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1.  INDLEDNING 
 
AFFU-anlægget opsamler afkastene fra virksomhedens delanlæg i et lukket 
rørsystem, som transporterer den forurenede luft til forbrændingsanlæg-
gende. Her nyttiggøres luften som forbrændingsluft i stedet for atmosfærisk 
luft fra omgivelserne. 
 
Kommunekemi er et privat ejet aktieselskab, som er godkendt til behandling 
af farligt affald fra virksomheder og private.  Anlægget er beliggende på 
adressen Lindholmvej 3 i Nyborgs erhvervsområde ØST. 
 
Kommunekemi er omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1, punkt 9 
“Anlæg til bortskaffelse af giftigt og farligt affald ved forbrænding, kemisk 
behandling eller deponering.” og punkt 26 ”Virksomheder og anlæg, som 
er anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at en revurdering af AFFU-anlægget 
ikke kræver en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller anden væ-
sentlig ændring af anlægget. 
 
AFFU-anlægget har tidligere været miljøgodkendt. Afgørelsen omfatter 
hele AFFU-anlægget og er en sammenskrivning og revision af den tidli-
gere miljøgodkendelse, som hermed ophæves. 
 
Med denne afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkårene i an-
læggets miljøgodkendelse. Denne afgørelse erstatter dermed den hidti-
dige miljøgodkendelse: 
 

 1. juli 2003, Anlæg til Forbrænding af Forurenende Udluftninger - 
AFFU-anlægget. 
 

Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vil-
kår er ændret, uaktuelle vilkår er slettet, og nye er tilføjet. 
 
Anlægsteknisk beskrivelse kan ses i bilag D. 
 
Godkendelsens vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vej-
ledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af 
Miljøstyrelsen Odenses praksis. 
 
Hovedhensynene i revisionen har været at sikre, at AFFU-anlægget fort-
sat beskytter omgivelserne mod betydelige mængder brændbare, sund-
hedsskadelige og ildelugtende stoffer i forbindelse med tankåndinger og 
ventilationsafkast. Miljøstyrelsen Odense har vurderet at AFFU-
anlægget, vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
. 
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driften sker i overensstemmelse med denne reviderede miljøgodkendel-
sen. 
  
Næste revurdering finder senest sted om 10 år (2022). 
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./.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget 
den første regelmæssige revurdering af anlæggets tidligere miljøgod-
kendelse, som er mere end 8 år gammel: 
 
 1. juli 2003, Anlæg til Forbrænding af Forurenende Udluftninger - 

AFFU-anlægget. 
 
Vilkår fra denne afgørelse 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 revurde-
ringen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkere-
de. Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
 
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 og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye 
og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttel-
sesperioden er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

A1○  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgænge-
ligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om 
godkendelsens 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○ AFFU-anlægget skal fjerne brændbare, sundhedsskadelige og lug-
tende stoffer fra følgende anlæg på Kommunekemi a/s: 

  
 Vakuumpumper i cisternevognstømningen 
 Olieanlæggets behandlings- og lagertanke ekskl. Tank 000 samt 

varmegrube 
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 Lagertanke i Tankgård I, II samt jorddækkede tanke 
 Tromletømningsanlæg IV og V 
 Slamtanke og støtteolietanke ved Forbrændingsanlæg I, III og IV 
 Vakuumpumper og lagertanke i Modtageanlæg for flydende affald 
 Giftdoseringsanlægget 
 Lokale afsugningsstudse 
 Lagertank for destillationsrestprodukt 
 

 Giftdoseringsanlægget og lokale afsugningsstudse, må ikke be-
nyttes, når AFFU-anlægget ikke er i normal drift.  
 
Vilkår for drift af de øvrige anlæg, når AFFU-anlægget ikke er i 
normal drift, fremgår af miljøgodkendelserne for de enkelte an-
læg. 
 

B2 I tilfælde af udfald på AFFU-blæseren skal alle indpumpningsaktivi-
teter afbrydes, indtil AFFU-anlægget atter er i normal drift. Herfra er 
dog undtaget enkelte indpumpninger på delanlæg, når der i stedet 
anvendes et velfungerende kulfilter. 

 
B3 Den afsugede luft fra AFFU-anlægget skal indfyres på et af 

Kommunekemis Forbrændingsanlæg med en indblæsningsha-
stighed på mindst 24 m/s. 
 

B4 Anlægget må maksimalt håndtere en luftmængde på 8.000 m3/h. 

Støj og vibration 

C1 Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøcenter 
Odenses (nu Miljøstyrelsen Odense) godkendelse, dateret 27. 
november 2009. AFFU-anlægget skal indrettes og drives på en 
sådan måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed 
overholdes. 

Luft og lugt 

D1 Håndteringen af gasser skal ske i lukkede systemer, hvorfor AF-
FU-anlægget ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i 
omgivelserne uden for virksomhedens areal, og eventuelt diffus 
emission fra anlægget skal undgås i videst mulig omfang. 

Jord og grundvand 

E1○ Opsamling af kondensat fra anlægget skal ske uden forurening af 
jord- og grundvand. Kondensatet skal betragtes som farligt affald og 
skal bortskaffes efter reglerne herom. 
 
Opsamling af kondensat skal ske til tank med niveaumåling, der gi-
ver alarm ved overfyldning. Tanken skal være dobbeltbundet, så en 
eventuel lækage tilbageholdes.  
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Tanken skal placeres, så et evt. udslip ledes til overvåget kloaksy-
stem. 

 

Affald og hjælpestoffer 

F1 Affald fra AFFU-anlægget skal til enhver tid opbevares i tæt embal-
lage og stå overdækket på tæt fast bund uden mulighed for afløb til 
jord, grundvand eller kloak. Der skal for flydende affald være opsam-
lingskapacitet svarende til rumindholdet af den største benyttede 
beholder. 

Egenkontrol 

G1 AFFU-anlægget skal være indarbejdet i virksomhedens vedligehol-
delsessystem, som sikrer udførelse af periodiske vedligeholdelses-
arbejder.  
 

G2○ Tank til opsamling af kondensat skal inspiceres iht. Arbejdstilsynet 
regler for trykbærende udstyr. Konstaterede skader skal straks repa-
reres. 

Risiko 

H1 AFFU-anlægget skal indgå i virksomhedens samlede sikkerheds-
rapport, ligesom anlægget skal indgå i virksomhedens beredskabs-
plan. 

  
H2 Ved strømsvigt eller andre udfald af styringen af AFFU-anlægget 

skal alle ventiler med styringsmæssig funktion, automatisk gå i 
grundtilstand (failsafe). 

Ophør 

I1○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltnin-
ger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for 
at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. 
En plan for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyn-
digheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
 
Planen skal redegøre for:  
o Tømning og rengøring af rørføringer, beholdere og procesan-

læg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening 
af jord, grundvand eller, overfladevand eller recipient.  
 

o Sikring af rørføringer, beholdere og procesanlæg mod utilsig-
tet brug.  

o Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhe-
dens affald.  

 
Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, 
afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 
måneder efter virksomhedens ophør. 
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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 planlæg-
ning mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for virk-
somhedens 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 

AFFU-anlægget er et eksisterende anlæg. For at undgå at betydelige 
mængder brændbare, sundhedsskadelige og ildelugtende stoffer spredes 
til omgivelserne med luft fra tankåndinger og ventilationsafkast er der i 
1992 etableret et anlæg til opsamling og central forbrænding af disse af-
kast.  
 
Anlægget afløste kondensationsanlæg og kulfiltre på de luftaflast, som gav 
anledning til de væsentligste påvirkninger af arbejdsmiljøet og det ydre 
miljø omkring virksomheden. 
 
AFFU-anlæggets rørsystem opsamler og fjerner forurenede afkast fra 
følgende anlæg: 
 

 Vakuumpumper i cisternevognstømningen 
 Olieanlæggets behandlings- og lagertanke ekskl. Tank 000 samt varmegrube 
 Lagertanke i Tankgård I, II samt jorddækkede tanke 
 Tromletømningsanlæg IV og V 
 Slamtanke og støtteolietanke ved Forbrændingsanlæg I, III og IV 
 Vakuumpumper og lagertanke i Modtageanlæg for flydende affald 
 Giftdoseringsanlægget 
 Lokale afsugningsstudse 
 Lagertank for destillationsrestprodukt 
 

Desuden findes en række lokale afsugningsstudse for tilkobling af slamsu-
gernes vakuumpumper ved de mest almindelige arbejdssteder samt tilkob-
linger for tankvognsuddampninger/-rensninger i cisternevognstømningen. 
En ventilator sørger for gennem etablering af et svagt undertryk i rørsyste-
met, at de forurenede luftmængder bortsuges ved de væsentligste kilder og 
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transporteres til forbrændingsanlæggenes efterforbrændingskamre. Her 
bortskaffes de ved forbrænding, idet de erstatter almindelig atmosfærisk 
luft.  

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

AFFU-anlægget er i overensstemmelse med den fysiske planlægning for 
området. Anlægget er placeret på matr. 1 acx som er beliggende i byzone. 
Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommuneplan 2009, Erhvervs-
område Øst, område 1. E.4., som fastlægger områdets anvendelse til er-
hvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. Aktiviteten er des-
uden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 
124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervsformål, miljøbelastende 
virksomheder. 
 
Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomheden Munck 
Asfalt A/S, som er beliggende umiddelbart nord for Kommunekemi a/s. 
 
Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til AFFU-anlæggets pla-
cering er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav bo-
ligbebyggelse og som begge ligger i en afstand fra anlægget på ca. 650 m 
mod nord hhv. vest. 
 
Ca. 500 m mod vest ligger et område til offentlige formål med institutioner 
m.v. I området er der enkelte boliger. 
 
Det er vores vurdering, at AFFU-anlægget er i overensstemmelse med den 
foreliggende planlægning for arealanvendelsen. 
 
Der findes 3 habitatområder H99, H100 0g H101 i nærheden af Kommune-
kemi. 
 
H99 ”Østerø Sø” 
Habitatområdet nr. H99 ”Østerø Sø” (internationalt naturbeskyttelsesområ-
de nr. 115) er beliggende ca. 1,6 kilometer sydøst for anlægget. Udpeg-
ningsgrundlaget er naturtyperne ”Kystlaguner og strandsøer”, ”Enårig vege-
tation på stenede strandvolde”, ”Flerårig vegetation på stenede strande” og 
”Strandenge”. 
 
For Østerø Sø fremgår af Natura-2000 planen, at der er udpeget en række 
trusler i forhold til at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundla-
get, bl.a. er næringsstofindholdet i kystlagunen højt, hvilket resulterer i for-
højet algemængde og dårlig sigt i vandfasen. Det er vurderet, at der er en 
betydelig intern belastning med næringsstoffer, der er ophobet i lagunens 
bund.  
 
H100 ”Centrale Storebælt og Vresen” 
Storebælt øst for Nyborg og størstedelen af Nyborg Fjord indgår i EU-
habitatområde nr. 100 (”Centrale Storebælt og Vresen”). Udpegningsgrund-
laget omfatter Marsvin og naturtypen Rev. Kommunekemi ligger i en af-
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stand af ca. 400 meter fra habitatområdets grænse. Habitatområdet omfat-
ter ikke landarealer nær Nyborg. 
 
Habitatområdet er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 116, 
der tillige omfatter fuglebeskyttelsesområderne F 73 (”Vresen og havet 
mellem Fyn og Langeland”, hvor udpegningsgrundlaget er Edderfugl) og F 
98 (”Sprogø og Halsskov Rev” med Edderfugl og Splitterne som udpeg-
ningsgrundlag). Afstanden mellem AFFU-anlægget og grænserne til de 
nævnte fuglebeskyttelsesområder vil være ca. 6 og ca. 7,5 kilometer. 
 
Tidligere var udbredelsen af habitatområde nr. 100 stort set sammenfal-
dende med fuglebeskyttelsesområde nr. 73, men ved en supplerende ud-
pegning af marine habitatområder i Danmark i 2008 blev habitatområde nr. 
100 udvidet, så det nu omfatter hele den centrale del af Storebælt, herun-
der farvandet omkring Nyborg. Udvidelsen blev i januar 2010 indarbejdet i 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
Efterfølgende er en yderligere udvidelse indarbejdet i henhold til bekendtgørelse 
nr. 1079 af 25. november 2011. Den supplerende udpegning, der omfatter 
et areal på 251 km2

 syd for det nuværende habitatområde H 100, er 
sket af hensyn til Marsvin. 
 
