
  

Kommunekemi a/s 
 
Revurdering af Slamtanke og dagolieanlæg. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr. Ode-431-00038 

Ref. Johje/klhou 

Den 27. november 2009 

 

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

 

 
 
   
 
 

REVURDERING 
AF MILJØGODKENDELSE 

 
 
 

For: 
Kommunekemi a/s, Slamtanke og Dagolieanlæg 
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 anlæg for Slamtanke og Dagolieanlæg på Kommunekemi a/s 
 
 
 
 
 

Godkendt:  
 
 
 
 
 
 
 
Annonceres den 1. december 2009 
Klagefristen udløber den 29. december 2009 
Søgsmålsfristen udløber den 1. juni 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.blst.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 .............................................................................................................5 
Spildevand ..................................................................................................6 
Støj ..............................................................................................................6 
Affald ...........................................................................................................6 
Jord og grundvand.....................................................................................6 
Indberetning/rapportering .........................................................................7 
Driftsforstyrrelser og uheld .......................................................................8 
Risiko/forebyggelse af større uheld .........................................................8 
Ophør ..........................................................................................................8 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER ................................................................9 

3.1 Baggrund for afgørelsen...............................................................................9 
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift ..................................................9 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser ..............................................................9 
3.1.3 Nye lovkrav ......................................................................................10 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik .............................................................10 

3.2 Vilkårsændringer........................................................................................11 
3.2.1 Opsummering ..................................................................................11 
3.2.2 Indretning og drift ...........................................................................11 
3.2.3 Luftforurening..................................................................................12 
3.2.4 Lugt...................................................................................................12 
3.2.5 Spildevand .......................................................................................12 
3.2.6 Støj ...................................................................................................12 
3.2.7 Affald ................................................................................................13 
3.2.8 Jord og grundvand..........................................................................13 
3.2.9 Indberetning/rapportering ..............................................................14 
3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld ..........................................................14 
3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld.............................................14 
3.2.12 Ophør..............................................................................................15 

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

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

 2 



1.  INDLEDNING 
 
Kommunekemi råder over 3 slamtanke – en for hvert af forbrændingsan-
læggene F I, F III og F IV – til modtagelse, opbevaring og indfyring af van-
skelig pumpbare produkter. Slammet pumpes med stempelpumper gennem 
separate rørledninger til de respektive anlæg. Slamtankene er anbragt i 
tankbassiner med kapacitet til at rumme det totale tankvolumen.  
 
I forbindelse med slamtanken for F IV er der etableret et dagolieanlæg, som 
forsyner forbrændingsanlæggene med støttebrændsel enten i form af renset 
spildolie eller indkøbt ren gasolie. Forbrændingsanlæggene forsynes alt 
efter driftforholdene med enten renset spildolie eller gasolie gennem sepa-
rate rørledninger. 
 
Slamtanke og Dagolieanlægget har tidligere været miljøgodkendt. Afgørel-
sen omfatter alle Slamtanke og Dagolieanlægget 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: 
 
 7. oktober 1994, Godkendelse af dagolietank. 

 
 15. juli 1998, Godkendelse af forbrændingsanlæg III og IV. 

 
 8. november 2001, Accept af slamtank til forbrændingsanlæg I. 

 
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 
Slamtanke og Dagolieanlæg vil kunne drives uden væsentlige gener for 
omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med den reviderede mil-
jøgodkendelsen. 
  
Næste revurdering finder senest sted om 10 år (2019). 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Odense foreta-
get revurdering af delanlæggenes tidligere miljøgodkendelser, som er mere 
end 8 år gamle: 
 
 7. oktober 1994, Godkendelse af dagolietank. 
 15. juli 1998, Godkendelse af forbrændingsanlæg III og IV. 
 8. november 2001, Accept af slamtank til forbrændingsanlæg I. 

 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, 
eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderin-
gen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

./. 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

 
A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

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

 
A2  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig. 

Indretning og drift 

B1 Alle partier af affald til Slamtanke og støtteolietank i Dagolieanlæg-
get skal forud for opbevaringen være deklareret, og kontrolleret mod 
deklarationen. 

 
B2 Partier af affald til Slamtanke og støtteolietank i Dagolieanlægget 

skal analyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at 
indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. 
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B3 Gasolietanken må anvendes til gasolie af kommerciel kvalitet. 
 

B4 Slamtankene skal være isolerede tanke på henholdsvis 50 m3 for 
forbrændingsanlæg I, 38 m3 for forbrændingsanlæg III og 50 m3 for 
forbrændingsanlæg IV. 
 

B5 Dagolieanlægget skal være isolerede tanke på henholdsvis 50 m3 
for gasolie og 50 m3 for støtteolie. 
 

B6 Tankene skal være placeret i tankbassiner som kan rumme det 
samlede tankvolumen i tilfælde af tankbrud. 

 
B7 Det skal sikres at affald fra Slamtanke og støtteolietank kun tilføres 

forbrændingsanlæggene når røggasserne efter den sidste indblæs-
ning af forbrændingsluft på kontrolleret vis og ensartet vis, selv un-
der de mest ugunstige forhold, bliver opvarmet til en temperatur, der 
i mindst 2 sekunder er mindst 850 °C. 
 

B8 Tankene skal være inerterede med nitrogen og forsynet med-
tryk/vakuumventiler og være forsynet med max og max-max – alar-
mer. Max-max – alarm skal lukke for yderligere indpumpning på 
tanken. 
 

B9 Tømning af lastbiler/slamsugere til Slamtanke og dagolieanlæg skal 
foregå under opsyn og lastbilerne skal være placeret på påfyld-
ningsspildbakken under tømningen. Påfyldningsspildbakken skal til-
bageholde det spild der kan forekomme når påfyldningsslangen af-
monteres på tankbilen. Spildet skal efterfølgende fjernes. 

