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Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for indbygning af fødesiloer på 
Kommunekemis forbrændingsanlæg. 
 
Miljøcenter Odense har den 11. februar 2009 modtaget ansøgning fra 
Kommunekemi a/s om indbygning af fødesiloer til kontinuerlig indfødning af 
grubeaffald på forbrændingsanlæg FI, FII og FIV. Endvidere har Kommune-
kemi den 12. marts 2009 med senere uddybning den 22. juni 2009, frem-
sendt ansøgning om accept af risikoforhold ved indbygning af fødesiloer på 
kranloft. 
 
Afgørelse 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Kommunekemis oplysninger til sagen 
 
I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der ind-
bygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. 
 
Beskrivelse af ændringen 
 
Ændring af overbygning sydgruber 
Den eksisterende kranskakt dækker i dag kun mixgruben (nordligste grube-
afsnit). Fremover vil kranskakten dække over alle tre gruber. 
 
Kraner 
De eksisterende monorailkraner udskiftes med moderne toskinnekraner 
med samme funktion, som de nuværende. 
 
Fødesiloer 
I dag tilføres rotérovnene grubeaffald gennem en kranskakt, hvorfor der 
indfyres en hel grabfuld (ca. 300 – 800 kg) på en gang, hvilket giver en me-
get ujævn forbrænding med de dertil hørende ulemper, som bl.a. CO- spid-
ser i røggassen og uensartet udbrænding af affaldet. For at opnå en mere 
ensartet forbrænding i rotérovnene er en jævn tilførsel af affaldet nødven-
dig. Det opnås fremover ved at dosere affaldet kontinuert ind i den eksiste-

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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rende kranskakt via den nye fødesilo, som placeres ved siden af kranskak-
ten og med overkant beliggende i kranloftes gulvniveau. 
De eksisterende kranskate fungerer uændret og bruges ved indfyring af 
affald fra nordgruben, med affald som ikke må modtages i det nye anlæg 
(affald indeholdende flydende bestanddele, småemballager indeholdende 
giftige bestanddele m.v.) 
 
Ventilation sydgruber 
Ventilationen af gruberne vil ske uforandret i forhold til i dag, hvilket betyder, 
at der indblæses ca. 10.000 m3 luft pr. time. Denne luft er udsuget fra kran-
loftet. Samtidig afsuges via 4 kanaler i taget en lidt større mængde luft, der 
indblæses som primærluft i Forbrændingsanlæg FIV eller FI. Udsugnings-
kanalerne vil blive tilsluttet på den østlige side af kranskakten i ca. 3 m’s 
højde over taget på gruben. Der er installeret gasdetektorer i alle 4 udsug-
ningskanaler. 
 
Emissioner 
Kommunekemi oplyser at der ved indbygningen af fødesiloerne ikke vil ske 
hverken bygningsmæssig eller driftsmæssig ændring, der vil indebære for-
øget forurening. Kommunekemi underbygger dette på følgende måde: 
 
 Indfyret affaldsmængde 

Forbrændingsanlæggene er godkendt til en maksimal indfyret af-
faldsmængde på 180.000 tons pr. kalenderår. Med det nye modta-
geanlæg og de nye fødesiloer i drift kan andelen af uemballeret fast 
affald stige op til 50.000 tons pr. år. Mængden af andre former for 
indfyret affald vil blive nedsat, såfremt den samlede tonnage skulle 
nærme sig en overskridelse af den godkendte mængde. De nye fø-
desiloer vil ikke påvirke mængden af behandlet affald, men er nød-
vendige for en miljømæssig korrekt behandling af en større mængde 
uemballeret affald. 
 

 Emissioner til luften 
Da det faste uemballerede affald er neddelt og homogeniseret i de 
nye modtageanlæg og indfyres kontinuerligt via de nye fødesiloer, 
bliver forbrændingen i rotérovnene mere konstant, hvilket medfører 
en væsentlig mindre variation i dannelse af CO. Da variationen bli-
ver mindre, er det muligt at køre med et mindre luftoverskud og sta-
dig overholde emissionsvilkårene, hvilket giver en større energiud-
nyttelse i kedlerne. 
 