Af Natura 2000-plan 2009-2015 for Centrale Storebælt og Vresen (Natura 
2000-område nr. 116) fremgår, at prognosen (bevaringsstatus) er ugunstig 
eller vurderet ugunstig for Marsvin på grund af en markant nedgang i be-
standen bl.a. som følge af bifangster af marsvin i fiskenet, og for Rev, bl.a. 
pga. for høj tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. For Edderfugl 
og Splitterne betages prognosen ligeledes som ugunstig. 
 
Der forekommer næppe rev i de dele af habitatområdet, der ligger nærmest 
Kommunekemi a/s, men formodentligt forekommer der forholdsvis ofte mar-
svin i Nyborg Fjord.  
 
H101 ”Kajbjerg Skov” 
Habitatområde nr. H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelses-
område nr. 117), ligger ca. 3 kilometer sydvest for anlægget. Udpegnings-
grundlaget er ”Stor vandsalamander” og naturtyperne ”Flerårig vegetation 
på stenede strande”, ”Bøgeskove på morbund uden kristtorn”, ”Bøgeskove 
på muldbund”, ”Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jord-
bund” og ”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld”. 
 
I Natura-2000 planen for Kajbjerg Skov er anført, at prognosen er ugunstig 
eller vurderet ugunstig for skovnaturtyperne, fordi næringsstofbelastning 
med kvælstof fra luften overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet på 
hele arealet og på grund af intensiv skovdrift. Prognosen er på grund af 
manglende kortlægning angivet som ukendt for Stor vandsalamander og 
for Strandvold med flerårige planter.  
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Sammenfatning 
Anlægget er konstrueret som lukkede rørsystemer, og opsamler og fjerner 
forurenende afkast fra delanlæg afbrænding på forbrændingsanlæggene. 
 
AFFU-anlægget vurderes derfor ikke at have nogen påvirkning af Østerø 
Sø, Kajbjerg Skov og Centrale Storebælt og Vresen og dermed ikke med-
føre påvirkninger, der vil kunne skade Natura-2000-områderne, herunder 
ikke medføre negative påvirkninger på de arter og naturtyper i 
områderne, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

3.1.3 Nye lovkrav 

En række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret 
på miljøområdet siden godkendelsen fra 2003. I det følgende angives de, 
der kan have betydning for revurderingen af miljøgodkendelserne. 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans 
er en større åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af og revurdering af 
godkendelse, nye myndighedsfordelinger i forbindelse med kommunalreformen, 
og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst 
tilgængelig teknik, specielt at i-mærket virksomheder anvender de af EU 
udarbejdede ”BAT-notes”. BAT-notes eller BREF-dokumenter er retnings-
linjer for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende 
virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den 
bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Technique). 
 
Den europæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og be-
kæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) blev indført i dansk lovgivning i 
1999 gennem revision af godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
For de virksomhedstyper, der er omfattet af IPPC-direktivet, udsender EU 
Kommissionen "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), som fast-
lægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden 
for de industrielle brancher, som direktivet omfatter. BREF-dokumenterne 
er tekniske dokumenter og har som det primære formål at beskrive bran-
chens processer og muligheder for at anvende renere teknologier og andre 
forureningsbegrænsende foranstaltninger samt at identificere de miljøpræ-
stationer, der er opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige tek-
nik for den relevante branche. 
 
Anlægget er vurderet i forhold til referencedokumentet om BAT (bedste 
tilgængelige teknik) i forbindelse med Spildevands- og luftrensning og 
dertil hørende styringssystemer.  
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3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendel-
sen for Kommunekemis AFFU-anlæg 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 rensning. 
Det medfører at BAT ændrer sig med tiden, hvilket betyder at ændringer af 
vilkår i forhold til en ældre godkendelse vil være et resultat af denne udvik-
ling, selvom virksomheden måske ikke har ændret sig. 

3.2.2 Indretning og drift 

Der stilles vilkår om, at ved udfald af AFFU-blæseren skal alle ind-
pumpningsaktiviteter afbrydes, indtil AFFU-anlægget atter er i normal drift. 
Herfra er dog undtaget enkelte indpumpninger på delanlæg, når der i ste-
det anvendes et velfungerende kulfilter. 
 
Det skal endvidere sikres ved vilkår, at såfremt undertrykket på 100 mbar 
ved tilkoblingsstederne ikke opnås, lukkes alle ventiler på tilkoblingsste-
derne.  Tilkoblingsstederne kan først anvendes igen, når undertrykket er 
genoprettet. 
 
For at sikre mod tilbagebrænding bør gennemstrømningshastigheden i 
indblæsningsdyserne i efterforbrændingskammeret altid være over 24 m/s.  
 
AFFU-anlægget kan udbygges til en max. kapacitet på 8.000 m3/h inden 
for rammerne af godkendelsen. 
 
Driftsperioden reguleres ikke ved vilkår, da AFFU-anlægget skal kunne 
fungere på alle tider af døgnet. 

3.2.3 Luft- og lugtforurening 

AFFU-anlægget er et lukket system med undertryk, hvorfor anlægget ikke 
medføre anden luftforurening end den, som fremkommer ved forbrænding 
af den forurenede luft i forbrændingsanlæggene. Luftforureningen fra for-
brændingsanlæggene er reguleret i andre miljøgodkendelser 
 
Der bør således stilles vilkår om at AFFU-anlægget under drift er tilsluttet 
efterforbrændingskammeret på et velfungerende forbrændingsanlæg. 
 
Med hensyn til lugt bør aftapning af kondensat fra kondensattankene, ske 
således at eventuel diffus emission fra skal undgås i videst mulig omfang.  

3.2.4 Spildevand 

Udover kondensat forekommer der ikke spildevand fra anlægget. 
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3.2.5 Støj og vibration 

Støjgrænser for den samlede virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsen Oden-
ses godkendelse, dateret 27. november 2009. Kommunekemi har fået fore-
taget beregning af ekstern støj fra det samlede Kommunekemi pr. novem-
ber 2006. AFFU-anlægget bør fortsat indrettes og drives på en sådan må-
de, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed overholdes. 
 
Det er Miljøstyrelsen Odenses vurdering, at der ikke forekommer gener i 
form af vibration fra AFFU-anlægget uden for virksomhedens areal. 

3.2.6 Affald 

Affald fra AFFU-anlægget er omfattet af Nyborg Kommunes affaldsordnin-
ger. Nyborg Kommune er myndighed på affaldsområdet. 
 
I godkendelsen stilles der alene vilkår til opbevaring og oplagring af affald.  

3.2.7 Overjordiske olietanke  

Ikke relevant. 

3.2.8 Jord og grundvand 

Affald fra AFFU-anlægget bør til enhver tid opbevares i tæt emballage og 
stå overdækket på tæt fast bund uden mulighed for afløb til jord, grundvand 
eller kloak. For flydende affald bør der være opsamlingskapacitet svarende 
til rumindholdet af den største benyttede beholder. 
 
Opsamling af kondensat bør ske til tank med niveaumåling, der giver alarm 
ved overfyldning. Tanken bør være dobbeltbundet, så en eventuel lækage 
tilbageholdes. Tanken bør placeres, så et evt. udslip ledes til overvåget 
kloak system. 

3.2.9 Til- og frakørsel 

Ikke relevant.  

3.2.10 Indberetning/rapportering 

 
Der skal føres journal over kontrollen med det sikkerhedsmæssige udstyr, dvs.: 
 
 Flammefælder, pressostater, flowtransmitter, termoføler, differensftyk-

målere og grovfilter på AFFU-anlægget. 
 

 Løbende vedligeholdelse og justeringer. 
 
Tank til opsamling af kondensat bør inspiceres iht. Arbejdstilsynet regler for 
trykbærende udstyr. Konstaterede skader bør straks repareres. 

3.2.11 Sikkerhedsstillelse 

Ikke relevant. 
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3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 

Spild af affald bør straks fjernes til videre behandling på Kommunekemi. 
 
Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af tilsyns-
myndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig 
forurening eller indebærer fare herfor, bør virksomheden fremsende en 
redegørelse til tilsynsmyndigheden 

3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 

AFFU-anlægget er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 21. au-
gust 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsni-
veau. 
 
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 gælden-
de sikkerhedsrapport. 
 
AFFU-anlægget bør fortsat indgå i virksomhedens samlede sikkerhedsrap-
port, ligesom AFFU-anlægget forsat bør indgå i virksomhedens bered-
skabsplan. 

3.2.14 Ophør 

Virksomheden bør i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage 
i en tilfredsstillende tilstand.  
Senest 3 måneder før anlæggets ophør, bør tilsynsmyndigheden modtage 
en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.  
Planen skal redegøre for:  

 Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, 
som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, 
grundvand eller, overfladevand eller recipient.  
 

 Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug.  

 Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald.  
 
Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, bør nedlukning, afvikling 
af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter 
virksomhedens ophør. 

3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 

Referencer til bedst tilgængelig teknik for virksomheden er følgende BREF-
dokumenter: 
 
Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Wa-
ter and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sec-
tor, February 2003 (Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styr-
ingssystemer). 
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Det er ifølge BREF-dokumentet BAT at have et ledelsessystem for miljø, 
energi og sikkerhed. 
 
Kommunekemi har et integreret miljø- og sikkerhedsledelsessystem, som er 
certificeret i henhold til DS/ISO 14001 og OHSAS 18001. Kommunekemi er 
ligeledes EMAS-registreret. 
 
BREF om ” Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer” 
Følgende nævnes i BREF’en som BAT i tilknytning til indførelse af miljøle-
delse: 
 Udarbejdelse og offentliggørelse af et årligt miljøregnskab 
 Etablering af styringssystem til spildevands- og luftforurening 
 Gennemførelse af emissionsreduktion ved kilden 
 Anvendelse af GMP (Good Manufacturing Practice) 
 Udarbejdelse af indsatsplaner ved miljøuheld 
 Installation af et centralt overvågningssystem 

 
Endvidere er der anført følgende emissionsbegrænsende foranstaltninger i 
forbindelse med potentielle udledninger i forbindelse med skader og (stør-
re) ulykker. 

 
 sikkerheds- og risikostyring 
 driftsprocedurer og uddannelse 
 driftsprocedurer og instrumentering til forebyggelse af overfyldning 
 instrumentering og automatisering til detektion af lækager 
 risikobaseret tilgang til mulig forurening af jord under tank 
 jordbeskyttelse omkring tank (inddæmning) 
 brandbeskyttelse 
 brandbekæmpelsesudstyr og 
 inddæmning af forurenet brandslukningsmiddel. 
 

Kommunekemi udarbejder en årlig EMAS-redegørelse om miljøpåvirknin-
ger, opnåelse af miljømål m.v.  
 
Virksomheden arbejder med GMP i alle led i virksomheden. 
 
På virksomheden er der etableret overvågning og alarmsystemer, der giver 
besked til relevante personer ved driftsforstyrrelser, og der er udarbejdet 
aktionsplaner ved miljøuheld. 
 
Følgende angives som BAT i forbindelse med spildevand: 
 
 Adskillelse af processpildevand fra uforurenet regnvand og lignende. 
 Etablering af separate afløbssystemer. 
 Central eller decentral slutrensning af spildevand efter behov. 
 Undgåelse af tilførsel af stoffer, som er vanskelige at behandle eller 

direkte hæmmende for rensningsanlægget. 
 
Kommunekemi er separatkloakeret. Kølevand og regnvand fra de befæste-
de arealer ledes til den offentlige regnvandskloak og videre til Nyborg Fjord. 
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Hovedparten af Kommunekemis arealer er befæstede. Arealerne er kloake-
ret til et lukket opsamlingssystem for regnvand og kølevand. Formålet med 
dette er at minimere risikoen for udledning af miljøskadelige stoffer til Ny-
borg Fjord. Derfor analyseres det opsamlede vand kontinueret inden udled-
ning og hvis en gældende grænseværdi i overvågningsanlægget overskri-
des, går anlægget i alarmstilling og udledningen omdirigeres til et lukket 
opsamlingsbassin. 
Følgende angives som BAT i forbindelse med luftrensning: 
 
 Indeslutte emissionskilden i så vid udstrækning som muligt. 
 Fjernelse af støv eller partikler fra luftstrømmen som slutbehandling 

ved anvendelse af posefilter eller andre typer høj-effektive filtre. 
 
Kommunekemi anvender scrubber, støv- og kulfilter til begrænsning af 
emissionerne. 
 
AFFU-anlæggets placering og udstrækning er bestemt af de enkelte anlægs 
indbyrdes placering. Fremføring af rørsystemet sker fra tilkoblingsstederne 
til forbrændingsanlæggene på de eksisterende rørbroer og bygninger. 

 
AFFU-anlægget har i takt med udbygningen stort set erstattet brugen af 
kulfiltre med og uden kondensationsanlæg, som tidligere anvendtes til ned-
bringelse af de væsentligste emissioner fra anlæggene. 