Luftforurening 

 
C1 Slamtanke og Dagolieanlæg skal tilkobles Kommunekemis centrale 

anlæg for afsugning af gasser (AFFU-anlægget), således at de af-
sugede gasser forbrændes på Kommunekemis forbrændingsan-
læg.  
 

C2 Ved udfald på AFFU-anlægget skal fortrængningsluften sendes 
gennem kulfilter inden udledning fra afkast over tanktoppene. 

 
C3 Der skal 2 gange pr. kalenderår foretages kontrol med delanlæg-

gets tryk/vacuumventiler. 
 
C4 De aktive kul i kulfiltrene udskiftes minimum én gang hvert andet 

år. 

Lugt 

D1 Slamtanke og dagolieanlæg er lukkede systemer, hvorfor tankene 
ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne uden 
for virksomhedens areal, og eventuel diffus emission fra tankene 
skal undgås i videst mulig omfang. Der skal således føres daglig 
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kontrol med tankene, således at utætheder m.v., der kan give an-
ledning til midlertidige emissioner bliver repareret så snart de er 
konstateret. 

Spildevand 

E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra Slamtanke og Dagoliean-
læg 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 over-
fladevand. Forurenet regnvand skal fjernes til behandling. 

Støj 

Støjgrænser 
F1 Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter 

Odenses godkendelse, dateret 27. november 2009. Slamtanke og 
Dagolieanlæg skal indrettes og drives på en sådan måde, at disse 
støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 

Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Affald fra Slamtanke og Dagolieanlæg kan behandles på Kommune-

kemis egne anlæg. 

Jord og grundvand 

H1 Tankbassiner og påfyldningsbakker i og omkring Slamtanke og Dag-
olieanlæg skal for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbevare-
de stoffer, en gang om året inspiceres for revner og slid. Resultatet 
af inspektionen skal indføres i virksomhedens vedligeholdelsessy-
stem. 
 
Konstaterede skader skal straks repareres. 

 
H2 Slamtanke og Dagolieanlæg skal inspiceres (tankinspektion) hvert 5 

år. Første gang inden udgangen af 2011. Inspektionsrapporten skal 
fremsendes til Miljøcenter Odense, så snart den foreligger. 

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

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

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

H4 Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som til hver tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på for-
langende. Inspektionsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: 
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- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i inspekti-

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

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 
 

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

H5 Dagolieanlæggets 50 m3 gasolietank skal overholde kravene i den til 
enhver tid gældende Olietankbekendtgørelse1. Hovedkravene frem-
går af godkendelses bilag E. 

 
H6 Gasolietanken skal tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sag-

kyndig mindst hvert 5. år og første gang i løbet af 2010, jf. § 42 i 
Olietankbekendtgørelsen. 
 

H7 Løbende kontrol med tætheden af gasolietanken og tilhørende rørfø-
ringers tæthed kan foregå ved daglig overvågning af tanken ved ron-
dering. Udførelse af rondering skal registereres. 
 

Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
K1 Der skal føres en driftsjournal for tilstanden af Slamtanke og Dag-

olieanlæg. Dette medfører notering af: 
 

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

K2 Der skal føres journal over eftersyn af kulfilter, med dato for eftersyn, 
reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt fore-
kommende driftsforstyrrelser. 
 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

K3 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr, herunder kritiske komponenter som tryk/vakuumventiler, max 
og max-max – alarmer. 

 
Konstateres manglende funktion skal dette straks udbedres. 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen). 
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Opbevaring af journaler 

K4 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 Slamtanke og dagolieanlæg skal indgå i virksomhedens samlede 

sikkerhedsrapport, ligesom anlæggene skal indgå i virksomhedens 
beredskabsplan. 

Ophør 

O1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af Slamtanke og Dagoliean-
læg træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurenings-
fare og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foran-
staltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, 
og en redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til til-
synsmyndigheden 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 

Slamtanke og Dagolieanlæg er eksisterende anlæg, som er etableret i for-
bindelse med forbrændingsanlæggenes opførelse eller ombygning. Place-
ringen er valgt med henblik på de kortest mulige føringsveje til anlæggene 
for affald/olie og forurenede udluftninger samt egnede adgangsveje for til-
kørsel af affald/olie. 
 
Slamtankene er etableret for at sikre en ensartet indfyring i forbrændingsan-
læggene af uemballerede affaldsprodukter, som ved indfyring sammen med 
det øvrige flydende affald gennem tankgårdene ville give problemer med 
homogenisering og dermed forstoppelser under pumpning og forstøvning.  
 
Anlæggene er konstrueret som lukkede systemer, og er i nødvendigt om-
fang inerteret med nitrogen for at hindre dannelse af eksplosive gasblandin-
ger i tankene. Fortrængte gasser fra indpumpning på tankene emitteres ikke 
til omgivelserne men afsuges af AFFU-anlægget til afbrænding på forbræn-
dingsanlæggene. 
 
Den mængde affald, som passerer slamtankene svarer til ca. 1 ton i timen 
pr. anlæg under drift. Dette svarede i 2008 til i alt ca. 24.000 tons for alle tre 
forbrændingsanlæg. 
 
Det samlede årlige forbrug af gasolie på de 3 forbrændingsanlæg udgør 
omkring 600 tons. Forbruget af støtteolie udgør tilsvarende 4.000 tons. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Slamtanke og Dagolieanlæg er i overensstemmelse med den fysiske plan-
lægning for området. Slamtanke og Dagolieanlæg er placeret på matr. 1 acx 
som er beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes 
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kommuneplan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, som fastlægger 
områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virk-
somheder. Delanlægget er desuden placeret i overensstemmelse med Ny-
borg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til er-
hvervsformål, 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 Slamtanke og Dagolie-
anlæg 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 Slamtanke og 
Dagolieanlæg på ca. 650 m mod nord hhv. vest. 
 
Det er vores vurdering, at Slamtanke og Dagolieanlæg er i overensstem-
melse 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 
Slamtanke og Dagolieanlæg vurderes delanlægget ikke at have nogen på-
virkning af Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra 
Slamtanke og Dagolieanlæg ikke vil have betydning for områdets målopfyl-
delse. 

