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1. INDLEDNING 
I/S KARA/NOVEREN har søgt om at etablere en ny ovnlinje 6 med en kapacitet på 25 
tons/time på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg på Håndværkervej i Roskilde. 
 
De to affaldsselskaber I/S KARA og NOVEREN I/S fusionerede den 1. januar 2007 til KA-
RA/NOVEREN I/S. Det fusionerede selskab ønsker at etablere tilstrækkelig kapacitet til for-
brænding af selskabets forbrændingsegnede affald på eget anlæg. 
 
Det eksisterende forbrændingsanlæg i Roskilde har kapacitet til at forbrænde affald fra oplan-
det til det tidligere KARA, mens det forbrændingsegnede affald fra det tidligere NOVEREN for 
øjeblikket transporteres til forbrænding på anlæg i Slagelse, Nykøbing F., Svendborg og Oden-
se. NOVERENs kontrakter med disse anlæg, som er overtaget af det fusionerede selskab, ud-
løber i perioden 2010-2015. 
 
Den nye ovnlinje 6 vil blive etableret med en kapacitet på 25 tons/time. Dette vil sikre KA-
RA/NOVEREN tilstrækkelig forbrændingskapacitet til omkring 2025. Dermed udnyttes al for-
brændingsegnet affald i KARA/NOVEREN’s opland til energiproduktion. KARA/NOVEREN har 
indgået aftale med fjernvarmeselskabet VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) om levering 
af den producerede varmemængde til selskabets forsyningsnet. 
 
Ved idriftsættelse af den nye ovnlinje indstilles driften af de to eksisterende varmproducerende 
ovnlinjer 3 og 4, der hver har en forbrændingskapacitet på 7 tons/time. Den eksisterende kraft-
varmeproducerende ovnlinje 5, der har en kapacitet på 20 tons/time, vil fortsat være i drift. 
 
 
Planforhold  
Miljøcenter Roskilde har vurderet, at etablering af en ny ovnlinje 6 er omfattet af VVM-
bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10 og 38, jf. afsnit 4.1.4, og forudsætter kommuneplantillæg 
med tilhørende VVM-redegørelse. 
 
Roskilde Kommune har vurderet at etablering af en ny ovnlinje 6 forudsætter, at der tilvejebrin-
ges en ny lokalplan for forbrændingsanlægget. 
 
Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, forslag til lokalplan samt ud-
kast til miljøgodkendelse var i offentlig høring i perioden 16. januar 2009 til den 13. marts 2009.  
 
Miljøcenter Roskilde har den 1. oktober 2009 udstedt kommuneplantillæg 14 om udvidelse af 
KARA/NOVERENs forbrændingsanlæg i Roskilde med ovn 6. tillægget udstedes til Roskilde 
Kommunes Kommuneplan. Miljøcenter Roskilde har den 30. september 2010 meddelt VVM-
tilladelse til KARA/NOVERENs forbrændingsanlæg, ovn 6. 
 
Roskilde Byråd har den 16. december 2009 endeligt vedtaget lokalplan 541 om udvidelse af 
KARA/NOVEREN. 
 
 
Ikke teknisk resume af ansøgning om miljøgodkendelse 
KARA/NOVEREN søger om miljøgodkendelse til etablering af en ny kraftvarmeproducerende 
affaldsforbrændingsovnlinje (ovnlinje 6) på forbrændingsanlægget i Roskilde. Med ovnlinje 6 vil 
KARA/NOVEREN få en samlet forbrændingskapacitet på 350.000 t affald pr. år, hvorved det 
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sikres, at KARA/NOVEREN kan behandle alt forbrændingsegnet affald i eget opland frem til og 
med 2025. 

KARA/NOVEREN modtager affald fra interessentkommunerne, som efter kommunalreformen 
pr. 1. januar 2007 består af kommunerne Greve, Holbæk (kun en del af kommunen), Kalund-
borg (kun en del af kommunen), Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns (kun en 
del af kommunen). 

Med etablering af en ny ovnlinje 6 vil KARA/NOVERENs to gamle varmtvandsproducerende 
ovnlinjer (ovnlinje 3 og 4) samtidig blive taget ud af drift, medens den nuværende kraftvarme-
producerende ovnlinje (ovnlinje 5) bibeholdes. 

Ovnlinje 6 vil blive opført syd for den nyværende ovnlinje 5 i en ny bygning, der forventes at 
blive ca. 150 m lang (øst-vest), 30 m bred og ca. 46 m høj. Ovnlinje 6 vil endvidere blive forsy-
net med en ny ca. 100 m høj skorsten. 

Ovnlinjen etableres som en kraftvarmeproducerende ovnlinje med egen turbine til el-produktion.  

Røggassen fra forbrændingsprocessen vil blive renset i et røggasrensningsanlæg ved en ”våd 
proces”, hvorved der kan genereres spildevand. Spildevandet vil, før det tilledes kommunalt 
spildevandsrensningsanlæg, have undergået en spildevandsrensning på selve forbrændingsan-
lægget, hvor vandets indhold af syrer neutraliseres og tungmetaller fjernes. 

I forbindelse med etablering af ovnlinje 6 søges adgangsvejen til forbrændingsanlægget ændret 
således, at støjende trafik til og fra KARA/NOVEREN ad Københavnsvej reduceres, hvorefter 
transport hovedsageligt vil foregå gennem industrikvartererne på Navervej/Navervænget.  

Ved projektering af ovnlinjen vil der blive lagt vægt på støjreducerende foranstaltninger, ligesom 
en række støjende aktiviteter ophører, hvorfor KARA/NOVEREN fortsat forventer at kunne over-
holde gældende støjgrænser. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, se bilag A, godkender Miljø-
center Roskilde hermed ovnlinje 6 på KARA/NOVEREN’s forbrændingsanlæg i Roskilde.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår. 
 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
A. Generelt  
A1 Miljøgodkendelsen af ovnlinje 6 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 2 år fra 

den er meddelt. 
  
 Miljøgodkendelsen betragtes udnyttet, hvis der inden fristens udløb er iværksat bygge- 

og anlægsarbejder med henblik på opførsel af ovnlinje 6 eller der er indgået retsligt bin-
dende aftaler med henblik på etablering af ovnlinje 6. 

 
A2 KARA/NOVEREN skal udarbejde en beskrivelse af ovnlinje 6, som omfatter: 

a. Tegning, der viser alle hovedkomponenter i ovnlinje 6 samt placeringen af oplag af 
hjælpestoffer, kemikalier og restprodukter 

b. Detaljeret beskrivelse, inkl. tegninger, af det specifikke røggasrensningsanlæg. 
c. Kapacitetsdiagram for ovnlinje 6 
d. Redegørelse for hvordan KARA/NOVEREN vil dokumentere egenkontrol 

 
Beskrivelsen (punkt a-c) skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 måneder efter 
kontrahering. 

 
A3 KARA/NOVEREN skal orientere tilsynsmyndigheden om datoen for, hvornår forbrænding 

af det første affald forventes at finde sted. Orienteringen skal ske senest 3 uge før denne 
dato. 

 
A4 Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være til stede i administrationsbyg-

ningen og kontrolrummet. 
 
 Medarbejdere, der arbejder med driften af ovnlinje 6, skal være bekendte med de vilkår i 

miljøgodkendelsen, som er relevante for den enkelte medarbejder. 
 

 
B. Indretning og drift 
 

Teknisk kapacitet 
B1 På ovnlinje 6 må der maksimalt forbrændes affald svarende til 81,3 MW som årsmiddel-

værdi, svarende til 25 tons affald pr. time med en brændværdi på 11,7 GJ/ton. 
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Affaldstyper 

B2 På ovnlinje 6 må der forbrændes følgende affaldstyper: 
 

Affaldstype EAK kode Kriterier for forbrænding af affalds-
typen 

Dagrenovation og dagrenovati-
onslignende affald 

20 03 01 - 

Forbrændingsegnet storskrald, 
inkl. småt brændbart erhvervsaf-
fald med ISAG-kode 1900 

20 03 07 Store emner skal være neddelt inden 
forbrænding 

Affald fra markedspladser 20 03 02 Åbenlyst ikke forbrændingsegnet af-
fald må ikke forbrændes. 

Slam fra behandling af byspilde-
vand 

19 08 05 Tørstofindhold skal være > 70 % TS 

Ristegods 19 08 01 - 
Træfraktionen i bygnings- og 
nedrivningsaffald 

17 02 01 Store emner skal være neddelt inden 
forbrænding 

Kreosotbehandlet træ 17 03 03 Træet skal ved modtagelse være 
neddelt til en størrelse, så der opnås 
en fuldstændig forbrænding af træ og 
kreosot. 
Maksimalt 5.000 tons pr. år 
Maksimalt 1,25 tons/time 
Træet skal opblandes jævnt med det 
øvrige affald 

Maling- og lakaffald 08 01 12 
20 01 28 

MAL-kode 00-1 

Kød- og benmel 02 02 03 - Ikke-støvende fraktioner 
Organisk affald 16 03 06 - 
Forbrændingsegnet affald fra 
skrotning af udtjente køretøjer 

16 01 06 - 

Affald i form af vegetabilske 
vævsdele 

02 01 03  

Fast affald fra rensning af jord 19 13 02 Tang fra strandrensninger 
 
 
B3 På ovnlinje 6 må der ikke forbrændes: 

• Affaldsfraktioner, som kan give anledning til særlige miljøproblemer ved affaldsfor-
brænding, f.eks. PVC, trykimprægneret træ, elektronikaffald, gips 

• Affald, der pga. den fysiske form og tilstand kan give anledning til uregelmæssig 
drift, og deraf følgende miljøproblemer under forbrændingen 

• Affald, som ifølge lovgivningen ikke må forbrændes 
• Farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen, med undtagelse af kreosotbe-

handlet træ 
 
B4 KARA/NOVEREN skal til stadighed sikre, at affaldsniveauet i affaldssiloen ikke er højere, 

end affaldet kan blandes tilstrækkeligt til, at der kan opnås en ensartet kvalitet og stabil 
brændværdi af det indfyrede affald, og emissionsgrænseværdierne overholdes. 
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B5 Ved forbrænding af mellemdeponeret forbrændingsegnet affald skal KARA/NOVEREN 
sikre en opblanding af det mellemdeponerede affald med det øvrige affald, så der ikke 
opstår miljøproblemer ved forbrænding af mellemdeponeret affald. 

 
 

EBK og støttebrænder 
B6 KARA/NOVEREN skal sikre, at røggasserne efter den sidste indblæsning af forbræn-

dingsluft på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, bliver op-
varmet til en EBK-temperatur på mindst 850 oC i mindst 2 sekunder. 

 
B7 Ovnlinje 6 skal være forsynet med mindst en støttebrænder.  
 

Som brændsel må KARA/NOVEREN anvende naturgas eller flydende brændsel, hvortil 
dispensation fra bekendtgørelsen om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende og 
faste brændsler ikke er nødvendig. 
 
Støttebrænderen skal automatisk gå i gang, hvis EBK-temperaturen målt som 10 minut-
ters middelværdi falder til under 850 oC. 
 
Støttebrænderen skal anvendes under optænding og nedlukning af ovnlinje 6 på en må-
de, så EBK-temperaturen i efterforbrændingskammeret fastholdes på mindst 850 oC målt 
som 10 minutters middelværdi, så længe der er uforbrændt affald på risten. 
 
KARA/NOVEREN kan endvidere som supplement til støttebrænderen anvende træflis i 
optændings- og nedlukningsfasen med henblik på at reducere forbruget af fossile 
brændsler. 
 
I den del af optændings- og nedlukningsfasen, hvor der anvendes træflis, skal det pri-
mære støvudskillelsesudstyr være i drift. 
 

B8 Træflis, der anvendes i optændings- og nedlukningsfasen skal opbevares på en måde, 
så det sikres, at træflisen ikke kan komme i kontakt med det forbrændingsegnede affald. 

 
 
 Indretning og drift ved brand i affaldssiloen 
B9 Affaldssiloen skal indrettes på en måde, så der er mulighed for at fjerne brandsluknings-

vand efter en eventuel brand i affaldssiloen. 
 
B10  Eventuelt brandslukningsvand skal fjernes fra affaldssiloen, hvis der er tale om mæng-

der, som betyder, at der er risiko for at emissionsgrænseværdierne overskrides. 
 
  Brandslukningsvandet må ikke føres tilbage til affaldssiloen, med mindre det kan ske på 

en måde og i et tempo, så alle emissionsgrænseværdier kan overholdes. 
 
 
 Siloer til tørret spildevandsslam, kalk, flyveaske og adsorbent 
B11 Siloer til tørret spildevandsslam, kalk og adsorbent skal være forsynet med en sikker-

hedsventil samt en akustisk og visuel alarm, der aktiveres ved overfyldning. 
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 Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på filtre, påfyldningsslanger, 
koblinger, rør eller silo.  

 
 Ved påfyldning af silo fra tankbil skal tankbil og silo overvåges. 

 
Når påfyldning af silo fra tankbil er afsluttet skal påfyldningsslanger og -rør tømmes op i 
siloen med luft. Når påfyldning af siloen fra tankbil er afsluttet, skal overtryk i tankbilerne 
søges udlignet jævnt gennem siloen. 

 
 

Egenkontrol med indretning og drift 
 

Modtagekontrol 
B12 KARA/NOVEREN skal ved modtagelse af hvert affaldslæs sikre at der foreligger alle 

nødvendige oplysninger om affaldet, til at vurdere om det må forbrændes på ovnlinje 6. 
 
B13 KARA/NOVEREN skal registrere vægten af hvert affaldslæs. 
 

KARA/NOVEREN skal føre journal over modtagne mængder af affald fordelt på de af-
faldstyper ovnlinje 6 er godkendt til at modtage i henhold til vilkår B2 samt modtagne 
mængder mellemdeponeret affald. 

 
B14 KARA/NOVEREN skal i forbindelse med aflæsning og opblanding føre visuel kontrol 

med alle læs affald, der modtages til forbrænding på ovnlinje 6. 
 
 I det omfang det er praktisk muligt skal affald, som ovnlinje 6 ikke er godkendt til at mod-

tage og som observeres i affaldssiloen ved den visuelle kontrol, fjernes fra affaldssiloen 
med grabben. 

 
B15 KARA/NOVEREN skal foretage stikprøvevis modtagekontrol af alle affaldslæs, bortset 

fra læs med dagrenovation, dagrenovationslignende affald, kreosotbehandlet træ, tørret 
spildevandsslam, kød- og benmel og mellemdeponeret affald. 

 
 KARA/NOVEREN skal etablere og drive et automatisk system, der udvælger læs til stik-

prøvevis modtagekontrol. 
 

For affaldslæs, der udtages til stikprøvevis modtagekontrol, skal affaldet aflæsses på 
gulvet i modtagehallen og gennemgås i forhold til godkendte og ikke-godkendte affalds-
typer i hhv. vilkår B2 og B3. 
 

 Affaldsfraktioner, som ovnlinje 6 ikke er godkendt til at modtage, og som konstateres i 
forbindelse med modtagekontrol af et affaldslæs, skal frasorteres, inden affaldet skubbes 
i affaldssiloen. Det frasorterede affald må ikke forbrændes på KARA/NOVEREN. Undta-
get herfor er affald, f.eks. pap og papir, som burde være genanvendt, men hvor efterføl-
gende genanvendelse ikke længere er mulig. 
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 Den stikprøvevise modtagekontrol skal udføres med følgende kontrolhyppighed: 
  

Kontrolklasse Kontrolhyppighed 
Lempet kontrol 1,7 % 
Normal kontrol 5 % 
Skærpet kontrol 15 % 

 
 Der skal dog som minimum udføres stikprøvevis modtagekontrol med 2 affaldslæs pr. år 

pr. affaldstransportør. 
 

KARA/NOVEREN skal løbende fastsætte en individuel kontrolklasse (lempet, normal el-
ler skærpet kontrol) for den enkelte affaldstransportør.  

 
Alle affaldstransportører skal som udgangspunkt være omfattet af kontrolklassen normal 
kontrol. 
 
KARA/NOVEREN skal skærpe og kan lempe kontrolklassen for den enkelte affalds-
transportør ud fra følgende kriterier:  
 
Skærpelse/lempelse af kontrolklasse Kriterium for skærpelse /lempelse  
Lempet kontrol → normal kontrol Fejlprocent > 5 % 
Normal kontrol → skærpet kontrol Fejlprocent > 10 % 
Skærpet kontrol → normal kontrol Fejlprocent < 10 % 
Normal kontrol → lempet kontrol Fejlprocent < 10 % 

  
 Ved fejlprocent forstås procentdelen af de affaldslæs, som udtages til stikprøvevis mod-

tagekontrol, som enten indeholder affald, som ovnlinje 6 ikke er godkendt til at modtage i 
henhold til vilkår B2, eller affaldslæs, som indeholder affald, ovnlinje 6 ikke må modtage i 
henhold til vilkår B3. 

 
 
B16 KARA/NOVEREN skal føre journal over: 

• Antal modtagne læs affald, fordelt på læs med dagrenovation og dagrenovationslig-
nende affald, læs med mellemdeponeret affald og øvrige læs. 

• Antal læs, der er udtaget til stikprøvevis modtagekontrol, fordelt på hhv. lempet, nor-
mal og skærpet kontrolklasse. Jf. vilkår B15. 

• Kvartalsvis opgørelse over antal affaldstransportører, der er omfattet af hhv. lempet, 
normal og skærpet kontrolklasse, jf. vilkår B15. 

• Antal læs, hvor der i forbindelse med den visuelle modtagekontrol (vilkår B14) kon-
stateres affaldsfraktioner, som ovnlinje 6 ikke er godkendt til at modtage.  

 
Journalen skal opbevares i mindst 3 år, og vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
 

Modtagekontrol med kreosotbehandlet træ 
B17 Ved modtagelse af kreosotbehandlet træ skal KARA/NOVEREN udføre visuel inspektion 

af, om der er tale om kreosotbehandlet træ. 
 
 Indikerer den visuelle inspektion, at der er tale om andet trykimprægneret træ end kreo-

sotbehandlet træ skal læsset afvises. 
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B18 KARA/NOVEREN skal føre journal over: 
• Dato for modtagelse af kreosotbehandlet træ 
• Oprindelse af det kreosotbehandlede træ  
• Navn og adresse på virksomheden, der har neddelt det kreosotbehandlede træ 
• Resultat af den visuelle inspektion 
• Dato og tidsrum for forbrænding af kreosotbehandlet træ 
• Mængden af indfyret kreosotbehandlet træ 
• Tidspunkt for eventuel præstationskontrol 

 
Journalen skal opbevares i mindst 3 år og vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
 

EBK-temperatur 
B19 KARA/NOVEREN skal ved CFD-beregninger dokumentere: 

a. Strømningsforhold i efterforbrændingszonen 
b. Temperaturforhold i efterforbrændingszonen 
c. Opholdstiden i efterforbrændingszonen 
d. At anlægsmåleren viser den repræsentative temperatur i 2 sekunderszonen  

 
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde, når der er opnået stabil drift 
på ovnlinje 6, dog senest 6 måneder efter indfyring af det første affald. 

 
B20 KARA/NOVEREN skal etablere, drive, vedligeholde og kalibrere en kontinuert tempera-

turmåler, der viser den repræsentative temperatur i 2 sekunderszonen i EBK. 
 
 KARA/NOVEREN skal registrere EBK-temperaturen målt som 10 minutters middelværdi. 
 
 KARA/NOVEREN skal registrere antal 10 minutters middelværdier af EBK-temperaturen, 

der er under 850 oC. 
 
 
Luftforurening 
 
Definitioner 
I vilkår om luftforurening med undtagelse af vilkår C5 defineres: 

• mg/m3(ref) som emissionen i mg/m3 ved referencetilstanden (n, t, 11 % O2) 
• ng/m3(ref) som emissionen i ng/m3 ved referencetilstanden (n, t, 11 % O2) 
• mg/normal m3 som emissionen i mg/m3 ved (n,t) 
• n som normaltilstanden (0 oC, 101,3 kPa) 
• t som tør gas 
• den faktiske driftsstid som det tidsrum hvor der forbrændes affald på risten, inkl. an-

tændings- og udbrændingsfasen, i det omfang, der er affald på risten 
• valideret værdi som  

a. emissionen af en given parameter i mg/m3(ref) efter fradrag af 95 % konfidensin-
tervallet, hvis den pågældende parameter følger og har bestået alle QAL-trin i 
DS/EN 14181 og ISO/DS 14956 og ISO/DS 14956 

b. emissionen af en given parameter i mg/m3(ref) uden fradrag af 95 % konfiden-
sintervallet, hvis den pågældende parameter ikke følger eller ikke har bestået al-
le QAL-trin i DS/EN 14181 og ISO/DS 14956 og ISO/DS 14956 
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• Alle QAL-trin i DS/EN 14181 og ISO/DS 14956 som QAL1 i ISO/DS 14956 samt 
QAL2, QAL3 og AST i DS/EN 14181. 

 
 

Afkasthøjder og volumenstrøm 
C1 Røggassen skal udledes gennem en mindst 80 meter høj skorsten. 
 
 Der må maksimalt udledes 175.000 m3 røggas pr. time udtrykt som tør gas ved 11 % 

O2, 273 K og 101,3 kPa 
 
 

Emissioner fra røggassen 
C2 Ovnlinjen skal i den faktiske driftstid overholde emissionsgrænseværdierne i nedenstå-

ende skema. 
   

Stof Emissionsgrænse 
for døgnmiddel-

værdi 
 

(mg/m3(ref)) 

Emissionsgræn-
se for ½ times 
middelværdi 

Kolonne A (100 
%) 

(mg/m3(ref)) 

Emissionsgræn-
se for ½ times 
middelværdi 

Kolonne B (97 %) 
(mg/m3(ref)) 

Total støv 10 30 10  
TOC 10 20 10 
HCl 10 60 10 
SO2 50 200 50 
NOx 200 400 200 
CO 50 100 - 1) 

 1) For CO er der ikke en emissionsgrænse for ½ times middelværdien, der skal overholdes i 97 % af tiden. 
   
C3 Ovnlinjen skal i den faktiske driftstid overholde emissionsgrænserne for tungmetaller, 

dioxiner og furaner, NH3, HF og PAH i nedenstående skema. 
 

Emissionsgrænseværdi Stof 
(mg/m3(ref)) 

ΣCd, Tl 1) 0,05  
Hg 1) 0,05  
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 1) 0,5 
HF 2 
PAH 0,005 
NH3 10 
 (ng I-TEQ/m3(ref)) 
Dioxiner og furaner 0,1  

1) Omfatter det/de respektive tungmetaller og forbindelser heraf 
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Unormale driftssituationer 

C4 Overskrides emissionsgrænser for ½ times middelværdierne i nedenstående skema, 
gælder følgende krav til den videre drift af ovnlinjen: 

 
Stof Emissionsgrænse 

for ½ times middel-
værdier 
(mg/m3(ref)) 

Forbrænding af affald 

Stopkrav 
TOC 20 Stop 1) 

CO 100 Stop 2) 

Total støv 150 Stop 1) 

4/60 timers reglen 
Total støv 30 Maks. 4 fortløbende timer 3) 

SO2 200 Maks. 4 fortløbende timer 3) 

NOx 400 Maks. 4 fortløbende timer 3) 

HCl 60 Maks. 4 fortløbende timer 3) 

Sum af overskridelser - Maks 60 timer pr. kalenderår 4) 

 
1)  Stop betyder, at KARA/NOVEREN i tilfælde af overskridelse af emissionsgrænsen 

straks skal standse indfyringen af affald på ovnlinjen. Den tid, der eventuelt går fra 
stopkravet for total støv eller TOC er overskredet, til indfyring af affald er standet, 
skal tælles med i det samlede årsregnskab for overskridelser af emissionsgrænser i 
maks. 60 timer i kalenderåret. Driften må først påbegyndes, når fejlen, der er årsag 
til overskridelsen, er fundet og udbedret. 

 
2)  Stop CO betyder, at KARA/NOVEREN ved overskridelser af emissionsgrænsen for 

CO kan vælge at nedbringe CO til under stopkravet i stedet for at stoppe driften. Ti-
den, hvor CO > 100 mg/m3(ref) og hvor indfyring af affald ikke er standset, skal tæl-
les med i det samlede årsregnskab for overskridelser af emissionsgrænser i maks. 
60 timer i kalenderåret. 

 
3)  Maks. 4 timer ad gangen betyder, at hvis emissionsgrænseværdien overskrides i 

mere end 4 fortløbende timer, skal indfyring af affald på ovnlinjen standses. Driften 
må først påbegyndes, når fejlen, der er årsag til overskridelsen, er fundet og udbed-
ret. Tiden, hvor der forekommer overskridelser af grænseværdien og indfyringen af 
affald endnu ikke er standset, skal tælles med i det samlede årsregnskab for over-
skridelse af emissionsgrænser i maks. 60 timer pr. kalenderår. 

 
4)  Maks. 60 timer pr. kalenderår betyder, at nås grænsen på 60 timer pr. år, skal driften 

af ovnlinjen straks standses og tilsynsmyndigheden underrettes.  
 

 
Emissioner fra siloer for tørret spildevandsslam, kalk, flyveaske og adsorbent 

C5 Siloer for tørret spildevandsslam, kalk, flyveaske og adsorbent skal være etableret med 
filter til rensning af fortrængningsluften for total støv.  

 
Filteret på hver silo skal begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal 
m3. 
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Egenkontrol med luftforurening 
Præstationskontrol af tungmetaller, dioxiner og furaner, HF, NH3 og PAH 

C6 De første 12 måneder, ovnlinjen er i drift, skal der udføres præstationskontrol for NH3, 
HF, tungmetaller, dioxiner og furaner én gang hver 3. måned. 

 
Herefter skal KARA/NOVEREN én gang hvert halve år udføre præstationskontrol for 
NH3, HF, tungmetaller, dioxiner og furaner. 
 
KARA/NOVEREN skal udføre præstationskontrol for PAH én gang hvert halve år under 
forbrænding af kreosotbehandlet træ. I halvår, hvor der ikke forbrændes kreosotbe-
handlet træ, skal der ikke udføres præstationskontrol for PAH. 
 

 Præstationskontrol skal udføres efter CEN-standarder og som anført i nedenstående 
skema. 

  
Stof Kontrol 
ΣCd, Tl 1) 
Hg 1) 
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 1) 

Præstationskontrol i form af 3 
enkeltmålinger af hver mindst 1 
time. 
 

Dioxiner og furaner  2 prøver med en prøvetagnings-
periode på 6 - 8 timer 

HF Præstationskontrol i form af 3 
enkeltmålinger af hver mindst 1 
time. 