 
De forurenede udluftninger erstatter i stedet en del af forbruget af uforurenet 
forbrændingsluft, og indholdet af forurenende stoffer bortskaffes på lige fod 
med det øvrige brændbare affald.  

 
I erkendelse af risikoen for antændelse af eksplosionsfarlige gas/luft-
blandinger er AFFU-anlægget forsynet med 4 uafhængige sikkerhedssy-
stemer: Detonationssikre flammefælder, temperaturovervågede flammefæl-
der, dynamiske flammespærrer i indblæsningsdyserne og en dimensione-
ring af rørsystemerne, som vil kunne modstå evt. trykbølger fra eksplosioner 
inde i rørene. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang 
anvender BAT i forbindelse med spildevands- og luftrensning og dertil hø-
rende styringssystemer, som anbefalet i denne BREF. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ved skrivelse af 12. april 2012 har Nyborg Kommune fremsendt be-
mærkninger vedr. revurderingen. 
 
Ved e-mail af 11. maj 2012 har Arbejdstilsynet fremsendt bemærkninger til 
udkastet. 
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Ved e-mail af 10. maj 2012 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen 
fremsendt bemærkninger til udkastet. 

3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 

Revurderingen har været annonceret i Lokal Avisen Odense den 13. de-
cember 2011. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form 
af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
 
Ved e-mail af 11. juni 2012 har Kommunekemi fremsendt bemærkninger til 
udkastet som er indarbejdet i afgørelsen. 
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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 revurde-
res regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således ske i 
2022. 
 
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 afgørelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrel-
sen vurderer, at 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 områderne, Østerø Sø, 
Kajbjerg Skov og Centrale Storebælt og Vresen og er derfor omfattet af 
reglerne i habitatbekendtgørelsen.  
 
Revurderinger, dvs. MBL § 41, er ikke omfattet af bestemmelserne i ha-
bitatbekendtgørelsen. AFFU-anlægget vurderes ikke at påvirke Natura 
2000 områderne. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse/r:  
 
 1. juli 2003, Anlæg til Forbrænding af Forurenende Udluftninger - 

AFFU-anlægget. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på internettet og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
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 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer 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 un-
derretning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun 
beslutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. Endvidere kan 
det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet.  
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Oden-
se, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. 
Klagen skal være modtaget senest den 1. august 2012 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenæv-
net. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af De-
res klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-
gegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenæv-
net modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-

ves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-

berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og 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, teknikmiljoeafdelingen@ 
nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, 
pla@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Lene Stubgaard. 
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 B: Omgivende naturområder (temakort) 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser  
Bilag D: Miljøteknisk beskrivelse af AFFU-anlæg 
Bilag E: Oversigt over revurderede vilkår 
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Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
De anlægstekniske beskrivelser af Kommunekemis anlæg indeholder en be-
skrivelse af anlæggenes indretning og funktion samt miljø-, risiko- og bered-
skabsforhold.  
 
Oplysninger om virksomhedens ejerforhold, placering, listebetegnelse mv. 
samt fælles forhold med de øvrige anlæg fremgår af den generelle anlægs-
tekniske beskrivelse af Kommunekemi a/s.  
 
 
Oplysninger om anlæggets art 
For at undgå at betydelige mængder brændbare, sundhedsskadelige og ilde-
lugtende stoffer spredes til omgivelserne med luft fra tankåndinger og ventila-
tionsafkast er der i 1992 etableret et anlæg til opsamling og central forbræn-
ding af disse afkast.  
 
AFFU-anlæggets rørsystem opsamler og fjerner forurenede afkast fra følgen-
de anlæg: 
 

 Vakuumpumper i cisternevognstømningen 
 Olieanlæggets behandlings- og lagertanke samt varmegrube ekskl. 

Tank 000 
 Lagertanke i Tankgård I, II samt jorddækkede tanke 
 Tromletømningsanlæg IV og V 
 Slamtanke, støtteolietanke og lagertank for destillationsrestprodukt  

ved Forbrændingsanlæg I, III og IV 
 Vakuumpumper og lagertanke i Modtageanlæg 2002 
 Giftdoseringsanlægget 

 
Desuden findes en række lokale afsugningsstudse for tilkobling af slamsuger-
nes vakuumpumper ved de mest almindelige arbejdssteder samt tilkoblinger 
for tankvognsuddampninger/-rensninger. 
 
En ventilator sørger for gennem etablering af et svagt undertryk i rørsystemet, 
at de forurenede luftmængder bortsuges ved de væsentligste kilder og trans-
porteres til forbrændingsanlæggenes efterforbrændingskamre, hvor de bort-
skaffes ved forbrænding, idet de erstatter almindelig atmosfærisk luft.  
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Oplysninger om virksomhedens 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  

 
 

Oplysninger om etablering 
AFFU-anlægget er etableret i 1992 og løbende videreudbygget, senest med 
forbindelse til modtageanlæg 2002. Anlægget vil fortsat skulle udbygges i takt 
med etableringen af nye anlæg med forurenede udluftninger. 

 
 

Tegninger over virksomhedens indretning 
Plan over intern kloakering og adgangsveje på Kommunekemi fremgår af den 
generelle beskrivelse af Kommunekemi a/s. 
 

AFFU-anlægget består af følgende hovedkomponenter: 
 

Komponent Antal Dimension Bemærkninger 
AFFU-blæser 1 4500 m3/h, 160 kW, p=350 mbar PN 10, zone 1 

Friskluftblæsere 2 6500 m3/h, 75 kW PN 10, zone 1 

Rørsystem 800 m DN 300-50 PN 10, galv. Stål 

Flammefælder 70 DN 300-50 PN 10, GGG 

Ventiler 37 DN 300-50 PN 10, AISI 316 L 

Kondensattanke 4 2,9-0,5-0,3 m3 PN 10, galv. Stål 

 
 

Adgangsveje og intern transport 
AFFU-anlæggets rørsystem er så vidt muligt anbragt i de eksisterende 
rørbroer sammen med de øvrige produktrør. AFFU-blæser, friskluftblæsere og 
kondensattank er anbragt i indfyringshallen ved forbrændingsanlæggene.  

 
 

Beskrivelse af virksomhedens produktion 
AFFU-anlægget er normalt i uafbrudt drift. I det omfang der ikke fremkommer 
forurenede afkast fra procesanlæg eller tanke erstattes AFFU-luften automa-
tisk med uforurenet udeluft.  
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Forekommer der udfald af AFFU-blæseren afbrydes alle indpumpningsaktivi-
teter, indtil anlægget atter er i normal drift. Enkelte anlæg må dog forsat være i 
drift, såfremt fortrængningsluften udledes via kulfilter. 
 
Der er intet forbrug af hjælpestoffer udover elektricitet til AFFU-blæserne. 
 
En systematisk beskrivelse af procesforløb/aktiviteter og produktioner fremgår 
af PI-diagramet. 
 
AFFU-anlægget består af et forgrenet rørsystem til fremføring af forurenede 
udluftninger til forbrænding på forbrændingsanlæggene.  
 
Anlægget er beregnet til fremføring af stærkt forurenet luft, der kan forekom-
me i lukkede systemer med brændbare væsker og dampe.  
 
For at forhindre forurenet luft i et system i at trænge ud og forurene den omgi-
vende luft, og der samtidig er behov for et overtryk i systemet, opbygges sy-
stemet tæt, og overskudsluften afsuges med AFFU-anlægget - typisk tankan-
læg. I et system, som ikke kan gøres gastæt, holdes systemet under et svagt 
undertryk med AFFU-anlægget, og lækageluften fremføres med AFFU-
anlægget til forbrænding - typisk systemer med ind- og udslusning.  
 
De forurenede udluftninger indeholder i gennemsnit 3% kulbrinter, som under 
ekstreme forhold kan forekomme i rørsystemet i en koncentration, så der op-
står en brændbar gasblanding, der ville eksplodere, hvis den blev antændt. 
 
For at undgå antændelse må om muligt alle tændkilder fjernes, og de uund-
gåelige tændkilder - potentielle tændkilder - må isoleres, så en eventuel eks-
plosion begrænses til området omkring tændkilden. 
 
Til at isolere potentielle tændkilder og for at undgå brandsmitte via rørsyste-
met, er der indbygget flammefælder, som vil stoppe en eventuel flammefront 
på vej gennem rørsystemet. 
 
Den forurenede luft tilledes fortrinsvis forbrændingsanlæg F I alternativt F IV, 
som en fast del af den sekundære forbrændingsluft, som tilføres efterfor-
brændingskamrene. Den forurenede luft har, selvom der kommer lidt kvæl-
stofholdigt fortrængningsluft fra tankgårdene max. 200 m3/h i forhold til den 
samlede mængde AFFU-luft på 4.500 m3/h, stort set samme iltindhold på 21% 
som den friskluft, der udgør den øvrige del af den sekundære forbrændings-
luft, og har ingen forbrændingsmæssig indvirkning på forbrændingen i pågæl-
dende forbrændingsanlæg. 
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AFFU-ventilatoren sørger for et undertryk i rørsystemet på 100 mbar ved til-
koblingsstederne. Kan dette undertryk ikke opretholdes, lukker alle ventiler på 
tilkoblingsstederne, så der ikke er mulighed for at trykke gasser ind i eller ud af 
AFFU-rørsystemet. Ventilatorens kapacitet er normalt 4500 m³/h med udvidel-
sesmulighed til 8000 m³/h. 

 
Til beskyttelse af AFFU-ventilatoren mod vandslag, er der etableret en 2,5 m3 
kondensattank på indsugningsledningen lige før ventilatoren. Kondensattan-
ken skal opsamle eventuelt kondensat fra rørledningssystemet. 
 
Når der ikke må blæses forurenet luft ind på et forbrændingsanlæg, erstattes 
den forurenede luft automatisk med friskluft fra det pågældende anlægs frisk-
luftventilator, så den samlede sekundærluftmængde til et forbrændingsanlæg 
holdes konstant. 
 
I kontrolrummet på forbrændingsanlæggene er styrings- og kontrolfaciliteterne 
til AFFU-anlægget opbygget således, at de indgår sammen med de øvrige 
funktioner i vagtholdenes arbejde. 
 
I det følgende, efter en gennemgang af sikkerhedskonceptet, beskrives an-
lægsdelene i AFFU-anlægget samt tilslutningsstederne til AFFU-anlægget. 
 
Sikkerhedskoncept 
Ikke alle stoffer kan ukritisk tilføres AFFU-anlægget, da det ikke er dimensio-
neret for nogen særligt eksplosionsvillige stoffer, som kun forekommer sjæl-
dent på virksomheden. 
 
For at skabe et sikkert dimensioneringsgrundlag for AFFU-anlægget er der fo-
retaget en gennemgang af stoffer, der er repræsentative stoffer for alle stoffer, 
der modtages på virksomheden, og som kan komme i AFFU-anlægget.  
 
AFFU-anlæggets dimensionsgivende stoffer er herefter fastsat til diethylether 
og tetrahydrofuran, som er stoffer hørende til eksplosionsgruppe IIB. Stofferne 
er repræsentative for 99 % af de stoffer, der modtages på virksomheden. 
 
Imidlertid modtages der i sjældne tilfælde stoffer hørende til en endnu højere 
eksplosionsgruppe IIC, som ikke må tilføres AFFU-anlægget. Det forhindres 
ad administrativ vej, idet nævnte stoffer bortskaffes uden på nogen måde at 
komme i AFFU-anlægget. Der er oprettet særskilte behandlingsordrer for stof-
ferne i virksomhedens Farestof- og Videnbase. 
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Det drejer sig om følgende stoffer: 
 Brint H2 
 Ethylnitrat C2H5O3N 
 Svovlkulstof CS2 
 Acetylen C2H2 
 Arsin A5H3 

 
Støvende stoffer må ikke tilføres AFFU-anlægget. Her kan organisk støv (kul-
støv) og metalstøv (zinkstøv) være eksplosionsfarlige. Men flammefælderne 
vil hurtigt stoppe til og afbryde tilførslen. 
 
Sikkerhedskonceptet for AFFU-anlægget er i overensstemmelse med følgen-
de tyske forordninger: 

 Verordnung brennbarer Flüssigkeiten VbF/TRbF 
 Explosionsschutz-Richtlinien EX-RL der Berufsgenossenschaft der 

chemischen Industrie 
 Gældende tyske forordninger 

 
Atex 

 Eksplosionsbeskyttelsesdokument for AFFU-systemet af 19. maj 2006 
 

Sikkerhedskonceptet består af tre samtidigtvirkende og af hinanden uafhæng-
igt virkende systemer, der for de to førstnævntes vedkommende er passive 
systemer, det vil sige systemer, der ikke kræver en handling for at give sikker-
hed, men giver sikkerheden alene ved deres indbygning. 
 