3.1.3 Nye lovkrav 

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

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

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

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

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

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

Det er Miljøcenter Odenses vurdering af nærværende projekt er i overens-
stemmelse med BAT for lagring. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen 
for Kommunekemis Slamtanke og Dagolieanlæg 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 

Alle partier af affald til Slamtanke og støtteolietank i Dagolieanlægget bør 
forud for opbevaringen være deklareret, og kontrolleret mod deklarationen. 
 
Partier af affald til Slamtanke og støtteolietank i Dagolieanlægget bør analy-
seres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i over-
ensstemmelse med deklarationen. 
 
Gasolietanken bør kun anvendes til gasolie af kommerciel kvalitet. 
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Tankene bør være placeret i tankbassiner som kan rumme det samlede 
tankvolumen i tilfælde af tankbrud. 
 
Det bør sikres at affald fra Slamtanke og støtteolietank kun tilføres forbræn-
dingsanlæggene når røggasserne efter den sidste indblæsning af forbræn-
dingsluft på kontrolleret vis og ensartet vis, selv under de mest ugunstige 
forhold, bliver opvarmet til en temperatur, der i mindst 2 sekunder er mindst 
850 °C. 
 
Tankene bør være inerterede med nitrogen og forsynes med tryk / vakuum-
ventiler og bestykkes med max og max-max – alarmer. Max-max – alarm 
bør lukke for yderligere indpumpning på tanken. 
 
Tømning af lastbiler/slamsugere til Slamtanke og dagolieanlæg skal foregå 
under opsyn og lastbilerne skal være placeret på påfyldningsspildbakken 
under tømningen. Påfyldningsspildbakken bør tilbageholde det spild der kan 
forekomme når påfyldningsslangen afmonteres på tankbilen. Spildet skal 
efterfølgende fjernes. 
 
Der bør 2 gange pr. kalenderår foretages kontrol med delanlæggets 
tryk/vacuumventiler. 

3.2.3 Luftforurening 

Slamtanke og Dagolieanlæg bør under drift være tilkoblet virksomhedens 
AFFU-anlæg. 
 
Såfremt AFFU-anlægget er ude af drift sendes fortrængningsluften gennem 
kulfilter inden udledning fra afkast over tanktoppene. 
 
De aktive kul i kulfiltrene bør minimum udskiftes én gang hvert andet år. 

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. 

3.2.5 Spildevand 

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

3.2.6 Støj 

Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter Odenses 
godkendelse, dateret 27. november 2009. Slamtanke og Dagolieanlæg bør 
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indrettes og drives på en sådan måde, at disse støjgrænser for den samle-
de virksomhed overholdes. 

3.2.7 Affald 

Affald fra Slamtanke og Dagolieanlæg behandles på Kommunekemis egne 
anlæg. 

3.2.8 Jord og grundvand 

Tankbassiner og påfyldningsbakker i og omkring Slamtanke og dagoliean-
læg 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 vedligeholdelsessystem. Konstaterede skader bør 
straks repareres. 
 
Slamtanke og Dagolieanlæg bør inspiceres (tankinspektion) hvert 5 år. Før-
ste gang inden udgangen af 2011. Inspektionsrapporten bør fremsendes til 
Miljøcenter Odense, så snart den foreligger. Tankinspektionen bør foreta-
ges af et firma / laboratorium som er accepteret af Miljøcenter Odense. 

 
Senest 1 måneder inden en tankinspektion bør Kommunekemi fremsende 
en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. Inspektionsplanen skal indeholde 
oplysninger om, hvilke udvendige og indvendige undersøgelser de pågæl-
dende tanke planlægges underkastet. Denne inspektionsplan bør godken-
des af Miljøcenter Odense, inden inspektionen udføres. 

 
Resultaterne fra inspektionen bør noteres i en inspektionsrapport, som til 
hver en tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden. Inspektionsrappor-
ten bør 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 
tankinspektion bør foretages. 
 

Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger.  
 
Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektions-
rapporterne berettiger hertil. 
 
Den 50 m3 gasolietanken er etableret før 1. september 2005 og det har som 
konsekvens, at Olietankbekendtgørelses2 krav er umiddelbart gældende for 
tanken, jf. § 3, stk. 4, i bekendtgørelsen.  

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen). 
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Hovedkravene til gasolietanken er gengivet i godkendelsens bilag E. 
 
Der bør jævnfør § 5 Olietankbekendtgørelsen stilles krav om regelmæssig 
inspektion af gasolietanken. Tanken bør derfor inspiceres mindst hvert 5. år 
med første inspektion i løbet af 2010. 
 
Gasolietanken er placeret i tæt tankgrav der kan rumme indholdet i tanken. 
Gasolietanken er endvidere placeret på ben, der gør det muligt at inspicere 
alle tankens flader. Lækage vil således blive konstateret under den daglige 
overvågning af tanken, der sker i forbindelse med driftsopgaver på anlæg-
get. 
 
Miljøcenter Odense kan acceptere at overvågningen af tanken sker uden 
etablering af volumenmåler, pejling og regnskab med oliebeholdning. Miljø-
centeret vurderer at placeringen af tanken i tæt tankgrav og den løbende 
rondering er en overvågning med tilsvarende eller bedre sikkerhed, jf. § 34, 
stk. 7 i Olietankbekendtgørelsen,  

3.2.9 Indberetning/rapportering 

Der bør føres en driftsjournal for tilstanden af Slamtanke og Dagolieanlæg. 
Dette bør medføre notering af: 
 

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

Der bør føres journal over eftersyn af kulfilter, med dato for eftersyn, repara-
tioner og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende drifts-
forstyrrelser. 
 
Der bør føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, her-
under kritiske komponenter som tryk/vakuumventiler, max og max-max – 
alarmer. Konstateres manglende funktion bør dette straks udbedres. 
 
Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til til-
synsmyndigheden. Journalerne bør opbevares på virksomheden i mindst 3 
år. 

3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 

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

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Slamtanke og Dagolieanlæg er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse 
af 21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sik-
kerhedsniveau. 
 
Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større 
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uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør 
indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende 
sikkerhedsrapport. 
 
Slamtanke og Dagolieanlæg bør indgå i virksomhedens samlede sikker-
hedsrapport, ligesom Slamtanke og Dagolieanlæg bør indgå i virksomhe-
dens beredskabsplan. 

3.2.12 Ophør 

Der bør stilles vilkår til, at der ved ophør af drift træffes de nødvendige for-
anstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Udkast til revideret miljøgodkendelse af Slamtanke og Dagolieanlæg har 
været varslet for Kommunekemi A/S den 27. oktober 2009. Kommunekemi 
A/S har efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er indar-
bejdet i afgørelsen. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved e-mail af 1. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at de ikke har 
kommentarer til det fremsendte udkast. 
 
Ved e-mail af 10. november 2009 har Beredskabet fremsendt bemærknin-
ger/kommentarer til udkastet. 
 
Ved e-mail af 3. november 2009 har Nyborg kommune meddelt at de ikke 
har bemærkninger til det fremsendte udkast. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

Opstart af revurderingen har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 
31. marts 2009. 
 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbin-
delse. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således senest ske i 
2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. En revurdering 
af anlægget kræver ikke en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller 
anden væsentlig ændring af anlægget. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000 – område Østerø Sø og er 
derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 
3.1.2. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
 
  7. oktober 1994, Godkendelse af dagolietank. 

 
 15. juli 1998, Godkendelse af forbrændingsan-

læg III og IV. 
 

 8. november 2001, Accept af slamtank til for-
brændingsanlæg I. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 



 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

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

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Kla-
gen skal senest være modtaget den 29. december 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgø-
relsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 
6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

 

 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, u-
de@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Tove Albrechtsen. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 
kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk.
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5. BILAG 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser 
 
Bilag D: Miljøteknisk beskrivelse 
 
Bilag E: Krav til 50 m3 Gasolietank jf. Olietankbekendtgørelsen. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

De anlægstekniske beskrivelser af Kommunekemis anlæg indeholder en be-
skrivelse 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 be-
skriver status på tidspunktet for udarbejdelsen. Udarbejdelsen af denne udga-
ve er foranlediget af opdateringen af Kommunekemis sikkerhedsrapport iht. 
bekendtgørelserne om kontrol med større uheld med farlige stoffer. 
 
Oplysninger om virksomhedens ejerforhold, placering listebetegnelse m.v. 
samt fælles forhold med de øvrige anlæg fremgår af den generelle anlægstek-
niske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes art 

Kommunekemi råder over i alt 3 tanke beregnet til mellemlagring af produkter, 
som p.g.a. deres konsistens ikke egner sig til indpumpning på tankgårdene. 
Der er opstillet en slamtank i forbindelse med hvert af de 3 forbrændingsanlæg 
F I, F III og F IV. Affaldet transporteres med slamsuger til slamtankene, hvorfra 
det pumpes videre til forbrænding. 
 
Desuden råder Kommunekemi over et dagolieanlæg, som forsyner forbræn-
dingsanlæggene med støttebrændsel enten i form af renset spildolie eller ind-
købt ren gasolie. 
 
 

Oplysninger om anlæggenes etablering 

Slamtankene til Forbrændingsanlæg III og IV er etableret i forbindelse med 
forbrændingsanlæggenes opførelse. Der har ikke tidligere været meddelt selv-
stændig godkendelse af slamtankene, idet disse er blevet godkendt som hjæl-
peudstyr sammen med de respektive forbrændingsanlæg senest i juli 1998.  
 
Slamtanken til Forbrændingsanlæg I er ikke omfattet af godkendelsen af dette 
anlæg, men er godkendt særskilt af Fyns Amt i november 2001. 
 
Gasolietanken, der er en del af dagolieanlægget, er godkendt af Miljøstyrelsen 
i oktober 1994. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

 

Oplysninger om anlæggenes placering 

Plan over virksomhedens placering og oversigtsplan med angivelse af bygnin-
ger samt planlægningsmæssige beskrivelser i forhold til omgivelserne fremgår 
af den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s.  
 
Placeringen af de aktuelle anlæg på arealet er markeret med gul farve på ved-
lagte oversigtsplan, tegning nr. 250-73-50-0101 
 

 

Beskrivelse af anlæggenes indretning og produktion 
Systematiske beskrivelser af anlæggenes indretning fremgår af følgende PI-
diagrammer: 
 

 PI-diagram, slamtanke F I, tegning nr. 251-73-55-0001 
 PI-diagram. slamtank, tegning nr. 250-73-55-0001 

 
En systematisk beskrivelse af dagolieanlæggets indretning fremgår af følgen-
de PI-diagrammer: 
 

 PI-diagram, olieringledninger, tegning nr. 250-74-55-0001 
 
 

Slamtanke 
I forbindelse med hvert af forbrændingsanlæggene F I, F III og F IV er der 
etableret en tank til modtagelse og indfyring af vanskelig pumpbart affald på 
anlæggene. Produkterne kommer enten direkte fra eksterne affaldsproducen-
ter eller består af internt produceret affald f.eks. fra tømning af tankspidser el-
ler lukkede brønde og sumpe. De har ofte et højt tørstofindhold eller et stort 
antal urenheder, som gør den uegnede til transport og forstøvning via ringled-
ningerne for opløsningsmidler. 