NH3 Præstationskontrol i form af 3 
enkeltmålinger af hver mindst 1 
time. 

PAH 2) Præstationskontrol i form af 3 
enkeltmålinger af hver mindst 1 
time. 

 1) Omfatter det/de respektive tungmetaller og forbindelser heraf. 2) Omregnet til 
benz(a)pyren-ækvivalenter, jf. retningslinjerne i afsnit 3.2.3.8 i Luftvejledningen. 

 
 

 For tungmetaller, NH3, HF og PAH betragtes vilkår C3 som overholdt, hvis det aritmeti-
ske gennemsnit af de 3 målinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig 
med emissionsgrænsen i vilkår C3. 

 
 For dioxiner og furaner betragtes vilkår C3 som overholdt, hvis det aritmetiske gennem-

snit af de 2 målinger er mindre end eller lig med emissionsgrænsen C3. 
 
 Rapport over præstationskontrol skal sendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter, 

KARA/NOVEREN har modtaget rapporten.. 
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Kontinuerte målinger, AMS 

C7 KARA/NOVEREN skal udføre emissionsmålinger som AMS-kontrol (Automatisk Målen-
de Systemer) på røggassen efter røggasrensningen for følgende hovedparametre: 

 
1. NOx 
2. Totalstøv 
3. TOC 
4. HCl 
5. SO2 
6. CO 

 
samt på driftsparametrene: 

7. ilt 
8. tryk 
9. røggas-temperatur 
10. vanddamp i røggassen. 

 
Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende System) for CO, TOC, HCl, SO2 og NOx 

skal udføres i henhold til DS/EN 14181. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende 
System) for total støv skal udføres i henhold til DS/EN 13284-2. 
 
AMS skal opfylde nedenstående kvalitetskrav. 
 
Stof Kvalitetskrav 

(95 %- konfidensinterval for døgnmiddelværdier) 
CO 10 % 
SO2 20 % 
NOx 20 % 
Total støv 30 % 
TOC 30 % 
HCl 40 % 

 
 
C8 KARA/NOVEREN skal udarbejde en detaljeret beskrivelse af omregningen fra de konti-

nuerlige måleres målesignaler til validerede ½ times middelværdier og validerede døgn-
middelværdier. 
 
 
½ times middelværdier 

C9 Til dokumentation af, at ovnlinjen overholder emissionsgrænserne i vilkår C2, skal KA-
RA/NOVEREN på baggrund af resultaterne af AMS-målinger, jf. vilkår C7, bestemme ½ 
times middelværdier for NOx, totalstøv, TOC, HCl, SO2 og CO i den faktiske driftstid. 

 
En ½ times middelværdi er valid (gældende), hvis der som minimum foreligger mindst 
én værdi for hvert 3. minut og minimum 2/3 af værdierne inden for en ½ time repræsen-
terer koncentrationen i røggassen. Miljøcenteret kan fravige dette krav for støvmålere, 
hvis KARA/NOVEREN kan dokumentere, at der er tale om meget våde gasser, og det 
ikke er muligt at anvende en måler, der lever op til kravet. 
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For de parametre, hvis AMS-måler følger og har bestået alle QAL-trin i DS/EN 14181 og 
ISO/DS 14956, må konfidensintervallet i nedenstående skema trækkes fra ½ times 
middelværdien. Eventuelle negative ½ times middelværdier sættes lig nul. 
 
For parametre, hvis AMS-måler ikke følger eller har bestået alle QAL-trin i DS/EN 
14181 og ISO/DS 14956, må konfidensintervallet i nedenstående skema ikke fratræk-
kes ½ times middelværdier. 
 

 
Stof Værdi, der kan fradrages ½ times middelværdi, hvis AMS-måler føl-

ger og har bestået alle QAL-trin i DS/EN 14181 og ISO/DS 14956 
mg/m3 (ref) 

CO 5 
SO2 10 
NOx 40 

Total støv 3 
TOC 3 
HCl 4 

 
 

Emissionsgrænserne (kolonne A eller B) for ½ times middelværdierne for SO2, NOx, to-
tal støv, TOC og HCl i vilkår C2 betragtes overholdt, hvis: 
• Ingen valideret ½ times middelværdier i kalenderåret overstiger emissionsgrænsen 

i kolonne A 
 Eller 
• Højst 3 % af de validerede ½ times middelværdier i kalenderåret overstiger emissi-

onsgrænsen i kolonne B 
 
Emissionsgrænsen for ½ times middelværdien for CO i vilkår C2 betragtes overholdt, 
hvis alle validerede ½ times middelværdier overholder emissionsgrænsen for ½ times 
middelværdier. 
 
Overskridelser af emissionsgrænserne i vilkår C4, som maksimalt må overskrides i 4 
fortløbende timer, og som efter tilsynsmyndighedens vurdering skyldes unormale drifts-
situationer, indgår ikke i vurderingen af, om kolonne A i vilkår C2 er overholdt under 
normale driftssituationer. 

 
 

Døgnmiddelværdier 
C10 Til dokumentation af, at ovnlinjen overholder emissionsgrænserne i vilkår C2 skal KA-

RA/NOVEREN på baggrund af de validerede ½ times middelværdier bestemme døgn-
middelværdier for NOx, totalstøv, TOC, HCl, SO2 og CO i den faktiske driftstid. 

 
Der skal bestemmes døgnmiddelværdier i alle de døgn, hvor ovnlinjen er i drift i alt i mi-
nimum 16 timer. 

 
 En døgnmiddelværdi er gældende, hvis højst 5 halvtimes middelværdier, i det tidsrum 

ovnlinjen er i faktisk drift i det pågældende døgn, er kasseret på grund af fejlfunktioner 
eller vedligeholdelse af det kontinuerte målesystem (AMS). 
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 I de 5 halvtimes middelværdier, der må mangle ved beregning af døgnmiddelværdier, 
indgår ikke ½ times middelværdier som er kasseret på grund af gyldig udetid, d.v.s. 
udetid som følge af: 
• Egenkontrol 
• QAL3 check 
• Funktionstest i henhold til QAL2 eller AST 
• Planlagt intern service beskrevet i kvalitetshåndbog for AMS 
• Planlagt ekstern service 

 
Højst 10 døgnmiddelværdier må kasseres om året på grund af fejlfunktion eller vedlige-
holdelse af det kontinuerte målesystem. 
 
Emissionsgrænserne for døgnmiddelværdien af hhv. HCl, SO2, NOx, TOC og total støv i 
vilkår C1 betragtes som overholdt, hvis: 
• Alle døgnmiddelværdier i kalenderåret overholder emissionsgrænsen for de respek-

tive stoffer. 
 

Emissionsgrænsen for døgnmiddelværdien for CO i vilkår C2 betragtes som overholdt, 
hvis: 
• Højst 3 % af døgnmiddelværdierne i løbet af ét kalenderår overskrider emissions-

grænsen. 
 

 
C11 KARA/NOVEREN skal løbende registrere: 
 

1. Dato og tidsrum for ½ times middelværdier, der kasseres på grund af fejlfunktio-
ner eller vedligeholdelse af det kontinuerte målesystem (AMS). 

2. Dato for døgnmiddelværdier, der kasseres på grund af fejlfunktioner eller vedlige-
holdelse af det kontinuerte målesystem (AMS), samt årsag til at hver døgnmiddel-
værdi er kasseret. 

3. Antal ½ times middelværdier, der er kasseret pga. gyldig udetid, jf. vilkår C10 
 
 
4/60 timers reglen – unormal drift 

C12 KARA/NOVEREN skal for tidsrum med unormal drift registrere og redegøre for: 
1. Dato og klokkeslæt, hvor stopkrav i vilkår C4 er overskredet. Redegørelse for år-

sagen hertil og for afhjælpende foranstaltninger 
2. Dato og tidsrum, hvor KARA/NOVEREN vælger at fortsætte driften trods overskri-

delse af stopkravet for CO, samt begrundelse herfor. 
3. Dato og tidsrum, hvor stopkravet for støv og TOC er overskredet. 
4. Dato og tidsrum, hvor emissionsgrænsen i vilkår C4, der knytter sig til 4 timers 

reglen, er overskredet for hhv. total støv, SO2, NOx og HCl. Redegørelse for årsag 
til hver overskridelse og for afhjælpende foranstaltninger 

  
 

AMS-kvalitetshåndbog 
C13 KARA/NOVEREN skal udarbejde og løbende vedligeholde en AMS-kvalitetshåndbog, 

som skal have til formål, at beskrive emissionsovervågningssystemet, sikre troværdige 
emissionsdata fra systemet og levere miljødata til tilsynsmyndigheden. 
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 Det nærmere indhold af kvalitetshåndbogen fastlægges i dialog med tilsynsmyndighe-
den. 

 
 
 QAL1 i henhold til EN/ISO 14956 
C14 KARA/NOVEREN skal senest 2 måneder efter indfyring af det første affald sende do-

kumentation for QAL1 på AMS for hovedparametrene i vilkår C7. 
 
  

QAL2 i henhold til DS/EN 14181 
C15 AMS-målerne for NOx, totalstøv, TOC, HCl, SO2 og CO på ovnlinjen skal minimum hvert 

3. år have gennemført en QAL2 i henhold til DS/EN 14181. 
 

Funktionstesten under QAL2 skal udføres af firma, som er kompetent til opgaven og på 
forhånd er accepteret af tilsynsmyndigheden. 

 
 SRM (Standard Reference Metode) målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens 

anbefalede metoder, og af et laboratorium, der er akkrediteret til de pågældende meto-
der. Detektionsgrænsen for den anvendte metode skal være under 10 % af emissions-
grænsen for døgnmiddel for den pågældende parameter. 

 
 Første QAL2 skal gennemføres senest 6 måneder efter indfyring af det første affald. 
 

Herudover skal der gennemføres en QAL 2, hvis 
 

1. Over 5 % af alle ½ times middelværdier uden fradrag af konfidensinterval (ved refe-
rencetilstanden) inden for en uge ligger uden for det gyldige kalibreringsinterval i 
mere end 5 uger i perioden mellem 2 AST/QAL2 (normalt 1 år), eller 

2. Over 40 % af alle ½ times middelværdier uden fradrag af konfidensinterval (ved re-
ferencetilstanden) inden for én uge ligger uden for det gyldige kalibreringsinterval 
mere end 1 uge, eller 

3. AMS-måleren ikke består AST-test for enten variabilitet eller kalibreringsfunktionens 
fortsatte gyldighed. 

4. Alle større ændringer i anlæggets driftsform (f.eks. skift af brændsel eller anden 
røggasrensningsteknologi). 

5. Alle større ændringer eller reparationer af AMS, der påvirker resultatet herfra signi-
fikant 

 
 
Parametre, der er omfattet af reglen om permanent lave emissioner, jf. vilkår C23, er 
undtaget egenkontrol efter dette vilkår. 

 
C16 KARA/NOVEREN skal senest 14 dage fra datoen for KARA/NOVEREN’s modtagelse af 

QAL2 rapporten for hver parameter løbende registrere: 
 

• Antal ½ times middelværdier pr. uge, der ligger uden for det gyldige kalibreringsin-
terval  

• Det totale antal ½ times middelværdier pr. uge 
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Parametre, der er omfattet af reglen om permanent lave emissioner, jf. vilkår C23, er 
undtaget egenkontrol efter dette vilkår. 
 

C17 Efter den første QAL 2 kan den efterfølgende QAL2 erstattes med AST, inkl. funktions-
test, hvis 95 % af døgnmiddelværdierne mellem to QAL2 er under  
 

• 50 % af de respektive emissionsgrænseværdier for gasser (NOx, SO2, HCl og 
TOC) 

• 30 % af emissionsgrænseværdien for total støv. 
 
 Der skal udføres en QAL2, hvis AMS ved AST-testen ikke opfylder krav til variabilitet, 

eller hvis kalibreringsfunktionen bedømmes ikke længere at være gyldig. 
 
C18 For hver parameter, hvor den efterfølgende QAL2 ønskes erstattet med AST, inkl. funk-

tionstest, jf. vilkår C17, skal følgende registreres: 
 

• %-delen af døgnmiddelværdier, der overholder kriteriet i vilkår C17 på hhv. 50 % 
af emissionsgrænsen for gasser og 30 % af emissionsgrænsen for total støv. 

 
KARA/NOVEREN skal på baggrund af disse registreringer løbende vurdere, om kriteri-
erne i vilkår C17 er opfyldt. 
 
 
AST i henhold til DS/EN 14181 

C19 Der skal udføres AST i henhold til DS/EN 14181 på AMS-målerne for NOx, totalstøv, 
TOC, HCl, SO2 og CO én gang årligt i de år, hvor der ikke udføres QAL 2. 

 
 Funktionstesten under AST skal udføres af firma, som er kompetent til opgaven og på 

forhånd er accepteret af tilsynsmyndigheden. 
 
 SRM målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens anbefalede metoder, og af et 

laboratorium der er akkrediteret til de pågældende metoder. Detektionsgrænsen for den 
anvendte metode skal være under 10 % af emissionsgrænsen for døgnmiddel for den 
pågældende parameter. 

 
 

QAL 3 i henhold til DS/EN 14181 
C20 QAL3 kontrollen i henhold til DS/EN 14181 skal udføres på AMS-målerne for NOx, total-

støv, TOC, HCl, SO2 og CO, med mindre andet aftales med tilsynsmyndigheden. 
 

QAL 3 kontrollen skal udføres hver 2. uge i de første 2 måneder ovnlinjen er i drift, her-
efter mindst hver 4. uge, medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden. 

 
C21 KARA/NOVEREN skal udarbejde procedure for QAL3 kontrollen. Proceduren skal som 

minimum indeholde: 
a. Instruktion for QAL 3 
b. Tjeklister og skemaer for QAL3 
c. Beskrivelse af organisationen (ansvarlige personer) for QAL3 
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Proceduren skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 måneder efter indfyring af 
det første affald. 

 
 

Permanent lave emissioner 
C22 For de parametre, hvor KARA/NOVEREN kan dokumentere permanent lave emissio-

ner, kan QAL2 i vilkår C15 og AST i vilkår C19 erstattes af: 
 

1. Årlig AST funktionstest i henhold til DS/EN 14181, og 
2. Præstationskontrol hvert ½ år. Hver præstationskontrol skal bestå af mindst 3 må-

linger af hver mindst 60 minutters varighed og 
3. QAL 3, mindst hver 4. uge, medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden. 

 
Emissioner af en røggasparameter defineres som permanent lav, såfremt: 
1. Gennemsnit af seneste SRM-måling (f.eks. ved QAL 2 eller præstationskontrol) er 

under koncentrationerne i nedenstående tabel, og 
2. ½ timesmiddelværdierne uden fradrag af konfidensinterval (ved referencetilstanden) 

i 80 % af driftstiden i mindst 4 forudgående måneder er under koncentrationerne i 
nedenstående tabel. 

 
Stof Koncentrationer, der definerer lave emissioner 

(mg/m3(ref)) 
CO 10 
NOx 40  
SO2 5 
TOC 3 
HCl 3 
Total støv 3 

 
 

C23 For de parametre, hvor QAL2 og AST som følge af permanent lave emissioner er er-
stattet af: 

 
1. Årlig AST funktionstest i henhold til DS/EN 14181, og 
2. Præstationskontrol hvert ½ år. Hver præstationskontrol skal bestå af mindst 3 må-

linger af hver mindst 60 minutters varighed og 
3. QAL 3, mindst hver 4. uge, med mindre andet aftales med tilsynsmyndigheden. 

 
skal følgende kriterier overholdes: 

 
a. Gennemsnit af seneste SRM-måling (præstationskontrol) er under koncentrationer-

ne i nedenstående tabel, og 
b. ½ timesmiddelværdierne uden fradrag af konfidensinterval (ved referencetilstanden) 

i 80 % af den faktiske driftstid er under koncentrationerne i nedenstående tabel. 
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Stof Koncentrationer, der definerer lave emissioner 
(mg/m3(ref)) 

CO 10 
NOx 40  
SO2 5 
TOC 3 
HCl 3 
Total støv 3 

 
 
C24 For de parametre, der har permanent lave emissioner, og hvor der ikke er udført QAL2 

og AST i henhold til vilkår C23, skal KARA/NOVEREN løbende registrere antallet af ½ 
times middelværdier uden fradrag af konfidensinterval (ved referencetilstanden), der 
hhv. overskrider og overholder koncentrationer i tabellen i vilkår C23. 

 
 KARA/NOVEREN skal hvert ½ år i forbindelse med 2. og 4. kvartalsrapport dokumente-

re om ovnlinjen fortsat har permanent lave emissioner, jf. vilkår C23. 
 
 Hvis situationen med permanent lave emissioner ophører, skal der udføres en QAL2 for 

den pågældende parameter indenfor 6 måneder. 
 
 

Kontrol af emissioner fra silo til tørret spildevandsslam, kalk og adsorbent 
C25 KARA/NOVEREN skal senest 1 måned, inden den enkelte silo tages i brug, sende kopi 

af filterleverandørens dokumentation for, at filter på silo for hhv. tørret spildevandsslam, 
kalk og adsorbent kan overholde emissionsgrænseværdierne i vilkår C5, til tilsynsmyn-
digheden. 

 
 KARA/NOVEREN skal kontrollere, vedligeholde og udskifte filter på silo for hhv. tørret 

spildevandsslam, kalk og adsorbent i overensstemmelse med filterleverandørens anvis-
ninger. Kontrollen af filtrene skal dog som minimum foregå hver 3. måned og ved synlig 
støvemission fra filtrene. 

 
 Ved utætheder i filteret skal disse straks udbedres. 
 
 KARA/NOVEREN skal føre journal over kontrol, vedligehold og udskiftning af filtre. 
 
 Journalen skal opbevares i mindst 3 år og forelægges tilsynsmyndigheden på forlan-

gende. 
  
  
Lugt 
D1 Affald skal aflæsses direkte i affaldssiloen, medmindre der er tale om et læs, som udta-

ges til stikprøvekontrol, jf. vilkår B16, eller et læs som afvises på baggrund af modtage-
kontrollen. 

 
D2 Der skal kontinuert opretholdes et relativt undertryk i aflæssehallen og affaldssiloen i 

forhold til omgivelserne. 
 
 Udsugningsluften skal anvendes som forbrændingsluft. 
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D3 Portene til aflæssehallen skal være lukkede i følgende tidsrum: 
 
 Hverdage: Kl. 18.00-06.00 
 Lørdage: Kl. 14.00-06.00 
 Søn- og helligdage: Hele døgnet 
 
 I disse tidsrum må portene åbnes i forbindelse med tilkørsel af affaldslæs. Dog må por-

tene tidligst åbnes, umiddelbart inden en lastbil kører ind i aflæssehallen, og portene 
skal lukkes igen, umiddelbart efter lastbilen er kørt ud af aflæssehallen. 

 
D4 Inden planlagte driftsstop af ovnlinje 6 skal affaldssiloen tømmes for affald ved hjælp af 

grabben. 
 
 
Støj 
E1 Det samlede bidrag til støjbelastningen fra driften af forbrændingsanlægget (ovnlinje 5 

og 6), inkl. drift af reguleringskølere, må udenfor forbrændingsanlæggets skel i intet 
punkt i nedennævnte områder overstige de anførte støjgrænser. De angivne grænser 
for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
 Erhvervsområde 2.E7, der grænser op til KARA/NOVEREN’s nord-, syd- og vestli-

ge skel (se bilag F) 
Dag Tidsrum Støjgrænse (dB(A)) 

Alle dage Hele døgnet 60 
 
 
 Erhvervsområde 2.E7, der grænser op til KARA/NOVEREN’s østlige skel (se bilag 

F) 
Dag Tidsrum Støjgrænse (dB(A)) 

Alle dage Hele døgnet 65 
 
 
 Erhvervsområde 2.E6 (se bilag F) 

Dag Tidsrum Støjgrænse (dB(A)) 
Alle dage Hele døgnet 60 

 
 Centerområde 3CL2 (Se bilag F) 

Dag Tidsrum Støjgrænse (dB(A)) 
Mandag-fredag Kl. 06.00-18.00 55 
Mandag-fredag Kl. 18.00-22.00 45 

Lørdag Kl. 06.00-14.00 55 
Lørdag Kl. 14.00-22.00 45 

Søn- og helligdage Kl. 07.00-22.00 45 
Hverdage og lørdage Kl. 22.00-06.00 40 
Søn- og helligdage Kl. 22.00-07.00 40 

 Maksimalværdien af støjniveauet må ikke overstige 55 dB(A)om natten. 
 
 
 



 

Miljøgodkendelse af ovnlinje 6 24

 Etageboligområde 3.BE3 (se bilag F) 
Dag Tidsrum Støjgrænse (dB(A)) 

Mandag-fredag Kl. 06.00-18.00 50 
Mandag-fredag Kl. 18.00-22.00 45 

Lørdag Kl. 06.00-14.00 50 
Lørdag Kl. 14.00-22.00 45 

Søn- og helligdage Kl. 07.00-22.00 45 
Hverdage og lørdage Kl. 22.00-06.00 40 
Søn- og helligdage Kl. 22.00-07.00 40 

 Maksimalværdien af støjniveauet må ikke overstige 55 dB(A)om natten. 
 
 
 Åben/lav boligområde 3.BP1 og 3.BT1 (se bilag F) 

Dag Tidsrum Støjgrænse (dB(A)) 
Mandag-fredag Kl. 06.00-18.00 45 
Mandag-fredag Kl. 18.00-22.00 40 

Lørdag Kl. 06.00-14.00 45 
Lørdag Kl. 14.00-22.00 40 

Søn- og helligdage Kl. 07.00-22.00 40 
Hverdage og lørdage Kl. 22.00-06.00 35 
Søn- og helligdage Kl. 22.00-07.00 40 

 Maksimalværdien af støjniveauet må ikke overstige 50 dB(A)om natten. 
 
 

Egenkontrol med støj 
E2 KARA/NOVEREN skal dokumentere, at forbrændingsanlægget (ovnlinje 5 og 6) ved fuld 

normal drift overholder støjgrænserne i vilkår E1. Dokumentationen skal udføres: 
 

1) Senest 3 måneder efter forbrænding af det første affald på ovnlinje 6. 
2) På tilsynsmyndighedens forlangende. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan 

tilsynsmyndigheden kræve fornyet støjdokumentation én gang årligt.  
 

Udgifterne til støjdokumentation afholdes af KARA/NOVEREN. 
 
 Dokumentationen skal ske i form af støjberegninger i henhold til Miljøstyrelsens vejled-

ning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder eller i form af støjmålin-
ger i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virk-
somheder. 

 
 Dokumentationen skal udføres af en enhed, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over 

laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj”. 
 
 Rapportering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 9.10 i Miljøsty-

relsens vejledning nr. 5/1984 og afsnit 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. 
 
 Støjrapporten skal ledsages af en detaljeret beskrivelse af eventuelle gennemførte støj-

begrænsende foranstaltninger. 
 
 Støjrapport, jf. punkt 1, skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 måneder efter 

forbrænding af det første affald. 
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 Støjrapport, jf. punkt 2, skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder, efter 

tilsynsmyndigheden har fremsat krav om støjdokumentationen. 
 

Ved dokumentation, jf. punkt 1 betragtes vilkår E1 overholdt, hvis de beregnede eller 
målte værdier er mindre end eller lig de respektive støjgrænser. 

 
Ved dokumentation jf. punkt 2 betragtes vilkår E1 overholdt, hvis de beregnede eller 
målte værdier minus ubestemtheden er mindre end eller lig de respektive støjgrænser. 
Beregningernes og målingernes ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Mil-
jøstyrelsen vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A). 

 
 
Råvarer og hjælpestoffer 
F1 Alle råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i dertil egnede tætte lukkede beholde-

re/siloer/emballager. 
 
 Alle områder med oplag af råvarer og hjælpestoffer skal indrettes, så eventuelle spild 

eller større udslip kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for foru-
rening af kloakafløb, jord eller grundvand. 

 
 

Egenkontrol med råvarer og hjælpestoffer 
F2 KARA/NOVEREN skal løbende føre kontrol med oplagene af råvarer og hjælpestoffer. 
 
 Ved eventuelle spild eller større udslip skal udslippet/spildet straks fjernes. Årsagen til 

spildet/udslippet skal identificeres, og der skal iværksættes afhjælpende og forebyggen-
de foranstaltninger i forhold til årsagen til udslippet/spildet. 

 
 
Restprodukter 
G1 KARA/NOVEREN skal begrænse omfanget af restprodukter fra driften af ovnlinje 6 mest 

muligt, og skal optimere mulighederne for restprodukternes genanvendelse. 
 
G2 Alle restprodukter, undtagen slagge, skal opbevares i dertil egnede tætte lukkede be-

holdere/siloer/emballager. 
 

Gips og slamfilterkager kan dog opbevares i tætte åbne containere, hvis de opstilles in-
dendørs. 

 
 Alle områder med oplag af restprodukter skal være befæstede og indrettes, så eventuel-

le spild eller større udslip kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed 
for forurening af kloakafløb, jord eller grundvand. 

 
 Der må maksimalt være et oplag på: 
 500 tons kedel- og flyveaske 
 500 tons slamfilterkager 
 500 tons gips 
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G3 Slagge skal opbevares indendørs på tæt belægning uden afløb til kloak. 
 
 Der må maksimalt være et oplag på 2.000 tons slagge. 
 
G4 Al indendørs og udendørs transport af restprodukter skal finde sted på en sådan måde, 

at det ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand, kloak eller luft. 
 
G5 Indholdet af total organisk kulstof, TOC, i slagge og bundaske må ikke overstige 3 % 

(vægtprocent)  
 
 
 Egenkontrol med restprodukter 
G6 KARA/NOVEREN skal løbende føre kontrol med oplagene af restprodukter. 
 
 Ved eventuelle spild eller større udslip skal udslippet/spildet straks fjernes. Årsagen til 

spildet/udslippet skal identificeres, og der skal iværksættes afhjælpende og forebyggen-
de foranstaltninger i forhold til årsagen til udslippet/spildet. 

 
G7 KARA/NOVEREN skal føre journal over mængden af hvert restprodukt, som generes i 

forbindelse med røggasrensningen og spildevandsrensningen, samt over, hvortil det 
bortskaffes eller sendes til genanvendelse. 

 
G8 KARA/NOVEREN skal lade udtage slaggeprøver til analyse for indhold af TOC. 
 
 Prøvetagning, analysehyppighed og analysemetode skal ske i overensstemmelse med 

reglerne i restproduktbekendtgørelsen. 
 
