 
upolære organiske forbindelser i form af olie, opløsningsmidler og organiske kemiske 
forbindelser, der er opløst deri, og dels en underliggende vandig fase, som ud over 
vand og uorganiske forbindelser indeholder polære organiske forbindelser. 
 
 
Opløsningsmiddelfasen 
Som indikator for, hvilke flygtige komponenter, der er i tankene, anvendes resultat af 
analyser af prøver taget i gasfasen i en af Kommunekemis lagertanke på Prøveste-
nen. Analyserne anses at være repræsentative for tilsvarende affald i de øvrige tank-
gårde, da prøverne repræsenterer et tankvolumen på i alt ca. 10.000 m3. Gassam-
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mensætningen afspejler ikke direkte indholdet i topfasen, idet stofferne vil være over- 
eller underrepræsenteret i gasfasen afhængig af deres damptryk. Tages der højde 
for dette forhold, giver gasanalysen et godt billede af de 10 væsentligste af de flygti-
ge komponenter i topfasen af det flydende affald i tankene.  
 

 
Stof 

Konc. I gasfase Gasfase i forhold til under-
liggende væske 

 mg/m3

%- 
forde-
ling 

 

Butaner 3.200  2 Kraftigt overrepræsenteret 

Methylpentaner 6.200  5 Overrepræsenteret 

n-Hexan 8.000  6 Overrepræsenteret 

Methylcyclohexan 1.800  1 Overrepræsenteret 

Methyl-tert-butylether 46.000  34 Kraftigt overrepræsenteret 

Cyclohexan 2.800  2 Underrepræsenteret 

Acetone 14.000  10 Kraftigt overrepræsenteret 

Tetrahydrofuran 11.000  8 Overrepræsenteret 

Ethylacetat 14.000  10 Underrepræsenteret 

Dichlormethan 13.000  10 Kraftigt overrepræsenteret 

Toluen 7.500  6 Underrepræsenteret 

Xylener 1.900  1 Kraftigt underrepræsenteret 

Sum af øvrige 6.000  4  

 
 
Vandfasen 
Følgende hovedkomponenter er målt/detekteret: 
 

Stof Andel-% 
Methanol 15 
Ethanol 8,3 
Tetrahydrofuran 4,0 
2-propanol 2,0 
Acetone 1,9 
Methylethylketon 1,8 
MTBE 0,7 
Butanol 0,3 
Følgende er detekteret: Propanol, Iso-butanol, Methyl-
iso-butylketon, Diethylether 

<0,1 

 
Jorddækkede tanke 
Produktionen i denne del af tankgårdene er begrænset til opsamling af spild fra evt. 
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overløb i tankgård I og II samt til lager for specielle affaldstyper. Det drejer sig bl.a. 
om kondenserede benzindampe fra stripning af olieaffald samt højt halogenerede 
opløsningsmidler. Benzinfraktionerne benyttes efterfølgende til justering af viskosite-
ten i flydende affald fra tromletømning IV. Oplagring af halogenerede opløsningsmid-
ler i underjordiske tanke sker for at nedsætte risikoen for udvikling af giftige gasser 
ved en evt. brandpåvirkning. 
 
En systematisk beskrivelse af procesforløb/aktiviteter og produktioner fremgår af 
PI-diagrammer og rørdiagrammer. Udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver i tank-
gårdene er beskrevet i driftsvejledning og arbejdsinstrukser i Kommunekemis miljø- 
og sikkerhedsledelsessystem - KKMS og omfatter: 
 

• 215/00/DV 001 Driftsvejledning for tankgård I og II 

• 215/00/AI 007 Måling af iltprocent i kvælstofdækkede tanke 

• 215/00/AI 001 Administrative procedurer for tankgård I og II samt jorddækkede 
tanke 

•  215/00/AI 003 Overpumpning fra modtagetanke til lagertanke 

• 215/00/AI 004 Overpumpning fra lagertanke til mixertanke og fødetanke 

• 215/00/AI 005 Overpumpning fra mixertanke til fødetanke 

• 215/00/AI 006 Overpumpning af olie/spildevand fra tankgård I til olieanlæg 

• 215/01/AI 002 Indpumpning af affald fra cisternevognstømningen til modtagetan-
ke samt direkte indpumpning til TNK 113 med pumpe 215-01-005  

 
 
Driftsforstyrrelser i tankgårdene kan typisk være fejl på røreværker, niveaumålere og 
pumper eller forstoppelse af rør. Tankene tæthedsprøves hvert år for at imødegå 
lækager fra evt. korrosion eller mekanisk slid. 
 