 
Slamtankene for F I og F III er placeret i et tankbassin beliggende mellem La-
gerhal I og II og Forbrændingsanlæg III. Tankene er opstillet, som vist på ved-
lagte tegninger: 
  

 Slamtank nord, F I og F III, layout plan, tegning nr. 250-73-50-0002  
 Slamtank F I og F III, opstalt set fra øst, tegning nr. 250-73-50-0004 
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

 
Slamtanken for F IV er placeret i samme tankbassin som dagolieanlægget, der 
er beliggende mellem F IV og røggasrensningsanlæggene. Opstillingen af 
slamtanken er vist på vedlagte tegning: 
 

 Dagolieanlæg. Plan og snit, tegning nr. FB-40044-01 
 

Hver af slamtankene består af følgende hovedkomponenter: 
 

 Spidsbundet tank 
 Stempelpumpe 
 Stikledning 
 Indpumpningsledning  
 Tankbassin 
 AFFU/kulfilter-tilslutning 

 
 

Slamtanken for F I har et volumen på 50 m3, for F III 38 m3 og for F IV 50 m3. 
Alle tankene er isolerede for at evt. opvarmede produkter ikke skal størkne 
under opholdet i tankene. Styringen af tankfunktionerne foregår fra forbræn-
dingsanlæggenes kontrolrum via SRO-anlægget. 
 
Under hver af slamtankene er der anbragt en stempelpumpe som pumper 
slammet gennem separate stikledninger til lanser i de respektive forbræn-
dingsanlægs fyrfronter. Hver af slamtankene er desuden forsynet med en cir-
kulationspumpe, som pumper slam fra midten af tankens kegle og ind i bun-
den for at forhindre affaldet i at sedimentere. 
 
Rørledningerne er isolerede og glycoltracede og ført i rørbroer frem til lanser-
ne i forbrændingsanlæggenes fyrfronter. Via lansespidserne trykkes slammet 
ind i rotérovnene og ved hjælp af luft i lansespidserne forstøves slammet.. 
 
Alle slamtanke er inerterede med nitrogen fra det centrale kryoanlæg for at 
hindre dannelse af eksplosive gasblandinger i tankene. Under indpumpning af 
affald på tankene inerteres slamsugerne ligeledes for at undgå, at der blæses 
atmosfærisk luft ind i slamtankene. Der foretages ikke regelmæssigt iltmålin-
ger på slamtankene. 
 
For at undgå udladninger af statisk elektricitet ved indpumpning fra slamsuge-
re benyttes kun slanger med potentialeudligning. Tankene er potentialeudlig-
net gennem deres fundering. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

Slamtankene er forbundet til AFFU-anlægget og er endvidere forsynet med 
tryk/vakuumventiler til trykudligning i nødstilfælde. I tilfælde af stop på AFFU-
anlægget, sker udledningen af fortrængningsluften gennem kulfiltre. 
 
Der er etableret niveaumåling i tankene med max og max-max-alarmer. 
Alarmsignalerne er ført til kontrolrummet ligesom max-max-alarmen lukker for 
yderligere indpumpning på tanken. 
 
Spild og regnvand fra tankbassinerne samles i sump, hvorfra det pumpes ind 
på slamtankene. Under indpumpning fra slamsugere er disse parkeret på 
spildbakker med afløb til regnvandskloakken via olieudskillere.  
 
Kan slamsugeren ikke tømmes helt pga. faste rester i tanken, tømmes disse 
efterfølgende i gruberne ved forbrændingsanlæggene eller på rampen på olie-
anlægget. 
 
Alle slamtanke er ligesom rørledningerne isolerede. Rørledningerne er gly-
coltracede bortset fra slamtank F I, hvor de er el-tracede.  
 
Slamtanken for F I er endvidere forberedt for opvarmning af keglen med gly-
colvand til 70 ºC. Systemet er dog endnu ikke etableret. 

 
Adgangsveje og intern transport 
Transporten af affald til slamtankene foregår med ekstern eller intern slamsu-
ger.  Indpumpning af affald fra slamsugerne til slamtankene foretages altid af 
KK's eget personale.  
 
Oplagring 
Der finder ikke oplagring af affald sted i tankbassinerne udover, hvad der fin-
des i tankene. Tankene vil normalt blive tømt ned i løbet af natten eller week-
enden, så de er klar til indpumpning af nyt affald den følgende hverdag. 
 
Kapacitet 
Den mængde affald, som passerer slamtankene svarer til ca. 1 ton i timen pr. 
anlæg under drift. Dette svarede i 2008 til i alt ca. 24.000 tons for alle tre for-
brændingsanlæg. 
 
Slamtankene er ubemandede og i kontinuerlig drift, når de respektive anlæg er i 
drift. Påfyldning sker dog primært indenfor normal arbejdstid, kl. 06:30 - 15:00.  
 
Udover aktive kul benyttes der ikke andre hjælpestoffer end nitrogen til inerte-
ring af tankene og el-energi til drift af pumper, måleudstyr m.v.  
 
 

Dagolieanlæg 
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

Dagolieanlægget er betegnelsen for det anlæg, som forsyner forbrændingsan-
læggene med støttebrændsel i form af enten renset spildolie eller ren gasolie. 
Støttebrændselsforsyningen har til formål at opretholde en stabil temperatur 
på anlæggene uanset variationer i energiindholdet fra affaldstilførslen. 
 
Den rensede spildolie – kaldet støtteolie – leveres fortrinsvis via separat rør-
ledning fra Kommunekemis eget Olieanlæg. Gasolien indkøbes fra et af olie-
selskaberne. 
 
Under op- og nedkørsel af forbrændingsanlæggene må disse ikke tilføres støt-
tebrændsel, som kan give anledning til større emissioner end ved forbrænding 
af gasolie. Der er derfor etableret adskilte forsyningssystemer for støtteolie 
hhv. gasolie.   
 