 
Overjordiske olietanke 
H1 KARA/NOVEREN skal, senest 4 uger før etablering af tank til flydende brændsel for 

opstarts- og støttebrændsel, skriftligt orientere tilsynsmyndigheden om, hvornår arbejdet 
med etablering af tanken påbegyndes. 

 
 KARA/NOVEREN skal, senest 2 uger før etablering af lagertank til nøddiesel og dag-

tank til nøddiesel, skriftligt orientere tilsynsmyndigheden om, hvornår arbejdet med etab-
lering af hver af tankene påbegyndes. 

 
Orienteringer skal vedlægges beskrivelse af den pågældende tank samt skitse over tan-
kens placering. 

 
KARA/NOVEREN skal, senest 2 uger efter færdigetablering af den enkelte tank, sende 
kopi af tankattest for den pågældende tank til tilsynsmyndigheden. 
 
KARA/NOVEREN skal, senest 6 uger efter færdigetablering af tanken for brændsel til 
opstarts- og støttebrænder, sende dokumentation for tætheden af tanken og de tilhø-
rende rørsystemer. 
 
KARA/NOVEREN skal, senest 6 uger efter færdigetablering af lagertanken for diesel, 
sende dokumentation for tætheden af tanken og de tilhørende rørsystemer. 
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H2 For tanken til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder, lagertank for nøddiesel 

og dagtank for nøddiesel skal følgende krav være opfyldt: 
 

• Tanken og det tilhørende rørsystem skal være typegodkendt. 
• Tanken og det tilhørende rørsystem må ikke placeres så tæt ved bygninger, at anlæg-

get ikke kan fjernes.  
• Tanken og det tilhørende rørsystem skal placeres i en afstand til væg eller anden kon-

struktion på mindst 5 cm. 
• Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag, og være hævet over under-

laget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 
• Tanken skal placeres, så pejlehuller og mandehuller er lettilgængelige 
• Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken, og 

skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm 
over terræn. 

• Tanken skal være monteret med overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være 
placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 

• For tanke med tankudløb, skal der være monteret en afspærringsordning umiddelbart 
ved tankudløbet. 

• Tanken og det tilhørende rørsystem skal i øvrigt etableres i overensstemmelse med 
tankattestens krav til etablering. 

 
 

Egenkontrol med overjordiske olietanke 
 
Tank til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder, lagertank til nøddiesel 
og dagtank til nøddiesel 

 
H3 Hvis KARA/NOVEREN konstaterer eller får begrundet mistanke om, at tank til flydende 

brændsel for opstarts- og støttebrænder, lagertank til nøddiesel eller dagtank til nøddie-
sel eller de dertilhørende rørsystemer er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underret-
tes, og KARA/NOVEREN skal straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel 
udstrømning til ophør. 

 
 Hvis der under påfyldning af tank til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder, 

lagertank til nøddiesel eller dagtank til nøddiesel sker udstrømning af olie, herunder 
spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal KARA/NOVEREN straks underrette tilsyns-
myndigheden. 

 
H4 KARA/NOVEREN skal sikre, at tank til flydende brændsel for opstarts- og støttebræn-

der, lagertank til nøddiesel og dagtank til nøddiesel og de dertilhørende rørsystemer er i 
en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko 
for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Herunder må der 
ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af 
tanken. 

 
 KARA/NOVEREN skal tillige sikre, at tank til flydende brændsel for opstarts- og støtte-

brænder, lagertank til nøddiesel og dagtank til nøddiesel fortsat står på et varigt stabilt 
underlag. 
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H5 KARA/NOVEREN skal som led i vedligeholdelsen, jf. vilkår H4, foranledige, at nødven-
dige reparationer finder sted. 

 
 KARA/NOVEREN skal endvidere sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., 

som fremgår af tankattesten for hhv. tank til flydende brændsel for opstarts- og støtte-
brænder, lagertank til nøddiesel og dagtank til nøddiesel, overholdes. 

 
 Reparationer skal udføres af en særlig sagkyndig og dokumenteres. 
 
H6 KARA/NOVEREN skal opbevare et eksemplar af tankattesten, eventuelle tillæg til tank-

attesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for reparationer for hhv. tank 
til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder, lagertank til nøddiesel og dagtank 
til nøddiesel. 

 
 Denne dokumentation skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 
 

Tank til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder 
H7 KARA/NOVEREN skal kontrollere, at tanken til flydende brændsel for opstarts- og støt-

tebrænder er tæt. Kontrollen skal ske ved en af 4 nedennævnte metoder: 
1. Kontrol med elektronisk system. Elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, der hol-

der regnskab med påfyldte mængder og aftappede mængder. Der skal mindst en 
gang om måneden føres beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske 
måleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og 
aftappede mængder skal differencen mellem de to regnskaber beregnes. 

2. Kontrol uden elektronisk system, men med volumenmåler. Regnskab over behold-
ningen i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. 
Aftappede mængder skal løbende måles med volumenmåler. Forbrug i øvrigt skal 
enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med volumenmåler. Be-
holdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske 
så ofte, som det er nødvendigt, for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en 
gang hver 14. dag. 

3. Kontrol uden elektronisk system og uden volumenmåler. Regnskab over beholdnin-
gen i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Be-
holdningen i tanken skal opgøres mindst hver uge. Regnskabet skal føres således, 
at der udføres en beregning af forskellen imellem a) den målte ændring af behold-
ningen i tanken og b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. 

4. Anden kontrol. Tilsynsmyndigheden kan godkende anden form for kontrol, såfremt 
kontrollen sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed end metoderne i punkt 1-3. 
Anden metode skal, forinden etablering af tanken, accepteres skriftlig af tilsynsmyn-
digheden. 

 
  
 Resultater af kontrollen skal føres til journal. I forbindelse med journalføringen skal der 

foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug 
end forventet. Hvis det er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal 
findes. Journalen skal opbevares i mindst 5 år og forelægges tilsynsmyndigheden på 
forlangende. 
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H8 Tanken til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder skal tæthedsprøves og in-
spiceres af særlig sagkyndig mindst hvert 5. år, første gang senest den 1. januar 2018. 
Tanken skal inspiceres på både inder- og yderside. Hvis tankens tilstand tilsiger det, 
skal inspektionen udføres oftere end hvert 5. år. 

 
 Udføres tanken med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, jf. vilkår H7, punkt 1, 

skal der ikke udføres tæthedsprøvning af tanken. 
 

Rørsystemet i tilknytning til tanken til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder 
skal tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig mindst hvert 5. år, første gang 
senest den 1. januar 2018. Hvis rørets tilstand tilsiger det, skal inspektionen udføres of-
tere end hvert 5. år. 

 
 Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapporter m.v. skal udføres efter retningslinjerne i 

den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse. 
  
 
Jord og grundvand 
I1 Olietank til brændsel til opstarts- og støttebrænder og lagertank til nøddiesel skal place-

res i tæt, overdækket betonbassin, som er bestandig over for olie. 
 
 Placeres tankene i samme bassin, skal bassinet kunne rumme et volumen, som mindst 

svarer til rumfanget af den største tank. 
 
 Placeres tankene i hvert sit bassin, skal hvert bassin kunne rumme et volumen, der mi-

nimum svarer til rumfanget af den pågældende tank. 
 
 

Egenkontrol med jord og grundvand 
I2 Betonbassin(er), hvor olietanke er placeret, skal gennemgås for revner, utætheder, lun-

ker og skader i belægningen efter behov, dog mindst 1 gang årligt. 
 
 Viser gennemgangen revner, utætheder eller skader på belægningen, skal disse udbed-

res. 
 
 
Indberetning/rapportering 
L1 KARA/NOVEREN skal hver måned i de 3 første måneder (prøvetid) rapportere resulta-

terne af egenkontrol med ovnlinje 6. Rapporten skal som minimum indeholde oplysnin-
ger om:  

 
Emissioner til luften af parametrene TOC, CO, totalstøv, HCl. SO2, NOx og CO: 
1. Månedsrapport over døgnmiddelværdier 
2. Antal døgnmiddelværdier, der overskrider emissionsgrænseværdien for døgnmid-

delværdien den pågældende måned, fordelt på de enkelte parametre 
3. Antal ½ times middelværdier, der overskrider hhv. emissionsgrænseværdierne for 

kolonne A og B fordelt i den pågældende måned, fordelt på de enkelte parametre 
4. Grafisk præsentation af ½ times middelværdier sammenholdt med de respektive 

emissionsgrænseværdier for kolonne A og kolonne B. 
5. Den faktiske driftstid i den pågældende måned. 
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6. Registreringer af kasserede ½ times middelværdier og døgnmiddelværdier, jf. vil-
kår C11 

7. Registreringer af egenkontrol med 4/60 timers reglen, jf. vilkår C12 
8. Redegørelse for eventuelle overskridelser af emissionsgrænseværdierne og for 

hvordan overskridelserne afhjælpes og forebygges. 
 

 
 Egenkontrol med EBK-temperaturen 
9. Antal 10 minutters middelværdier af EBK-temperaturen der er under 850 oC 
 
 Egenkontrol med affald 

 
10. Resume af modtagekontrol, jf. vilkår B15 og B16 
 

 Hver månedsrapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest den 15. i den efter-
følgende måned. 

 
 
L2 KARA/NOVEREN skal hvert kvartal rapportere resultaterne af egenkontrol med ovnlinje 

6. Rapporten skal som minimum indeholde oplysninger om:  
 

Emissioner til luften af parametrene TOC, CO, totalstøv, HCl. SO2, NOx og CO: 
1. Månedsrapporter over døgnmiddelværdier 
2. Antal døgnmiddelværdier fordelt på de enkelte parametre, der overskrider emissi-

onsgrænseværdien for døgnmiddelværdien fordelt på hver kalendermåned i det på-
gældende kvartal og i kalenderårets forudgående kvartaler. 

3. Antal ½ times middelværdier fordelt på de enkelte parametre, der overskrider hhv. 
emissionsgrænseværdierne for kolonne A og B fordelt på hver kalendermåned i det 
pågældende kvartal og i kalenderårets forudgående kvartaler. 

4. Grafisk præsentation af ½ times middelværdier sammenholdt med de respektive 
emissionsgrænseværdier for kolonne A og kolonne B. 

5. Den faktiske driftstid hver kalender måned i det pågældende kvartal og i kalender-
årets forudgående kvartaler. 

6. Oplysninger om de rapporterede værdier er før eller efter fradrag af 95 % konfiden-
sinterval 

7. Registreringer af kasserede ½ times middelværdier og døgnmiddelværdier, jf. vilkår 
C11 

8. Registreringer af egenkontrol med 4/60 timers reglen, jf. vilkår C12 
9. Registreringer af antallet af ½ times middelværdier, der ligger udenfor det gyldige ka-

libreringsinterval, jf. vilkår C16, samt oplysning om kriteriet i vilkår C15 for en ny 
QAL2 er opfyldt. 

10. Registreringer af døgnmiddelværdier, jf. vilkår C18 samt oplysning om kriteriet i vilkår 
C17 for ny QAL 2 er opfyldt. 

11. Dato for seneste QAL 2, medmindre der ikke er udført QAL2 pga. permanent lave 
emissioner i vilkår C23 

12. Dato for seneste AST, medmindre den pågældende parameter er omfattet af reglen 
om permanent lave emissioner i vilkår C23 

13. Redegørelse for hver enkelt af eventuelle overskridelser af emissionsgrænseværdi-
erne og for, hvordan overskridelserne afhjælpes og forebygges. 
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For de parametre hvor QAL2 erstattes af AST, jf. vilkår C17  
14. Registreringer af døgnmiddelværdier, jf. vilkår C18 
 
For de parametre, hvor der ikke er udført QAL2 pga. permanent lave emissioner 
15. Registreringer af ½ times middelværdier, der ikke opfylder definitionen på permanent 

lave emissioner, jf. vilkår C23 
 

Egenkontrol med EBK-temperaturen 
16. Antal 10 minutters middelværdier af EBK-temperaturen der overstiger 850 oC 
 
Egenkontrol med affald 
17. Modtagne mængder af kreosotbehandlet træ 
18. Resume af modtagekontrol, jf. vilkår B15 og B16 

 
Egenkontrol med slagge 
19. Resultater af udførte TOC-analyser på slagge, jf. vilkår G8 
 
Rapport for 4. kvartal skal endvidere indeholde: 
20. Oplysning, om KARA/NOVEREN for kalenderåret vælger at overholde emissions-

grænseværdierne for ½ times middelværdierne i kolonne A eller kolonne B. Valget 
gælder for alle parametre i et kalenderår ad gangen. 

21. Samlet oversigt over resultatet af kalenderårets præstationskontroller, jf. vilkår C6. 
22. Modtagne mængder affald fordelt på typer, jf. vilkår B2 
 

 Hver kvartalsrapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 måned efter udlø-
bet af det pågældende kvartal 

 
L3 KARA/NOVEREN skal hvert kalenderår rapportere resultaterne af egenkontrollen. Års-

rapporten skal som minimum indeholde: 
1. Redegørelse for årets drift og overvågningen af anlægget 
2. Redegørelse for driften af ovnlinje 6 og det tilhørende røggasrensningsanlæg, samt 

redegørelse for emissioner til luften sammenholdt med gældende emissionsgræn-
seværdier 

3. Redegørelse for anvendelse af bedst tilgængelige teknik, BAT, jf. BREF’en 
 

Årsrapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest den 1. marts det efterføl-
gende år. 
 
Årsrapporteringen kan alternativt ske via det grønne regnskab. I så fald følges reglerne 
for indsendelse af grønt regnskab. 

 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
M1 KARA/NOVEREN skal anmelde driftsforstyrrelser og uheld, der har miljømæssige kon-

sekvenser for de forhold, der er reguleret af miljøgodkendelsens vilkår, til tilsynsmyndig-
heden. Anmeldelsen skal ske i forlængelse af driftsforstyrrelsen eller uheldet. 

 
 KARA/NOVEREN skal udarbejde en skriftlig redegørelse for driftsforstyrrelsen eller 

uheldet. Redegørelsen skal som minimum indeholde: 
• Årsagen til driftsforstyrrelsen eller uheldet 
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• Driftsforstyrrelsens eller uheldets påvirkning af det omgivende miljø  
• Iværksatte forureningsbegrænsende og forebyggende foranstaltninger 

 
Redegørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 7 dage, efter driftsforstyr-
relsen eller uheldet indtraf. 

 
 
Ophør 

Ophør af driften af ovnlinje 6 
N1 Ved ophør af driften af ovnlinje 6 skal KARA/NOVEREN træffe de nødvendige foran-

staltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende 
tilstand.  

 
KARA/NOVEREN skal udarbejde en skriftlig redegørelse for disse foranstaltninger. Re-
degørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 

• Tidsplan 
• Bortskaffelse af alle restprodukter, som f.eks. røggasrensingsprodukter og slag-

ge samt restprodukter fra spildevandsrensning 
• Tømning og bortskaffelse af tanke med olie, kemikalier, ammoniakvand m.v. 
• Undersøgelser for eventuelle jordforureninger og plan for oprensning 
• Øvrige relevante foranstaltninger med henblik på at afværge forurening 

 
Redegørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 måneder før planlagt 
ophør af driften af ovnlinje 6. 

 
 

Sløjfning af tanke 
N2 Ved sløjfning af tank til flydende brændsel for opstarts- og støttebrændere eller lager 

tank til nøddiesel eller dagtank til nøddiesel skal eventuelt restindhold i den pågældende 
tank med tilhørende rørsystem fjernes.  

 
Endvidere skal den pågældende tank og det tilhørende rørsystem fjernes. Alternativt 
skal påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afmonteres, og tanken blændes, således at 
påfyldning ikke kan finde sted. 

 
 KARA/NOVEREN skal senest 4 uger efter sløjfningen af en tank skriftligt oplyse om, 

hvornår sløjfningen har fundet sted og hvilke foranstaltninger, der er truffet i forbindelse 
med sløjfningen. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøcenteret vurderer, med udgangspunkt i kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens § 13, 
at der kan meddeles miljøgodkendelse til etablering og drift af KARA/NOVEREN’s ovnlinje 6, 
da   

• driften af ovnlinje 6 ikke vil være i strid med Habitatdirektivet, jf. afsnit 3.2.2 
• driften af ovnlinje 6 kan ske uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig 

med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. 3.2 
• Til- og frakørsel til ovnlinje 6 vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de 

omkringboende, jf. afsnit 3.2.14. 
• KARA/NOVEREN har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-

grænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, jf. 3.2.20. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
  
A. Planforhold 
Regionplan 
Kapitel 7.3 i Regionplan 2005 fra Hovedstadens udviklingsråd, HUR, indeholder retningslinjer 
for affaldsanlæg. Det fremgår af retningslinje 7.3.3, at der i den kommunale planlægning ikke 
må udlægges arealer, således at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og af-
faldsforbrændingsanlæg bliver mindre end 150 meter, medmindre det ved undersøgelser godt-
gøres overfor den overordnede planmyndighed, at der ikke er miljømæssige gener forbundet 
hermed. 
 
Nærmeste etage- og tæt lav boligområder ligger længere end 150 meter fra den nye ovnlinje 6. 
 
 
Kommuneplan 
Eksisterende kommuneplan 
Det fremgår af rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017 for Roskilde Kommune, at for-
brændingsanlægget, eksisterende ovnlinjer og den nye ovnlinje 6, ligger indenfor område 2.E7 
Erhvervsområde, Navervej.  
 
Område 2.E7 må anvendes til erhvervsformål: industri, værksted, lager og engroshandel, ad-
ministration med tilknytning til den pågældende virksomhed samt offentlige formål af en karak-
ter, der kan indpasses i et erhvervsområde. Inden for området kan placeres virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav, f.eks. virksomheder, der giver anledning til tung trafik og luftforure-
ning. I området mellem Håndværkervej og Københavnsvej kan placeres butikker, som forhand-
ler særlig pladskrævende varegrupper. 
 
Roskilde Kommune har i udtalelse til KARA/NOVEREN’s ansøgning om miljøgodkendelse op-
lyst, at kommunen vurderer, at udvidelsen ikke strider mod kommuneplanens retningslinjer for 
lokalplanens bestemmelser for anvendelse. 
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Nyt kommuneplantillæg 
KARA/NOVEREN ligger i rammeområde 2.E7 i den østlige del af Roskilde by.  
 
Udvidelsen af KARA/NOVEREN med en ny ovnlinje 6 overskrider den eksisterende kommune-
plans rammer. En forudsætning for etablering af den nye ovnlinje 6 er derfor at ændre nogle af 
rammebestemmelserne for rammeområde 2.E7. 
 
Miljøcenter Roskilde har som VVM-myndighed for ovnlinje 6 udarbejdet VVM-redegørelse, inkl. 
tillæg 14 til Kommuneplan 2017 - Østbyen. Kommuneplantillæg 14 er udstedt den 1. oktober 
2009. 
 
Det fremgår af kommuneplantillæg 14 for rammeområde 2.E7, at: 

• Bestemmelserne for rammeområdets anvendelse ændres ikke 
• Bestemmelserne for omfang og placering af bebyggelsen inden for rammeområdet fast-

holdes. Dog tilføjes det, at bygningens rumfang ikke må overstige 12 m3 pr. m2 grund-
areal, for så vidt angår KARA/NOVEREN’ affaldsforbrændingsanlæg med tilhørende 
funktioner. Desuden skal bebyggelsen, som bruges til forbrændingsanlæg, ikke regnes 
med, når bebyggelsesprocenten gøres op. 

• 500 meter zonen reduceres til en 150 meter zone I henhold til § 7.3.3 I Regionplan 
2005. Det gælder fortsat, at de berørte områder ikke må udnyttes til forureningsfølsom 
anvendelse, før undersøgelser har vist, at det ikke giver miljømæssige problemer. 

• Vejdirektoratet har givet tilladelse til, at der kan etableres en tilslutning af Navervænget 
til rundkørsel ved Østre Ringvej. 

• Eventuel lyssætning, bortset fra nødvendig teknisk lyssætning, af anlægget må til daglig 
ikke ske mellem klokken 23 og klokken 5. Dog vil der ved særlige lejligheder kunne gi-
ves tilladelse til 24 timers lyssætning. Roskilde Kommune skal I lokalplan fastsætte 
nærmere herfor. 

• Der henvises fortsat til kommuneplanens generelle rammebestemmelser. KA-
RA/NOVEREN’s forbrændingsanlæg med tilhørende funktioner er dog ikke underlagt de 
generelle rammebestemmelsers krav til grønne områder, friarealer, beplantningsforhold 
og parkeringsarealer. 

 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøcenter Roskilde meddelt VVM-
tilladelse til etablering af ovn 6 til forbrænding af dagrenovation. 
 
 
Lokalplan 
Eksisterende lokalplan 
Forbrændingsanlægget er omfattet af lokalplan 276, erhvervsområde omkring Navervej. 
 
Lokalplanområdet er opdelt i delområderne E1, E2 og E3 som er udlagt til erhverv samt i del-
områderne F1, F2 og F3, som er udlagt til offentlige formål. KARA/NOVEREN ligger inden for 
delområde F1. 
 
Roskilde Kommune har i udtalelse til KARA/NOVEREN’s ansøgning om miljøgodkendelse an-
ført, at der vil være behov for en række ændringer i den kommunale planlægning, før ovnlinje 6 
kan bygges. 
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Ny lokalplan 
Roskilde Kommune har den 16. december 2009 endeligt vedtaget lokalplan 541 for udvidelse 
af KARA/NOVEREN. 
 
Lokalplanområdet omfatter både ejendomme som tilhører KARA/NOVEREN, og grunde som 
tilhører Roskilde Kommune, da det er nødvendigt, at KARA/NOVEREN og kommunen mage-
skifter. Forslag til lokalplan 541 omfatter kun en del af det lokalplanområde, som er omfattet af 
den eksisterende lokalplan. 
 
Det fremgår af lokalplanens formålsparagraf, at lokalplanen skal sikre, at: 

• KARA/NOVEREN kan opføre en ny ovnlinje på anlægget ved Håndværkervej 
• Ovnlinjen opføres i overensstemmelse med Egeraat Arkitekters projekt, som blev valgt 

på baggrund af en konkurrence. 
• Navervænget kan forlænges og tilsluttes rundkørslen på Østre Ringvej, der ligger for 

enden af tilslutningsanlægget til Holbækmotorvejen 
 
Lokalplanprocessen forløb parallelt med VVM- og miljøgodkendelsesprocessen. Forslag til lo-
kalplan 541, Udvidelse af KARA/NOVEREN, var således sendt i offentlig høring samtidig med 
miljøcenterets offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse og udkast til miljøgodkendelse. 
 
 
Vurdering af plangrundlag 
Miljøcenteret vurderer, at med udstedelsen af kommuneplantillæg 14 den 1. oktober 2009 og 
vedtagelse af lokalplan 541 den 16. december 2009 er plangrundlaget for at meddele miljø-
godkendelse til ovnlinje 6 til stede. 
 
 
B. Grundvandsforhold 
Forbrændingsanlægget ligger i et område, som i regionplanen er udpeget til område med sær-
lige drikkevandsinteresser, og inden for Haraldsborg Vandværks indvindingsopland. 
 
Nærmeste vandforsyningsboring ligger i følge Jupiter-databasen ved Trekronervejens Vand-
værk øst for forbrændingsanlægget. Afstanden fra KARA/NOVREREN’s filtergård, hvor de 
udendørs olietanke forventes placeret, til denne boring er ca. 300 meter. 
 
 

3.2.2 Natura 2000 område nr. N136 
A. Beskrivelse af Natura 2000-område nr. N136 
Roskilde Fjord ligger ca. 2.600 meter nordvest for forbrændingsanlægget. 
 
Natura 2000 område nr. N136, Roskilde Skov og Jægerspris Nordskov, er udpeget som EF-
Fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og Habitatom-
råde nr. 120, Roskilde Fjord. 
 
Bevaringsmålsætningen for de to Natura 2000 områder er at sikre eller genoprette gunstig be-
varingsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for. Denne generelle, 
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overordnede målsætning gælder, indtil der er udarbejdet Natura 2000-plan området. En plan 
forventes at foreligge inden udgangen af 2009. 
 
Beliggenheden af den sydlige del af Natura 2000 område N136 fremgår af bilag E. 
 
 
Områdebeskrivelse 
Den stærkt forgrenede fjord opstod efter sidste istid, da havet trængte ind over det bakkede mo-
rænelandskab og oversvømmede dets laveste dele. Dale blev til bugter og vige, bakker til halv-
øer og øer. Siden stenalderen har landet hævet sig med 2-3 m, og fjordens udstrækning er ble-
vet mindre. I dag står de gamle havskrænter mange steder stejlt afskårne med en smal bræm-
me af hævet havbund ned mod den nuværende strandkant. Skovarealerne i området er koncen-
treret omkring kystskrænten ved Nordskoven og Bognæs. 
 
Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. I den lavvandede fjord 
ligger ca. 30 små øer og holme. 
 
 
Vigtigste naturværdier 
På holmene i fjorden yngler hvert år 10-20.000 par fugle fordelt på 25-30 arter. Af disse er en 
række fåtallige ynglefugle, og tre arter, Dværgterne, Pibeand og Spidsand, er opført på Rødliste 
97. Af ynglende fugle fra fuglebeskyttelsesdirektivet kan nævnes Klyde, Fjordterne og Dværg-
terne. 
 
Området er domineret af de store marine områder med de store lavvandede bugter og vige, 
med sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand. Disse områder er dækket med 
ålegræs og blåmuslinger, som også er karakteristisk for Roskilde Fjord. 
 
I området findes der en række naturtyper, som i kraft af deres størrelse eller rige flora er af regi-
onal eller national betydning. Dette gælder i høj grad de store sammenhængende strandengsa-
realer langs fjorden, kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, rigkær samt det særligt prio-
riterede overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig muld.  
 
De vigtigste skovnaturtyper i området er elle- og askeskove, bøgeskove på muldbund samt ege-
skove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund. 
 
Eremitten, som er en sjælden bille i hele Europa, er blevet påvist på Bognæs. Billen er sort - ca. 
3 cm. i diameter og findes i hule løvtræer, hvori den lever i skjul. Den er fundet i 200-300 år 
gamle - men levende hule egetræer.  
 
 
Trusler mod områdets naturværdier 
Skovnaturtyperne er følsomme overfor påvirkning med næringsstoffer, og særligt skovnaturtyper 
i skovkanterne er udsatte for påvirkning med næringsstoffer. 
 