 
Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgængelige 
teknik 
Tankgårdene er både placeret centralt på anlægget af hensyn til de kortest mulige 
føringsveje fra modtageanlæg og videre til behandlingsanlæg og for at minimere de 
interne transportafstande.  
  
Alle opretstående tanke er forsynet med konisk bund, som muliggør udtag af bund-
fældede urenheder med slamsuger til forbrænding via slamtankene. Ikke bundfælde-
lige urenheder findeles med ved overpumpning fra modtagetankene til lagertankene 
med specialpumper, som findeler større urenheder. På ringledningerne fra fødetan-
kene passerer affaldet ligeledes gennem disse pumper for at modvirke tilstopning af 
lanserne i fyrfronten på forbrændingsanlæggene. På grund af faststofindhold i det 
flydende affald, opstår der jævnligt driftsmæssige problemer. Både under indfyringen 
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på forbrændingsanlæggene samt på tankanlægget. Problemet skyldes faststofind-
hold i form af stofklude/-trevler, plastik og andre letflydende fraktioner. I 2009 gen-
nemføres forsøg med filtrering af det flydende affald i fremløbet til ringledningen ved 
forbrændingsanlæggene.  
 
Alle tanke er dækket med ikke brandnærende gas i form af nitrogen for at undgå an-
tændelse af de ovenstående gasblandinger i tankene. 
 
Der er etableret pumpeomrøring i flere tankene og i 2009, vil der blive etableret pum-
peomrøring i yderligere en række tanke. Pumpeomrøring medfører enklere vedlige-
holdelse og fjernelse af tændkilder (aksellejer og styrebøsninger), da etableringen af 
pumpeomrøringen erstatter de tophængte rørværker. 
 
Spildolie renses for vand og slam i spildolieanlægget og lagres i tank 000. Det benyt-
tes efterfølgende som støttebrændsel i forbrændingsanlæggene. Også her har det 
vist sig urentabelt at regenerere oliefasen i form af forskellige oliefraktioner, da den i 
forvejen dækker et nødvendigt energitilskud til forbrændingsanlæggene.   
 
Kommunekemi har to gange i løbet sin historie undersøgt mulighederne for at gen-
vinde opløsningsmidlerne i det flydende affald, men begge gange er projektet opgivet 
på grund af komplex teknik og manglende rentabilitet. Genvindingen kunne enten 
tænkes at ske ved afstripning i form af en blandingsfortynder eller ved en fraktioneret 
destillation i form af rene opløsningsmidler. I det første tilfælde har det vist vanskeligt 
at afsætte et produkt af svingende sammensætning og i det andet har det vist sig 
vanskeligt og dermed kostbart at producere produkter af tilstrækkelig renhed for en 
bred anvendelse. 
  
 
Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger 
 
Luftforurening 
For at undgå forurening af omgivelserne på grund af tankåndinger ved indpumpning i 
og rundpumpning mellem tankanlæggene er alle afkast ført til Anlægget for For-
brænding af Forurenede Udluftninger - AFFU-anlægget. Funktionen af dette anlæg er 
beskrevet i den anlægstekniske beskrivelse af AFFU-anlægget. I tilfælde af stop på 
AFFU-anlægget blokeres pumperne så yderligere indpumpning på tankanlæggene 
og dermed fortrængning af gasser til det fri forhindres. 
 
 
Spildevand 
Der fremkommer ikke spildevand fra tankgårdene udover det spildevand som frase-
pareres i settle- og lagertankene. Dette spildevand forbrændes ved inddysning i efter-
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forbrændingskamrene på forbrændingsanlæggene. 
 
Spildevand i form af forurenet regnvand fra bunden af tankbassinerne opsamles i 
sumpe i bassinerne. Herfra udledes det til regnvandskloakken, hvis det ved en visuel 
inspektion ikke viser tegn på forurening. Alternativt indpumpes det på tankanlægget 
til forbrænding sammen med det øvrige affald.   
 