Olietankene er placeret i fælles tankbassin med Slamtank IV, og er beliggende 
mellem Forbrændingsanlæg IV og røggasrensningsanlæggene. Tankbassinet 
er dimensioneret, så det kan rumme det samlede tankvolumen i tilfælde af 
tankbrud. Tankbassinet er underopdelt af 0,5 m høje mure, så hver tank har sit 
eget opsamlingsbassin. Tankene er opstillet, som vist på vedlagte tegning: 
 

 Dagolieanlæg. Plan og snit, tegning nr. FBF-40044-01 
 
Dagolieanlægget består af følgende hovedkomponenter: 
 

 Gasolietank, 50 m3 
 Støtteolietank, 50 m3 
 Stikledning for gasolie 
 Ringledning for støtteolie 
 Forsyningsledning til støtteolie 
 Tankbassin  
 AFFU/kulfilter-tilslutning 

 
Anlægget er ubemandet og styringen sker fra forbrændingsanlæggenes kont-
rolrum via SRO-anlægget. 
 
Dagolieanlægget forsyner alle Kommunekemis forbrændingsanlæg med enten 
gasolie eller støtteolie gennem to separate rørledninger. Til støtteolien benyt-
tes en ringledning og til gasolien en stikledning - hver med stikledninger til de 
enkelte anlæg. Viskositeten af støtteolien reduceres ved forvarmning med 
damp fra det sekundære dampsystem inden den pumpes ud i ringledningen. 
Varmeveksleren er anbragt i tankbassinet umiddelbart under tanken. 
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

Indpumpning af olie på støtteolietanken sker gennem en isoleret forsynings-
ledning fra olieanlægget. Pumpen styres automatisk inden for et snævert in-
terval for at undgå, at olien ved stilstand størkner eller og sedimenterer i forsy-
ningsledningen. Støtteolie kan også leveres med tankbil til direkte indpump-
ning på tanken.   
 
Indpumpning på gasolietanken sker direkte fra olieselskabets tankbil. 
 
Ved indpumpning på dagolieanlægget lukker ventiler automatisk på indump-
ningsledningen ved højt niveau i den pågældende tank. Ved lavt niveau i gas-
olietank eller støtteolietank samt ved varmløb standser cirkulationspumperne 
automatisk.  
 
Adgangsveje og intern transport 
Transporten af gasolie til dagolieanlægget foregår med leverandørens tankbil.  
Støtteolietanken suppleres fra olieanlægget. 

 
Kapacitet 
Det samlede årlige forbrug af gasolie på de 3 forbrændingsanlæg udgør om-
kring 600 tons. Forbruget af støtteolie udgør tilsvarende 4.000 tons. 
 
Dagolieanlægget er i kontinuerlig drift, når et eller flere af forbrændingsanlæg-
gene er i drift. Påfyldning af gasolietanken sker dog normalt indenfor alminde-
lig arbejdstid, kl. 06:30 - 15:00.  
 
Der benyttes ikke andre hjælpestoffer end nitrogen til inertering af tankene og 
el-energi til drift af pumper, måleudstyr m.v.  
 

 

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

Såvel slamtanke som dagolieanlæg er eksisterende anlæg, som er etableret i 
forbindelse med forbrændingsanlæggenes opførelse eller ombygning. Place-
ringen er valgt med henblik på de kortest mulige føringsveje til anlæggene for 
affald/olie og forurenede udluftninger samt egnede adgangsveje for tilkørsel af 
affald/olie. 
 
Slamtankene er etableret for at sikre en ensartet indfyring i forbrændingsan-
læggene af uemballerede affaldsprodukter, som ved indfyring sammen med 
det øvrige flydende affald gennem tankgårdene ville give problemer med ho-
mogenisering og dermed forstoppelser under pumpning og forstøvning.  
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

Anlæggene er konstrueret som lukkede systemer, og er i nødvendigt omfang 
inerteret med nitrogen for at hindre dannelse af eksplosive gasblandinger i 
tankene. Fortrængte gasser fra indpumpning på tankene emitteres ikke til om-
givelserne men afsuges af AFFU-anlægget til afbrænding på forbrændingsan-
læggene. 

 

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende for-
anstaltninger 

 
Luftforurening 

Slamtankene og dagolieanlægget er forbundet til AFFU-anlægget således, at 
fortrængningsluften ved indpumpning føres til forbrændingsanlæggene, hvor 
den benyttes som forbrændingsluft. Når AFFU-anlægget kortvarigt er ude af 
drift, passerer fortrængningsluften i stedet kulfilter inden den udsendes fra af-
kast over tanktoppene. Der er etableret et kulfilter i hvert tankbassin. 

 
Spildevand 
Der fremkommer ikke processpildevand eller sanitært spildevand fra slamtan-
ke eller dagolieanlæg. 
 
Plan over den interne kloakering på Kommunekemi fremgår af den generelle 
anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Tankene er alle placeret i betonstøbte tankbassiner med fald mod lukkede 
sumpe, hvorfra regnvand, evt. spild og rengøringsmidler fjernes med slamsu-
ger til forbrænding via slamtankene.  
 
Uden for tankbassinerne er der etableret betonstøbte læssepladser med afløb 
gennem olie/benzin-udskillere. Disse tømmes rutinemæssigt af Kommuneke-
mis egne slamsugere.    

 
Støj 
De væsentligste støjkilder på slamtanke og dagolieanlæg er cirkulationspum-
perne og slamsugertrafikken til og fra slamtankene. Støjbidraget her fra er om-
fattet af støjvilkårene for Kommunekemis samlede aktiviteter, som jævnligt do-
kumenteres ved udarbejdelse af en statusrapport.  

 
Affald 
Spildolie og fedt, klude, metalskrot og rengøringsmidler fremkommer som føl-
ge af den almindelige vedligeholdelse af tankanlæggene. Metalskrot vil så vidt 
muligt blive indsamlet til genbrug, og de øvrige affaldsfraktioner vil blive be-
handlet på Kommunekemis egne anlæg.  
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

Jord og grundvand 
Oplysninger om jord og grundvand fremgår af den generelle anlægstekniske 
beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
Til- og frakørsel 
Der foretages på årsbasis mellem 2.000 og 3000 tømninger af slamsugere på 
slamtankene. Affaldet stammer fra såvel interne aktiviteter som fra eksterne 
affaldsproducenter.  
 