Indvandring af skyggetålende træarter som bøg og ær kan med tiden konvertere den lysåbne 
ege-blandskov til bøge- eller ærskov. Endvidere kan forstyrrelse af jordbunden ved f.eks. jord-
bearbejdning eller kørsel i forbindelse med skovdriften påvirke skovnaturtyperne negativt. 
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En stor del af de beskyttede naturtyper er under tilgroning. Såfremt den traditionelle græsning 
og høslæt af disse naturtyper ophører, vil de hurtigt vokse til i rørsump, højstauder, åbne krat og 
endelig skov. Afvanding og eutrofiering kan medføre en accelereret tilgroning. 
 
Naturtypen tidvis våd eng, som der er ca. 60 ha af i området, er under betydelig tilgroning med 
høje urter og græsser. Tilgroning med træer er en betydelig trussel. 
 
Kildevæld, som der er ca. 6 ha af, er under massiv tilgroning med høje urter/ græsser. Den stør-
ste trussel er dog grundvandsænkning. Endelig er eutrofiering en trussel mod det naturlige næ-
ringsfattige økosystem. 
 
Det samme gør sig gældende for rigkær, som der er ca. 100 ha af. Denne naturtype er under 
betydelig tilgroning. Tilgroningen skyldes sandsynligvis naturlig succession, eutrofieringen eller 
vandstandssænkningen. 
 
Naturtypen hængesækken, som der er ca. 16 ha af, er stærkt påvirket af (eurotrofieringen) kvæl-
stofbelastningen. 
 
Tilførslen af kvælstof og fosfor til Roskilde Fjord skyldes i stor udstrækning de lokale kilder i op-
landet og har indtil vandmiljøplanens vedtagelse været massive. Desuden er fjorden påvirket af 
intern frigivelse af næringsstoffer som følge af tidligere tiders belastning. Kvalitetskravet til van-
dets indhold af klorofyl er i dag langt fra at være opfyldt, og der er jævnligt masseopblomstringer 
af planktonalger i fjorden. I fjorden er der iltfrie forhold i sedimentet, og det betyder, at ålegræs-
set har svært ved at etablere sig på større dybder end de nuværende. Derfor er det nødvendigt 
med en større reduktion i den eksterne belastning. 
 
 
Igangværende pleje og genopretning 
Især på strandengene, på overdrevene på Skuldelev Ås og på arealerne omkring Selsø Sø er 
der opsat hegn, foretaget rydning og iværksat afgræsning. 
 
 
Bilag IV arter der indgår i udpegningsgrundlaget 
I udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 120 indgår der 23 naturtyper, 3 dyrearter og 2 
plantearter. Blandt disse arter er stor vandsalamander og mygblomst omfattet af habitatdirekti-
vets bilag IV. 
 
 
B. Påvirkning af Natura 2000-område N136 
Depositionsberegninger 
I forbindelse med KARA/NOVEREN’s ansøgning om miljøgodkendelse af ovnlinje 6 er deposi-
tionen af de stoffer, som emitteres fra skorstenen knyttet til ovnlinje 6, beregnet. 
 
Depositionsberegningerne er udført for den del af Natura 2000 området, som ligger nærmest 
KARA/NOVEREN. I beregningerne er denne del af Natura 2000 området opdelt i 3 delområder, 
delområde I, II og III. 
 
Delområde I er den nordøstlige del af Roskilde Vig og ligger i en afstand af 3,0-5,4 km fra KA-
RA/NOVEREN. Delområde II den sydvestlige del af Roskilde Vig og ligger i en afstand af 2,6- 
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4,6 km fra KARA/NOVEREN. Delområde III er den østlige del af området ved Kattinge Sø, og 
ligger i en afstand af 5,8-6,7 km fra KARA/NOVEREN. Se bilag E. 
 
Delområde I og II er beregningsteknisk håndteret som et vandområde, mens delområde III be-
regningsteknisk er håndteret som et landområde, selv om en del af delområde III omfatter Kat-
tinge Sø. 
 
Depositionsberegningerne er bl.a. baseret på OML-beregninger af årsmiddelkoncentrationer for 
de aktuelle delområder og forureningskomponenter. 
 
I beregningerne af NOx-depositionen er det forudsat, at 50 % af NOx emitteres som NO2 og 50 
% som NO. Der er alene beregnet depositioner af NO2. Det skyldes, at der kan ses bort fra 
våddeposition af NO pga. ringe vandopløselighed af NO. Endvidere er det forudsat, at NO er 
transporteret væk fra området omkring Roskilde Fjord, inden det omdannes til NO2. 
 
Resultatet af de udførte depositionsberegninger i form af værdier for den totale deposition i de 
3 delområder fremgår af Tabel 3-1. Den totale deposition er bestemt som summen af beregnet 
tørdeposition og beregnet våddeposition. 
 
 
Tabel 3-1 Beregnede total depositioner (g/ha/år) i delområde I, II og III.  

Beliggenheden af område I, II og III fremgår af bilag E.  
 Total deposition (g/ha/år) 
 Delområde I Delområde II Delområde III 
Støv 0,34 0,43 1,1 
HCl 34 41 37 
HF 3,2 3,9 2,5 
SO2 165 196 127 
NO2 0,030 0,040 39 
NH3 34 41 37 
Pb 0,0028 0,0036 0,011 
Hg 0,0014 0,0018 0,0054 
Cu 0,0028 0,0036 0,011 
Mn 0,0042 0,0055 0,016 
Cd 0,00069 0,00090 0,0027 
Ni 0,0014 0,0018 0,0054 
As 0,00029 0,00036 0,0011 
Cr 0,0014 0,0018 0,0054 
Tl 0,00069 0,00090 0,0027 
Sb 0,00055 0,00072 0,0021 
Co 0,00055 0,00072 0,0021 
V 0,00055 0,00072 0,0021 

 
De store forskelle i kvælstofdepositioner i område I og II, (vandområder) sammenlignet med 
område III (landområde) skyldes primært, at der er en væsentlig forskel på tørdeposi-
tionshastigheden for NO2 i hhv. vandområder og landområder.  
 
 
I Tabel 3-2 er en oversigt over beregnet kvælstofdeposition i område I, II og III.  
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Tabel 3-2 Beregnede kvælstofdepostioner (g N/ha/år) i område I, II og III 
Kvælstofdeposition (g N/ha/år) Område 

NO2-N NH3-N N-total 
Område I 0,009 28 28 
Område II 0,012 34 34 
Område III 12 31 43 

 
 
Vurdering af kvælstofdepositionen 
Vurdering i forhold til den samlede kvælstofdeposition i 2006 
I 2006 var den samlede gennemsnitlige kvælstofdeposition 12-14 kg N/ha i den sydlige del af 
Roskilde Fjord 1. I 2006 er den samlede gennemsnitlige kvælstofdeposition på landområder 
beregnet til 14 kg N/ha i Region Sjælland2.  
 
Det er miljøcenterets vurdering, at den samlede kvælstofdeposition på ca. 43 g N/ha/år, som 
NOx- og NH3-emissionen fra driften af ovnlinje 6 vil give anledning til i Natura 2000 området, er 
ubetydelig i sammenligning med de samlede kvælstofdepositioner i 2006. 
 
 
Vurdering i forhold til tålegrænser for kvælstof 
Indenfor delområder I, II og III er kortlagt en række habitatnaturtyper. I delområde I er der kort-
lagt forekomst af kystklitter (2100-naturtyper), strandeng (1330), kalkoverdrev (6210) og kystla-
gune (1150). I delområde II er der kortlagt forekomst af rigkær (7230), strandeng (1330), kalk-
overdrev (6210) og fugtige enge (6410). I delområde III er der kortlagt forekomst af hængesæk 
(7140), kalkoverdrev (6210), fugtige enge (6400) og kalkrig lavmose (7200), herunder rigkær 
(7230). 
 
Tålegrænser for kvælstof for disse naturtyper fremgår af Tabel 3-3.  
 
Tabel 3-3 Tålegrænser for kvælstof 

Naturtype (kode) Naturtype Tålegrænse for kvælstof 
(Kg N/ha/år) 

1150 Kystlagune 30 – 40 
1330 Standeng 30 – 40 
2100’erne Kystklitter 10 - 20(25) 
6210 Kalkoverdrev 15 – 25 
6410 Fugtige enge 15 – 25 
7140 Hængesæk 10 – 15 
7200 Kalkrig lavmose 15 – 25 
7230 Rigkær 15 – 25 

 
Det er miljøcenterets vurdering, at kvælstofdepositionen på op til 36 g N/ha/år, som driften af 
ovnlinje 6 vil give anledning til i Natura 2000 området, er ubetydelig i sammenligning med tåle-
grænserne for de naturtyper, der forekommer i delområde I-III. 
 
 
 
 

                                                 
1 Aflæst i figur 2.2 i Faglig rapport fra DMU nr. 645, 2007, NOVANA, Atmosfærisk deposition 2006. 
2 Aflæst i tabel 2.2 i Faglig rapport fra DMU nr. 645, 2007, NOVANA, Atmosfærisk deposition 2006. 
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Vurdering af depositionen af øvrige stoffer 
Vurdering af svovl 
I 2006 er den samlede gennemsnitlige svovldeposition på landområder beregnet til 6,9 kg S/ha i 
Region Sjælland3. Miljøcenteret vurderer, at svovldepositionen på 64-98 g S/ha/år som følge af 
SO2-emissionen fra ovnlinje 6 er ubetydelig i forhold til den samlede årlige svovldeposition. 
 
 
Vurdering af tungmetaller 
I Tabel 3-4 er vist beregnede depositioner af tungmetallerne chrom, nikkel, kobber, arsen, cad-
mium og bly til hhv. land- og vandområder i Danmark i 2006. Der foreligger ikke tilsvarende op-
lysninger om depositioner af tungmetallerne kviksølv, mangan, thallium, cobolt, vanadium og 
antimon, som også emitteres fra ovnlinje 6. 
 
 
Tabel 3-4 Årlige deposition af tungmetaller i 2006. Uddrag fra tabel 5.1 i  

Faglig rapport fra DMU nr. 645, 2007, NOVANA, Atmosfærisk  
deposition 2006. 

Tungmetal Deposition til land i 2006 
(g/ha) 

Deposition til vand i 2006 
(g/ha) 

Chrom 13 12 
Nikkel 33 28 
Kobber 81 78 
Arsen 12 11 
Cadmium 4 3 
Bly 97 85 

 
Miljøcenteret vurderer, at tungmetaldepositioner som følge af emissionen fra ovnlinje 6 er ube-
tydelig i forhold til den samlede årlige tungmetaldeposition. 
 
Udledningen af tungmetaller via luftemissioner til Roskilde Fjord skal vurderes. Dette følger af § 
2, punkt 5 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af foru-
renende stoffer til vandløb, søer eller havet. Miljøcenteret har derfor gennemført nedenstående 
overslag over bidraget til tungmetalkoncentrationer i Roskilde Fjord fra udledningen via luftemis-
sioner. 
 
I følge Tabel 3-1 er den største beregnede deposition af et tungmetal 0,016 g/ha/år, hvilket sva-
rer til ca. 0,02 g/ha/år. Antages det konservativt, at tungmetaller, der udledes via luftemissioner, 
alene opblandes i den øverste 0,1 meter af vandsøjlen i Roskilde Fjord, så vil en tungmetalde-
position på 0,02 g/ha/år bidrage med 0,02 μg/l/år til tungmetalkoncentrationen i den øverste 0,1 
meter af vandsøjlen i Roskilde Fjord. Opblandes tungmetaller i en større del af vandsøjlen vil 
bidraget fra tungmetaldepositionen til tungmetalkoncentrationen blive lavere.  
 
Bidraget til tungmetalkoncentrationen på 0,02 μg/l, der er et konservativt estimat, er ca. en fak-
tor 100 lavere end miljøkvalitetskravene for tungmetaller. Miljøcenteret vurderer på denne bag-
grund, at udledningen af tungmetaller via luftemissioner er ubetydelig for vandmiljøet i Roskilde 
Fjord. 
 
 
 

                                                 
3 Aflæst i tabel 4.1 i Faglig rapport fra DMU nr. 645, 2007, NOVANA, Atmosfærisk deposition 2006. 
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Vurdering af øvrige stoffer 
Miljøcenteret er ikke i besiddelse af oplysninger om samlede depositioner i Danmark af de øvri-
ge stoffer (HCl, HF, støv, PAH og dioxin), der emitteres fra ovnlinje 6. Det er miljøcenterets 
umiddelbare vurdering, depositionen af disse stoffer som følge af drift af ovnlinje 6 ligger på et 
lavt niveau, og dermed er ubetydelige. 
 
Tålegrænser 
Der foreligger ikke velbelyst viden om tålegrænser for stoffer ud over kvælstof. Det har derfor 
ikke været muligt at vurdere depositionen af tungmetaller, støv, HCl, HF, dioxin og PAH i forhold 
til de enkelte naturtypers tålegrænser.  
 
 
C. Vurdering af påvirkningen af Natura 2000 område N136 
Foreløbig vurdering 
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og § 8, stk.7, punkt 6 skal der foretages en vurdering 
af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natu-
ra 2000-område væsentligt. Denne vurdering benævnes også ”foreløbig vurdering”. 
 
Miljøcenteret vurderer, at driften af ovnlinje 6 i sig selv ikke vil påvirke Natura 2000 område 
N136, dvs. fuglebeskyttelsesområde nr. 105 og habitatområde nr. 120, væsentligt. Dette be-
grundes i, at driften af ovnlinje 6 vil give anledning til lave niveauer for depositionen af forure-
nende stoffer, og at disse depositioner er ubetydelige i forhold til de øvrige kilder til depositioner 
i Natura 2000 området. 
 
Ved idriftssættelse af ovnlinje 6 nedlægges eksisterende ovnlinje 3 og 4, mens eksisterende 
ovnlinje 5 fortsat vil være i drift. Miljøcenteret vurderer, at den fortsatte drift af ovnlinje 5 i be-
kendtgørelsens forstand kan tolkes som ”andre planer og projekter”. Det betyder, at det skal 
vurderes, om ovnlinje 6 i forbindelse med driften af ovnlinje 5 kan påvirke Natura 2000 området 
væsentligt.  
 
Miljøcenteret vurderer, at depositionen af forurenende stoffer fra ovnlinje 5 vil være i samme 
størrelsesorden som depositionen fra ovnlinje 6. Derfor vurderer miljøcenteret, at ovnlinje 6 i 
forbindelse med drift af ovnlinje 5 ikke vil påvirke Natura 2000 område N136, med fuglebeskyt-
telsesområde nr. 105 og habitatområde nr. 120, væsentligt. 
 
 
Konsekvensvurdering 
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2 skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering 
af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for 
det pågældende område, hvis miljøcenteret vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-
området væsentligt.                                                                                                                                           
 
Miljøcenteret vurderer på baggrund af ovenstående foreløbige vurdering, at der ikke skal fore-
tages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 område N136 
med EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og Ha-
bitatområde nr. 120, Roskilde Fjord. 
 
 
D. Vurdering af påvirkningen af bilag IV-arter 
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Ifølge habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 må yngle- og rasteområder for arter omfattet 
af habitatdirektivets bilag IV litra a ikke beskadiges eller ødelægges. Ifølge habitatbekendtgø-
relsens § 11, stk. 1, nr. 2 må planter på direktivets bilag IV litra b ikke ødelægges. I henhold til 
§ 11, stk. 3, skal der gennemføres en vurdering heraf. 
 
Stor vandsalamander og spidssnudet frø er opført på habitatdirektivets bilag litra a. Stor vand-
salamander er tillige listet på bilag II og udgør en del af udpegningsgrundlaget for habitatområ-
de nr. 120, Roskilde Fjord. Stor vandsalamander og spidssnudet frø er så almindeligt udbredt 
på Sjælland, at de må forventes at forekomme i området. Miljøcenteret vurderer på baggrund 
af de lave depositionsniveauer af forurenende stoffer, at idriftsættelse af ovnlinje 6 ikke vil få 
yderligere konsekvenser for yngel- og rasteområder for stor vandsalamander og spidssnudet 
frø. 
 
Mygblomst er opført på habitatdirektivets bilag IV litra b. Mygblomst er tillige listet på bilag II og 
udgør en del af udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 120, Roskilde Fjord. Mygblomst 
forekommer i Svinholm Kær ved Skuldelev Å. Denne lokalitet ligger i en afstand af ca. 17 km 
fra KARA/NOVEREN. Miljøcenteret vurderer på baggrund af de lave depositionsniveauer og 
den store afstand, at idriftsættelse af ovnlinje 6 ikke vil få konsekvenser for denne lokalitet for 
mygblomst. 
 
 
E. Konklusion 
Miljøcenteret konkluderer, at KARA/NOVEREN’s nye ovnlinje 6 ikke vil være i strid med Habi-
tatdirektivet, da driften af ovnlinjen: 

• ikke vil påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område 
N136 med EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kat-
tinge Sø og Habitatområde nr. 120, Roskilde Fjord. 

• ikke vil medføre beskadigelser eller ødelæggelser af yngle- og rasteområder for den 
store vandsalamander og spidssnudet frø (bilag IV arter) 

• ikke vil ødelægge forekomster af mygblomst (bilag IV art) 
 
 

3.2.3 Generelle forhold 
A. Tidsfrist for udnyttelse af miljøgodkendelse 
Tidsfristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen er i henhold til § 16, stk. 1, i godkendelsesbe-
kendtgørelsen fastsat til 2 år. 
 
Det fremgår af den ”Kommenterede Miljøbeskyttelseslov”4: ”Indeholder godkendelsen i over-
ensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen et vilkår om den seneste udnyttelse af god-
kendelsen, vil det ikke være afgørende, om virksomheden er i drift eller taget i brug inden fri-
stens udløb. Vilkåret er i hvert fald overholdt, hvis der inden fristens udløb er iværksat bygge- 
og anlægsarbejder med henblik på virksomhedens opførelse. Det samme må formentlig gælde, 
hvis der blot med udgangspunkt i godkendelsen er truffet retligt bindende aftaler med henblik 
på virksomhedens opførelse, f.eks. med entreprenører”. 
 

                                                 
4 Side 415 i ”Miljøbeskyttelsesloven af 1991 Med kommentarer” af Jørgen Bjerring og Gorm Møller. Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag. 
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På denne baggrund betragtes miljøgodkendelsen udnyttet, hvis bygge- og anlægsarbejdet er 
igangsat inden fristens udløb, eller der er indgået retsligt bindende kontrakter med henblik på 
etablering af ovnlinje 6. 
 
Miljøcenteret vil tidligst kunne meddele miljøgodkendelse, når der foreligger en endelig vedta-
get lokalplan, hvilket forventes at kunne ske medio 2009. KARA/NOVEREN forventer ifølge 
tidsplanen at indgå kontrakt i september 2010, og at igangsætte bygge- og anlægsarbejdet 
primo januar 2011.  
 
Med denne tidsplan vurderer miljøcenteret, at KARA/NOVEREN med god margin vil kunne nå 
at udnytte miljøgodkendelsen, inden den 2-årige tidsfrist i vilkår A1. 
  
 
B. Projektbeskrivelse og tegninger 
Ansøgningen om miljøgodkendelse indeholder en overordnet beskrivelse af de hovedkompo-
nenter, der indgår i opbygningen af ovnlinje 6, herunder ovnanlæg, røggasrensningsanlæg, 
emissionsmålestation, SRO-anlæg og spildevandsbehandlingsanlæg. 
 
Røggasrensningsanlægget vil være et vådt røggasrensningsanlæg, som vil bestå af anlæg til 
støvfjernelse, rensningsanlæg for sure gasser (skrubber), rensning for tungmetal, dioxinfjernel-
se og kvælstofoxidfjernelse. 
 
Det endelige lay-out af de enkelte hovedkomponenter og deres indbyrdes placering vil først 
foreligge, når KARA/NOVEREN har valgt leverandører i forbindelse med licitationen af ovnlin-
jen. 
 
Miljøcenteret har derfor fastsat vilkår A2 om, at KARA/NOVEREN skal indsende en detaljeret 
beskrivelse af ovnlinje 6, inklusiv tegninger af det specifikke røggasrensningsanlæg. 
 
Tilsynsmyndigheden skal have denne beskrivelse, senest 6 måneder efter KARA/NOVEREN 
har indgået kontrakt. Beskrivelsen, der foreligger til den tid, vil være en ”foreløbig beskrivelse”. 
Det skyldes, at der under selve etableringen af ovnlinjen kan forekomme ændringer, f.eks. an-
den placering af ventiler m.v.  
 
Når ovnlinje 6 er færdigetableret, vil KARA/NOVERENs anlæg blive gennemgået, og eventuel-
le ændringer vil blive indarbejdet på tegningerne over ovnlinjen. Disse tegninger vil herefter 
blive stemplet ”udført”. 
 
Miljøcenteret vurderer, at den ”foreløbige beskrivelse” vil være tilstrækkelig til at opfylde de 
formål, som miljøcenteret har som tilsynsmyndighed i forhold ovnlinje 6, nemlig at tilse at ovn-
linjen etableres i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen.  
 
Afhængig af ændringernes karakter vil miljøcenteret forlange at få udleveret beskrivelsen som 
”udført”. 
 
Med den nuværende tidsplan vil miljøcenteret modtage beskrivelsen i marts 2011. 
 
 
C. Orientering om igangsætning af affaldsforbrænding 
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KARA/NOVEREN skal orientere tilsynsmyndigheden om tidspunktet for forbrænding af det før-
ste affald på ovnlinje 6. Formålet er at give miljøcenteret mulighed for at planlægge tilsyn med 
KARA/NOVEREN i den 3 måneders prøvedrift, der er planlagt, inden ovnlinjen sættes i kom-
merciel drift i januar 2014. Under prøvedriften vil leverandørerne løbende justere og trimme 
KARA/NOVEREN, mens der forbrændes affald. 
 
Miljøcenteret vurderer, at det indenfor 3 uger er realistisk at fastsætte datoen for den første 
indfyring af affald.  
 

3.2.4 Indretning og drift 
  
A. Affaldskapacitet 
Forbrændingsanlæggets godkendte kapacitetsramme 
KARA/NOVEREN har i dag en godkendt kapacitetsramme for forbrændingsanlægget, ovnlinje 
3, 4 og 5, på 250.000 tons/år ved en brændværdi på 11,7 GJ/tons. 
 
Ovnlinje 5 har i dag en teknisk kapacitet på 160.000 tons/år, hvilket svarer til 20 tons/time ved 
en driftstid på 8.000 timer.  
 
KARA/NOVEREN har søgt Energistyrelsen om en udvidelse af den godkendte kapacitetsram-
me til 350.000 tons/år ved en brændværdi på 11,7 GJ/tons. 
 
Energistyrelsen har den 7. marts 2008 godkendt, at det fornødne affaldsgrundlag er til stede for 
udvidelsen af den godkendte kapacitetsramme på KARA/NOVEREN fra de nuværende 
250.000 tons pr. år ved 11, 7 GJ/ton til 335.000 tons pr. år ved 11,7 GJ/tons. 
 
I Energistyrelsens afgørelse er det forudsat, at de to eksisterende varmeproducerende ovne, 
ovn 3 og 4, tages ud af drift ved idriftsættelse af ovnlinje 6. 
 
Det fremgår af Energistyrelsens afgørelse, at en udvidelse af kapaciteten op til 350.000 tons pr. 
år vil kunne godkendes under forudsætning af, at de gamle Gørlev, Hvidebæk, Høng, Jernløse 
og Stevns Kommuner indgår bindende kontrakt med KARA/NOVEREN om forbrænding af de 
mængder, der er forudsat i projektforslaget. 
 
 
Teknisk affaldskapacitet 
KARA/NOVEREN har i ansøgning om miljøgodkendelse søgt om, at ovnlinje 6 udlægges med 
en teknisk kapacitet på 25 tons affald pr. time med en brændværdi på 11,7 GJ/tons. Den nomi-
nelle indfyrede effekt ved 100 % last bliver 292,5 GJ/h, svarende til 81,3 MW. Ved en driftstid 
på 8.000 timer pr. år svarer det til 200.000 tons affald pr. år. 
 
Det følger af forbrændingsbekendtgørelsens § 7, punkt 2, at miljøcenteret skal stille vilkår om 
forbrændingsanlæggets samlede affaldskapacitet. 
 
Miljøcenteret tolker ”samlede affaldskapacitet” som værende anlæggets samlede tekniske af-
faldskapacitet. Miljøcenteret stiller derfor alene vilkår i forhold til den tekniske affaldskapacitet. I 
hvor høj grad KARA/NOVEREN kan udnytte anlæggets tekniske kapacitet, afhænger af Ener-
gistyrelsens afgørelse om godkendt kapacitetsramme for anlægget. 
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Med vilkår B1 får KARA/NOVEREN som ansøgt godkendelse til at etablere en ny ovnlinje 6 
med en teknisk kapacitet på 25 ton/time svarende til 200.000 tons/år.  
 
I vilkår B1 er kapaciteten for ovnlinje 6 anført som en årsmiddelværdi, da ovnlinjen på grund af 
variationer i affaldets brændværdi ikke vil kunne køres ved en jævn effekt. 
 
Miljøcenteret har ikke stillet vilkår om forbrændingsanlæggets samlede tekniske affaldskapaci-
tet, dvs. den tekniske kapacitet af ovnlinje 5 og 6. Det skyldes, at denne godkendelse alene 
omfatter den nye ovnlinje 6, og at den eksisterende ovnlinje 5 er reguleret af afgørelse om re-
vurdering af miljøgodkendelser, dateret november 2005. 
 
 
Kapacitetsdiagram 
Effekten på 81,3 MW vil kunne opnås ved forskellige kombinationer af affaldsflow og brænd-
værdier for det indfyrede affald.  De kombinationer af affaldsflow og brændværdi, som ovnlinje 
6 dimensioneres til, vil fremgå af ovnlinjens kapacitetsdiagram. I vilkår A2 er der krav om, at 
tilsynsmyndigheden skal have tilsendt kapacitetsdiagrammet for den valgte ovnlinje. 
 
 
B. Affaldstyper, som ovnlinje 6 godkendes til at forbrænde 
Vilkår B2 fastsætter, hvilke affaldstyper der må forbrændes på ovnlinje 6. 
 
 
Dagrenovations og dagrenovationslignende affald, EAK kode 20 03 01 
Ovnlinje 6 er omfattet af listepunkt K106, dvs. anlæg til forbrænding af dagrenovation og dag-
renovationslignende affald. 
 
Miljøcenteret vurderer, at denne affaldstype er forbrændingsegnet, og derfor kan indfyres i ovn 
6. 
 
 
Forbrændingsegnet storskrald, EAK kode 20 03 07 
Der er tale om kommunalt indsamlet storskrald. Miljøcenteret vurderer, at denne affaldstype er 
forbrændingsegnet og derfor kan indfyres i ovn 6. 
 