 Emissioner i form af lugt 
Der vil i forhold til i dag, blive tilført en lidt større mængde affald til 
sydgruben og til fødesiloerne på kranloftet. Både sydgruben og kran-
loftet er ventileret og ventilationsluften afbrændes som sekundærluft 
i Forbrændingsanlæg FI eller FIV, hvilket eliminerer luftudslip. 
 

 Støj 
De nye fødesiloer er forsynet med 3 små elektriske gearmotorer, 
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 Affald i form af slagger, aske og filterkage 
Mængden af aske og filterkage vil blive reduceret, idet afbrænding af 
fast affald medfører en mindre mængde af disse affaldstyper, end 
forbrænding af flydende affald. Slaggemængden vil dog stige i for-
hold til stigningen i mængden af forbrændt fast affald, idet slagge-
procenten er større i fast affald end i flydende affald. Samlet set vur-
deres det, affaldsmængderne vil være uændret. 
 
Desuden vil det mere ensartede affald og den konstante udbræn-
ding medfører, at kvaliteten af slaggerne er bedre, så sikkerheden 
for total udbrænding forbedres. 
 

 Spildevand 
Der bruges ikke vand i forbindelse med sydgruben eller fødesiloerne 
bortset fra forsyning til de fast installerede brandslukningsanlæg, 
hvorfor der ikke vil forekomme spildevand. 
 

Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Opstilling og drift af fødesiloer til kontinuerlig indfødning af grubeaffald 
på forbrændingsanlæg FI, FII og FIV, er efter Miljøcenter Odenses op-
fattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Miljø-
center Odense vurderer at ændring af anlægget kan betragtes som 
vedligeholdelse og ændringen vurderes ikke at være til skade for miljø-
et. 
 
De nye fødesiloer påvirker ikke Kommunekemis samlede kapacitet for 
behandling af affald. 
 
Miljøforhold 
 
Kommunekemis forbrændingsanlæg er omfattet af miljøgodkendelse af 16. 
december 2005 ”Revision af godkendelse, Forbrændingsanlæg F I, F III og 
F IV”. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at opstilling og drift af fødesiloer 
til kontinuerlig indfødning af grubeaffald på forbrændingsanlæg FI, FII 
og FIV ikke vil betyde væsentlige ændringer af Kommunekemis udsen-
delse af forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissio-
ner, affald eller spildevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget 
risiko for forurening af jord eller grundvand. 
 
 
 
 
                                                 
2 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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Risiko 
 
Miljøcenter Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder 
vurderet forsøgsanlægget.  
 
Såfremt opstilling og drift af fødesiloer til kontinuerlig indfødning af gru-
beaffald på forbrændingsanlæg FI, FII og FIV etableres i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at ind-
bygning af fødesiloer til kontinuerlig indfødning af grubeaffald på for-
brændingsanlæg FI, FII og FIV ikke vil medføre betydende ændringer i 
Kommunekemis sikkerhedsniveau.  
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 25. marts 2009 har Nyborg Kommune oplyst, at kommu-
nen ikke har bemærkninger til det ansøgte.  
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 8. juli 2009 
fremsendt afgørelse. Beredskabsafdelingens afgørelse er vedlagt.  ./. 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 26. juni 2009 fremsendt afgørelse. 
Arbejdstilsynets afgørelse er vedlagt.  ./. 
 
Klagevejledning offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendelses-
pligt 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 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 kla-

geret 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 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 14. juli 2009 og 
kan ses på Miljøcentres hjemmeside www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 11. august 2009 kl. 16.00. Bemærk efter 1. august er 
postadressen C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.  
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Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Virksom-
heden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør 
72548486  
johje@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
ude@nyborg.dk. 
Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C; jfa004@politi.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 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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