Der modtages årligt som gennemsnit en leverance til gasolietanken hver 
14. dag.  
 
Oplysninger om til- og frakørsel af affald til Kommunekemi fremgår af den ge-
nerelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 

Udskiftning af de aktive kul på kulfiltrene er indlagt i vedligeholdelsessystemet 
og foretages erfaringsmæssigt 2 gang årligt. 
 
Der er ikke installeret stationært iltmåleudstyr på slamtanke og dagolieanlæg. 
 
Kontrol af tryk/vacuumventiler foretages 2 gange årligt.  
 
Alle tanke er indlagt i vedligeholdelsessystemet og godstykkelsesmåles hvert 
5. år.  
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvej-
ledninger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- og 
sikkerhedsledelsessystem - KKMS. 
 
 
For slamtankene drejer det sig om følgende instrukser: 

 Indpumpning fra slamsuger til slamtank reg. nr. 250/00/AI 015 
 Tømning af slamsugere i gruberne reg. nr. 250/00/AI 024 
 Rensning/reparation af slamlanser  reg. nr. 250/00/AI 031 

 
For dagolieanlægget drejer det sig om følgende vejledning og instrukser: 

 Dagolieanlægget    reg. nr. 250/74/DV 002 
 Dagolieanlægget    reg. nr. 250/74/DI 025 
 Direkte indpumpning af olie på dagtank reg. nr. 250/74/AI 014 
 Direkte indpumpning af gasolie på  

Gasolietank    reg. nr. 250/74/AI 033 
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Anlægsteknisk beskrivelse - slamtanke og dagolieanlæg 

 
 
 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

Risikoforhold 
Kommunekemi er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Hverken slamtankene 
eller dagolieanlægget skønnes dog at kunne medføre uheld af en størrelses-
orden, som vil kunne påvirke 3. person. 
 
I 1999 gennemførte Chemcontrol en risikoanalyse af alle Kommunekemis an-
læg herunder også slamtanke og dagolieanlæg. Alle anbefalinger her fra er 
gennemført. Da der siden er opført en ny slamtank i forbindelse med renove-
ring af F I samt gennemført mindre ændringer af ringledningerne er der fore-
taget en opdatering af denne risikoanalyse. Opdateringen er vedlagt som Bilag 
1. Varmestrålingen fra en brand i tankbassinerne for slamtanke og dagolietan-
ke vurderes ikke at række udover hegnet. 
 
Risikoen for medarbejderne i forbindelse med uheld med farlige stoffer er sy-
stematisk vurderet i Medarbejderrisiko 2007, som er vedlagt sikkerhedsrappor-
ten. Der er ikke på anlæggene konstateret uacceptable forhold, som umiddel-
bart kræver etablering af yderligere sikkerhedsbarrierer.  
  
De mange sikkerhedsbarrierer såvel mod ulykker som mod konsekvenser af 
evt. ulykker vedligeholdes og testes regelmæssigt. Gennemførelsen styres via 
Kommunekemis vedligeholdelsessystem. 
 
Beredskabsforhold 
Alle tanke er forsynet med overrisling, som udløses manuelt fra brandnicherne 
ved det aktuelle tankbassin.  
 
Tankbassinet for slamtanke F I og F III er endvidere forsynet med vandgardin 
mod Lagerhal II. Vandgardinet aktiveres fra brandniche ved tankbassin I. 
 
De enkelte tanke i dagolieanlægget kan overrisles for køling for at forhindre 
brandspredning. Betjeningen af overrislingsanlægget foregår fra brandnichen 
på sydsiden af tankbassinet. 

 
Anlægget er zoneklassificeret i henhold til angivelse på tegning 200-00-50-
0013. 
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Ikke teknisk resume 

Kommunekemi råder over 3 slamtanke – en for hvert af forbrændingsanlæg-
gene F I, F III og F IV – til modtagelse, opbevaring og indfyring af vanskelig 
pumpbare produkter. Slammet pumpes med stempelpumper gennem separate 
ringledninger til de respektive anlæg. Slamtankene er anbragt i tankbassiner 
med kapacitet til at rumme det totale tankvolumen.  
 
I forbindelse med slamtanken for F IV er der etableret et dagolieanlæg, som 
forsyner forbrændingsanlæggene med støttebrændsel enten i form af renset 
spildolie eller indkøbt ren gasolie. Forbrændingsanlæggene forsynes alt efter 
driftforholdene med enten renset spildolie eller gasolie gennem separate rør-
ledninger. 
 
Såvel slamtankene som dagolieanlægget er i nødvendigt omfang dækket med 
nitrogen for at undgå dannelse af eksplosionsfarlige gasblandinger i tankene. 
Under indpumpning på tankene bortsuges den fortrængte gasblanding fra tan-
kene til forbrænding via Anlægget for Forbrænding af Forurenede Udluftninger 
- AFFU-anlægget. 
 
 
 
Tegninger 

 Oversigtsplan    tegning nr. 250-73-50-0101 
 Slamtank F I og F III. Opstalt set fra øst tegning nr. 250-73-50-0004 
 Slamtank nord. F I og F III layout plan tegning nr. 250-73-50-0002 
 PI-diagram. Slamtanke F I   tegning nr. 251-73-55-0001 
 Slamtank. PI-diagram   tegning nr. 250-73-55-0001 
 Dagolieanlæg. Plan og snit  tegning nr. FBF-40044-01 
 Olieringledninger    tegning nr. 250-74-55-0001 
 Klassifikationsplan   tegning nr. 200-00-50-0013 
 



Bilag E 
 

Krav til 50 m3 Gasolietank jf. Olietankbekendtgørelsen. 

 

Paragrafferne henviser til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om 
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
(Olietankbekendtgørelsen). 

 

Etablering og sløjfning af nedgravede anlæg på 100.000 l og derunder og 
overjordiske anlæg på 200.000 l og derunder og anvendelse af entreprenørtanke 

Sløjfning 

§ 29 Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk 
anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes, og 
anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken 
afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. 
 