Der er krav om, at store emner skal være neddelt inden forbrænding. Det betyder, at neddelin-
gen kan finde sted på selve forbrændingsanlægget. Neddelingen vil i givet fald ske i en nedde-
ler, som placeres på tragtdækket i affaldssiloen. 
 
Neddelingen af denne affaldstype skal sikre, at der kan ske en tilstrækkelig opblanding af af-
faldstypen med det øvrige affald, og at forbrændingen kan ske uden at give anledning til drifts-
mæssige problemer på grund af affaldets størrelse. 
 
Der er ikke en EAK-kode, der dækker småt brændbart erhvervsaffald, som er omfattet af ISAG-
kode 1900. Miljøcenteret vurderer, at småt brændbart erhvervsaffald, der har karakter af for-
brændingsegnet storskrald, kan forbrændes på ovnlinje 6. Dette er indarbejdet i vilkår B2. 
 
 
Affald fra markedspladser, EAK kode 20 03 02 
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Affald fra markedspladser vil typisk være affald fra Roskilde Festival, dyrskuer og kræmmer-
markeder. 
 
KARA/NOVEREN’s erfaringer viser, at affald fra Roskilde Festival indeholder store mængder 
telte og teltstænger, hovedsageligt glasfiberstænger, og at det er hensigtsmæssigt at mellem-
lagre det og løbende tilføre affaldet til forbrændingsanlægget, så der kan ske en tilstrækkelig 
opblanding med det øvrige affald.  
 
Miljøcenteret vurderer, at hovedparten af affald fra markedspladser er forbrændingsegnet og 
derfor kan indfyres i ovn 6. Miljøcenteret vurderer dog, at åbentlyst ikke forbrændingsegnet 
affald fra markedspladser ikke må forbrændes på anlægget. 
 
KARA/NOVEREN oplyser, at rengøring og oprydning på festivalpladsen omfatter indsamling af 
bl.a. telte, akkumulatorer, tøj og soveposer, inden det ikke-genanvendelige affald neddeles. 
Dette neddelte affald vil blive mellemdeponeret, så det kan tilføres løbende og opblandet med 
de øvrige affaldtyper, der forbrændes på ovnlinje 6.  
 
 
Slam fra behandling af byspildevand, EAK kode 19 08 05 
KARA/NOVEREN modtager alene spildevandsslam med et tørstofindhold større end 70 %. 
Slammet opbevares i en silo, som placeres i filtergården, og tilføres forbrændingsanlægget 
pneumatisk i lukkede rørsystemer.  
 
Det tørrede slam tilføres sammen med sekundærluften til forbrændingszonen. Der anvendes 
samme metode som ved indblæsning af brugt adsorbent, medmindre adsorbenten udskilles 
sammen med flyveasken. 
 
Det tørrede spildevandsslam forventes, at have et tungmetalindhold på ca. 1 mg Cd/kg TS, ca. 
50 mg Cr/kg TS, ca. 1.000 mg Cu /kgTS, ca. 1 mg Hg/kg TS, ca. 50 mg Ni/kg TS og ca. 1.000 
mg Zn/kg TS. Det forventede indhold af tungmetaller i spildevandsslammet vil være lavere eller 
på niveau med tungmetalindholdet i dagrenovation, jf. Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 
1085/2006 om måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart affald. 
 
Miljøcenteret vurderer, at tørret spildevandsslam er forbrændingsegnet, og derfor kan indfyres i 
ovn 6. 
 
 
Ristegods, EAK kode 19 08 01 
Der er tale om ristegods fra kommunale spildevandsrensningsanlæg. 
 
Miljøcenteret vurderer, at denne affaldstype er forbrændingsegnet og derfor kan indfyres i ovn 
6. 
 
 
Træfraktionen i bygnings- og nedrivningsaffald, EAK kode 17 02 01 
Miljøcenteret vurderer, at træfraktionen i bygnings- og nedrivningsaffald er forbrændingsegnet 
og derfor kan indfyres i ovn 6. Dette under forudsætning af, at der ikke er tale om trykimpræg-
neret træ. Trykimprægneret træ, bortset fra neddelt kreosotbehandlet træ, er opført i bilag 5 i 
affaldsbekendtgørelsen over eksempler på affaldstyper, som ikke er forbrændingsegnede. 
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Der er krav om at store emner skal være neddelt inden forbrænding. Det betyder, at neddelin-
gen kan finde sted på selve forbrændingsanlægget. Neddelingen vil i givet fald ske i en nedde-
ler, som placeres på tragtdækket i affaldssiloen. 
 
Neddelingen af denne affaldstype skal sikre, at der kan ske en tilstrækkelig opblanding af af-
faldstypen med det øvrige affald, og at forbrændingen kan ske uden at give anledning til drifts-
mæssige problemer på grund af affaldets størrelse. 
 
 
Kreosotbehandlet træ, EAK kode 17 03 03 
Kreosotbehandlet træ, f.eks. jernbanesveller, master, bolværk mm., klassificeres som farligt 
affald, da det indeholder mere end 0,1 vægt % af det kræftfremkaldende stof kreosot. Kreosot 
er fremstillet ud fra stenkuls- eller trætjære. 
 
Det fremgår af Affald 21, at kreosotbehandlet træ i modsætning til andet imprægneret træ kan 
forbrændes. I bilag 5 til affaldsbekendtgørelsen er trykimprægneret træ, bortset fra neddelt kre-
osotbehandlet træ, defineret som ikke forbrændingsegnet. 
 
Erfaringer fra en række danske affaldsforbrændingsanlæg, herunder ovnlinje 5 på KA-
RA/NOVEREN viser, at neddelt kreosotbehandlet træ kan forbrændes under overholdelse af 
emissionsgrænseværdierne i forbrændingsbekendtgørelsen samt luftvejledningens emissions-
grænseværdi for PAH’er på 0,005 mg/m3(ref). Seneste måling af PAH’er på KA-
RA/NOVEREN’s ovnlinje 5, som er godkendt til forbrænding af kreosotbehandlet træ, blev ud-
ført den 23. marts 2008. Resultatet af denne måling viste et PAH indhold på 11 ng/m3 (ref), 
hvilket er væsentligt under den vejledende grænseværdi for PAH. 
 
Der er krav om at kreosotbehandlet træ skal være neddelt ved modtagelse. Det betyder, at det 
ikke er tilladt at neddele kreosotbehandlede træ på KARA/NOVEREN. Kravet om, at kreosot-
behandlet træ skal være neddelt, har til formål at sikre, at træet har en størrelse, så der kan 
opnås en fuldstændig forbrænding af træ og kreosot. 
 
KARA/NOVEREN har søgt om at forbrænde op til 5.000 tons kreosotbehandlet træ om året. 
Det svarer til 2,5 % af kapaciteten på ovnlinje 6 (200.000 tons/år). 
 
Der er stillet vilkår om, at der maksimalt må indfyres 1,25 tons kreosotbehandlet træ pr. time. 
Det svarer til 5 % af den indfyrede mængde på 25 tons/time. 
 
Miljøcenteret vurderer, at med disse begrænsninger i de indfyrede mængde af kreosotbehand-
let træ, som er farligt affald, bliver der ikke tale om et anlæg for forbrænding af farligt affald. 
Derimod er der tale, om et anlæg for forbrænding af dagrenovations og dagrenovationslignen-
de affald, hvor der medforbrændes farligt affald i form af kreosotbehandlet træ i en begrænset 
mængde. 
 
Miljøcenteret baserer denne vurdering på Miljøklagenævnets afgørelse af 25. marts 2004 om 
forbrænding af kreosotbehandlet træ. Afgørelsen omhandler et anlæg, der havde søgt om at 
forbrænde kreosotbehandlet træ svarende til 2-3 % af den samlede mængde affald, der årligt 
forbrændes på anlægget.  
 
Det fremgår af afgørelsen, at Miljøklagenævnet vurderer, at medforbrænding af 2-3 % kreosot-
behandlet træ ikke klassificerer anlægget til et anlæg for forbrænding af farligt affald. Afgørel-
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sen tager ikke stilling til, hvor stor en andel farligt affald skal udgøre, før der er tale om et anlæg 
for forbrænding af farligt affald.  
 
Det er miljøcenterets vurdering, at hvis andelen af farligt affald ikke overstiger 5 % af den sam-
lede årlige indfyrede mængde affald, så er der ikke tale om et anlæg for forbrænding af farligt 
affald. Dermed forbliver listepunktet for anlægget K106. 
 
Miljøcenteret vurderer på ovenstående baggrund, at kreosotbehandlet træ er forbrændingseg-
net, og at der kan gives tilladelse til at forbrænde kreosotbehandlet træ på ovnlinje 6. 
 
 
Bekendtgørelsens krav til modtagelse 
Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 1, 2 og 3 a-d beskriver krav til modtagelse af 
farligt affald. 
 
 
Ifølge punkt 1 skal den, der driver anlægget i forbindelse med modtagelse af affald, sikre sig, at 
der foreligger alle nødvendige oplysninger om affaldet til at vurdere, om det må indgå i den 
påtænkte forbrændingsproces. 
 
Miljøcenteret vurderer, at det er væsentligt, at KARA/NOVEREN sikrer sig oplysninger om, 
hvorfra det kreosotbehandlede træ oprindeligt stammer, f.eks. elselskaber, Banedanmark, eller 
private haver. Dette er indarbejdet i vilkår B18. 
 
Miljøcenteret vurderer endvidere, at det er væsentligt, at KARA/NOVEREN sikre sig oplysnin-
ger om, på hvilken virksomhed det kreosotbehandlede træ er neddelt. Dette giver miljøcenteret 
mulighed for at kontakte tilsynsmyndigheden for virksomheden, der står for neddelingen. Her-
ved kan miljøcenteret få oplysninger om neddelingen af det kreosotbehandlede træ, herunder 
om neddelingen sker separat og ikke sammen med andet trykimprægneret træ. Dette er indar-
bejdet i vilkår B18. 
 
Miljøcenteret vurderer, at dette sammen med den visuelle inspektion af hvert læs kreosotbe-
handlet træ, kan erstatte udtagning af repræsentative prøver til kontrol af det kreosotbehandle-
de træs sammensætning. Krav om visuel inspektion er indarbejdet i vilkår B18. 
 
Ifølge punkt 2 skal vægten af affaldet bestemmes. Krav herom er indarbejdet i vilkår B14. 
 
Anlægget skal ifølge punkt 3 a sikre sig, at der foreligger oplysning om affaldets oprindelse, 
dets fysiske og så vidt muligt dets kemiske sammensætning samt alle andre nødvendige op-
lysninger til at vurdere, om det er egnet til den påtænkte forbrænding. 
 
Miljøcenteret har indarbejdet krav om oplysning om det kreosotbehandlede træs oprindelse i 
vilkår B18.  
 
Kreosotbehandlet træ består af sveller og elmaster, og er dermed en forholdsvis ensartet af-
faldstype. Miljøcenteret har taget stilling til, at kreosotbehandlet træ er forbrændingsegnet. Der 
er derfor ikke behov for at vurdere, om det enkelte læs kreosotbehandlet træ er forbrændings-
egnet. Miljøcenteret vurderer derfor, at der ikke fås en væsentlig viden af relevans for forbræn-
dingen af kreosotbehandlet træ ved at stille krav om oplysninger om dets fysiske og kemiske 
sammensætning. 
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Anlægget skal ifølge punkt 3 b sikre sig, at der foreligger oplysninger om affaldets farlige egen-
skaber, hvilke stoffer det ikke må blandes med samt særlige forholdsregler ved håndteringen af 
affaldet. 
 
Kreosotbehandlet træ er farligt affald som følge af dets indhold af kreosot. Miljøcenteret vurde-
rer, at træets indhold af kreosot ikke sætter begrænsninger i forhold til, hvilket andet forbræn-
dingsegnet affald det kreosotbehandlede træ må blandes med. 
 
Miljøcenteret vurderer ikke, at der skal stilles særlige krav til håndteringen af kreosotbehandle-
de træ, da der ikke sker en neddeling af træet på forbrændingsanlægget. 
 
Anlægget skal ifølge punkt 3 c kontrollere, at det farlige affald er forsynet med den fornødne 
dokumentation i henhold til bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om import og eksport af 
affald, Rådets forordning om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og 
fra Det Europæiske Fællesskab og bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 
 
Miljøcenteret har ikke indarbejdet vilkår herom, da disse krav følger af nævnte bekendtgørelser 
og forordning. 
 
Anlægget skal i følge punkt 3 d så vidt muligt inden aflæsning, udtage repræsentative prøver til 
kontrol af affaldets sammensætning og de i punkt 1-3 angivne oplysninger. Prøverne skal op-
bevares på anlægget i mindst en måned efter forbrændingen af den sidste del af det pågæl-
dende parti farligt affald. 
 
Miljøcenteret har ikke stillet krav til udtagning af repræsentative prøver af kreosotbehandlet træ 
til kontrol af dets sammensætning. Miljøcenteret vurderer, at en prøvetagning ikke vil bidrage 
med en væsentlig ny viden i forhold til forbrænding af kreosotbehandlet træ, da der er tale om 
en forholdsvis ensartet affaldstype. Endvidere viser hidtidige erfaringer med forbrænding af 
kreosotbehandlet træ, at forbrændingen kan ske uden forøgede emissioner til følge. 
 
 
Maling- og lakaffald, EAK kode 08 01 12 og 20 01 28 
Der er alene tale om maling med MAL-kode 00-1. (MAL er forkortelsen for Måleteknisk Ar-
bejdshygiejnisk Luftbehov). Der er tale om malingrester, indtørret maling og sjatter i dunke, 
som er indsamlet på genbrugspladser eller affald fra fremstilling af maling. 
 
De fleste malinger og lakker er udstyret med en såkaldt MAL-kode, der angiver risikoen ved at 
arbejde med produktet. Mal-koden består af to tal med en streg imellem. F.eks. 1-2. Det første 
tal angiver størrelsen af sundhedsrisikoen ved at indånde dampe fra produktet. Jo højere tal 
des større risiko. Det andet tal udtrykker de sikkerhedsforanstaltninger, man skal tage ved brug 
af produktet. Jo højere tal jo bedre beskyttelse er påkrævet. Den mildeste MAL-kode er "00-1" 
og den værste "5-6". Koden er indført af hensyn til malernes arbejdsmiljø.  

 
Maling med kode 00 - er vandbaseret og indeholder ikke halogenerede organiske opløsnings-
midler eller andre farlige stoffer. Dvs. at malingaffaldet ikke kan betegnes som farligt affald. 

Miljøcenteret vurderer, at maling med MAL kode 00-1 er forbrændingsegnet, og derfor kan ind-
fyres på ovn 6. 
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Kød- og benmel, EAK 02 02 03 
Miljøcenteret vurderer, at kød- og benmel er forbrændingsegnet, og derfor kan indfyres på ovn 
6. 
 
Kød- og benmel modtages i containere, der læsses direkte ned i affaldssiloen, hvorfra det 
umiddelbart løftes op i affaldstragten med kranen. Der modtages kun ikke støvende kød- og 
benmelsfraktioner. 
 
 
Organisk affald, EAK kode 16 03 06 
Denne affaldstype omfatter organisk affald i form af produktionsserier, som ikke overholder 
specifikationerne og ubenyttede varer., f.eks. hvor udløbsdatoen er overskredet. Dette kunne 
f.eks. være chokolade, shampoo, kosmetik m.v. 
 
Miljøcenteret vurderer, at denne affaldstype er forbrændingsegnet, og derfor kan indfyres på 
ovn 6. 
 
 
Forbrændingsegnet affald fra skrotning af udtjente køretøjer, EAK kode 16 01 99 
EAK-kode 16 01 99 omfatter andet affald fra ophugning udtjente køretøjer. Det kunne f.eks. 
være forbrændingsegnet affald i form af skumplast fra sæder, interiørstof og lignende. 
 
Miljøcenteret vurderer, at denne affaldstype er forbrændingsegnet, og derfor kan indfyres på 
ovn 6. 
 
 
Affald i form af vegetabilske vævsdele, EAK kode 02 01 03 
Der er tale om tangrester fra CP-Kelco’s pektinproduktion. 
 
Miljøcenteret vurderer, at denne affaldstype er forbrændingsegnet, og derfor kan indfyres på 
ovn 6. 
 
 
Fast affald fra rensning af jord, EAK kode 19 13 02 
Der er tale om tang, som KARA/NOVERENs ejerkommuner indsamler i forbindelse med rens-
ning af stande for tang. 
 
Miljøcenteret vurderer, at denne affaldstype er forbrændingsegnet, og derfor kan indfyres på 
ovn 6. 
 
 
D. Affaldstyper, som ikke må forbrændes på ovnlinje 6 
I vilkår B3 er anført visse typer affald som ikke må modtages på KARA/NOVEREN, da indholdet 
af forurenende stoffer kan give anledning til væsentlig forurening af luftemissioner, spildevand, 
slagge eller røggasrensningsprodukter. 
 
 
Affaldsfraktioner, som kan give anledning til særlige miljøproblemer ved affaldsforbræn-
ding, f.eks. PVC, trykimprægneret træ, elektronikaffald, gips 
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Gips (CaSO4), f.eks. i gipsplader, indeholder store mængder svovl, og vil kunne give anledning 
til et væsentligt forhøjet SO2-indhold i rågassen. Dette ville kunne medføre et forøget forbrug af 
kalk til svovlrensning og en øget mængde røggasrensningsaffald. 
 
Trykimprægneret træ indeholder kobber, chrom og arsen, som vil give problemer ved forbræn-
ding. Tungmetallerne vil genfindes i slaggen eller røggasrensningsproduktet. Chrom og kobber 
vil hovedsageligt findes i slaggen og asken, mens arsen hovedsageligt vil findes i røggasrens-
ningsprodukterne, men også i aske og slagge. Dette vil kunne få konsekvenser for genanvende-
ligheden af slaggen i bygge- og anlægsarbejder. Det fremgår af Affald 21, at trykimprægneret 
træ skal anvises til deponering. 
 
Elektronikaffald indeholder store mængder tungmetaller (kobber og bly), som vil påvirke slagge-
kvaliteten, og dermed muligheden for at genanvende slaggen. Endvidere vil forbrænding af 
elektronikaffald give anledning til udledning af tungmetaller i røggasrensingsprodukter, luftemis-
sioner og spildevand. 
 
PVC indeholder klor. Tidligere blev der anvendt cadmium- og blyholdige pigmenter til indfarv-
ning af PVC-produkter. Ved forbrænding af PVC dannes saltsyre som ville skulle fjernes i røg-
gasrensningen og spildevandsrensningen. Endvidere vil forbrænding af PVC give anledning til 
udledning af tungmetaller i røggasrensingsprodukter, luftemissioner og spildevand. 
 
 
Affald, der pga. den fysiske form og tilstand kan give anledning til uregelmæssig drift, og 
deraf følgende miljøproblemer under forbrændingen 
For at sikre en kontinuerlig drift og overholdelse af emissionsgrænserne må KARA/NOVEREN 
ikke forbrænde affald der pga. af sin fysiske form kan give anledning til uregelmæssig drift, og 
deraf følgende problemer under forbrændingen. 
 
 
Affald, som ifølge lovgivningen ikke må forbrændes 
Der er tale om affald, som f.eks. dæk, elektronik og akkumulatorer, der efter anden lovgivning 
ikke må forbrændes, men skal indsamles og genanvendes. Dette affald vil pga. indhold af bl.a. 
miljøfremmede stoffer (elektronik og akkumulatorer) og svovl (dæk) kunne give anledning til 
miljøproblemer under forbrændingen. 
 
 
Farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen, med undtagelse af kreosotbehandlet 
træ 
Ovnlinje 6 er miljøgodkendt som listepunkt K106, anlæg til forbrænding af dagrenovation eller 
dagrenovationslignende affald. Ovnlinje 6 er med undtagelse af kreosotbehandlet træ ikke god-
kendt til at forbrænde farligt affald, se afsnit om kreosotbehandlet træ. Farligt affald skal til spe-
ciel behandling 
 
 
E. Modtagekontrol 
Generel modtagekontrol 
Vilkår B12 og B13 er fastsat på baggrund af kravene i forbrændingsbekendtgørelsens bilag 2, 
punkt 1 og 2. 
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Visuel kontrol 
Vilkår B14 stiller krav om visuel kontrol i forbindelse med aflæsning og opblanding af alle af-
faldslæs. 
 
Aflæsning af affald sker i de tidsrum, hvor affaldsindfyringen sker manuelt med grabben. Det 
betyder, at kranføreren visuelt kan overvåge de affaldslæs, som læsses af i affaldssiloen, og 
dermed føre visuel kontrol med det tilførte affald. Kranføreren vil, ved tilførsel af affald som ikke 
må modtages, kunne fjerne større genstande fra affaldssiloen med grabben. 
 
Aflæsning af affald sker også i det tidsrum, hvor der sker en manuel opblanding af affaldet i af-
faldssiloen med grabben. Kranføreren vil i forbindelse med opblanding af affaldet kunne føre 
visuel kontrol med affaldet i siloen, og vil ligeledes kunne fjerne større genstande fra siloen med 
grabben, hvis der er tale om affald, som ovnlinjen ikke er godkendt til at modtage. 
 
Om natten kører kranen og dermed affaldsindfyringen automatisk. Om natten sker der ingen 
opblanding af affaldet i siloen. 
 
Der er ikke stillet vilkår om visuel kontrol ved indvejning. Det skyldes, at det kun vil være muligt 
at se den øverste del af de enkelte affaldslæs. 
 
 
Stikprøvevis modtagekontrol 
Miljøcenteret har i vilkår B15 stillet krav om stikprøvevis modtagekontrol med de affaldslæs der 
modtages, undtagen dagrenovation, dagrenovationslignende affald, mellemdeponeret affald og 
kreosotbehandlet træ. Disse undtagelser er begrundet i de efterfølgende afsnit. 
 
Formålet med den stikprøvevise modtagekontrol er at kontrollere, at KARA/NOVEREN alene 
modtager de affaldstyper, som ovnlinje 6 er godkendt til at modtage. 
 
Der er stillet krav om at udvælgelsen af læs til stikprøvevis modtagekontrol skal ske ved hjælp 
af et automatisk system. Dette skal sikre at udvælgelsen ske på tilfældig basis. 
 
Kontrolhyppigheden afhænger af hvilken kontrolklasse den enkelte affaldstransportør er omfat-
tet af. Kontrolhyppigheden er fastsat til 1,7 %, 5 % og 15 % for hhv. lempet, normal og skærpet 
kontrolklasse. Ved en skærpelse eller en lempelse af kontrolklassen ændres kontrolhyppighe-
den således med en faktor 3. 
 
Som udgangspunkt er affaldstransportøren omfattet af normal kontrol.  
 
Såfremt en konkret affaldstransportør ofte har fejllæs skal KARA/NOVEREN skærpe kontrolkla-
sen for den pågældende affaldstransportør. Er der derimod tale om en affaldstransportør som 
sjældent eller aldrig har fejllæs kan KARA/NOVEREN lempe kontrolklassen. Dog kan ingen 
affaldstransportør blive fritaget for en stikprøvevis modtagekontrol. 
 
Enkelte affaldstransportører leverer få læs årligt. For at sikre, at disse transportører også under-
søges med jævne mellemrum, er der stillet krav om, at hver transportør som mimimum skal 
have udtaget 2 læs pr. år til stikprøvevis modtagekontrol. 
 
Kriterierne for hhv. skærpelse og lempelse af kontrolklasse er fastsat som tilladelige fejlprocen-
ter i de læs, der er udtaget til stikprøvevis modtagekontrol.. 
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I vilkår A2, punkt d, er der krav om, at KARA/NOVEREN skal redegøre for, hvordan de vil do-
kumentere egenkontrollen. Denne redegørelse vil også indeholde en detaljeret beskrivelse af, 
hvordan den stikprøvevise modtagekontrol udføres i praksis og de statistiske principper bag 
modtagekontrollen.  
 
Vilkår B16 stiller krav til, at KARA/NOVEREN skal føre journal over resultaterne af den stikprø-
vevise modtagekontrol. 
 
 
Mellemdeponeret forbrændingsegnet affald 
Køge Losseplads og Audebo Deponi, der begge ejes af KARA/NOVEREN, vil blive anvendt til 
mellemdeponering af forbrændingsegnet affald. 
 
Der udføres modtagekontrol med det forbrændingsegnede affald, som mellemdeponeres på 
Køge Losseplads og Audebo Deponi. Miljøcenteret vurderer derfor, at mellemdeponeret affald 
kan undtages for stikprøvevis modtagekontrol på forbrændingsanlægget. 
 
 
Dagrenovation 
Stikprøvevis modtagekontrol indebærer, at affaldet aflæsses på gulvet i aflæssehallen og gen-
nemgås. Af hygiejniske og arbejdsmiljømæssige årsager er der ikke krav om stikprøvevis mod-
tagekontrol med læs af dagrenovation og dagrenovationslignende affald i vilkår B15. 
 
 
Kreosotbehandlet træ 
Stikprøvevis modtagekontrol indebærer at affaldet aflæsses på gulvet i aflæssehallen og gen-
nemgås. Kreosotbehandlet træ er farligt affald på grund af dets indhold af kreosot, som er 
kræftfremkaldende. Det er miljøcenteret vurdering, at neddelt kreosotbehandlet træ kan inde-
holde kreosotholdigt støv, som ville blive hvirvlet op under en aflæsning og gennemgang af det 
kreosotbehandlede træ på gulvet i modtagehallen. Som følge af disse arbejdsmiljømæssige 
gener er kreosotbehandlet træ undtaget fra kravet i vilkår B15 om stikprøvevis modtagekontrol. 
 
Modtagekontrollen med kreosotbehandlet træ er i stedet reguleret af vilkår B17 og B18. Se 
særskilt afsnit om kreosotbehandlet træ i afsnittet ”B. Affaldstyper, som ovnlinje 6 er godkendes 
til at forbrænde”.  
 
 
Tørret spildevandsslam 
Tørret spildvandsslam leveres direkte til siloen for tørret spildevandsslam. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der er tale om en forholdsvis homogen affaldstype, som ikke må for-
ventes at indeholde andet affald. Dette forhold samt hygiejniske årsager er baggrunden for, at 
miljøcenteret har undtaget tørret spildevandsslam fra kravet om stikprøvevis modtagekontrol 
som beskrevet i vilkår B15. 
 
Tørret spildevandsslam er omfattet af modtagekontrollen i henhold til vilkår B12 og B13. 
 