Sikkerhedssystem 1: 

 Detonationssikre flammefælder ved alle tilslutningssteder, tanke, slam-
sugere m.v. Eksempelvis FFL 45 og FFL 46 ved TAB I og II. 
 

Sikkerhedssystem 2: 
 Temperaturovervågede flammefælder er placeret umiddelbart før indfø-

ringen i efterforbrændingskamrene. For: 
o F I:   FFL/TT (600/591); (587/590); (684/593); 586/592) 
o F III:   FFL/TSH (008/208) 
o F IV:  FFL/TSH (009/009) 

 
med styring af to af hinanden uafhængigt virkende hurtiglukke-spjæld. 
For: 

o F I:   VEN 046, VEN 153 
o F III:   VEN 046, VEN 153 
o F IV:  VEN 047, VEN 060 
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Der vil samtidig blive udløst alarmsignal ved forhøjet temperatur. 
 

Sikkerhedssystem 3: 
 Dynamiske flammespærrer i indblæsningsdyserne, virkende ved at 

gasstrømmen har en hastighed på min. 24 m/s i rørene svarende til ca. 
det dobbelte i dyserne. 24 m/s er minimumshastigheden ved klasse IIB 
stoffer. Hastigheden bliver overvåget af FT 517/518, 303 og 204, der 
overvåger en mindste volumenstrøm/h, der giver den ønskede hastig-
hed på mindst 24 m/s. Såfremt volumenstrømmen i rørene falder under 
den fastsatte min.værdi (3.800 m3/h) bliver hurtiglukke-ventilerne VEN 
46 og VEN 153 for F I/F III og hurtiglukke-ventilerne VEN 47 og VEN 60 
for F IV automatisk lukket, og der bliver udløst alarmsignal. 

 
Sikkerhedsarmaturer 
Til at forhindre spredning af en flammefront gennem rørsystemet er der ind-
bygget en række flammefælder.  
 
Flammefælderne er dimensionerede ud fra repræsentative stoffer blandt det 
utal af stofblandinger, der kan forekomme i AFFU-anlægget 
 
Flammefælderne er generelt udstyret med indsatse med 0,9 – 0,5 mm spalte-
vidde. Flammefælderne lige før og efter AFFU-ventilatoren er dog, for at øge 
sikkerheden for flammegennemslag ved denne særlige principielle gnistgiver, 
forsynet med indsatse med reduceret spaltevidde på 0,5 mm. Efter placerin-
gen i rørledningerne, i forhold til en potentiel tændkilde, kan flammefælderne 
være valgt detonationssikre. Samtlige flammefælder sikrer mod gennemslag 
fra stoffer i eksplosionsgruppe IIB (IIB3) ved max. 60 °C og max. 1,2 bara. Alle 
flammefælder er dimensionerede til tryktrin PN 10. 
 
Hvor der skønnes mulighed for, at der i længere tid kan stå en flammefront på 
en indsats i en flammefælde, er der indbygget en temperaturføler, der via en 
ventil i rørledningen lukker for tilførslen af brændbar gas. 
 
Ved tilslutningen af tanke, forlag, stationære tilslutninger for slamsugere m.v., 
er monteret detonationssikre flammefælder. 
 
Indtags- og afgangsrør til atmosfæren er forsynet med eksplosions- og gen-
nembrandsikre flammefælder. 
 
Vakuumbryderne ved vakuumtanke er forsynet med eksplosions- og gennem-
brandsikre flammefælder. 
 



Anlægsteknisk beskrivelse - AFFU-anlæg 
 

11. juni 2012 – NJO/mbt Side 8 af 31 
X:\sager\AFFU revurdering af miljøgodkendelse\Anl_Tekn_Beskriv_AFFU.doc  – version 2 

Ved strømsvigt eller andre udfald i styringen af AFFU-anlægget, vil samtlige 
berørte ventiler og ventiler med styringsmæssig funktion mekanisk automatisk 
gå i grundtilstand. 
 
Grundtilstanden er for den enkelte ventil valgt ud fra sikkerhedsmæssige be-
tragtninger. Dette vil eksempelvis sikre mod indpresning af brandbare gasser i 
anlægget, eller tilbageslag i indblæsningsdyserne på grund af faldende gen-
nemstrømningshastighed. 
 
Tilsvarende er alle tilslutningssteder sikret med automatisk virkende spjæld, 
der lukker ved manglende undertryk i AFFU-anlægget. Spjældene styres af 
pressostaterne PISA 38 og 39, og ved manglende undertryk i AFFU-anlægget 
vil spjældene blive lukket, således at der ikke kan ske udslip af gasser ved 
åbne tilslutningssteder. 
 
Der er valgt temperaturovervågede flammefælder til placeringen umiddelbart 
før indføringen af gasserne i efterforbrændingskamrene, da der her er konti-
nuerlig mulighed for antændelse af gasserne med efterfølgende vedholdende 
brand på flammefælderne. Dette ville kunne medføre antændelse af gasserne 
på den modsatte side af flammefælden, på grund af den stigende temperatur i 
armaturet. 
 
Ligeledes er der valgt temperaturovervågede flammefælder på sugesiden af 
AFFU-blæseren, i cisternevognstømningen og ved TT IV på grund af risikoen 
for varmløb af blæsere og pumper. 
 
For til stadighed at sikre, at flammefælderne er fuldt funktionsdygtige, tilses og 
renses de efter erfaringsmæssig behov, dog mindst en gang om året. Via 
Kommunekemis vedligeholdelsessystem udføres forebyggede vedligeholdel-
se, som dokumenteres i samme system. 
 
Det er skønnet, at risikoen for uopdaget vedholdende brand ved flammefæl-
derne fra andre anlæg, tankgårdene eksempelvis, vil være forsvindende, da 
antændelsesmulighederne er små, hvorfor der ikke her er anvendt tempera-
turovervågede flammefælder. Endvidere vil en brand hurtigt blive opdaget på 
grund af arbejde på anlæggene eller den jævnlige rundering, der foregår på 
virksomheden. I tilfælde af brand vil AFFU-anlægget blive lukket ned. 
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Ud over de indbyggede barrierer mod brandspredning gennem AFFU-
anlægget - flammefælderne, er rørsystemet i AFFU-anlægget udført til tryktrin 
10/16, og kondensattank, blæsere m.v. er udført til tryktrin 10, således at an-
lægget vil kunne holde en eventuel eksplosion/detonation inden for anlægget. 
Herved er brandsmitte eller spredning af stoffer fra anlægget til omgivelserne 
m.v. forhindret. 
 
Da anlægsdelene er udført til henholdsvis tryktrin 10 og 16, har det ikke været 
nødvendigt at installere trykaflastninger i anlægget, for eksempel sprængpla-
der og lignende, da største sprængtryk med de gasblandinger, der kan fore-
komme, er vurderet til 8-10 bar. Dette betyder en væsentlig reduktion af risi-
koen for omgivelserne og medarbejderne på Kommunekemis anlæg, da 
brandsmitte og spredning af stoffer som tidligere omtalt er forhindret. 
 
Rørsystemet 
Rørsystemet er opbygget i gastætte galvaniserede stålrør St 37 (S235JR) i 
tryktrin 10. Rørsystemet er lagt på de eksisterende rørbroer i ca. 5 m højde 
over jorden. 
 
Anlægget er opbygget med tre typer af ledningsstrenge på baggrund af de 
gasblandinger, ledningsstrengene indeholder. 
 

1. Kulbrinteholdige luftblandinger, der kan ligge inden for brand- og eks-
plosionsgrænserne. Rørsystemet er her klassificeret som zone 0, jf. 
tekniske forskrifter for brandfarlige væsker (Tfbv). Omtales efterfølgen-
de som ledningstype ARL-1. Det drejer sig om blandt andet lednings-
strækninger fra cisternevognstømningen, spor 5, Tromletømningsan-
læg V, slamsugertilslutningerne m.v. 

 
2. Kulbrinteholdige kvælstofblandinger, der ikke er brand- eller eksplo-

sionsbare på grund af lavt iltindhold gennem den stadige tilledning af 
N2 til de tilsluttede tanke. Rørsystemet kan her klassificeres som zone 
2, jf. Tfbv, men er af sikkerhedshensyn udlagt som zone 0. Omtales ef-
terfølgende som ledningstype ARL-2. 

 
Rørstrækningen forefindes mellem tankgård I, II og III. 

 
3. Kulbrinteholdige luft-kvælstofblandinger, der på grund af luftindblandin-

gen kan ligge inden for brand- og eksplosionsgrænserne. Rørsystemet 
er her klassificeret som zone 0, jf. Tfbv. Omtales efterfølgende som 
ledningstype ARL-3. Det drejer sig om rørstrækningen efter sammen-
ledningen af de to førnævnte rørstrækninger. 
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Der er indskudt detonationssikker flammefælde FFL 52 i ARL-2 ved 
sammenføringen med ARL-1, for at forhindre brandsmitte fra det ene 
system til det andet. Endvidere bibeholdes det eksisterende rørled-
ningssystem fra cisternevognstømningen.  
 
Rørsystemet er beskyttet mod brandsmitte fra alle studse, tilkoblings-
muligheder, udluftninger, dræn m.v. via særlige foranstaltninger, som 
det fremgår efterfølgende. 

 
Ventilatorer 
3 stk. ventilatorer, trykstødsikre til 10 bar. Motorer, koblinger og opstilling efter 
tysk Ex-norm, VDMA 24169, til opstilling i zone 1 område. 
 
Ved gasalarm i mellembygningen mellem F IV og F I, hvor ventilatorerne er 
opstillet, klassificeres området som zone 1 område. AFFU-anlægget er op-
bygget til at køre i zone 1 område og kan derfor fortsætte driften under en 
gasalarm i området. 
 
Kondensattank 
Lodret opstillet 2,5 m3 kondensattank udført til tryktrin 10. 
 
Kondensattanken er udstyret med alarm for høj væskestand, således at tøm-
ning kan ske, før der medrives kondensat. Ved høj-høj alarm stoppes AFFU-
anlægget automatisk. 
 
Indblæsningsdyser 
Generelt 
Gennemstrømningshastigheden i indblæsningsdyserne overstiger altid 24 
m/s, hvilket sikrer mod tilbageslag. 
 
Den del af indblæsningsdyserne, der går gennem murværket og ind i efterfor-
brændingskammeret, er udført af varmebestandigt stål. 
 
Rensning af indblæsningsdyserne foretages sammen med rensningen af de 
øvrige indblæsningsdyser i efterforbrændingskammeret hver weekend. Se ar-
bejdsinstruks – Reg. Nr. 260/70/AI 002 Rensning af AFFU-dyser i EBK. 
 
Forbrændingsanlæg I 
I efterforbrændingskammeret på forbrændingsanlæg I er der installeret 4 stk. 
ø85 mm indblæsningsdyser med en samlet kapacitet på 4500 m3/h forurenet 
luft eller 6500 m³/h friskluft. 
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Forbrændingsanlæg IV 
I efterforbrændingskammeret på Forbrændingsanlæg IV er der installeret 4 
stk. ø85 indblæsningsdyser med en samlet kapacitet på 4500-6500 m3/h foru-
renet luft eller 6500 m³/h friskluft. 
 
Forbrændingsanlæg III 
I efterforbrændingskammeret på forbrændingsanlæg III er der installeret 4 stk. 
ø85 indblæsningsdyser med en samlet kapacitet på 4500 m³/h forurenet luft 
eller 6500 m3/h friskluft. 
 
Tankbassin I og II (TAB I og II) 
Tankene i tankbassin I, T101-….-T117, er indbyrdes forbundne for at minime-
re udluftningen. Tankene er via detonationssikker flammefælde FFL 45 for-
bundet til den fælles afgasningsledning med tankbassin II til AFFU-
rørledningen, ARL-2. 
 
Ligeledes er de underjordiske tanke, T119-….-T123, og tankene i tankgård II, 
T124-…-T131, indbyrdes forbundne og via detonationssikker flammefælde 
FFL 46 forbundet til den fælles afgasningsledning. 
 
Tankene tilledes N2 til et svagt overtryk, som overvåges med 2 stk. pressosta-
ter for hver tankgård. 
 
Der er anbragt en trykstyret ventil VEN 32 i tilslutningsledningen til hovedled-
ningen ARL-2, således at der kun er forbindelse til AFFU-anlægget ved over-
tryk i alle tankene. 
 