Stk. 2 Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, 
skal indgives af ejeren til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. 
 

Stk. 3 Såfremt brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk 
anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at det sløjfes i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2. 

 
Egenkontrol, vedligeholdelse m.v. 

§ 34 Ejeren og brugeren af et anlæg på 6.000 l eller derover eller af en pipeline skal 
kontrollere, at anlægget, henholdsvis pipelinen, er tæt. 
 

Stk. 2 Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af 
trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. 
Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved 
aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg 
skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en 
gang ugentligt. 
 

Stk. 3  I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk 
pejleudstyr med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der 
holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om 
måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske 
pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og 
aftappede mængder skal differencen mellem de to regnskaber beregnes efter samme 
princip, som anført i stk. 4. 
 

Stk. 4 Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med 
lækagealarm, som anført i stk. 3, skal der føres et regnskab over beholdning i tanken, 
påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede 
mængder skal løbende måles med volumenmåler, når en sådan er installeret. 
Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med 



volumenmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden 
måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, 
dog mindst en gang hver 14. dag, når der er installeret volumenmåler eller timetæller. 
For anlæg uden volumenmåler eller timetæller skal beholdningen i tanken opgøres 
mindst hver uge. Regnskabet føres således, at der udføres en beregning af forskellen 
imellem a) den målte ændring af beholdningen i tanken og b) de påfyldte og 
aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. 
 

Stk. 5 Målinger, afprøvningsresultater og regnskab, jf. stk. 2-4, skal journalføres. I 
forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er 
mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal 
tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. 
 

Stk. 6 Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. stk. 2-5, skal opbevares 
mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 

Stk. 7 Tilsynsmyndigheden skal på anmodning godkende andre former for overvågning, 
såfremt overvågningen sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed. 

 
Egenkontrol, vedligeholdelse m.v. 

 

§ 35 
 
Stk. 3 På anlæg over 6.000 l, men højst 100.000 l, til nedgravning og overjordiske anlæg på 

6.000 l og derover, men højst 200.000 l, som er omfattet af § 34, stk. 4, skal være 
påmonteret volumenmåler eller timetæller, jf. dog § 581. 

§ 36 Hvis ejeren eller brugeren af et anlæg eller en pipeline konstaterer eller får begrundet 
mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks 
underrettes. Såfremt brugeren er en anden end ejeren, skal brugeren tillige 
underrette ejeren. Desuden skal ejer eller bruger straks træffe foranstaltninger, der 
kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. 
 

Stk. 2  Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, 
herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har forestået 
påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af 
anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks 
underrette tilsynsmyndigheden. 

§ 37 Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan 
vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at 
der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke 
forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af 
overjordiske tanke. Ejeren og brugeren af et overjordisk anlæg skal tillige sikre, at 
anlægget fortsat står på et varigt stabilt underlag. 

§ 38 Som led i vedligeholdelse, jf. § 37, skal ejer og bruger af anlægget foranledige, at de 
nødvendige reparationer finder sted. 
 

                                                 

§ 58. Eksisterende anlæg jf. § 28, stk. 1, skal senest den 1. januar 2010 have installeret en volumenmåler eller timetæller jf. 
§ 35, stk. 3. 

 



Stk. 2 Reparation af et anlæg skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende 
virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller 
bruger. 

§ 39 Ejeren og brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller 
overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede 
tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer. 

§ 40 Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse 
m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmelseserklæring eller øvrige attester, 
overholdes. 

Inspektion og tæthedsprøvning 

§ 41 For nedgravede anlæg, der er større end 100.000 l, og overjordiske anlæg, der er 
større end 200.000 l, kan tilsynsmyndigheden stille krav om inspektion og 
tæthedsprøvning, jf. lovens § 19. 

§ 42 Ejeren og brugeren skal sikre, at nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 
100.000 l, og overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, 
tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig med følgende intervaller: 
1) Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig 
organisk eller uorganisk belægning: mindst hvert 10. år. 
2) Tanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1: mindst 
hvert 5. år. 
 

Stk. 2 For anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, jf. § 34, 
stk. 3, kræves ikke udført tæthedsprøvning. 
 

Stk. 3 For tanke, udrustet med et dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et 
overvågningssystem, stilles ingen krav til tæthedsprøvning eller inspektion. 

 
Stk. 4 Rørsystemer, som ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, skal 

tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. I forbindelse med 
dobbeltvæggede, overvågede tanke skal rørsystemer, der ikke indgår i 
overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år. 

 
Stk. 5 Hvis tankens eller rørsystemets tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere 

end angivet i stk. 1, 4 og 8. 
 
Stk. 6 Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. Dog skal nedgravede tanke kun 

inspiceres på indersiden suppleret med, hvad der i øvrigt måtte være tilgængelig for 
inspektion, f.eks. ved mandehullet. 

 
Stk. 7 Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinjerne i 

bilag 9. 
 
Stk. 8 Anlæg, som ikke efter de hidtil gældende regler har været omfattet af krav om 

regelmæssig inspektion, skal tæthedsprøves og inspiceres første gang 10, 
henholdsvis 5 år efter etablering, jf. stk. 1 og 4, dog tidligst den 1. april 2010. 

 



Stk. 9 For anlæg, der anvendes til opbevaring af olieprodukter, der kræver opvarmning for 
at kunne transporteres, kan tilsynsmyndigheden stille lempeligere krav om inspektion 
mv. 

 
Sløjfningsterminer m.v. 

§ 47 Alle nedgravede væskeførende rør af stål tilknyttet nedgravede anlæg på 6.000 l og 
derover, men højst 100.000 l, og overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 
200.000 l, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, 
skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. Rør, der den 1. 
januar 2007 overskrider aldersgrænsen eller overskrider denne inden den 31. 
december 2010, skal sløjfes senest den 31. december 2010. 
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