 
Kød- og benmel 
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Miljøcenteret vurderer, at der er tale om en forholdsvis homogen affaldstype, som ikke må for-
ventes at indeholde andet affald. Dette forhold samt hygiejniske årsager er baggrunden for, at 
miljøcenteret har undtaget kød- og benmel fra kravet om stikprøvevis modtagekontrol som be-
skrevet i vilkår B15. 
 
 
F. Affaldsniveau i affaldssiloen 
Miljøcenteret vurderer, at en ensartet kvalitet og stabil brændværdi af det indfyrede affald er 
væsentlig i forhold til at opnå en stabil røggasrensning og overholdelse af de gældende emissi-
onsgrænseværdier. Derfor er det vigtigt, at affaldsniveauet i siloen ikke er højere, end der til 
stadighed kan ske en tilstrækkelig opblanding af affaldet, inden det indfyres. 
 
Affaldsniveauet kan have betydning for tilgængeligheden af affaldet i bunden af siloen, og der-
med hvor længe dette affald lagres i siloen inden indfyring. Ved længere oplagring af affald i 
bunden af siloen kan der ske en begyndende omdannelse af svovlet i affaldet til mere reaktive 
svovlforbindelser, som kan give anledning til forhøjet SO2-indhold i rågassen, jf. nedenstående 
afsnit om mellemlagret affald. Også af denne årsag er det vigtigt, at affaldsniveauet ikke er hø-
jere, end der kan sikres en tilstrækkelig opblanding af alt affaldet, også det der ligger i bunden 
af siloen. Disse forhold er baggrunden for vilkår B5.  
 
Med vilkår D4 sikres det endvidere, at affaldssiloen tømmes med grab inden den årlige revision 
af ovnlinjen. Se afsnit 3.2.6. 
 
 
G. Mellemdeponeret affald 
Det fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, at KARA/NOVEREN forventer at have til-
strækkelig forbrændingskapacitet (direkte eller indirekte via kontrakter) frem til udgangen af 
2011. Herefter vil det i en periode på 3 år frem, til ovnlinje 6 sættes i drift primo 2014, være 
nødvendigt hvert år at oplagre mindre mængder forbrændingsegnet affald, i alt 60.000 tons 
affald i løbet af de 3 år. Dette mellemdeponerede affald forventes forbrændt i løbet af ca. 1½ år 
efter den nye ovnlinje er sat i drift. 
 
KARA/NOVEREN kan allerede på nuværende tidspunkt forudse et behov for forbrænding af 
mellemdeponeret affald. Herudover viser de generelle erfaringer fra driften af forbrændingsan-
læg, at der løbende kan opstå behov for mellemdeponering af forbrændingsegnet affald. 
 
 
Reno-Sam undersøgelse 
Reno-Sam har i samarbejde med 6 forbrændingsanlæg stået for projektet ”SO2-emissioner ved 
affaldsforbrænding”. Projektet blev igangsat, da det på en række forbrændingsanlæg har været 
en udfordring at overholde forbrændingsbekendtgørelsens emissionskrav for SO2. 
 
Projektet er gennemført af Rambøll og afrapporteret i 3 delrapporter: 

• Delrapport 1: Etablering af teoretisk grundlag, Juni 2007 
• Delrapport 2: Historiske data, Juni 2007 
• Delrapport 3: Afrapportering af fuldskalaforsøg med forbrænding af mellemlagret affald, 

Juni 2007 
 
Resultatet af projektet viser bl.a., at: 
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• Mellemdeponering af affald vil sandsynligvis betyde både en opkoncentrering af svovlet 
i affaldet og en omlejring af svovl til en mere tilgængelig og reaktiv form. Det betyder, at 
der kan være en større del af svovlet i det indfyrede mellemdeponeret affald, der under 
forbrændingsprocessen omdannes til SO2 og dermed ender i rågassen. 

 
• Ved mellemlagring af affald vil der ofte ske en række redoxreaktioner. Nedbrydning af 

organisk stof vil betyde, at der hurtigt kommer anaerobe forhold, hvilket typisk vil føre til 
omdannelse af sulfat til sulfid. Hvis der efterfølgende kommer oxiderende forhold, f.eks. 
i forbrændingsprocessen, vil sulfid atter kunne omdannes til sulfat eller SO2. Den omlej-
ringsproces af svovl, der kan ske ved mellemlagring, betyder sandsynligvis, at svovlet i 
affaldet bliver mere tilgængeligt for omsætning til SO2 under forbrændingsprocessen. 

 
• Udover ændrede redoxforhold vil nedbrydning af organisk stof kunne betyde, at der 

sker en opkoncentrering af svovl i det mellemdeponerede affald. Dette skyldes, at ned-
brydningen af det organiske stof resulterer i et tab af masse, idet C og H omdannes til 
methan og CO2, mens der ikke sker et tab af svovl. Det betyder, at den relative andel af 
svovl i det omsatte affald er højere end i det friske affald. 

 
• Resultater af fuldskalforsøg på 3 forbrændingsanlæg viste, at der på alle 3 anlæg var 

en tydelig sammenhæng mellem rågassens indhold af SO2 og indfyring af mellemlagret 
affald. Ved forbrænding af mellemlagret affald blev der observeret et tydeligt højere 
indhold af SO2 i rågassen end ved forbrænding af friskt blandet affald (primært dagre-
novation) helt uden mellemlagret affald. Resultatet viste endvidere, at på 2 ud af de 3 
anlæg resulterede et forhøjet indhold af SO2 i rågassen i et forhøjet indhold af SO2 i 
rengassen. 

 
 
Opblanding af mellemdeponeret affald 
KARA/NOVEREN’s erfaringer for forbrænding af mellemlagret affald på den eksisterende ovn-
linje 5 viser bl.a.,  at det er væsentligt, at det mellemlagrede affald er blandet godt op med det 
øvrige affald, og at det mellemdeponerede affald ikke udgør mere end ca. 10 % af det indfyre-
de affald. 
 
Miljøcenteret vurderer, at resultaterne af RenoSam’s undersøgelser samt tidligere erfaringer 
med SO2-emissioner ved forbrænding af mellemdeponeret affald indikerer, at der kan være 
behov for øget fokus af driften af ovnlinje 6 i forbindelse med indfyring af mellemoplagret affald.  
 
Miljøcenteret har derfor stillet vilkår B5 om, at ved forbrænding af mellemdeponeret forbræn-
dingsegnet affald skal KARA/NOVEREN sikre en opblanding af det mellemdeponerede affald 
med det øvrige affald, så der ikke opstår miljøproblemer ved forbrænding af mellemdeponeret 
affald.  
 
Miljøcenteret har ikke et tilstrækkeligt grundlag til at stille krav til, hvor stor en andel mellemlag-
ret affald maksimalt må udgøre af den samlede indfyrede mængde. Miljøcenteret vurderer, at 
andel af mellemlagret affald der indfyres må bero på KARA/NOVEREN’s praktiske erfaringer 
med driften af ovnlinje 6 og den tilhørende røggasrensning under indfyring af mellemoplagret 
affald. Der er derfor ikke stillet vilkår om, hvor stor en andel mellemdeponeret affald må udgøre 
af den samlede indfyrede mængde. 
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Rågassens SO2-indhold 
Ovnlinje 6 forventes dimensioneret til rensning af rågas med et SO2-indhold på op til 1.500 
mg/m3 (ref). SO2-indhold i rågassen forventes at være 400 mg/m3 (ref) uden indfyring af mel-
lemlagret affald. 
 
Ovnlinje 6 får således en væsentlig forøget rensekapacitet for SO2 i forhold til den eksisterende 
ovnlinje 5, der er dimensioneret til at rense røggas med et momentant SO2-indhold på 600 
mg/m3 (ref). 
 
 
H. Temperatur og opholdstid i efterforbrændingszonen 
Det fremgår af bilag 3, punkt 1 i forbrændingsbekendtgørelsen, at anlægget skal udformes, ud-
styres, opføres og drives således, at røggasserne efter den sidste indblæsning af forbrændings-
luft på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest gunstige forhold, bliver opvarmet til en 
temperatur, der i mindst 2 sekunder er mindst 850 oC. 
 
Denne bestemmelse er baggrunden for vilkår B7. 
 
Miljøcenteret vurderer, at KARA/NOVEREN skal dokumentere, at anlægget er etableret i over-
ensstemmelse med kravene i vilkår B7. Dette skal ske ved CFD-beregninger, som beskrevet i 
vilkår B20. CFD står for Computational Fluid Dynamics. 
 
Vilkår B20 skal sikre, at KARA/NOVEREN etablerer, driver, vedligeholder og kalibrere den kon-
tinuerlige temperaturmåler. 
 
Forbrændingsbekendtgørelsen stiller i bilag 4 krav om AMS-kontrol med forbrændingstempera-
turen. Miljøcenteret tolker dette som kontinuerlig måling af temperaturen i efterforbræn-
dingskammeret, EBK-temperaturen.  
 
Forbrændingsbekendtgørelsen indeholder ikke krav til midlingstiden for EBK-temperaturen. I 
anbefaling 56 i Ref-Labs rapport nr. 39 er anført, at temperaturen i EBK bør opgøres som mid-
delværdi over 10. minutter.  Midlingstiden i vilkår B20 er baseret på denne anbefaling. 
 
 
I. Støttebrændere 
Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 3, punkt 4 stiller krav til støttebrænder. Vilkår B7 er med 
undtagelse af muligheden for at anvende flis til opstart af ovnlinjen, fastsat i overensstemmelse 
med disse krav. 
 
KARA/NOVEREN har endnu ikke lagt sig fast på hvilken type brændsel, der skal anvendes til 
støttebrænderen.  
 
KARA/NOVEREN ønsker, med undtagelse af flydende gas, mulighed for at anvende de 
brændselstyper, som forbrændingsbekendtgørelsen giver mulighed for, dvs. naturgas og fly-
dende brændsler, hvortil dispensation fra bekendtgørelsen om begrænsning af svovl indholdet i 
visse flydende og faste stoffer ikke er nødvendig. Dette er indarbejdet i vilkår B8. 
 
KARA/NOVEREN har p.t. status af afbrydelig kunde hos DONG. Med denne status er det ikke 
altid muligt at anvende naturgas som brændsel til støttebrænderen. Skulle KARA/NOVEREN’s 
status ændres til en ikke afbrydelig kunde kan naturgas blive aktuel. Naturgas ville i givet fald 
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blive leveret via en naturgasledning direkte til forbrændingsanlægget. Miljøcenteret vurderer, at 
der ikke vil være behov for at fastsætte særlige vilkår til regulering af naturgas til støttebrænde-
ren. 
 
Såfremt valget af brændsel til støttebrænder falder på olie vil der blive etableret en tank til op-
lag af brændsel til opstarts- og støttebrænderen. Denne tank er reguleret via vilkår H1-H6, 
samt N2, jf. afsnit 3.2.12. 
 
 
J. Anvendelse af flis til i opstarts- og nedlukningsfasen 
KARA/NOVEREN har søgt om at anvende flis i opstarts- og nedlukningsfasen på ovnlinje 6 
som supplement til støttebrænderen. 
 
Miljøcenteret vurderer ud fra en miljømæssig betragtning, at det kan accepteres, at der anven-
des træflis som supplement til støttebrænderen, som benytter olie eller naturgas som brænd-
sel. 
 
Det fremgår af § 1, stk. 2, punkt 4, at anlæg der udelukkende forbrænder affald, der er omfattet 
af bekendtgørelsen om biomasseaffald, ikke er omfattet af forbrændingsbekendtgørelsen. Mil-
jøcenteret vurderer, at træflis er omfattet af biomassebekendtgørelsen.  
 
Miljøcenteret vurderer på den baggrund, at anlægget ikke skal overholde emissionsgrænse-
værdierne, når der anvendes træflis som støttebrændsel, dog under forudsætning af, at der 
ikke er affald på risten. Der skal først bestemmes ½ times middelværdier og døgnmiddelværdi-
er, når der er affald på risten. 
 
Ud fra det generelle princip for begrænsning af forureningen er det miljøcenterets vurdering, at 
røggassen skal renses i den primære støvudskiller, når der anvendes træflis i opstarts- og ned-
lukningsfasen. Dette krav er indarbejdet i vilkår B7. 
 
Vilkår B8 har til formål at hindre at træflis bliver forurenet med affald, og dermed at der sam-
men med træflisen indfyres affald, før der er opnået en EBK-temperatur på 850 oC. 
 
 
K. Automatisk system, som forhindrer affaldsindfyring 
Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 3, punkt 6 foreskriver, at KARA/NOVEREN skal være 
forsynet med et automatisk system, som forhindrer affaldsindfyring i følgende situationer: 
a) under optænding før der er opnået en EBK-temperatur på 850 oC 
b) hvis EBK-temperatur på 850 oC ikke er opretholdt under driften 
c) når AMS-målinger viser, at en emissionsgrænseværdi overskrides som følge af forstyrrelser 

eller svigt af rensningsanlæg. 
 
Miljøcenteret har ikke stillet vilkår om, at ovnlinje 6 skal etableres med automatisk system, som 
forhindrer affaldsindfyring i de nævnte situationer. Dette begrundes ud fra nedenstående be-
tragtninger. 
 
Punkt a 
Miljøcenteret vurderer, at et automatisk system, som forhindrer affaldsindfyring under optæn-
ding, kan erstattes af en procedure, der beskriver, at indfyring af affald tidligst må påbegyndes, 
når der er opnået en EBK-temperatur på mindst 850 oC. 
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Punkt b 
Falder EBK-temperaturen under 850 oC, vil støttebrænderne automatisk gå i gang og genopret-
te EBK-temperaturen. Kravet om støttebrænder er indarbejdet i vilkår B8. 
 
Hertil kommer, at det ikke ville være hensigtsmæssigt automatisk at stoppe for indfyring af af-
fald, hvis årsagen til temperaturfaldet er en grab affald med lav brændværdi. I den situation ville 
det være hensigtsmæssigt at indfyre affald med en god brændværdi, så dette affald sammen 
med støttebrændere kan genoprette temperaturen. 
 
Punkt c 
Miljøcenteret vurderer, at overskridelser af emissionsgrænseværdier som følge af forstyrrelser 
eller svigt i rensningsanlæg, i tilstrækkeligt omfang er reguleret af 4/60 timers reglen, som er 
indarbejdet i vilkår C4. Denne regel giver KARA/NOVEREN mulighed for uafbrudt forbrænding i 
4 timer, hvis emissionsgrænseværdierne i kolonne A er overskredet under unormale driftsfor-
hold. KARA/NOVEREN får således 4 timer til at genoprette normal drift på anlægget.  
 
Endvidere sikrer stopkravet i vilkår C4, at ovnlinje 6 lukkes ned, hvis der er høje emissioner af 
total støv, TOC eller CO. 
 
Bekendtgørelsen definerer ikke nærmere, hvilke emissionsgrænseværdier, der i givet fald skul-
le udløse det automatiske system, som forhindrer indfyring af affald.  
 
Miljøcenteret vurderer, at 4/60 timers reglen skal vurderes i forhold til emissionsgrænseværdi-
erne i kolonne A. Hvis emissionsgrænseværdierne, der refereres til i punkt c, skulle tolkes som 
kolonne A, så ville det være i modstrid med 4/60 timers reglen, der giver KARA/NOVEREN 4 
timer til at genoprette normal drift. 
 
 
Andre danske forbrændingsanlæg 
Miljøcenteret er ikke vidende om danske forbrændingsanlæg som er udstyret med automatisk 
system, som forhindrer indfyring af affald i ovennævnte situationer. 
 
 
L. Indretning og drift i forbindelse med brand 
Brand i affaldssiloen 
Hvis der opstår brand på KARA/NOVEREN, vil det typisk ske i affaldssiloen. 
 
KARA/NOVEREN oplyser, at i tilfælde af brand i siloen, hvor der anvendes mindre mængder 
brandslukningsvand, vil vandet blive opsuget af affald i siloen, og indgå som en integreret del 
af affaldet, der brændes på ovnlinjen. 
 
Og at i tilfælde af brand, hvor der anvendes så store mængder brandslukningsvand, at det stu-
ver op i affaldssiloen, vil brandslukningsvandet blive suget op fra siloen med slamsuger og 
overført midlertidigt til tankbiler.  
 
Mindre mængder brandslukningsvand vil efterfølgende blive ført tilbage til affaldet og/eller for-
brændingen i den hastighed, det kan behandles uden forbrændingen eller røggasrensningen 
forstyrres. Hastigheden, hvormed brandslukningsvandet vil kunne føres tilbage til affaldssiloen, 
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afhænger af det aktuelle affalds brandværdi og ovnlinjens nedre grænse for brændværdi. I til-
fælde hvor affaldets brændværdi er 11,5 GJ/tons vil der kunne tilføres 10 % til affaldet, hvorved 
den resulterende brændværdi bliver 10,1 GJ/tons. En tilførselshastighed på 2,5 m3/time er ikke 
urealistisk. 
 
Større mængder brandslukningsvand, der ikke kan behandles på forbrændingsanlægget, vil 
blive ført til godkendt behandlingsanlæg for den pågældende sammensætning af brandsluk-
ningsvandet, f.eks. Kommunekemi i Nyborg. 
 
Miljøcenteret vurderer, at affaldets brændværdi vil aftage med stigende mængder brandsluk-
ningsvand i affaldssiloen. Affaldets brændværdi er betydende for EBK-temperaturen, og der-
med forbrændingen og den efterfølgende røggasrensning. Miljøcenteret vurderer derfor, at af-
faldssiloen skal indrettes, så brandslukningsvand kan fjernes fra siloen.  
 
Miljøcenteret vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at tilbageføre brandslukningsvand til 
affaldssiloen, medmindre det kan ske på en måde og i et tempo, så alle emissionsgrænsevær-
dier kan overholdes. Inden eventuel tilbageføring af brandslukningsvandet skal KA-
RA/NOVEREN vurdere, om det ville være muligt at overholde emissionsgrænseværdierne. 
Vurderes det ikke at være tilfældet må brandslukningsvandet bortskaffes på anden vis. 
 
Det er miljøcenterets vurdering, at overskridelser af emissionsgrænseværdier, som følge af 
tilbageførsel af brandslukningsvand til affaldssiloen, ikke er omfattet af reglerne om unormal 
drift. Dvs. at disse overskridelser ikke vil være omfattet af 4/60 timers reglen. Det begrundes i 
at der i givet fald ville være tale om overskridelser, som kunne være undgået ved at undlade 
tilbageførsel af brandslukningsvandet. 
 
Krav i forhold til indretning af silo samt håndtering af brandslukningsvand er indarbejdet i vilkår 
B9 og B10. 
 
 
Brand i øvrigt 
Miljøcenteret vurderer, at skulle der opstå brand i andre dele af forbrændingsanlægget end 
affaldssiloen, vil brandslukningsvandet ikke i det væsentlige adskille sig fra brandslukningsvand 
fra brande i andre bygninger. Miljøcenteret har derfor ikke stillet vilkår til brandslukningsvand 
fra disse brande. 
 
 
M. Siloer for tørret spildevandsslam, kalk, flyveaske og adsorbent 
Vilkår B11 om indretning og drift af siloer har til formål at forebygge og minimere støvudslip fra 
siloer med tørret spildevandsslam, kalk, flyveaske og adsorbent under fyldning af siloerne. 
 
Vilkåret er baseret på standard vilkår for indretning og drift af siloer på listevirksomheder omfat-
tet af hhv. listepunkt C202 (asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer …) og liste-
punkt B202 (cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier …). Standardvilkårene frem-
går af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. 
 
Der henvises i øvrigt til vilkår C5 der stiller krav til filtre på siloerne. 
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3.2.5 Luftforurening 
A. Afkasthøjde 
Miljøstyrelsens B-værdi vejledning indeholder B-værdier for CO, støv, HCl, HF, SO2, NO2, NH3, 
tungmetaller og PAH, men ikke for dioxiner og furaner. Se Tabel 3-5. B-værdier er den enkelte 
virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af forurenende stoffer i 
luften som immission. 
 
Tabel 3-5 B-værdier, hovedgruppe og klasse for stoffer 
Stof Hovedgruppe Klasse B-værdi 

(mg/m3) 
CO 2 IV 1 
Støv, inert < 10 μm 2 - 0,08 
HCl 2 III 0,05 
HF 2 II 0,002 
SO2 2 - 0,25 
NO2 2 - 0,125 
NH3 2 IV 0,3 
Pb 2 II 0,0004 
Hg 2 I 0,0001 
Cu 2 III 0,01 
Mn 2 III 0,001 
Cd 1 - 0,00001 
Ni 1 - 0,0001 
As 1 - 0,00001 
Cr 1 - 0,0001 
Tl 2 I 0,0003 
Sb 2 III 0,001 
Co 2 II 0,0005 
V 2 II 0,0003 
PAH 1 I 2,5 * 10-6 

 
 
Ovnlinje 6 forventes etableret med en ny ca. 100 meter høj ny skorsten. Røggas fra eksiste-
rende ovnlinje 5 vil fortsat blive udledt via den eksisterende 120 meter høje skorsten. 
 
 
Spredningsberegninger 
Til dokumentation af, at KARA/NOVEREN kan overholde B-værdierne ved disse skorstenshøj-
der, har KARA/NOVEREN som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse ladet udføre 
spredningsberegninger ved hjælp af OML Multi-modellen ved samtidig drift af ovnlinje 5 og 6. 
Beregningerne er udført for en receptorhøjde på 1,5 meter og 8,5 meter. Receptorhøjde på 8,5 
er valgt, da der ligger etageboliger og erhvervsbyggeri i omkring forbrændingsanlægget.  
 
Beregningerne udføres ud fra de enkelte stoffer kildestyrke. Kildestyrken er bestemt ud fra den 
maksimale tilladelige emission og røggasflowet fra hhv. ovnlinje 5 og 6. For CO, støv, HCl, HF, 
SO2, NO2 er forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænse for døgnmiddelværdien anvendt 
til bestemmelse af kildestyrken. For tungmetaller er forbrændingsbekendtgørelsens emissions-
grænser anvendt til bestemmelse af kildestyrken, og for PAH er Miljøstyrelsens vejledende 
emissionsgrænse for PAH, der fremgår af Luftvejledningen, anvendt. 
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For tungmetaller er beregningerne udført for hvert enkelt tungmetal. Endvidere er der udført 
beregninger for stofgruppen ∑(Cd, Ni, AS, Cr), da disse tungmetaller alle tilhører hovedgruppe 
1. Og for stofgruppen ∑(Cd, Tl), da forbrændingsbekendtgørelsen fastsætter én emissions-
grænse for summen af disse to tungmetaller. Og for stofgruppen ∑(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V), da forbrændingsbekendtgørelsen fastsætter én emissionsgrænse for summen af disse 9 
tungmetaller.  
 
Der er udført 2 sæt beregninger, én hvor skorstenshøjden for ovnlinje 6 er 80 meter og én hvor 
skorstenshøjden for ovnlinje 6 er 100 meter. Beregningerne for skorstenshøjden 80 meter er 
alene udført i receptorhøjde 8,5 meter. 
 
I det oprindelige forslag til udformning af ovnlinje 6 var højden på skorstenstårnet knap 115 
meter, hvilket gav en afkasthøjde på ca. 100 meter. Derfor indeholder ansøgningen også en 
OML-beregning for en skorstenshøjde på 100 meter, selvom OML-beregningerne viser at en 
skorstenshøjde på 80 meter er tilstrækkelig.  
 
I den offentlige høring af lokalplanforslaget har Roskilde Kommune modtaget flere indsigelser 
om, at skorstenstårnet bliver for dominerende i forhold til Roskilde Domkirke. For at imøde-
komme disse indsigelser er udformningen af ovnlinje 6 ændret, bl.a. er højden af skorstenstår-
net reduceret til knap 100 meter. Det betyder, at afkasthøjden bliver lavere end 100 meter. 
 
Arkitektens skitser af den ændrede udformning af ovnlinje indikerer dog, at afkasthøjden bliver 
højere end 80 meter. Miljøcenteret vurderer ikke, at den ændrede udformning betyder, at der 
skal udføres nye OML-beregninger. Miljøgodkendelsen indeholder derfor resultatet af de sam-
me OML-beregninger, som blev præsenteret i udkastet til miljøgodkendelsen. 
 
Spredningsberegninger viser, at summen af tungmetallerne cadmium, nikkel, arsen og chrom 
er det dimensionerende. Beregningerne viser endvidere, at immissionskoncentrationsbidraget 
for alle enkeltstoffer og stofgrupper overholder Miljøstyrelsens vejledende B-værdier for recep-
torhøjde 1,5 meter og 8,5 meter. 
 
Ved en skorstenshøjde for ovnlinje 6 på 100 meter opnås den maksimale immissionskoncen-
tration i en afstand af 1.200 meter og retning nordøst (40 o) for KARA/NOVEREN. 
 
Ved en skorstenshøjde for ovnlinje 6 på 80 meter opnås den maksimale immissionskoncentra-
tion i en afstand af 1.200 meter og retning nordøst (190 o) for KARA/NOVEREN. 
 
Tabel 3-6 Beregnede immissioner 
Stof Immission 

80 meter 
skorsten 

Receptorhøjde 
8,5 meter 

Immission 
100 meter 
skorsten 

Receptorhøjde 
8,5 meter 

Immission 
100 meter 
skorsten 

Receptorhøjde 
1,5 meter 

B-værdi 
(mg/m3) 

CO 0,0137 0,011 0,0109 1 
Støv 0,00137 0,0011 0,00109 0,08 
HCl 0,00137 0,0011 0,00109 0,05 
HF 0,000137 0,00011 0,000109 0,002 
SO2 0,00685 0,0055 0,00545 0,25 
NO2 0,0137 0,011 0,0109 0,125 
NH3 0,00137 0,0011 0,00109 0,3 
Pb 0,0000137 0,000011 0,0000109 0,0004 
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Stof Immission 
80 meter 
skorsten 

Receptorhøjde 
8,5 meter 

Immission 
100 meter 
skorsten 

Receptorhøjde 
8,5 meter 

Immission 
100 meter 
skorsten 

Receptorhøjde 
1,5 meter 

B-værdi 
(mg/m3) 

Hg 0,0000069 0,0000055 0,0000055 0,0001 
Cu 0,0000137 0,000011 0,0000109 0,01 
Mn 0,0000206 0,0000165 0,0000164 0,001 
Cd 0,00000345 0,0000028 0,0000027 0,00001 
Ni 0,0000069 0,0000055 0,0000055 0,0001 
As 0,0000014 0,0000011 0,0000011 0,00001 
Cr 0,0000069 0,0000055 0,0000055 0,0001 
Tl 0,00000345 0,0000028 0,0000027 0,0003 
Sb 0,0000027 0,0000022 0,0000022 0,001 
Co 0,0000027 0,0000022 0,0000022 0,0005 
V 0,0000027 0,0000022 0,0000022 0,0003 
PAH 0,0000007 0,0000006 0,0000005 2,5 * 10-6 
ΣCd, Ni, As, Cr 0,0000185 0,0000149 0,0000147 0,000032) 
ΣCd, Tl 0,0000069 0,0000055 0,0000055 0,00001942) 
Σ 9 tungmetaller1) 0,0000712 0,0000572 0,0000567 0,0002052) 

1) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 
2) B-værdien er beregnet I henhold til Luftvejledningens retningslinjer. 
 