Spildoliebehandlingsanlæg (SOB) 
Modtagetankene T1 og T2 til olieaffald og T6, T7, T8 til vand, indeholdende 
små mængder olie, er koblet sammen på afgasningssiden med tilledning til 
kondensator KON 02. 
 
Fra KON 02 ledes udluftningen via kondensattank T10 til flammefælde FFL 47 
og videre til den fælles samleledning. 
 
I den fælles samleledning kan fortrængningsluft strømme mellem tankene 
f.eks. ved pumpning. Kun ved tryk i den fælles samleledning over 20 mbar er 
der forbindelse til hovedledning ARL-2 over ventil VEN 48. 
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Der sker tilledning af N2 til tankene T1, T2, T6, T7, T8 og T10 i ledningen mel-
lem KON 02 og T10 således, at når trykket falder under 10 mbar åbnes der for 
N2 tilledningen. Herved sikres, at der altid er et svagt overtryk af N2 i tankene 
på 10 mbar. 
 
Behandlingstankene T3, T4 og T5 for olieaffald er koblet sammen på afgas-
ningssiden med tilledning til kondensator KON 03 henholdsvis KON 001 og 
004 til kondensattank T9. Herfra sker den videre afledning som fra T 10, som 
beskrevet ovenfor. 
 
Der sker tilledning af N2 til tankene T3, T4, T5 og T9 i ledningen mellem KON 
03 og T9. Systemet er i øvrigt identisk med systemet for tankene T1, T2, T6, 
T7, T8 og T10. 
 
Er AFFU-anlægget ude af drift tilledes tankenes overskudsluft automatisk et 
kulfilter via omkobling af VEN 127 og VEN 128 og al opvarmning i tankene af-
brydes. 
 
FFL 058 beskytter mod antændelse via hot spot i kulfilter. 
 
Tankene er i øvrigt overvåget via olieanlæggets instrumenter, ligesom tankene 
enkeltvis er udstyret med tryk/vakuumventiler til det fri, for at sikre mod tank-
kollaps. 
 
Varmegrube (WG-1) 
Afsugningen fra varmegruben ved olieanlægget er tilsluttet AFFU-anlægget. 
 
Fra varmegruben ledes afsugningen med opløsningsmiddeldampe til en kon-
densator KON 001, hvor størstedelen af dampene udkondenseres. 
 
Fra kondensatoren forbindes anlægget med AFFU-anlægget ARL-1, via et 
spjæld SPJ 16, og en detonationssikker flammefælde FFL 29. 
 
Prøvehaner (PE) 
Udsugningen fra prøvehanerne for kontrol af olie på oliebehandlingsanlægget 
forbindes via spjæld SPJ 43, og detonationssikker flammefælde FFL 51 til 
AFFU-anlægget ARL-1. 
 
Når udsugningen ikke benyttes skal den lukkes. 
 
Cisternevognstømning (CVT) 
Opbygningen og sikringen af anlægget skal kort gennemgås. 



Anlægsteknisk beskrivelse - AFFU-anlæg 
 

11. juni 2012 – NJO/mbt Side 13 af 31 
X:\sager\AFFU revurdering af miljøgodkendelse\Anl_Tekn_Beskriv_AFFU.doc  – version 2 

 
Anlægget består af i alt 4 tryk/vakuumtanke, der alle er forsynet med gennem-
brandsikre flammefælder ved vakuumbryderne til det fri: FFL 16A, FFL 16B, 
FFL 17A og FFL 17B. 
 
Tryk/vakuumtankene er forbundet til vakuumpumperne via en kondensatop-
samler og et filterarrangement, og umiddelbart før vakuumpumperne er der 
installeret en temperaturovervåget flammefælde FFL 03. 
 
Efter vakuumpumperne er anlægget forbundet til ARL-1 via en temperatur-
overvåget flammefælde FFL 04, og et spjæld SPJ 35, der er styret af flamme-
fældens temperaturovervågning. Ved alarm fra den temperaturovervågede 
flammefælde ved lufttemperatur over 200 °C (brand i flammefælde) lukkes 
SPJ 35 og vakuumpumperne stoppes. 
 
På rørsystemet fra cisternevognstømningen til tilslutningspunktet på AFFU-
rørsystemet er der indbygget 3 stk. DN 50 dræn til afdræning af kondensat, 
som udkondenseres i større mængde i denne ledning. Drænene er sikret mod 
brandsmitte udefra med prop i kæde. 
 
De vandret monterede flammefælder FFL 003 og FLL 004 er forsynet med 
kondensatpotterne BEH 003 og BEH 004 for at fjerne eventuelt opsamlet 
kondensat. 
 
Slamsugertilslutninger (SW-XX) 
På strategiske steder på området er der etableret i alt 13 tilslutningssteder for 
slamsugere på AFFU-anlægget, betegnet SW-4, SW-7, SW-8, SW-11, SW-
20, SW-21, SW-22, SW-23, SW-24, SW-25, SW-27, SW-28 og SW-29. 
 
Tilslutningerne er sikret med en detonationssikker flammefælde og et spjæld. 

 
Sammenkoblingen mellem AFFU-studse og slamsugerstudse fortages med 
specielle AFFU-slanger: gule 4" slanger mærket "Gaspendling", forsynet med 
specialkoblinger, alt for 10 bars tryk. Tilslutningen sker til ARL-1. Når studsene 
ikke er i brug, skal dækslerne være påmonterede. Der anvendes kun 4” slan-
ger for at lufthastigheden i slangerne ikke bliver over 20 m/s, hvorved der kan 
skabes statisk opladning med fare for gnistdannelse. Slangerne er ledende så 
afledning af statisk elektricitet til jord kan finde sted. 
 
Åbning og lukning for afsug via sugestudse foregår med ventil med aktuator, 
som betjenes fra betjeningsboks ved pågældende sugestuds. Den manuelle 
ventil ved sugestudsen er til at afpasse afsugningsmængden efter opgaven. 
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Slamsugertilslutningen ved slamtankene TNK 250 73 001 og TNK 250 73 002 
SW-28 har fast monteret slange ophængt for at lette tilslutningen til studsen 
på slamsugeren. 
 
Slamsugertilslutningen ved slamtanken TNK 250 73 120 SW-29 har fastmon-
teret slange for at minimere håndtering af slanger. 
 
Slanger, der er tilkoblet en sugestuds, men ikke tilkoblet i den anden ende, er 
forsynet med prop, så der ikke uforvarende kan suges utilsigtet ind, som kan 
forårsage antændelse med eventuel eksplosion til følge. 
Tankuddampningstilslutninger (TD-X) 
I forbindelse med rensning af tanke, der har indeholdt olie, opløsningsmidler 
og slam, anvendes der damp. Der er i forbindelse med AFFU-anlægget instal-
leret 2 tilslutninger for uddampning af tanke, dækkende tankgårdene I-III: TD-
2 og TD-3. 
 
Der forefindes Ex-stikkontakt til den transportable kondensator (LUKO) ved til-
slutningerne. 
 
Tilslutningerne er sikret med spjæld og detonationssikker flammefælde og 
sker til ARL-1. 
 
Sammenkobling mellem AFFU-studse og tanke til uddampning udføres med 
specielle AFFU-slanger, gule mærket "Gaspendling", 4" slanger med specialkob-
linger, alt for 10 bars tryk. Når studsene ikke er i brug, skal dækslerne være 
påmonterede. 
 
Transportabel Luko (KON 04) 
For ikke at fylde AFFU-rørledningssystemet med kondensat ved uddamp-
ningsprocesser, hvor der anvendes vanddamp, skal der mellem den del, der 
uddampes, og AFFU-tilkoblingsstudsen indsættes en kondensator til udkon-
densering af medrevne dampe. Den transportable kondensator er udstyret 
med en køler, der via en el-drevet ventilator afgiver varmen til den omgivende 
luft. Ved tilkoblingsstudsen er der etableret el-stik til ventilatoren.  
 
Til opsamling af kondensatet er der fastmonteret en kondensatbeholder med 
tømmestuds beregnet for slamsugertømning. Alle dele på Lukoen er beregnet 
for 10 bar. 
 
Sammenkobling mellem AFFU-studse og anlægsdel til uddampning sker ved 
de specielle 4" AFFU-slanger for 10 bar. 
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Lukoen er udlagt for en tilgangstemperatur på 100 C og afgangstemperatur 
på 50 C. Flowet reguleres med håndventilerne på Lukoen, så temperaturerne 
ikke overskrides. 
 
Overskrides temperaturerne overbelastes Lukoen, hvilket kan føre til rørbrud. 
 
Cisternevognsrensning (KWD-1) 
Der er tilslutning til AFFU-anlægget for cisternevognsrensning ved spor 5. 
 
Udluftningerne fra uddampningen af cisternevognene køles ned i den luftkølede 
kondensator KON 04 og kondensatet føres til kondensattank. Den tørrede ud-
luftning føres videre til AFFU-anlægget via henholdsvis spjæld SPJ 33 og den 
detonationssikre flammefælde FFL 25. 
 
Sammenkobling mellem AFFU-studse og tankvogne sker med de specielle 4" 
AFFU-slanger for 10 bar. Når studsene ikke er i brug, skal dækslerne være 
påmonterede. 
 
Slamtank til F I og F III (ST 1 A) 
Fortrængningsluften fra indpumpning på slamtank til F I hhv. F III afsuges au-
tomatisk med VEN126 af AFFU-anlægget, når trykket i tanken overstiger 20 
mbar. Er AFFU-anlægget ude af drift, sker der automatisk omkobling til et kul-
filter, så fortrængningsluften renses inden den ledes til det fri. 
 
Slamtanken er sikret mod brandsmitte fra henholdsvis AFFU-anlæg og kulfilter 
med flammefælderne FFL 64 og FFL 65 i de pågældende rørledninger. 
 
Dagolieanlæg (ST 2 A og VT) 
Dagolieanlægget omfatter 3 tanke - slamtank for F IV, støtteolietank og gas-
olietank. 
 
Tankene er gassidigt forbundne, så der kan ske en trykudligning mellem tan-
kene, når de fyldes eller tømmes. Derved reduceres overskudsluft, der skal 
fortrænges. Dog kan der ikke udlignes et overtryk mellem slam- og støtteolie-
tanken til gasolietanken, da gasolietanken kun må indeholde klasse III olie el-
ler dampe derfra. Slamtanken og støtteolietanken kan indeholde klasse I olie. 
 
Overskudsluften afsuges af AFFU-anlægget over VEN 75. Er AFFU-anlægget 
ude af drift, ledes overskudsluften automatisk til 2 stk. kulfiltre på dagoliean-
lægget. 
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Tankene er sikret mod brandsmitte fra henholdsvis AFFU-anlæg og kulfiltre 
med flammefælder FFL 67 og FFL 66 og FFL 68 i de pågældende rørlednin-
ger. 
 
Tromletømning IV (TT IV) 
Procesudstyret i TT IV holdes under et svagt undertryk med AFFU-anlægget, 
idet lækageluft bortsuges via VEN 180. 
 
Da der ved dette anlæg er mulighed for medrivning af lette plasticstykker 
m.m., som kan tilstoppe flammefælder, består afsugningsledningen af 2 ens 
ledninger, der står i reserve for hinanden. Desuden er der før hver flammefæl-
de indbygget et filter, som kan renses under drift, da kun en ledning skal være 
i drift af gangen. 
 
Tromletømning V (TT V) 
Fortrængningsluften fra tromleindslusningskammeret afsuges af AFFU-anlægget 
med VEN 020. 
 
AFFU-rørsystemet er sikret mod brandsmitte fra TT V og omvendt med FFL 
071.    
 
Giftdoseringsanlægget 
Ved driftsstop under afbrænding af gift, hvor doseringen af flydende gift må 
stoppes med drivtryk på rørsystem og tank, kan trykket afblæses via tilslutning 
GD-1. 
 
GD-1 er sikret som de øvrige tilslutningsstudse på AFFU-anlægget. Flamme-
fælde FFL 073 sikrer AFFU-anlægget mod brandsmitte fra GD-1, og ventil 
VEN 206 lukker ved driftsforstyrrelse på AFFU-anlægget. 
 
Tankens tilslutning til AFFU-anlægget foregår med slange og specialkoblinger ud-
lagt for 10 bar. Når studsene ikke er i brug, skal dækslerne være påmonterede. 
 
Modtageanlæg for flydende affald (MA) 
Fortrængningsluften fra lagertanke, settletanke og vakuumpumper afsuges af 
AFFU-anlægget. Ved alle afsugningssteder er monteret detonationssikre 
flammefælder. 
 
Den maksimale afsugning af forurenet luft fra modtageanlægget vil være 600 
m3/h. 
 