Støj 
Støjkilderne i tankgårdene er lokaliseret til el-motorer, pumper og til trafikken med 
slamsugere og tankbiler til og fra tankgårdene.  
 
Støjbidragene fra el-motorerne er begrænsede og uden betydning for Kommuneke-
mis samlede støjbidrag i referencepunkterne. Støjbidraget fra den interne trafik om-
kring tankgårdene er ligeledes begrænset til nogle få daglige tømninger af slam fra 
”tankspidser” og nogle få direkte leverancer til tankgårdene.   
 
Der henvises i øvrigt til den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi samt 
den seneste statusrapport, som beskriver det samlede støjbillede omkring virksomheden. 
 
Affald 
Spild og prøverester med flydende organisk affald vil blive opsamlet og pumpet tilba-
ge på tankanlæggene.  
 
Der vil derudover fremkomme spildolie og fedt, klude, metalskrot, og rengøringsmid-
ler fra vedligeholdelse af tankanlæggene. Metalskrot vil så vidt muligt blive indsamlet 
til genbrug og de øvrige affaldsfraktioner vil blive behandlet på Kommunekemis egne 
anlæg.  
 
Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den generelle beskrivelse af Kommu-
nekemi 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 
Forhold omkring arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvejledninger og an-
lægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljøstyringssystem - KKMS. 
 
 
Der stilles følgende forslag til egenkontrol: 
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• Alle kritiske komponenter er omfattet af Kommunekemis vedligeholdelsessy-
stem, hvorefter f.eks. max-max-alarmer og niveauvagter i tankbassin funktion-
testes hvert år og pumpedele ses regelmæssigt efter - udskiftes eller repare-
res. 

  
• Ugentlig måling af iltprocent i tankene for at sikre, at iltprocenten er under 8%. 

Resultatet af målingen noteres i logbog. 
 

• Tankanlæggene inspiceres (tankinspektion) hvert 5. år for at forebygge læka-
ger og rørbrud.  

 
• Jordtankene tæthedsprøves hvert år. 

 
 
Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
 
Risikoforhold 
Kommunekemi er omfattet af Miljø- og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelser 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og forholdene behandles i 
virksomhedens sikkerhedsrapport. 
 
En analyse af mulige risici inden for og uden for hegnet forårsaget af uheld i tankgår-
dene er i november 2002 gennemført af Rambøll. Det værst tænkelige uheldsscena-
rium vurderes at være en brand i tankbassin I eller II med kollaps af samtlige tanke. 
Branden vil medføre en varmestråling, som ikke strækker sig ud over hegnet, men 
som indebærer risiko for brandspredning til naboanlæg og risiko for medarbejderne. 
Sandsynligheden for en sådan brand vurderes til ca. 10-5 og for medarbejdere i og 
omkring tankgårdene til hhv. ca. 10-6 og ca. 10-7. Giftige gasser fra forbrændingen vil 
ikke udgøre en fare, da det termiske løft fra branden vil fjerne dem fra jordniveau, 
ligesom risikoen for en eksplosion i en tank vurderes som ekstremt lav pga. inerterin-
gen.   
 
For yderligere at øge sikkerheden mod brandspredning anbefaler risikovurderingen, 
at der installeres anlæg til køling af naboanlæg som lagerhallerne, med brandbart 
emballeret affald og uorganisk anlægs lagerhal med bl.a. cyanidholdige affaldspro-
dukter. Vandgardin er i 2007 etableret på uorganisk lagerhal. Der er i februar 2009, 
fremsendt en handlingsplan til Beredskabet i Nyborg kommune, vedrørende køling af 
langsiderne af lagerhal I og II. Projektet forventes at være gennemført ved udgangen 
af 2009. 
 
Alle sikkerhedskomponenter er oprettet i virksomhedens vedligeholdelsessystem SAP, 
som gennem regelmæssige eftersyn/reparation/afprøvning sikrer, at de er funktions-
dygtige. 
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Beredskabsforhold 
Brændbare gasser fra affaldet vil kunne skabe eksplosive blandinger med luft i tan-
kene. Gasblandingerne vil kunne antændes f.eks. ved udladninger af statisk elektrici-
tet mellem partikler eller væskefaser. For at modvirke dette er alle tanke dækket med 
enert gas i form af nitrogen fra et centralt forsyningsanlæg via trykstyrede forsy-
ningsenheder på de enkelte tankgårde. 
 