 
Vurdering og begrundelse for vilkår 
Miljøcenteret vurderer, at det er dokumenteret at forbrændingsanlægget ved samtidig drift af 
ovnlinje 5 og 6 vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende B-værdier udenfor skel med en 
god margin. 
 
Godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, punkt 1 foreskriver, at der for hvert afkast skal 
fastsættes emissionsgrænser, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast. 
 
I vilkår C1 er afkasthøjden fastsat til minimum 80 meter. Afkasthøjden er fastsat på baggrund af 
OML-beregninger. 
 
I OML-beregninger er anvendt røggasflow på 150.983 Nm3/time ved aktuelle betingelser, hvil-
ket svarer til 158.789 Nm3/time ved referencebetingelser. Det maksimal tilladelige røggasflow i 
vilkår C1 er fastsat 175.000 Nm3/time ved referencebetingelser hvilket svarer til den oprundede 
værdi af 158.789 Nm3/time + 10 %. Med tillægget på 10 % bliver der rum til de variationer der 
vil være i røggasflowet ved affaldsforbrænding. 
 
Emissionsgrænseværdierne for de enkelte stoffer er fastsat i vilkår C2. 
 
Kravet til emissionsgrænseværdier og maksimalt røggasflow, d.v.s. kildestyrken, skal sammen 
med krav til afkasthøjden sikre, at ovenstående B-værdier overholdes ved driften af forbræn-
dingsanlægget. 
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B. Luftemissioner 
 
Emissionsgrænseværdier 
Emissionsgrænseværdier generelt 
Miljøcenteret vurderer i afsnit 3.2.20, at der ikke er grundlag for at skærpe bekendtgørelsens 
grænseværdier for parametrene CO, total støv, TOC, HCl, HF, SO2 og NOx, tungmetaller samt 
dioxiner og furaner med henvisning til BREF-noten for forbrændingsanlæg 
 
Emissionsgrænseværdierne i form af døgnmiddelværdier og ½ times middelværdier for para-
metrene total støv, TOC, HCl, HF, SO2 og NOx i vilkår C2, og emissionsgrænseværdierne for 
tungmetaller samt dioxiner og furaner i vilkår C3, er derfor fastsat i overensstemmelse med 
grænseværdierne i forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7. 
 
 
Emissionsgrænseværdier for CO 
Emissionsgrænseværdier i form af døgnmiddelværdi og ½ times middelværdi for CO er fastsat 
i overensstemmelse med grænseværdierne i forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7, punkt e. 
Bilag 7 indeholder også en 10 minutter middelværdi for CO på 150 mg/m3(ref), som mindst 95 
% af alle målinger skal overholde, som alternativ til emissionsgrænseværdien for ½ times mid-
delværdien for CO.  
 
På mødet den 12. januar 2004 mellem Elsam, Miljøstyrelsen og Ref-Lab blev det vedtaget, at 
der ikke kontrolleres for 10 minutters middelværdier for CO, men for ½ times middel i stedet.  
På denne baggrund har miljøcenteret ikke indarbejdet bekendtgørelsens 10 minutters middel-
værdi for CO i vilkår C2. 
 
 
Emissionsgrænseværdier for HF 
Miljøcenteret har jf. delafsnittet ”Egenkontrol” vurderet, at AMS kontrol med HF-emissionen kan 
undlades, og at der i stedet udføres præstationskontrol med HF. Emissionsgrænserne i form af 
½ times- og døgnmiddelværdier i bilag 7 til forbrændingsbekendtgørelsen er baseret på, at der 
udføres AMS-kontrol med HF. Hverken forbrændingsbekendtgørelsen eller -direktivet indehol-
der en emissionsgrænse, hvis kontrollen med HF-emissionen ske via præstationskontrol.  
 
Miljøcenteret vurderer, at en emissionsgrænse på 2 mg/m3 (ref) for HF vil være rimelig, når der 
er tale om kontrol i form af præstationskontrol. Emissionsgrænsen svarer til forbrændingsbe-
kendtgørelsens grænseværdi for ½ times middelværdien i kolonne B, dvs. grænseværdien for 
97 % fraktilen af ½ timemiddelværdien ved AMS-kontrol. 
 
 
Emissionsgrænseværdier for PAH 
Der er fastsat emissionsgrænseværdi for PAH, da KARA/NOVEREN har tilladelse til at for-
brænde kreosotbehandlet træ. Ved forbrænding af kreosotbehandlet træ dannes PAH. Se af-
snit 3.2.4. 
 
I følge Luftvejledningen, vejledning nr. 2/2001 gælder en vejledende emissionsgrænse for 
PAH’er på 0,005 mg/m3(ref) (omregnet til benz[a]pyren-ækvivalenter efter retningslinjerne i 
Luftvejledningen) ved en massestrøm større end 25 mg/time.  
 
Der foreligger ikke oplysninger om massestrømmen af PAH før rensning. 
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Den eksisterende ovnlinje 5 er godkendt til at forbrænde kreosotbehandlet træ. I marts måned 
2008 er der udført præstationskontrol for PAH’er på ovnlinje 5. Resultatet viste en emission på 
11 ng/m3 (ref). 
 
På ovnlinje 6 forventes et maksimalt røggasflow på 151.000 m3/time. Ved en emission på 11 
ng/m3 (ref) ville der være en massestrøm af PAH på 1,7 mg/time efter rensning. Ved en emis-
sion på den vejledende emissionsgrænseværdi på 0,005 mg/m3(ref) ville der være en masse-
strøm af PAH på 755 mg/time efter rensning. 
 
Miljøcenteret vurderer på denne baggrund, at massestrømmen af PAH’er før rensning vil kunne 
overskride massestrømsgrænsen ved forbrænding af kreosotbehandlet træ. Der er derfor fast-
sat en emissionsgrænse for PAH’er i overensstemmelse med Luftvejledningen, nemlig 0,005 
mg/m3(ref). Emissionsgrænsen skal alene dokumenteres overholdt i forbindelse med forbræn-
ding af kreosotbehandlet træ. 
 
 
Emissionsgrænseværdier for NH3 
Rensningen af røggassen for NOx vil ske ved hjælp af SNCR-metoden, dvs. anlæg hvor NOx 
reagerer med urea eller ammoniak uden at indgå i en katalytisk proces. KARA/NOVEREN har 
valgt at anvende ammoniak i deres SNCR-anlæg.  
 
Skal der fjernes mere end 60-80 % NOx, skal tilsætningen af reagent (ammoniak) øges, hvilket 
kan føre til emission af ammoniak (ammoniak-slip). Figur 2.49 i BREF-dokumentet viser sam-
menhængen mellem ammoniak-slippet, reaktionstemperatur og NOx reduktion. Det fremgår af 
figuren, at ammoniakslippet falder ved stigende temperatur. Ved en reaktionstemperatur på 
1.000 oC vil ca. 85 % af NOx blive reduceret og der vil være et ammoniakslip på ca. 15 %. 
 
Det fremgår af kapitel 3.2.1 i BREF-dokumentet (emissioner til luft), at emission af NH3 kan op-
stå pga. af overdosering af ammoniak eller dårlig kontrol af tilsætning af ammoniak. Emissionen 
ligger normalt i intervallet 1 til 10 mg/m3, og i gennemsnit på 4 mg/m3. 
 
Tabel 3.8 i BREF-dokumentet indeholder data for emission af NH3 fra en række anlæg, der for-
brænder husholdningsaffald. Døgnmiddelværdier ved kontinuerte målinger er angivet til < 0,1 - 
3 mg/m3. Halvtimes- middelværdier (ved kontinuerte målinger) er angivet til 0,55 – 3,55 mg/m3. 
Andre steder i BREF-dokumentet angives dog andre emissionsintervaller, f.eks. i kapitel 4.4.4.2 
(5 – 30 mg/m3 som døgnmiddelværdi ved AMS-målinger). 
 
I BAT reference nr. 35 er emissionsniveauerne for ammoniak, der kan betragtes som BAT, an-
givet til: 

• < 10 mg/m3 ved stikprøvemålinger 
• 1 – 10 mg/m3 for halvtimes-middelværdier 
• < 10 mg/m3 for døgnmiddelværdier[1] 

Miljøcenteret vurderer på baggrund af ovenstående, at emissionsgrænseværdien for NH3 skal 
fastsættes til 10 mg/m3(ref). 
 

 
Tidsrum, hvor emissionsgrænseværdier skal overholdes 

                                                 
[1] Split view: nogle medlemsstater og NGO anfører, at BAT-niveauet er < 5 mg/m3 for døgnmiddelværdien. 
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Tidsrum for overholdelse af emissionsgrænseværdier for CO 
Forbrændingsbekendtgørelsen og -direktivet er uklare i forhold til, hvornår emissionsgrænse-
værdier for CO gælder. 
 
I bilag 8 til bekendtgørelsen er den generelle regel for overholdelse af emissionsgrænseværdi-
erne i bilag 7 anført. Det fremgår bl.a. af reglen, at ½ times middelværdier og 10 minutters mid-
delværdier bestemmes indenfor den faktiske driftstid, der ikke omfatter antændings- og ud-
brændingsfasen, hvis der ikke forbrændes affald på risten i disse perioder. 
 
I bilag 7 punkt e til bekendtgørelsen er der fastsat grænseværdier for luftemissionen af bl.a. 
CO, i form af døgnmiddelværdi og enten 95 %-fraktil af 10 minutters middelværdi over 24 timer 
eller 100 % fraktil af ½ times middelværdier over 24 timer. I overskriften til disse emissions-
grænser er anført, at emissionsgrænserne ikke gælder i antændings- og udbrændingsfasen.  
 
Det er ikke præciseret, om der gælder særlige regler, hvis der er affald på risten i antændings- 
eller udbrændingsfasen. 
 
For CO er der således ikke fuld overensstemmelse mellem den generelle regel i bilag 8 og den 
specifikke regel i bilag 7 punkt e. 
 
Det nuværende forbrændingsdirektiv er en sammensmeltning af tidligere direktiver om hhv. 
forbrænding af farligt affald og forbrænding af husholdningsaffald. 
 
Miljøcenteret vurderer, at disse direktiver, der går forud for det nuværende direktiv, kan anven-
des til fortolkning af, hvornår emissionsgrænserne gælder for CO. 
 
I direktivet om forbrænding af farligt affald er fastsat samme grænseværdier for CO som i det 
nuværende direktiv og i forbrændingsbekendtgørelsen. I direktivet om forbrænding af farligt 
affald er alene anført en generel regel, som svarer til den generelle regel i bilag 8 til forbræn-
dingsbekendtgørelsen. I direktivet om forbrænding af farligt affald er der således ikke anført en 
specifik regel for overholdelse af emissionsgrænserne for CO. 
 
På ovenstående baggrund vurderer miljøcenteret, at der kun gælder den generelle regel for 
overholdelse af emissionsgrænseværdier i bilag 8 til forbrændingsbekendtgørelsen. Dvs. der 
gælder ingen særlige regler for CO. 
 
Emissionsgrænseværdierne i vilkår C2, der omfatter CO gælder således i den faktiske driftstid, 
der er defineret som det tidsrum, hvor der forbrændes affald på risten, inkl. antændings- og 
udbrændingsfasen, så længe der er affald på risten 
 
 
Tidsrum for overholdelse af emissionsgrænseværdier for øvrige parametre 
Forbrændingsbekendtgørelsen indeholder ikke specifikke regler for de øvrige parametre. Disse 
parametre er omfattet af den generelle regel i bilag 8. 
 
Emissionsgrænseværdierne i vilkår C2, der omfatter parametrene total støv, HCl, TOC, SO2, 
og NOx, gælder således i den faktiske driftstid, der er defineret som det tidsrum, hvor der for-
brændes affald på risten, inkl. antændings- og udbrændingsfasen, så længe der er affald på 
risten 
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C. Unormale driftssituationer 
Vilkår C4 om unormale driftssituationer er baseret på bestemmelserne i forbrændingsbekendt-
gørelsens § 13, stk. 1 og 2. 
 
 
4/60 timers reglen - generelt 
Det fremgår af § 13, stk. 1, at på de forbrændingslinjer, der er knyttet til det samme røggas-
rensningsanlæg på et anlæg, må der i tilfælde, hvor emissionsgrænseværdierne er overskre-
det, kun ske en uafbrudt forbrænding af affald i højst 4 timer. Disse forbrændingslinjer må un-
der sådanne betingelser højst være i drift i 60 timer over et år. 
 
Den nye ovnlinje 6 og den eksisterende ovnlinje 5 får hvert sit røggasrensningsanlæg. 4/60 
timers reglen finder derfor separat anvendelse for de to ovnlinjer.  
 
 
Definition af unormal driftssituation 
Forbrændingsbekendtgørelsen skelner mellem normale driftssituationer, hvor emissionsgræn-
seværdierne i bilag 7 skal være overholdt, og unormale driftssituationer, hvor 4/60 timers reg-
len træder i kraft. Hverken bekendtgørelsen eller direktiver definerer, hvad der skal forstås ved 
unormale driftssituationer.  
 
Miljøcenteret vurderer, at eksempelvis svigt i røggasrensningsanlægget eventuelt kan være en 
unormal driftssituation. Anlægget ville i en sådan situation være omfattet af 4/60 timers reglen. 
Miljøcenteret kan ikke på det foreliggende grundlag komme med en entydig definition af begre-
bet unormale driftssituationer. 
 
Miljøcenteret har i vilkår C12 stillet krav om indberetning af årsager til overskridelser af emissi-
onsgrænseværdierne samt beskrivelse af afhjælpende foranstaltninger. Miljøcenteret vil på 
baggrund af disse indberetninger opsamle en viden og erfaring om unormale driftssituationer. 
Denne erfaringsopsamling vil eventuelt på sigt kunne danne grundlag for en definition af 
”unormale driftssituationer”.  
 
Ind til denne erfaring foreligger, vil miljøcenteret på baggrund af KARA/NOVEREN’s kvartalvise 
indberetning af unormale driftssituationer tage stilling til, om de indberettede unormale driftssi-
tuationer efter miljøcenterets vurdering kan betragtes som unormale driftssituationer. Det er 
således miljøcenteret, der i sidste ende afgør, om der er tale om en unormal driftssituation. 
 
Vilkår C12 er fastsat til brug for miljøcenterets konkrete vurdering af om den enkelte årsag kan 
betragtes som unormal driftssituation, samt til brug for miljøcenterets erfaringsopsamling  
 
 
4 timers reglen 
Hverken bekendtgørelsen eller direktivet specificerer, hvilke emissionsgrænseværdier, der 
maksimalt må overskrides i 4 timer.  
 
På møde den 15. januar 2004 mellem Elsam, Referencelaboratoriet og Miljøstyrelsen definere-
de Miljøstyrelsen den grænseværdi, der henvises til i forbrændingsbekendtgørelsens § 13, stk. 
1, som værende A-kravet i forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7. 
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A-kravet er således indarbejdet i vilkår C4 for parametrene total støv, SO2, NOx og HCl i forhold 
til 4 timers reglen.  
 
A-kravet for TOC er ikke indarbejdet i vilkår C4 i forhold til 4 timers reglen. Det skyldes, at be-
kendtgørelsens stopkrav i forhold til TOC er sammenfaldende med A-kravet. Ved overskridel-
ser af A-kravet for TOC i unormale driftssituationer skal anlægget således lukkes ned. 
 
Der er ikke et A-krav for CO. Emissionsgrænseværdien for CO på 100 mg/m3(ref) kan betrag-
tes som et A-krav, da denne grænseværdi gælder ½ times middelværdier i en hvilken som 
helst 24 timers periode. Denne grænseværdi er dog sammenfaldende med bekendtgørelsens 
stopkrav til CO. Emissionsgrænsen for CO er derfor ikke indarbejdet i vilkår C4 i forhold til 4 
timers reglen. 

 
 
Fortolkning af hvilket tidsrum 4/60 timers reglen dækker over 
Forbrændingsbekendtgørelsen definerer ikke, om de hhv. 4 timer og 60 timer omfatter a) tids-
rummet fra problemet med en unormal driftssituation opstår til indfyring af affald ophører, eller 
b) tidsrummet fra problemet med en unormal driftssituation opstår til alt affald på risten er ud-
brændt.  
 
Det er således ikke klart om de typisk 1½-2 timer, der går fra indfyring af affald ophører til alt 
affald på risten er forbrændt, indgår i de 4/60 timer. 
 
Anbefaling 58 i Ref-Labs rapport nr. 39 forholder sig til denne problemstilling. 
 
Anbefaling nr. 58: Når emissionen af en røggasparameter berøres af de grænser, der reguleres af 

4/60 timers reglen eller stopkrav, bør anlægget opgøre følgende: 
1. Den tid, der går fra problemet opstår til indfyring af affaldet ophører, bør regi-

streres i forbindelse med forbrug af de 60 timer.  
2. Miljørapporten bør fortsætte, indtil der ikke er mere affald på risten.  

 
 
Miljøcenteret har indarbejdet fortolkningen i anbefaling nr. 58 om, at tiden medregnes indtil ind-
fyring af affald ophører, i vilkår C4. 
 
Skulle der opstå en unormal driftssituation, som ikke kan løses inden for de tilladelige 4 timer, 
så forudsætter Miljøcenteret, at KARA/NOVEREN lukker ovnen ned, iværksætter en tilbunds-
gående undersøgelse af årsagen til en unormal driftssituation og afhjælper denne inden ovnen 
sættes i drift på ny. 
 
 
60 timers reglen 
Emissionsgrænseværdierne, fortolket som A-kravet for total støv, SO2, NOx og HCl, må ifølge 
bekendtgørelsen maksimalt være overskredet i 60 timer over et år under unormal drift. Hverken 
bekendtgørelsen eller direktivet definerer, om der ved et år forstås et kalenderår eller løbende 
år. 
 
På mødet den 15. januar 2004 mellem Miljøstyrelsen, Elsam og Ref-Lab har Miljøstyrelsen 
oplyst, at: ”Anlæggene skal senest i forbindelse med årsopgørelsen vælge mellem enten ”7b) 
A” eller ”7b) B” kravet. Valget gør sig gældende for et kalenderår ad gangen, og …”. 
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Miljøstyrelsen vurderer således, at emissionsgrænseværdierne i forbrændingsbekendtgørel-
sens bilag 7 skal vurderes indenfor et kalenderår. Miljøcenteret vurderer derfor, at det samme 
må gøre sig gældende i forhold til 4/60 timers reglen. Miljøcenteret tolker således, at 4/60 ti-
mers reglen skal vurderes indenfor et kalenderår. 
 
De 60 timer gælder summen af ½ times middelværdier, der i løbet af kalenderåret overskrider 
grænseværdierne omfattet af 4 timers reglen (total støv, SO2, NOx og HCl) i vilkår C12 under 
unormale driftssituationer. Dette er illustreret i nedenstående eksempel. 
 
Eksempel: En ovnlinje har under unormale driftssituationer i løbet af et kalenderår har over-

skredet A-kravet for hhv. HCl i 3½ time, totalstøv i 0 timer, NOx i 3 og SO2 i 4 timer 
i løbet af et kalenderår. Denne ovnlinje har i alt overskredet A-krav i 10½ timer 
(3½+0+3+4 timer) ud af de 60 timer, hvor A-kravet må være overskredet under 
med unormale driftssituationer. 

 
Bekendtgørelsens 60 timers regel er indarbejdet i vilkår C4. 
 
 
Fortolkning af 4/60 timers reglen i forhold til A-kravet 
Under normale driftssituationer skal ovnlinje 6 overholde emissionsgrænseværdierne i vilkår 
C2. Disse er fastsat på baggrund af bilag 7 i forbrændingsbekendtgørelsen. For ½ times mid-
delværdierne kan KARA/NOVEREN vælge enten at overholde kolonne A eller kolonne B. Val-
get gælder alle parametre. Vælger KARA/NOVEREN kolonne A betyder det, at alle ½ times 
middelværdier skal overholde emissionsgrænserne for kolonne A. 
 
Under unormale driftssituationer træder 4/60 timers reglen i kraft. Som tidligere nævnt tolker 
miljøcenteret emissionsgrænserne i tilknytning til 4/60 timers reglen som værende A-kravet 
(kolonne A). 
 
Hverken forbrændingsbekendtgørelsen eller -direktivet beskriver, om overtrædelser af A-kravet 
under unormale driftssituationer indgår i vurdering af, om kolonne A kravet er overholdt. 
 
Direktivet om forbrænding af farligt affald, der blev ophævet ved udstedelse af det nuværende 
direktiv om affaldsforbrænding, indeholdt også en 4/60 timers regel, som dog ikke er fuldstæn-
dig enslydende med 4/60 timers reglen i det nuværende forbrændingsdirektiv. 
 
I direktivet om forbrænding af farligt affald er anført regler for vurdering af, om emissionsgræn-
seværdierne (under normale driftssituationer) er overholdt. Heraf fremgår, at de gennemsnits-
værdier, der bestemmes i perioder omfattet af 4/60 timers reglen, ikke medregnes ved vurde-
ringen af, om emissionsgrænseværdierne er overholdt. 
 
I bilag 6B til bekendtgørelsen om store fyr er anført, at ved vurdering af målingerne i forhold til 
emissionsgrænseværdierne tages der ikke hensyn til de tidsrum, hvor røggasrensningsanlæg-
get ikke fungerer korrekt eller svigter. 
 
Miljøcenteret vurderer ud fra en parallelbetragtning til reglerne i tidligere direktiv om forbræn-
ding af farligt affald og i gældende bekendtgørelse om store fyr, at overskridelser af kolonne A, 
som er omfattet af 4/60 timers reglen, ikke indgår i vurderingen af, om ovnlinjen i normale 
driftssituationer overholder kravet i kolonne A for parametrene total støv, SO2, NOx og HCl.  
 



 

Miljøgodkendelse af ovnlinje 6 69

Dette kan være betydende for de kalenderår, hvor KARA/NOVEREN måtte vælge at overholde 
emissionsgrænseværdierne i kolonne A i vilkår C2. 
 
 
Samlet fortolkning af 4/60 timers reglen 
I Tabel 3-7 er vist en oversigt over miljøcenterets fortolkning af 4/60 timers reglen under unor-
male driftssituationer, og sammenholdt med reglerne, der gælder under normale driftssituatio-
ner. 
 
 
Tabel 3-7 Tolkning af 4/60 timers reglen 

  

Affaldsind-
fyring 

Overskri-
delse1) ind-
går i vurde-
ring af ko-
lonne A 

Overskri-
delse1) ind-
går i vurde-
ring af ko-
lonne B 

 Overskri-
delse1) re-
gistreres 
efter 60 

timers reg-
len 

Miljø-
målinger 

Ja, men  
maks. i  
4 timer 

Nej 
 

Nej Ja Ja Unormal 
drift 

Nej Nej Nej Nej Ja 
Ja Ja Ja Nej Ja 

Affald 
på 

risten 
 Normal 

drift Nej Ja Ja Nej Ja 
1) Overskridelse emissionsgrænser for parametrene total støv, SO2, NOx og HCl 
 
 
 
Stopkrav 
Det fremgår af § 13, stk. 2, at for forbrændingsanlæg må følgende emissionsgrænseværdier, 
bestemt som ½ times middelværdier, ikke overskrides: 1) totalstøv: 150 mg/m3 (ref), 2) TOC: 
20 mg/m3 (ref) og 3) CO: 100 mg/m3 (ref). 
 
Stopkravet for TOC svarer til ½ times middelværdien i kolonne A for TOC. Stopkravet for CO 
svarer til emissionsgrænseværdien for ½ times middelværdier for CO. 
 
Bekendtgørelsens stopkrav for totalstøv, TOC og CO er indarbejdet i vilkår C4. 
 
 
CO 
Miljøcenteret har lempet i forhold til forbrændingsbekendtgørelsens stopkrav for CO. Lempel-
sen består i, at ovnlinje 6 kan forsætte driften, selvom emissionsgrænseværdien for CO på 100 
mg/m3(ref) er overskredet. 
 
Miljøcenteret begrunder dette i, at overskridelser af stopkravet for CO næppe i sig selv er et 
miljøproblem, men en indikator for dårlig forbrænding. Med denne lempelse får KA-
RA/NOVEREN mulighed for at genoprette normal drift uden at lukke ovnlinjen ned. Denne lem-
pelse kan være en miljømæssig fordel i situationer, hvor det inden for en kort tidshorisont er 
muligt at genoprette normal drift, idet der ofte er høje emissioner forbundet med opstart og ned-
lukning af en ovnlinje. 
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Disse overskridelser af stopkravet for CO skal tælles med i de 60 timer, som ovnlinje 6 maksi-
malt må overskride emissionsgrænserne i vilkår C4. 
 
I princippet skal affaldsindfyringen stoppes, når stopkravet for støv eller TOC i vilkår C12 over-
skrides. Miljøcenteret vurderer dog, at der i praksis kan gå et tidsrum fra problemet konstateres 
til affaldsindfyringen stoppes. Det fremgår af anbefaling 58 i Ref-Labs rapport 38, at denne tid 
skal indregnes i de 60 timer. 
 
Anbefaling nr. 58: Når emissionen af en røggasparameter berøres af de grænser, der reguleres af 

4/60 timers reglen eller stopkrav, bør anlægget opgøre følgende: 
3. Den tid, der går fra problemet opstår til indfyring af affaldet ophører, bør regi-

streres i forbindelse med forbrug af de 60 timer.  
4. Miljørapporten bør fortsætte, indtil der ikke er mere affald på risten.  

 
Støv og TOC 
I vilkår C4 er der derfor fastsat, at tiden fra overskridelse af stopkrav for støv eller TOC til af-
faldsindfyringen stoppes skal indregnes i de 60 timer. 
 
 
Egenkontrol med 4/60 timers reglen og stopkravet 
Vilkår C12 indeholder krav til KARA/NOVEREN’s egenkontrol med, at 4/60 timers reglen og 
stopkravet er overholdt. 
 