Anlægsteknisk beskrivelse - AFFU-anlæg 
 

11. juni 2012 – NJO/mbt Side 17 af 31 
X:\sager\AFFU revurdering af miljøgodkendelse\Anl_Tekn_Beskriv_AFFU.doc  – version 2 

I MA er integreret en arbejdsplads for tømning af palletanke Tømningen af 
palletankene sker via ovennævnte vakuumpumper. 
 
Lagertank for destillationsrestprodukt (VT-anlæg) 
Anlægget består af en 95 m3 horisontal t opstillet lagertank for destillations-
restprodukt med tilhørende pumper for fyldning og tømning af tanke. 
 
Destilationsproduktet leveres opvarmet til typisk 140 C. Fortrængningsluft un-
der indpumpning på tanken tilledes AFFU-anlægget. 
 
AFFU-slanger 
Tilslutninger til AFFU-systemet på gassiden sker altid via tryksikre slanger 
med specialkoblinger for at forhindre brug af andre slanger end beregnet. På 
væskesiden i forbindelse med afsugning af kondensat fra dræn bruges almin-
delige slanger og koblinger egnede til dette formål - som på virksomhedens 
øvrige anlæg. 
 
Specialkoblingerne bruges på virksomheden kun i forbindelse med AFFU-
anlægget. Slangerne er DN 100 (4”) for at reducere lufthastigheden i slangerne 
og dermed risikoen for opladning af slangerne elektrostatisk med fare for gnist-
dannelse og antændelse af eventuelle brændbare gasblandinger. Lufthastighe-
den i slangerne kan med brug af DN 100 slanger holdes under 20 m/s, hvor der 
ikke sker nogen elektrostatisk opladning. Slangerne er udført ledende og kobles 
til jordforbindelse gennem koblingerne for at reducere statiske opladninger. 
 
Som yderligere sikkerhed er slangerne gule mærket AFFU gaspendling. 
 
Slanger tilsluttet sugestudse forsynes med dæksel, når de ikke er tilsluttet i 
den anden ende. 
 
 
Procesbeskrivelse 
Generelt 
Driften af AFFU-anlægget består i, at sikre en strømningsrettet afsugning fra 
tilslutningsstederne frem til forbrændingsanlæggene ved hjælp af AFFU-
ventilatoren. 
 
Driften og overvågningen af AFFU-anlægget sker fra kontrolrummet for for-
brændingsanlæggene.  
 
Når AFFU-anlægget ikke er i normal drift, må følgende anlæg ikke være i drift: 
 Tankgård 1+2 inkl. jorddækkede tanke 
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 Cisternevognstømning 
 Tromletømningsanlæg V 
 Modtageanlæg for flydende affald 
 Lagertank for destillationsrestprodukt 
 Giftdoseringsanlægget  
 Lokale afsugningsstudse. 

 
Når AFFU-anlægget ikke er i normal drift, må følgende anlæg, være i drift, så-
fremt det enkelte anlæg er tilkoblet kulfilter: 
 TTIV, jf 
 Olieanlæg 
 Slamtanke og dagolieanlæg. 

 
Den vagthavende mester meddeler over personsøgeranlægget udfald af AF-
FU-anlægget, og når AFFU-anlægget igen er i normaldrift. 
 

Ved udfald af styring, strøm eller trykluft vil ventiler med aktuatorer automatisk 
lukke ved hjælp af indbygget fjeder. 
 
Under normale driftsforhold ledes den afsugede luft frem til forbrændingsan-
læg I. Er dette anlæg ikke i drift, tilledes den afsugede luft forbrændingsanlæg 
IV eller III. 
 
Svigter tilførslen af AFFU-luft til et anlæg, starter friskluftventilatoren op og til-
fører erstatningsluft, så forbrændingen i pågældende anlæg kan fortsætte 
uforstyrret. 
 
Til forbrænding af AFFU-luft står forbrændingsanlæg I og forbrændingsanlæg 
IV i reserve for hinanden, således at et udfald på det ene anlæg vil medføre et 
automatisk skift til det andet, hvis alle sikkerhedsbetingelser er opfyldt. 
 
I det efterfølgende beskrives regulerings- og sikringssystemet fra samlingen af 
rørledninger og frem til efterforbrændingskammeret på forbrændingsan-
læggene. 
 
Ved hjælp af den installerede trykovervåger, PICA 03, styres ventilatoren så-
ledes, at der sikres et undertryk på 100 mbar i rørledningssystemet. Trykover-
vågeren er installeret i den fjerneste del af rørsystemet i forhold til ventilato-
ren. 
 
Dette undertryk i rørledningssystemet sikrer samtidigt mod tilbagestrømning af 
gas mellem tankgårde og mellem øvrige anlæg. 
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Ved manglende undertryk i rørledningssystemet, vil alle ventiler på tilledninger 
automatisk lukke og friskluftventilation vil overtage opretholdelsen af sekun-
dærluft til efterforbrændingskammeret, i stedet for AFFU-ventilatoren. 
 
AFFU-ventilatoren kan yde et sugetryk på 190 mbar og et afgangstryk på 
+160 mbar. AFFU-ventilatorens ydelse reguleres af PICA 03 og FICA 07, så-
ledes at der sikres det nødvendige undertryk på -100 mbar og flow på 4500 
m3/h. 
 
Mængden af forurenet luft via AFFU-anlægget er normalt langt mindre end 
den krævede sekundærluftmængde til efterforbrændingskammeret på et for-
brændingsanlæg. Der må derfor ske en tilspædning af erstatningsluft fra at-
mosfæren, reguleret via spjæld SPJ 55 og sikret med gennembrandsikre 
flammefælder FFL 57 A/B. 
 
De 4500 m3/h tilføres forbrændingsanlægget som sekundær forbrændingsluft, 
og skal holdes konstant på den indstillede værdi for at sikre fuldstændig ud-
brænding på forbrændingsanlægget. 
 
Foruden kontrollen af AFFU-anlæggets egne driftsparametre, kræver driften af 
anlægget endvidere, at temperaturen i efterforbrændingskammeret er over 
900 °C, således at en fuldstændig udbrænding af gasserne sikres. 
 
Åbning og lukning for afsug via sugestudse foregår med ventil med aktuator, 
som betjenes fra betjeningsboks ved pågældende sugestuds. Den manuelle 
ventil ved sugestudsen er til at afpasse afsugningsmængden efter opgaven. 
 
Kontrolrum 
Styringen af AFFU-anlægget er opbygget og installeret på processoranlægge-
ne, i lighed med styringen til de øvrige anlæg i forbindelse med forbrændings-
anlæggene. 
 
Styresystem: ABB system 800 x A for Advant Master og fastfortrådet styring. 
 
I normaldrift kører AFFU-anlægget fuldautomatisk overvåget via processoran-
lægget. 
 
Betjening i forbindelse med start, stop, justering, uregelmæssigheder m.m. fo-
regår fra processoranlæggets skærmstationer. 
 
 



Anlægsteknisk beskrivelse - AFFU-anlæg 
 

11. juni 2012 – NJO/mbt Side 20 af 31 
X:\sager\AFFU revurdering af miljøgodkendelse\Anl_Tekn_Beskriv_AFFU.doc  – version 2 

Tankbassin I og II (TAB I og II) 
Overskudsfortrængningsluften fra tankene i tankgård I og II bortsuges til AF-
FU-anlægget via ventil VEN 32, som åbner ved et overtryk på 20 mbar. Er 
AFFU-anlægget ude af drift, lukker ventilen VEN 32, og de eksisterende ud-
luftningsventiler vil træde i funktion som hidtil, idet de vil åbne ved et overtryk 
på 30 mbar. 
Som et led i sikkerhedsovervågningen af, at der ikke tilledes tankene ilt via 
tankenes vakuumventiler, der træder i funktion ved et eventuelt undertryk på 
tankene ved svigtende kvælstofforsyning, er der installeret 4 stk. trykovervåg-
ninger PISA 08, PISA 28, PISA 109 og PISA 29, der giver alarm ved svigtende 
overtryk i tankene dvs. ved 0 mbar. 
 
Ved tankbassin I forefindes slamsugerstudsene SW-11 og SW-7, der er be-
regnet for tilslutning af afkastluft fra slamsuger, når der tages "spidser" ud af 
tankene. 
 
Mellem tankbassin I og II ved østlige ende er der en studs TD-2, for tilslutning 
af luft fra tankuddampning. Studsen kan også anvendes for tilslutning af luft 
fra slamsugere. 
 
Ved uddampning af tanke skal den transportable Luko tilkobles mellem tank 
og sugestuds TD-2. El-stik for køleventilator på Luko forefindes ved sugestud-
sen. Kondensattanken på Lukoen tømmes efter behov. Tankniveau kan aflæ-
ses på niveaugiver. 
 
Vest for tankbassin II forefindes en sugestuds, SW-8, for slamsugere med op-
gaver i tankbassin II. 
 
Alle tilslutninger til AFFU-anlæggets sugestudse skal udføres med gule slan-
ger mærket "GASPENDLING" med specialkoblinger. Slanger forefindes i gaf-
feltruckgaragen. 
 
For at holde rør og flammefælder fri for kondensat er monteret to kondensat-
potter på dybdepunkter i forbindelse med FFL 045 og FFL 046 – BEH 500 
hhv. BEH 507. Kondensatpotterne tømmes efter behov. 
 
Spildoliebehandlingsanlæg (SOB) 
Overskudsfortrængningsluften fra tankene i tankgård III, bortsuges af AFFU-
anlægget via ventil VEN 48, som åbner ved et overtryk på 20 mbar. Er AFFU-
anlægget ude af drift, lukker ventilen VEN 48, og udluftningsventilen efter kul-
filteret vil da træde i funktion, idet den vil åbne ved et overtryk på 15 mbar. 
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Kulfilteret vil automatisk blive tilkoblet, hvis AFFU-anlægget falder ud. Samti-
dig udkobles opvarmningen i tankene. Når AFFU-anlægget igen er i normal-
drift kan opvarmningen tilkobles lokalt i spildolieanlæggets kontrolrum. 
 
Som et led i sikkerhedsovervågningen af, at der ikke tilledes tankene ilt via 
tankenes vakuumventiler, der træder i funktion ved et eventuelt undertryk på 
tankene ved svigtende kvælstofforsyning, er der installeret 4 stk. trykovervåg-
ninger PISA 30, PISA 13, PISA 17 og PISA 133, der giver alarm ved svigtende 
overtryk i tankene dvs. ved 0 mbar. 
 
På spildbakken forefindes en sugestuds for tankuddampning/slamsugere TD-
2 og en sugestuds SW-27 nord for anlægget. 
 
Ved slamsugeropgaver, hvor slamsugeren suger, tilkobles udblæsningen fra 
slamsugerens vakuumpumpe til en sugestuds. 
 
Ved uddampning af tanke skal den transportable Luko tilkobles mellem tank 
og sugestuds TD-3. El-stik for køleventilator på Luko forefindes ved sugestud-
sen. Kondensattanken på Lukoen tømmes efter behov. Tankniveau kan aflæ-
ses på niveaugiver. 
 
Alle tilslutninger til AFFU-anlæggets sugestudse skal udføres med gule slan-
ger mærket "GASPENDLING" med specialkoblinger. Slanger forefindes i gaf-
feltruckgaragen. 
 
Fra varmegruben er der konstant afsugning til AFFU-anlægget. For at minime-
re dampbelastningen af AFFU-rørsystemet ledes afsugningsluften gennem en 
køler, der kondenserer dampene og leder kondensatet tilbage til varmegru-
ben. 
 
Kølevandet til køleren er det samme, som tilledes kondensatorerne KON 01, 
KON 04 og KON 02 over KUD-tankene. Kølevandet tilledes i serieforbindelse, 
idet kølevandsmængden er stor i forhold til det samlede kølebehov. For at ud-
slippet af forurenet luft fra varmegruben minimeres, er det vigtigt, at varme-
gruben holdes tæt. Utætheder i afdækning og pakninger skal regelmæssigt 
udbedres. 
 
Over prøveudtag i spildolieanlæggets pumpegruppe, er der etableret afsug-
ningshætter. Der åbnes for afsugningen til hver enkelt afsugningshætte efter 
behov. 
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Cisternevognstømning (CVT) 
I rørledningen på sugesiden af vakuumpumperne er indbygget en kondensat-
tank TNK 211 03 030 til opsamling af medrevne dråber og kondensat. Tanken 
tømmes efter behov. Der er installeret niveaugiver, der giver alarm ved fyldt 
tank. 
 
I rørledningerne før og efter vakuumpumperne er indbygget temperatur-
overvågede flammefælder. Ved høj temperaturalarm fra flammefælderne 
(temperatur > 200 °C), vil ventilen til AFFU-anlægget, VEN 35, lukke og vaku-
umpumperne stoppe. 
 