For at reducere risikoen for en større brand i tankgårdene f.eks. i forbindelse med 
brud eller tanklækage er tankbassinerne forsynet med skumslukningsanlæg via cen-
tral brandvandsforsyning. Skumanlæggene kan aktiveres fra spildevandsbassinerne 
og fra flammeskjolde i nærheden af de enkelte tankgårde. Slukningsudstyret afprø-
ves regelmæssigt. 
 
For at nedsætte risikoen for brandspredning mellem tankgårdene er de tanke, som er 
placeret nærmest lagre med brandbart affald på naboanlæggene, forsynet med 
sprinkleranlæg til køling af evt. strålingsvarme. 
 
Der er i 2009 fremsendt forslag til Ex-klassificering af bl.a. tankgårdene til Beredska-
bet i Nyborg. Her foreslås følgende klassifikation: 
 

• Tankenes gasvolumen - zone 0 
• Omkring tryk/vakuumventiler - zone 1 omkring afkast og zone 2 omkring tankene 
• Tankbassiner - zone 1  
• Spildbakker zone 2  
• Opsamlingsbrønde zone 0 i lukket brønde 

 
 
Ikke teknisk resumé 
Kommunekemi råder på anlægget i Nyborg over en række tanke til oplagring, sepa-
rering og blanding af flydende brændbart affald. Tankene er placeret i tankbassiner, 
som er i stand til at rumme tankenes indhold i tilfælde af rørbrud eller tanklækager. 
Tanke inkl. det omgivende tankbassin kaldes i daglig tale tankgårde. Det samlede 
tankvolumen i tankene, der er placeret i Tankgård I og II udgør omkring ca. 4.000 m3. 
Kommunekemis samle kapacitet i samtlige tanke i Nyborg er ca. 15.000 m3 fordelt på 
de forskellige tankgårde. 
 
Det samlede tankvolumen vil dog aldrig være helt fyldt med flydende affald, da der til 
stadighed skal være plads til håndtering af affaldet og oplagring af særlige affaldstyper. 
 
På baggrund af analyser af lagertankene fremstilles ensartede produktblandinger, 
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som imødekommer forbrændingsanlæggenes krav til brændværdi, svovl og haloge-
ner ligesom der frasepareres spildevand til særskilt forbrænding via spildevandstan-
kene på olieanlægget.  
 
I tankgård I, II, og de jorddækkede tanke klargøres og oplagres flydende affald til be-
handling på forbrændingsanlæggene. Tankgårdene er indbyrdes forbundne, så der 
kan trækkes produkter fra alle tanke til forberedelse af forbrændingsegnede blandin-
ger.   
 
Alle tanke er dækket med ikke brandnærende gas i form af nitrogen for at undgå an-
tændelse af de ovenstående gasblandinger i tankene. Alle tankbassiner er forsynet med 
skumslukningsanlæg til automatisk skumudlægning fra centralt brandvandsanlæg. 
 
Der udsendes ikke brandbare og lugtende gasser fra tankanlæggene. Alle afkast fø-
res via centralt ventilationsanlæg til forbrændingsanlæggene, hvor den forurenede 
luft benyttes som forbrændingsluft. 
 
En lang række sikkerhedsforanstaltninger er gennemført for at nedsætte risikoen for 
brandspredning samt for såvel naboer som medarbejdere. 
 
 
Tegninger 
Den anlægstekniske beskrivelse er vedlagt følgende tegninger: 
 

• 215-00-50-0001 Udsnit af oversigtplan 
• 215-01-55-0002 Tankbassin I, rørdiagram 
• 215-01-52-0001 Tankgård I, optegning af målehus i tankgård  
• 215-01-50-0001 Pumpearrangement for ringledninger til forbrænding 
• 215-02-50-0001 Tankgård II, 8 nye tanke, plan og snit 
• TAB-40002-09 Rørdiagram, tankbassin 2 & jordtanke  
• 215-02-55-0001 Tankgård II, PI-diagram 

 
Bilag 
Risikovurdering, Hazop og QRA, Tankgård I og II, april 2003 
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