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

 
 
Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for midlertidig oplagring af køle-
container med aluminiumphosphinholdig affald. 
 
Miljøcenter Odense har den 3. marts 2009 modtaget ansøgning fra Kom-
munekemi a/s om midlertidig oplagring af kølecontainer med alumi-
niumphosphinholdig affald. Endvidere har Kommunekemi den 14. april 2009 
fremsendt opdateret ansøgning om accept af risikoforhold ved midlertidig 
oplagring af kølecontainer med aluminiumphosphinholdig affald. 
 
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 
 
Kommunekemi har indgået aftale med en kunde om behandling af 11 tons 
affald, i form af coatede piller, der normalt anvendes i kornsiloer til at be-
kæmpe insekter. Pillerne indeholder aluminiumphosphin som har den egen-
skab, at hvis stoffet kommer i kontakt med fugt/vand, udvikles giftig 
phosphin. 
 
Pillerne er emballeret i flasker med henholdsvis 400 og 1200 gram. Fla-
skerne er pakket i transportgodkendte tromler med 60 kg i hver, pakket med 
aktivt kul, der vil absorbere eventuelt udslip af dampe. 
 
Tromlerne opbevares i en 20 fods kølecontainer indeholdende ca. 4 tons 
affald i hver. Den samlede mængde af produktet ”Ultraphos C” er maks. 
2.500 kg. Mængden af phosphin, der teoretisk kan frigives fra det samlede 
oplag, såfremt hele oplaget reagere med vand, er ca. 800 kg phosphin. 
 
Der leveres én container ad gangen, og den efterfølgende leverance vil 
først finde sted, når den forrige modtagne mængde affald er behandlet. 
 
Containeren vil være kølet i den tid, der opbevares affald i denne og contai-
neren vil være placeret på Containerplads Syd. 
 
Behandlingen af affaldet vil blive påbegyndt straks efter at containerne er 
modtaget. Tromlerne vil blive transporteret direkte fra containeren til direkte 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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indfyring på Kommunekemis forbrændingsanlæg via tromlebånd. Det for-
ventes, at behandlingstiden pr. container vil være maks. 7 dage. 
  
Miljøcenterets vurdering 
 
VVM 
Den midlertidige oplagring af kølecontainer med aluminiumphosphin-
holdig affald påvirker ikke Kommunekemis samlede kapacitet for be-
handling af affald. 
 
Selve containeren er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret 
har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgø-
relsens bilag 3, og Miljøcenter Odense har den 17. april 2009 truffet særskilt 
afgørelse om ikke VVM-pligt.  
 
Miljøforhold 
Kølecontaineren er placeret på Kommunekemis Containerplads Syd 
som er omfattet af miljøgodkendelse af 2. marts 2004 ”Revision af mil-
jøgodkendelse, Kommunekemis containerpladser og ESG-hal”. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at opstilling og drift af den mid-
lertidige oplagring af kølecontainer med aluminiumphosphinholdig af-
fald på Containerplads Syd ikke vil betyde væsentlige ændringer af 
Kommunekemis udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i 
form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Ændringerne vil 
heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord eller grundvand. 
 
Risiko 
Miljøcenter Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder 
vurderet den midlertidige oplagring.  
 
Såfremt opstilling og drift af den midlertidige oplagring af kølecontainer 
med aluminiumphosphinholdig affald på Containerplads Syd etableres i 
overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, 
at kølecontaineren på Containerplads Syd 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 4. maj 
2009 fremsendt afgørelse. Beredskabsafdelingens afgørelse er ved-
lagt.  

./. 

 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 18. maj 2009 fremsendt afgørelse. 
Arbejdstilsynets afgørelse er vedlagt.  ./. 
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Klagevejledning og offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendel-
sespligt 
 
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 26. maj 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 23. juni 2009 kl. 16.00.  
 
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  
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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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