For at beskytte flammefælden i rørledningen før vakuumpumper mod smuds i 
luften fra vakuumtankene, er der installeret et dobbeltfilter FIL 01 A/B før 
flammefælden FFL 03. Filteret renses efter behov, renseperioden fastlægges 
efter erfaring med tilsmudsning. 
 
Over vakuumbryderne på vakuumtankene er der monteret flammefælder, for 
at hindre indsugning af eventuelle gnister. 
 
For at holde rør og flammefælder fri for kondensat er monteret to kondensat-
potter på dybdepunkter i forbindelse med FFL 003 og FFL 004 – BEH 514 
hhv. BEH 521. Kondensatpotterne tømmes efter behov. 
 
 
Spor 5 
I forbindelse med rengøring og uddampning af jernbanetankvogne på spor 5, 
er der etableret en sugestuds for slamsugere SW-4 og en sugestuds for tan-
kuddampning KWD-1. 
 
Afkastluften fra slamsugeren tilledes AFFU-anlægget fra afkastet på slamsu-
gerens vakuumpumpe via gul "GASPENDLING" slange til sugestudsen. Både 
SW-4 og KWD-1 kan tilsluttes. 
 
Den forurenede luft fra uddampningen af jernbanetankvogne tilledes AFFU-
anlægget via transportabel Luko. 
 
Studsen på jernbanetankvognen - alle KK-tankvogne, er udstyret med AFFU-
tilslutningsmulighed, ellers lægges slangen under tankdækslet - forbindes til 
den transportable Luko med gul slange, og den transportable Luko tilsluttes 
AFFU-anlæggets sugestuds. Både SW-4 og KWD-1 kan bruges.  
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El-stik for den transportable Lukos køleventilator forefindes ved begge su-
gestudse. Lukoens kondensattank tømmes efter behov. Tankniveau kan af-
læses på niveaugiver. 
 
Alle tilslutninger til AFFU-anlæggets sugestudse skal udføres med gule slan-
ger mærket "GASPENDLING" med specialkoblinger. Slanger forefindes i gaf-
feltruckgaragen. 
 
Slamtanke til F I og F III 
Fortrængningsluften fra indpumpning på slamtank til F I hhv. F III afsuges au-
tomatisk til AFFU-anlægget via VEN 126, når trykket i tanken overstiger 20 
mbar. 
 
Er AFFU-anlægget ude af drift, sker der automatisk omkobling til et kulfilter, så 
organiske dampe i eventuel fortrængningsluft absorberes, inden fortræng-
ningsluften ledes til det fri. Flow gennem kulfilteret vil ske, når trykvakuumven-
tilen efter kulfilteret åbner ved 10 mbar. 
 
Stærkt lugtende væsker som råterpentin, må kun indpumpes på slamtankene 
med AFFU-anlægget i drift, da kulfilteret ikke har kapacitet til at tilbageholde dam-
pe fra den type væsker. 
 
Indpumpning på slamtankene skal ske jævnt og roligt, så AFFU-
afsugningsautomatikken kan følge med. Funktionen af AFFU-afsugningen kan 
følges på et manometer i tankens kvælstofforsyningsenhed. Når der pumpes 
ind i på tanken stiger trykket til 20 mbar, hvorefter AFFU- afsugningsautoma-
tikken holder trykket omkring denne værdi under den videre indpumpning. 
 
Til indikering af utilladelige trykforhold i slamtankene - tanktrykket skal ligge 
således: 0<p<40 mbar - er der indbygget to parallelt virkende tryktransmittere, der 
giver alarm i kontrolrummet og lukker for afsugningen via VEN 124, når trykket 
kommer uden for dette område. 
 
Ved alarm skal fejlen lokaliseres og afhjælpes, inden driften af tanken må 
genoptages. 
 
Kvælstofforsyningsenheden holder automatisk tanktrykket på 10 mbar.  
 
Tankens sikkerhedsventil - en trykvakuumventil - er indstillet på 50/-7,5 mbar. 
Se i øvrigt bilag vedrørende tankens trykforhold: 
 
AFFU-anlæg - Grænseværdiindstillinger for tryk i tanke med kvælstofdækning.  
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Dagolieanlæg 
De tre tanke på dagolieanlægget er gensidigt forbundne, så der kan ske en 
udligning af trykforskelle. Dog er der i udligningsrøret mellem gasolietank og 
støtteolietank indbygget en kontraventil, som skal forhindre, at der strømmer 
dampe fra støtteolietanken og slamtanken, som begge indeholder klasse I-III 
brandfarlige væsker, til gasolietanken, som kun er godkendt til klasse III 
brandfarlige væsker. 
 
Til opretholdelse af et overtryk i tankene er de forsynet med to kvælstofreduk-
tionsstationer, som holder trykket på 10 mbar. Derved forhindres indtrængning 
af atmosfærisk luft i tankene. 
 
Under indpumpning på tankene stiger trykket på gassiden. Trykket udlignes i 
første omgang indbyrdes, men når trykket stiger over 20 mbar, suger AFFU-
anlægget automatisk den overskydende AFFU-luft bort via reguleringsventil 
VEN 075 styret af PT 069. 
 
Falder AFFU-anlægget ud kobles automatisk om til kulfilterdrift. Regulerings-
ventil VEN 075 og afspærringsventil 074 lukkes, samtidig med at VEN 076 og 
VEN 077 til kulfiltrene åbnes. 
 
Flowet gennem kulfiltrene starter ved tilhørende trykvakuumventils åbnings-
tryk: 10 mbar. 
 
Ved utilladelige trykforhold i tankene på gassiden - tanktrykket skal ligge mel-
lem 0 og 40 mbar - gives alarm til kontrolrummet fra PT 067 og PT 068, og 
driften af dagolieanlægget skal indstilles indtil fejlen er fundet og ophævet. 
 
Tankene er sikret mod brandsmitte fra kulfiltrene med FFL 065 og FFL 066 og 
fra AFFU-rørsystemet med FFL 067. 
 
På et dybdepunkt i rørforbindelsen, mellem støtteolietanken og slamtanken, er 
der etableret et nedløb til en 0.3 m3 kondensattank BEH 003 til opsamling af 
eventuelt kondensat. Tanken skal tømmes efter behov. 
 
Tromletømningsanlæg IV (TT IV) 
Procesanlægget i TT IV holdes under et svagt undertryk, for at forhindre dam-
pe fra affaldet i anlægget at trænge ud i den omgivende luft i hallen, hvor 
driftspersonalet arbejder. 
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Det oprindelige interne afsugningssystem blev i 1996 tilsluttet AFFU-
anlægget, da de hidtil anvendte kulfiltre viste sig, ikke at have kapacitet til 
længere tids drift. 
 
AFFU-tilslutningen er udført således, at der i tilfælde af udfald af AFFU-
anlægget, automatisk kobles om til kulfilterdrift, så procesanlægget kan køres 
tomt for affald uden udslip af dampe. VEN 180 lukker, og VEN 178 åbner, 
samtidig med at udsugningsventilatoren starter. 
 
Afsugningskapaciteten til AFFU-anlægget er max. 1.000 m3/h og reguleres au-
tomatisk af reguleringsventilen VEN 185 styret af FT 174. 
 
Undertrykket i det interne afsugningssystem overvåges af PT 172 og PT 173, 
som giver alarm ved højt undertryk ved -7,5 mbar og lukker for AFFU-
afsugningen ved -10 mbar. 
 
Når AFFU-anlægget igen er i normal drift, kobles automatisk tilbage på afsug-
ning til AFFU-anlægget, og udsugningsventilatoren stopper. 
 
Til overvågning af tilsmudsning af filtre og flammefælder, er der monteret et 
differenstrykmanometer. Bliver differenstrykket for højt - over 50 mbar - skal 
filter og måske flammefælde renses. Rensning kan foregå under drift, da hver 
streng er udlagt til den fulde kapacitet. Omkobling mellem strengene foregår 
med de manuelle ventiler i rørledningerne. 
 
Til overvågning af temperaturen i flammefælderne, temperaturen stiger i til-
fælde af en stående brand i flammefælderne, er der installeret fast fortrådet 
temperaturovervågning, som via lukning af VEN 180 stopper flowet gennem 
flammefælderne og dermed tilførsel af brændbare dampe, så branden sluk-
kes. Har der været temperaturalarm fra en flammefælde, må AFFU-
afsugningen ikke opstartes igen inden årsagen er fundet og ophævet. 
 
Drift og overvågning foregår fra kontrolrummet til forbrændingsanlæggene. 
 
Tromletømningsanlæg V (TT V) 
Den forurenede luft fra skylning af sluser, for indslusning af affald fra gruber 
og affald i tromler med kvælstof for skabelse af ikke brændbar atmosfære i 
procesanlægget, afsuges til AFFU-anlægget via VEN 020 styret af PT 019. 
Reguleringen opretholder automatisk et tryk på -5 mbar mod TT V. Ventilen 
lukker automatisk, når AFFU-anlægget falder ud.  
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For at undgå trægheden i reguleringskredsen i en situation, hvor der pludseligt 
er behov for maksimal afsugning, fx ved gasudvikling fra reagerende affald, 
by-passes reguleringssløjfen automatisk ved en trykstigning i processanlæg-
get til 20 mbar. 
 
Til sikring mod brandsmitte er der indbygget en dobbeltsidig detonationssikker 
flammefælde, FFL 071, i AFFU-ledningen. 
 
Giftdosering (GD-1) 
Afbrænding af flydende giftigt affald sker via giftdoseringsanlægget. Affaldet 
transporteres til giftdoseringen ved F III i 1,5 m³ trykbeholdere - gifttanke. 
Tanken tilsluttes giftdoseringsledningen, som fremfører affaldet til forbrænding 
i roterovnene. Affaldet trykkes gennem ledningen ved at sætte tanken under 
tryk, som etableres med kvælstof med 1,5 bar tryk. 
 
Under normale forhold tømmes tanken og kvælstoftrykket aflastes til rotérov-
nen. 
 
Sker der en driftsforstyrrelse, så kvælstoftrykket ikke kan aflastes til roterov-
nen og gifttanken skal fjernes fra giftdoseringen, aflastes der over AFFU-
anlægget via tilslutning GD-1. 
 
GD-1 tilsluttes gifttanken via en 2” slange for 10 bar med specialkobling. 
 
Brandsmitte fra GD-1 til AFFU-systemet er forhindret via flammefælde FFL 
073. 
 
Modtageanlæg for flydende affald (MA) 
Modtageanlægget er principielt opbygget som eksisterende cisternevogns-
tømning. Der kan dog kun modtages flydende affald fra tankvogne til lande-
vejstransport. 
 
Lagertankene er beregnet for modtagelse af flydende affald fra tankskibe og 
som bufferlager i forbindelse med virksomhedens øgede forbrændingskapaci-
tet med idriftsættelsen af F I. 
 
Alle tanke er beskyttet mod tændkilder fra AFFU-rørledningerne med detona-
tionssikre flammefælder på tankenes afsugningsstudse (FFL 032, 026, 121, 
131, 028 og 029). Afsugningen af forurenede udluftninger styres af regule-
ringsventil VEN 091, som åbner ved overtryk i tankenes udlignings- og afsug-
ningsrør. Undertrykket i AFFU-rørsystemet vil derefter bortsuge overskudsluf-
ten. 
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Vakuumpumperne, som er potentielle tændkilder, er isoleret fra AFFU-
rørsystemet med flammefælderne FFL 135 og 141. Ved høj temperatur i 
flammefælderne (brændende gas, varmløbet pumpe) stopper vakuumpum-
perne og afgangsventil VEN 254 lukkes. 
 
Til beskyttelse af pumperne er på sugesiden indbygget en kondensatopsam-
lingstank TNK 301 00 009 og grovfiltre.  
 
Over vakuumbryderne på vakuumtankene er monteret flammefælder for at 
forhindre indsugning af eventuelle gnister. 
 
FFL 135 er forsynet med en kondensatpotte BEH 528 til opsamling af kon-
densat for at holde rørledning og flammefælde fri for kondensat. Kondensat-
potten tømmes efter behov. 
 
Destillationsrestproduktet (VT-anlæg) 
Anlægget består af en 95 m3 horisontalt opstillet lagertank for destillations-
restprodukt med tilhørende pumper for fyldning og tøming af tanken. Destila-
tionsrestproduktet leveres opvarmet til typisk 140 C. 
 
Fortræningsluft under indpumpning på tanken tilledes AFFU-anlægget over 
flammefælde FFL 250 15 001 og reguleringsventil VEN 250 15 017, som er 
trykstyret via PT 250 15 121. 
 
 
Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgæn-
gelige teknik 
AFFU-anlæggets placering og udstrækning er bestemt af de enkelte anlægs 
indbyrdes placering. Fremføring af rørsystemet sker fra tilkoblingsstederne til 
forbrændingsanlæggene på de eksisterende rørbroer og bygninger. 
 
AFFU-anlægget har i takt med udbygningen stort set erstattet brugen af kul-
filtre med og uden kondensationsanlæg, som tidligere anvendtes til nedbrin-
gelse af de væsentligste emissioner fra anlæggene. 
 
De forurenede udluftninger erstatter i stedet en del af forbruget af uforurenet 
forbrændingsluft, og indholdet af forurenende stoffer bortskaffes på lige fod 
med det øvrige brændbare affald.  
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I erkendelse af risikoen for antændelse af eksplosionsfarlige gas/luft-
blandinger er AFFU-anlægget forsynet med 4 uafhængige sikkerhedssyste-
mer: Detonationssikre flammefælder, temperaturovervågede flammefælder, 
dynamiske flammespærrer i indblæsningsdyserne og en dimensionering af 
rørsystemerne, som vil kunne modstå evt. trykbølger fra eksplosioner inde i 
rørene. 
 
Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende for-
anstaltninger 

 
Luftforurening 
Da AFFU-anlægget udgør et lukket system med undertryk, medfører det ikke 
anden luftforurening end den, som fremkommer ved forbrændingen af den 
forurenede luft i forbrændingsanlæggene.  Luftforureningen herfra er allerede 
reguleret i miljøgodkendelserne for de pågældende anlæg. 
 
Skulle der i en given situation ske en eksplosion i AFFU-systemet, vil der ikke 
opstå lækage på systemet med fare for forurening af omgivelserne, da det er 
tryksikret til 10 bar, som er det højeste eksplosionstryk for de stoffer, som kan 
forekomme i systemet. 
 
Spildevand 
Der fremkommer ikke spildevand fra AFFU-anlægget. Kondensat fra rørsy-
stemet opsamles i lukkede brønde/tanke og transporteres med slamsuger til 
forbrænding. 
 
Støj 
AFFU-ventilatoren udgør i sig selv den væsentligste støjkilde i anlægget. Støj-
bidragene i referencepunkterne er dog ubetydelige, da blæseren er placeret i 
indfyringshallen på forbrændingsanlæggene og dermed afskærmet fra omgi-
velserne. 
 
Da AFFU-anlægget er et eksisterende anlæg, er det omfattet af den årlige sta-
tusrapport, som beskriver de samlede støjbidrag fra virksomheden. 
 
Affald 
Der fremkommer fra vedligeholdelsen af AFFU-anlægget almindelige affalds-
produkter som smøreolie, fedt, forurenede klude, metalskrot og rengørings-
midler. Metalskrot vil så vidt muligt blive indsamlet til genbrug og de øvrige af-
faldsfraktioner vil blive behandlet på Kommunekemis egne anlæg.  
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 Kondensat fra rørledninger opsamles i lukkede brønde eller i kondensattank 
foran AFFU-blæseren og behandles på Kommunekemis egne forbrændings-
anlæg.  
 
Jord og grundvand 
AFFU-anlæggets drift giver ikke anledning til forurening af omgivelserne. Op-
lysninger om jord og grundvand fremgår i øvrigt af den generelle anlægstekni-
ske beskrivelse af Kommunekemi. 
 
Til- og frakørsel 
Der forekommer kun som følge af tømning af AFFU-anlæggets kondensattan-
ke og -brønde ekstra intern trafik i området. Tømningen indgår i de almindeli-
ge rutiner for tømning af lukkede brønde på virksomheden. 

 
 

Forslag til vilkår og egenkontrol 
AFFU-anlægget er indarbejdet i virksomhedens vedligeholdelsessystem, som 
sørger for udskrift af periodiske vedligeholdelsesjob, som er fastlagt i henhold 
til lovmæssige krav, risikomæssige krav, krav fra komponentleverandører, 
driftsmæssige rutinejobs, kalibreringer mv. 
 
AFFU-anlægget er desuden underlagt Arbejdstilsynets krav om besigtigelse af 
beholdere i kontrolklasse 2 hvert 4. år og besigtigelse af rørsystemer af klasse 
2 hvert 6. år. Eftersyn af beholdere og rørsystemer i kontrolklasse 2 udføres 
på Kommunekemi hvert 2. år. 
 
Behandlingen af de forurenede udluftninger sker på forbrændingsanlæggene. 
Emissionerne herfra er reguleret af de respektive anlægs miljøgodkendelser. 
 
Udover dette vurderes der ikke at være behov for yderligere egenkontrol med 
anlæggets tilstand og drift. 
 
Forhold omkring arbejdsmiljø, eksternt miljø og sikkerhed vil ligesom driftsvej-
ledninger og anlægsdokumentation være omfattet af Kommunekemis miljø- 
og sikkerhedsledelsessystem – KKMS.  
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Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
Risikoforhold 
Det er fra starten vurderet, at udfald af AFFU-blæseren og antændelse af 
gasblandinger i rørsystemet ville være de mest sandsynlige driftsforstyrrelser 
og uheld og ved designet af anlægget er der derfor taget højde for disse hæn-
delser. 
 
Ved strømudfald eller anden form for stop på af AFFU-blæseren afbrydes alle 
indpumpningsaktiviteter på anlæggene automatisk indtil AFFU-anlægget atter 
er i normal drift. Oplysninger om sådanne driftsforstyrrelser meddeles endvi-
dere til behandlingsanlæggene via virksomhedens interne it-net.  
 
Kommunekemi er omfattet af Miljø- og Beskæftigelsesministeriets bekendtgø-
relser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. En analyse 
af risikoen for medarbejdere og omgivelser i tilfælde af uheld på AFFU-
anlægget er derfor udarbejdet af Rambøll i april 2003. 
 
Anlægget vurderes at være konstrueret usædvanlig solidt og må forventes at 
kunne modstå alle former for gaseksplosioner. Der vil således ikke kunne op-
stå uheld i anlægget, som vil kunne påvirke naboer eller medarbejdere.  
 
Erfaringerne har vist, at der som forventet er forekommet eksplosioner i rørsy-
stemet mellem AFFU-blæser og fyrfronten, men at sikkerhedssystemerne har 
fungeret efter hensigten. Antændelserne er blevet begrænset til rørstykket 
mellem 2 flammefælder og eneste effekt har været reparation/udskiftning af 
de beskadigede flammefælder.  Det tyske firma, som oprindelig har konstrue-
ret anlægget blev dog blevet bedt om at foretage en ny risikovurdering efter 
hændelserne. Den vigtigste anbefaling var, at flammefælder udskiftes fra 
klasse IIA til klasse IIB, da disse stoffer i dag kan forventes at forekomme i af-
faldet i større mængder end ved anlæggets konstruktion. Samtlige anbefalin-
ger fra risikovurderingen er efterfølgende blevet gennemført. 
 
Beredskabsforhold  
Der er i juli 2007 fremsendt forslag til beredskabet i Nyborg til Ex-klassifikation 
af alle Kommunekemis anlæg herunder AFFU-anlægget. Ifølge dette foreslås 
det indre af AFFU-anlæggets rørsystem med kondensattanke klassificeret 
som zone 0. Omkring åbninger til anlægget (sugestudse på kondensattanke 
og tilkoblinger for slamsuger) klassificeres et mindre område som zone 1 om-
givet af zone 2.  
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Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
Se den generelle anlægstekniske beskrivelse af Kommunekemi. 

 
 

Ikke teknisk resumé  
Kommunekemi etablerede i 1992 et Anlæg til Forbrænding af Forurenede Ud-
luftninger – AFFU-anlægget. Anlægget afløste kondensationsanlæg og kul-
filtre på de luftaflast, som gav anledning til de væsentligste påvirkninger af ar-
bejdsmiljøet og det ydre miljø omkring virksomheden, herunder lugtpåvirknin-
ger. Siden etableringen er AFFU-anlægget løbende blevet udbygget til også at 
omfatte nye anlæg.  
 
AFFU-anlægget opsamler afkastene i et lukket rørsystem, som transporterer 
den forurenede luft til forbrændingsanlæggene, hvor den nyttiggøres som for-
brændingsluft i stedet for atmosfærisk luft fra omgivelserne. 
 
For at nedsætte risikoen for uheld forårsaget af eksplosioner i rørledningerne 
er AFFU-anlægget designet til at modstå tryk op til 10 bar. Samtidig er rørsy-
stemet forsynet med flammefælder for at begrænse udbredelsen af en evt. 
brand i rørene og imødegå brandspredning mellem behandlingsanlæggene. 
Endelig sikrer gashastigheden i  dyserne ved indblæsningen i forbrændings-
anlæggene, at der ikke kan ske flamme-tilbageslag fra efterforbrændingskam-
rene.  
 
Ved udfald af AFFU-blæseren standses al igangværende indpumpning på an-
læggene automatisk med afspærringsventiler for at nedsætte risikoen for 
flamme-tilbageslag eller spredning af forurenet luft i omgivelserne. 
 
 
 

 



Bilag E 

Tidligere 
nr. 

Oversigt over revurderede vilkår 
Godkendelse af 1. juli 2003 - vilkår: 

Bemærkninger Nyt 
nr. 

 Indretning og drift   
1 AFFU-anlægget skal fjerne brændbare, sundhedsskadelige og 

lugtende stoffer fra følgende anlæg på Kommunekemi a/s: 
  

 Vakuumpumper i cisternevognstømningen 
 Olieanlæggets behandlings- og lagertanke ekskl. Tank 

000 samt varmegrube 
 Lagertanke i Tankgård I, II samt jorddækkede tanke 
 Tromletømningsanlæg IV og V 
 Slamtanke og støtteolietanke ved Forbrændingsanlæg I, 

III og IV 
 Vakuumpumper og lagertanke i Modtageanlæg 2002 
 Giftdoseringsanlægget 
 Lokale afsugningsstudse 

 
Ingen af disse anlæg må være i drift med mindre AFFU-anlægget 
er i normaldrift. 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

B1 

2 I tilfælde af udfald på AFFU-blæseren skal alle indpumpningsaktivi-
teter afbrydes, indtil AFFU-anlægget atter er i normal drift. Herfra 
er dog undtaget enkelte indpumpninger på olieanlægget og slam-
tankene, når der i stedet anvendes et velfungerende kulfilter. 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

B2 

3 Den afsugede luft fra AFFU-anlægget skal indfyres på et af Kom-
munekemis Forbrændingsanlæg med en indblæsningshastighed 
på mindst 17 m/s.  

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

B3 

4 Anlægget må maksimalt håndtere en luftmængde på 8.000 m3/h. Overført direk-
te 

B4 

 Støj og vibration   
5 Støjgrænser og handlingsplan for støjreduktion for den samlede 

virksomhed er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, dateret 30. 
maj 1997. AFFU-anlægget skal indrettes og drives på en sådan 
måde, at disse støjgrænser for den samlede virksomhed overhol-
des. 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

C1 

 Luft og lugt   
6 Håndteringen af gasser skal ske i lukkede systemer, hvorfor AFFU-

anlægget ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgi-
velserne uden for virksomhedens areal, og eventuelt diffus emissi-
on fra anlægget skal undgås i videst mulig omfang. 

Overført direk-
te 

D1 

 Jord og grundvand   
7 Opsamling af kondensat skal ske uden forurening af jord- og 

grundvand. Kondensatet skal betragtes som farligt affald og skal 
bortskaffes efter reglerne herom. 

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

E1 

 Affald og hjælpestoffer   
8 Affald fra AFFU-anlægget skal til enhver tid opbevares i tæt embal-

lage og stå overdækket på tæt fast bund uden mulighed for afløb til 
jord, grundvand eller kloak. Der skal for flydende affald være op-
samlingskapacitet svarende til rumindholdet af den største benyt-

Overført direk-
te 

F1 

 1 
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tede beholder. 
 Egenkontrol   
9 AFFU-anlægget skal være indarbejdet i virksomhedens vedlige-

holdelsessystem, som sikrer udførelse af periodiske vedligeholdel-
sesarbejder.  

Overført direk-
te 

G1 

 Risiko   
10 AFFU-anlægget skal indgå i virksomhedens kommende samlede 

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

Overført med 
redaktionelle 
ændringer 

H1 

11 Ved strømsvigt eller andre udfald af styringen af AFFU-anlægget 
skal alle ventiler med styringsmæssig funktion, automatisk gå i 
grundtilstand (failsafe). 

Overført direk-
te 

H2 
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