 
D. Egenkontrol med luftemissioner 
I forbrændingsbekendtgørelsens bilag 4 er anført, at prøvetagning og analyse af samtlige stof-
fer, herunder dioxin og furaner, skal udføres efter CEN-standarder. Dette krav er indarbejdet i 
vilkår C6 om præstationskontrol. 
 
 
AMS-kontrol 
I bilag 4 til forbrændingsbekendtgørelsen er der krav om AMS-kontrol af NOx, CO, totalstøv, 
TOC, HCl, HF og SO2 og AMS-kontrol af hjælpeparametrene ilt, tryk, temperatur og vanddamp 
i røggassen. 
 
Det fremgår af forbrændingsbekendtgørelsens bilag 4, at AMS-kontrol med HFkan undlades, 
hvis behandlingen af HCl sker på en måde, der sikrer, at emissionsgrænseværdien for ½ times 
middelværdien for HCl ikke overskrides. AMS-kontrollen skal i så fald erstattes af præstations-
kontrol. 
 
KARA/NOVEREN anfører i ansøgning om miljøgodkendelse af ovnlinje 6, at grundet valget af 
vådskrubning af røggassen opfylder røggasrensningsanlægget forbrændingsbekendtgørelsens 
kriterium for at undlade kontinuerlig måling af HF, hvorfor kontrol med røggassens indhold af 
HF vil blive foretaget ved præstationskontrol. 
 
KARA/NOVEREN har valg våd røggasrensning. Rensningen for HCl vil primært ske i quenchen 
og HCl-skrubberen, men også i SO2-skrubberen. KARA/NOVEREN oplyser, at der med den 
valgte røggasrensning forventes ½ times middelværdier for HCl < 10 mg/m3(ref) og døgnmid-
delværdier for HCl < 5 mg/m3(ref). 
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Rensningen for HF sker primært i SO2-skrubberen, men også i quenchen og HCl-skrubberen. 
KARA/NOVEREN oplyser, at der med den valgte røggasrensning forventes ½ times middel-
værdier for HF < 1 mg/m3(ref) og døgnmiddelværdier for HF < 0,2 mg/m3(ref). 
 
Miljøcenteret vurderer på baggrund af de forventede emissioner af HCl og HF, at forbræn-
dingsbekendtgørelsens kriterier for at undlade AMS-kontrol med HF er opfyldt. Miljøcenteret 
har derfor ikke stillet til AMS-kontrol med HF, men til præstationskontrol med HF.  
 
Miljøcenteret vil dog meddele påbud om AMS-kontrol med HF, hvis resultater af AMS-
kontrollen med HCl viser overskridelser af emissionsgrænserne (½ times middelværdier) for 
HCl i vilkår C2, eller hvis præstationskontrollen med HF viser overskridelser af emissionsgræn-
sen for HF i vilkår C3. 
 
Krav om AMS-kontrol i vilkår C7 omfatter derfor parametrene NOx, CO, totalstøv, TOC, HCl, og 
SO2 samt til hjælpeparametrene ilt, tryk, temperatur og vanddamp i røggassen. 
 
 
Præstationskontrol 
Tungmetaller, HF, dioxiner og furaner 
I bilag 4 til forbrændingsbekendtgørelsen er der krav om 2 årlige præstationskontroller med 
tungmetaller, dioxiner og furaner, dog mindst én kontrol hver tredje måned i de første 12 må-
neder anlægget er i drift. Endvidere er der krav om 2 årlige præstationskontroller med HF, hvis 
der ikke udføres AMS-kontrol, dog mindst én kontrol hver tredje måned i de første 12 måneder 
anlægget er i drift. 
 
Miljøcenteret har indarbejdet disse krav til præstationskontrol for tungmetaller, dioxiner og fura-
ner samt HF i vilkår C6. 
 
I forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7 er anført, at prøvetagningsperioden for tungmetaller er 
mindst 30 minutter og højst 8 timer, og for dioxiner er anført en prøvetagningsperiode på 
mindst 6 timer og højst 8 timer. I forbrændingsbekendtgørelsens bilag 4 er anført, at præstati-
onskontrol med HF foretages med en måletid på 30 minutter. 
 
Forbrændingsbekendtgørelsen tager ikke stilling til, om målingerne af tungmetaller, dioxiner og 
furaner samt HF skal bestå af en enkelt, dobbelt eller tredobbelt bestemmelse. 
 
Det fremgår af Ref-Labs nyhedsbrev fra oktober 2007, at Miljøstyrelsen har taget stilling til 
spørgsmålet, og har besluttet, at præstationskontrol på affaldsforbrændingsanlæg består af 3 
enkeltmålinger, dog kun 2 for dioxiner og furaner. Dette er indarbejdet i anbefaling nr. 52 om 
krav til præstationskontrol i Ref-Labs rapport nr. 39.  
 
Anbefaling nr. 52: Som udgangspunkt bør der ved præstationskontrol foretages tre enkeltmålinger, 

minimum af 1 times varighed. 
 For dioxiner og furaner gælder dog, at der udtages to prøver med en prøvetag-

ningstid på 6-8 timer. 
 
Miljøcenteret har indarbejdet disse krav til præstationskontrol i vilkår C6. 
 
Kravet om, at en præstationskontrol skal bestå af 3 enkeltmålinger af hver en times varighed er 
i tråd med de eksisterende anbefalinger i afsnit 5.2.4.5 i Luftvejledningen. 
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Tilsvarende er kravet om 2 prøver á 6-8 timer for dioxiner og furaner i tråd med afsnit 5.3.3.2 i 
Luftvejledningen, der bl.a. omhandler prøvetagning ved dioxinanalyser.  
 
Der er tale om en skærpelse i forhold til forbrændingsbekendtgørelsens regler om egenkontrol 
med tungmetaller og HF, da kravet til måletiden øges fra 30 minutter til 3 gange 1 time. For-
brændingsbekendtgørelsen giver dog hjemmel til skærpelse i forhold til bekendtgørelsen. Den-
ne hjemmel fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, som siger, at godkendelsesmyndigheden 
kan stille strengere krav end dem, der fremgår af bekendtgørelsen. 
 
 
PAH og ammoniak 
Udover forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser har miljøcenteret fastsat en emissi-
onsgrænse for PAH og ammoniak.  
 
Miljøcenteret vurderer, at kontrollen med PAH skal ske i form af præstationskontrol, når der for-
brændes kreosotbehandlet træ. Kravet er indarbejdet i vilkår C6.  
 
KARA/NOVEREN har søgt om, at krav om præstationskontrol med PAH bortfalder, hvis målere-
sultaterne 3 gange overholder emissionsgrænsen for PAH med god margin. Miljøcenteret har 
ikke imødekommet dette ønske, da præstationskontrol og visuel kontrol med modtaget kreosot-
behandlet træ er den eneste egenkontrol, forbrændingsanlægget udfører med kreosotbehandlet 
træ. 
 
Miljøcenteret vurderer, at kontrollen med ammoniak skal ske i form af præstationskontrol. Kra-
vet er indarbejdet i vilkår C6. 
 
 
E. Vurdering af om emissionsgrænseværdierne er overholdt 
 
Emissioner målt med AMS 
I forbrændingsbekendtgørelsens bilag 8, punkt 1, 2, 3 og 5 er anført kriterier for, hvornår emis-
sionsgrænseværdierne (½ times middelværdier og døgnmiddelværdier) for parametrene CO, 
total støv, TOC, HCl, NOx og SO2 er overholdt. 
 
Disse kriterier er indarbejdet i vilkår C9 om ½ times middelværdier og C10 om døgnmiddelvær-
dier. 
 
For ½ times middelværdierne gælder, at emissionsgrænseværdierne betragtes som overholdt, 
hvis ingen ½ times middelværdier overstiger emissionsgrænseværdierne i kolonne A, eller hvis 
højst 3 % af ½ times middelværdierne i løbet af året overskrider emissionsgrænseværdierne i 
kolonne B. 
 
På mødet den 15. januar 2004 mellem Miljøstyrelsen, Ref-Lab og Elsam tolkede Miljøstyrelsen, 
at anlæggene senest i forbindelse med årsopgørelsen skal vælge mellem enten at opfylde ko-
lonne A eller kolonne B. Valget gør sig gældende for et kalenderår ad gangen og for alle stof-
grupper. Man kan ikke vælge kolonne A for nogle og kolonne B for andre stoffer i samme ka-
lenderår. 
 
 
Emissioner målt ved præstationskontrol 
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I forbrændingsbekendtgørelsens bilag 8, punkt 4 er anført kriterier for, hvornår emissionsgræn-
seværdierne for parametrene tungmetaller, dioxiner og furaner er overholdt. Kriteriet er, at alle 
middelværdier i prøvetagningsperioden overholder emissionsgrænserne. Bekendtgørelsen 
opererer med en prøvetagningsperiode for målinger af tungmetaller på 30 minutter til 8 timer. 
 
Miljøcenteret har stillet krav om, at præstationskontrol for tungmetaller, HF, PAH og ammoniak 
udføres i overensstemmelse med Luftvejledningens retningslinjer for præstationskontrol, og at 
præstationskontrollen for dioxiner og furaner udføres som 2 enkeltmålinger. 
 
Miljøcenteret vurderer derfor, at vurderingen af, om emissionsgrænserne for disse parametre 
er overholdt, skal ske i henhold til Luftvejledningens retningslinjer. 
 
Det fremgår af afsnit 5.4.1 i Luftvejledningen, at emissionsvilkår anses for overholdt, når det 
aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end 
eller lig med kravværdien.  
 
Dette kriterium er indarbejdet i vilkår C6 i forhold til vurdering af, om emissionsgrænserne for 
ammoniak, HF, PAH, tungmetaller samt dioxiner og furaner er overholdt. 
 
 
F. Vurdering af om ½ times- og døgnmiddelværdier er valide (gældende) 
Valide (gældende) ½ times middelværdier 
Forbrændingsbekendtgørelsen angiver ingen kriterier for, hvornår ½ times middelværdier kan 
anses for at være valide (gældende). 
 
På møde den 15. januar 2004 mellem Elsam, Miljøstyrelsen og Ref-Lab blev der vedtaget ne-
denstående to kriterier for, hvornår ½ times middelværdier er valide (gældende).  
 
½ times middelværdier er valide (gældende), såfremt: 

1. der foreligger som minimum en ny aftastning (værdi) hvert 3. minut 
2. Minimum 2/3 af aftastningerne inden for den ½ time, dvs. minimum 7, skal repræsente-

re koncentrationen i røggassen (der redegøres for antallet af aftastninger pr. ½ time for 
hver komponent i kvalitetsmanualen) 

 
Disse kriterier fremgår også af afsnit 3.1.1 i Ref-Labs rapport nr. 39.  
 
Kriterierne omfatter således krav til, hvor hyppigt der skal aftastes en ny værdi, og hvor stor en 
andel af aftastningerne, der skal repræsentere koncentrationen i røggassen. Kriterierne er ind-
arbejdet i vilkår C9. 
 
Der findes forskellige støvmålere på markedet. Støvmåler, der kan måle på meget våde røg-
gasser, kan ikke leve op til kravet om en ny måling mindst hvert 3. minut. Øvrige støvmålere 
kan leve op til kravet. 
 
Miljøcenterets udgangspunkt er, at støvmåleren skal leve op til kravet om en ny måling mindst 
hvert 3. minut. Miljøcenteret kan dog ud fra en konkret vurdering fravige kravet, hvis KA-
RA/NOVEREN kan dokumentere, at der er tale om meget våde røggasser, og at det ikke er 
muligt at anvende en måler, som lever op til kravet. 
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Valide (gældende) døgnmiddelværdier 
I bilag 8 i forbrændingsbekendtgørelsen er angivet følgende kriterium for, hvornår en døgnmid-
delværdi er valid (gældende): For at en døgnmiddelværdi kan være gældende, må kun fem 
halvtimes middelværdier om dagen kasseres på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af 
det kontinuerlige målesystem. 
 
Kriterierne omhandler således det maksimale antal ½ times middelværdier, der må kasseres i 
døgnet som følge af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af det kontinuerlige målesystem. Krite-
riet er indarbejdet i vilkår C10. 
 
Vilkår C11 punkt 1 og 2 fastsætter krav om egenkontrol med, at kriteriet for valide døgnmiddel-
værdier er overholdt. 
 
I bilag 8 i forbrændingsbekendtgørelsen er endvidere angivet, at der højst må kasseres 10 
døgnmiddelværdier om året på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af det kontinuerlige 
målesystem. Kriteriet er indarbejdet i vilkår C10. 
 
Vilkår C11 punkt 2 indeholder krav til egenkontrol med om dette kriterium er overholdt. 
 
 
Gyldig og ikke-gyldig udetid 
Forbrændingsbekendtgørelsen har ikke en entydig definition af vedligeholdelse af det kontinu-
erte målesystem (AMS), herunder om selvkalibrering er omfattet af begrebet vedligeholdelse. 
 
På mødet den 15. januar 2004 mellem Elsam, Miljøstyrelsen og Ref-Lab blev det aftalt, hvilke 
krav, der skal stilles til ½ times middelværdier i forhold til udetid. 

1. Rutinemæssige daglige/ugentlige kontroller (manuel eller selvkalibrering), der er be-
skrevet i anlæggets kvalitetsmanual eller i EN/DS14181, skal ikke tælles med i forbin-
delse med opgørelse af målerens udetid og ikke regnes for vedligeholdelse af instru-
mentet. 

2. ½ times middelværdier, der ikke er valide pga. selvkalibrering og manuel kalibrering 
(kalibreringen skal være beskrevet i kvalitetsmanualen), indgår ikke i de maksimalt 5 
stk. ½ times middelværdier, der må mangle ved beregningen af døgnmiddelværdien. 

 
På AMS kan man foretage kalibreringer og kontroller, der ikke kan betegnes som rutinemæssi-
ge daglige/ugentlige. AMS kan derfor have to former for udetid, hhv. gyldig udetid og ikke-
gyldig udetid, når man skal opgøre, om der er tilstrækkelige målinger til at man kan beregne 
døgnmiddelværdien. 
 
Anbefaling nr. 38 i Ref-Labs rapport nr. 39 definerer gyldig udetid og ikke gyldig udetid. 
 
Anbefaling nr. 38: Gyldig udetid 

1. Egenkontrol 
2. QAL3 check 
3. Funktionstest i.h.t. QAL2 eller AST 
4. Intern service beskrevet kvalitetshåndbog for AMS 
5. Planlagt ekstern service 

 
 Ikke-gyldig udetid 

1. Ikke planlagt ekstern service, der ikke er funktionstest i.h.t. QAL2 eller AST 
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2. Ikke planlagt intern service (udover det der er beskrevet i kvalitetshåndbogen 
for AMS) 

3. Fejl 
 
 
Definitionen af gyldig udetid er indarbejdet i vilkår C10, således at ½ times middelværdier og 
døgnmiddelværdier, der må kasseres på grund af gyldig udetid, ikke indgår i vurderingen af, 
om der er et tilstrækkeligt antal målinger til at beregne døgnmiddelværdien, og om der er kas-
seret for mange døgnmiddelværdier. 
 
 
G. Beregning af døgnmiddelværdier i døgn hvor ovnlinje 6 er i delvis drift 
Forbrændingsbekendtgørelsen indeholder ikke retningslinjer for beregning af døgnmiddelvær-
dier i de døgn, hvor ovnlinjen ikke er i drift i alle døgnets 24 timer. 
 
Ovnlinje 6 bliver forbrændingsanlæggets nye hovedlinje, og må som hovedregel forventes at 
være i konstant drift året rundt med undtagelse af den årlige revision. Det kan dog ikke udeluk-
kes, at der kan være døgn hvor ovnlinjen kun er i drift i en del af døgnet. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der skal beregnes en døgnmiddelværdi for de døgn, hvor ovnlinje 6 
forbrænder affald på risten i 16 timer eller mere, hvilket svarer til, at ovnen er i drift i mindst 2/3 
af døgnet. 
 
Der anvendes også 2/3-reglen ved vurdering af, om ½ times middelværdierne er valide (gæl-
dende). 
 
For at en døgnmiddelværdi er valid (gældende), må der som beskrevet maksimalt kasseres 
fem ½-times middelværdier om dagen på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af det 
kontinuerlige målesystem. En døgnmiddelværdi vil derfor som minimum blive beregnet på bag-
grund af 27 ½-times middelværdier. 
 
 
H. Validering af ½ timesmiddelværdier og døgnmiddelværdier 
Det fremgår af forbrændingsbekendtgørelsens bilag 8, at ½ times middelværdier bestemmes 
indenfor den faktiske driftstid (der ikke omfatter antændings- og udbrændingsfasen, hvis der 
ikke forbrændes affald i disse perioder) ud fra de målte værdier, efter at konfidensintervallet er 
fratrukket. 
 
Bilag 4 i forbrændingsbekendtgørelsen stiller krav om, at for døgnmiddelværdierne må værdi-
erne af 95 % af konfidensintervallet for et enkelt måleresultat ikke overskride følgende procent 
af emissionsgrænseværdierne: 

• CO:  10 % 
• SO2:  20 % 
• NOx:  20 % 
• Total støv: 30 % 
• TOC: 30 % 
• HCl:  40 % 
• HF:  40 % 
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I referat af mødet den 15. januar 2004 mellem Elsam, Miljøstyrelsen og Ref-Lab er det præci-
seret, at det fulde konfidensinterval angivet i bilag 4 i forbrændingsbekendtgørelsen trækkes fra 
de målte værdier for at fastlægge det validerede resultat. Konfidensintervallet skal trækkes fra 
½ times middelværdierne, som ligger til grund for døgnmiddelværdien for den pågældende pa-
rameter. Forudsætningen for at trække dette konfidensinterval fra er, at anlægget vha. DS/EN 
har dokumenteret, at måleren har en nøjagtighed, der lever op til kravet i forbrændingsbe-
kendtgørelsens bilag 4. 
 
Metoden til validering er indarbejdet i vilkår C9. Her er det også præciseret, at konfidensinter-
vallet kun må fradrages, hvis den pågældende parameter følger og har bestået alle QAL-trin i 
DS/EN 14181 og ISO/DS 14956. 
 
Kravet i vilkår C9 om, at eventuelle negative validerede ½ times middelværdier skal sættes til 
nul ved beregning af døgnmiddelværdien, er baseret på anbefaling nr. 48 i rapport nr. 39. 
 
Anbefaling nr. 48: Ved beregning af døgnmiddelværdier omsættes negative validerede ½ times eller 

timeværdier til nul inden døgnmiddel beregnes. 
 
 
I. Kvalitetssikring af AMS 
Det fremgår af § 19, stk. 2 i forbrændingsbekendtgørelsen, at installation og funktion af auto-
matiske systemer til måling og registrering af emissioner til luft skal kontrolleres mindst én gang 
om året. Kalibrering skal foretages mindst hvert tredje år ved hjælp af parallelmålinger med 
benyttelse af referencemetoder. 
 
Forbrændingsdirektivet stiller krav om, at relevante europæiske standarder skal anvendes. Di-
rektivet opstiller bl.a. krav til kvaliteten af de kontinuerte målinger, anlæggene selv skal udføre.  
 
For at kunne eftervise disse krav, udarbejdede den europæiske standardiseringsorganisation 
EN 14181 "Stationary source emissions – Quality assurance of automated measuring systems", 
der indeholder de værktøjer, der anvendes til at bedømme, om anlæggenes udstyr har den 
krævede kvalitet og til at sikre, at kvaliteten bibeholdes.  
 
Kvalitetssikringen af anlægsmålingerne udføres i fire trin: 

• QAL 1:   Beregning af om AMS teoretisk kan opfylde kvalitetskrav  
• QAL 2:   På basis af test og parallelmålinger: 

• Undersøge funktionalitet 
• Fastlægge kalibreringsfunktion 
• Eftervise om kvalitetskrav er opfyldt 

• QAL 3:   Løbende kvalitetssikring, baseret på aflæsninger af nul og span 
• AST:      Årlige kontroller af AMS på basis af parallelmålinger: 

• Undersøge funktionalitet 
• Eftervise kalibreringsfunktion og linearitet 
• Eftervise om kvalitetskrav fortsat er opfyldt 

 
 
QAL1 er beskrevet i DS/ISO 14956 og udføres i forbindelse med køb eller ibrugtagning af AMS.  
 
I Figur 3-1 er sammenhængen mellem de fire kvalitetstrin i DS/EN 14181 og DS/ISO 14956 be-
skrevet.  
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Figur 3-1 Sammenhængen mellem de fire kvalitetstrin i DS/EN14181 og DS/ISO 14956 

(Kilde: Figur 2-1 i Ref-Lab’s rapport nr. 39) 
 
Til kvalitetssikring af partikelmålere findes en særskilt standard DS/EN 13284-2 "Stationary 
source emissions – Determination of low range mass concentration of dust – Part 2: Automated 
measuring systems. Denne er baseret på DS/EN 14181, og den tager hånd om de specielle 
problemstillinger, der kan være for måling af partikler i røggasser. 
 
I 2003 udgav Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Metode-
blad MEL-16 om DS/EN 14181. I metodebladet kan findes en uddybende beskrivelse af de fire 
kvalitetstrin m.v. 
 
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium udsendte i februar 2007 ”Rapport nr. 39 2007 Anbefalin-
ger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og 
store fyringsanlæg”. Rapporten er i ekstern høring/afprøvning i praksis til sommeren 2008. Det 
fremgår af indledningen til rapport nr. 39, at rapporten kan og bør benyttes umiddelbart efter 
udgivelsen.  
 
Hensigten med rapport nr. 39 er at give myndigheder, anlægsejere, målefirmaer og udstyrsleve-
randører et værktøj til at løse de praktiske og fortolkningsmæssige udfordringer, der er forbun-
det med anvendelse af EN 14181, forbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om store 
fyringsanlæg. 
 
Vilkår om QAL1, QAL2, QAL3, AST og permanente lave emissioner er bl.a. fastsat på baggrund 
af anbefalingerne i rapport nr. 39. I de efterfølgende afsnit refereres til anbefalingerne i Ref-labs 
rapport nr. 39. 
 

QAL 1 

QAL 2 

AST

Ja

QAL 1

QAL 2

QAL 3 

AST Nej

Nej

Ja

QAL 1

QAL 2

QAL 3 

AST Nej
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QAL1 
QAL1 er beskrevet i DS/ISO 14956 og udføres i forbindelse med køb eller ibrugtagning af 
AMS. Vilkår C14 fastsætter tidsfrist for hhv. gennemførelse af QAL1 og fremsendelse af doku-
mentationen for QAL1 til tilsynsmyndigheden.  
 
Miljøcenteret anbefaler, men stiller ikke krav om QAL1 på driftsparametrene. 
 
 
QAL2 
Hyppighed af QAL2 
Det fremgår af forbrændingsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, at der mindst hvert tredje år skal 
foretages kalibrering ved hjælp af parallelmålinger med benyttelse af referencemetoder. 
 
Dette er indarbejdet i vilkår C15 i form af krav om, at der udføres QAL2 mindst hvert 3. år for 
hovedparametrene. 
 
Bilag 4 i forbrændingsbekendtgørelsen stiller krav om AMS-kontrol med hovedparametrene og 
hjælpeparametrene. Herudover indeholder bilag 4 kvalitetskrav til hovedparametrene, men ikke 
til hjælpeparametrene. Derfor indeholder vilkår C15 alene krav om QAL2 for hovedparametrene 
CO, total støv, TOC, HCl, NOx og SO2. 
 
 
Krav til firmaer, der udfører funktionstest 
DS/EN 14181 stiller ikke krav til firmaer, der udfører funktionstesten i forbindelse med QAL2. 
Standarden stiller derimod krav om, at firmaer, der udfører funktionstesten ved AST, skal være 
kompetente og accepteret af relevante myndigheder. Det fremgår af anbefaling 5, at funktions-
test under QAL2 også bør udføres af firmaer, der er kompetente og accepteret af relevante 
myndigheder. 
 
Anbefaling nr. 5: Det anbefales, at anlægsejere og myndighederne i forbindelse med funktionstest 

under QAL 2 eller AST stiller krav om, at disse udføres af firmaer, der kan doku-
mentere relevante kvalifikationer. 

 Dette kan være instrumentleverandører, måletekniske firmaer, etc. Disse firmaer vil 
typisk råde over medarbejdere, der har deltaget i relevant uddannelse. 

 
Krav til firmaer, der udfører funktionstest under QAL2, er fastsat på baggrund af anbefaling nr. 
5. og indarbejdet i vilkår C15. Formålet er at sikre en vis kvalitet af funktionstesten. 
 
 
Krav til SRM 
Vilkår C15 indeholder krav til SRM (Standard Reference Metode) målinger. Disse krav er fast-
sat på baggrund af anbefaling nr. 17 om detektionsgrænse for SRM. 
 
Anbefaling nr. 17: Det bør tilstræbes, at det akkrediterede laboratorium anvender SRM, der har en 

passende lav detektionsgrænse i forhold til emissionen af den pågældende para-
meter. 

 Passende lav er under 10 % af den laveste grænseværdi 
 
De laveste emissionsgrænseværdier er døgnmiddelværdierne.  
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Kriterier for ny QAL2 
EN/DS 14181 indeholder 5 kriterier for, hvornår der skal udføres en ny QAL 2 i utide. Kriterier-
ne fremgår af afsnit 6.1, 6.5 og 8.5 i standarden. Disse 5 kriterier fremgår endvidere af afsnit 
2.3.7 i rapport 39. Kriterierne er: 
 
1. Alle større ændringer i anlæggets driftsform (f.eks. skift af brændsel eller anden røggas-

rensningsteknologi) 
2. Alle større ændringer eller reparationer af AMS, der påvirker resultatet herfra signifikant 
3. Over 5 % af alle AMS-værdier indenfor en uge er udenfor det gyldige kalibreringsinterval i 

mere end 5 uger mellem to AST eller QAL2/AST. 
4. Over 40 % af alle AMS-værdier indenfor en uge er udenfor det gyldige kalibreringsinterval 

i mere end 1 uge 
5. Såfremt AMS ikke består AST-test for enten variabilitet eller kalibreringsfunktionens fort-

satte gyldighed. 
 
Vilkår C15 er baseret på disse kriterier. 
 
Kriterium 5 fremgår endvidere af anden halvdel af anbefaling 3. 
 
Anbefaling 3: Efter den første QAL2-kalibrering kan den efterfølgende QAL2-kalibrering erstattes 

med AST (inkl. funktionstest), såfremt 95 % af døgnmiddelværdierne i perioden 
mellem to QAL 2 er under: 
• For gasser: 50 % af grænseværdien på døgnbasis 
• For partikler: 30 % af grænseværdien på døgnbasis 

 Hvis AMS ved AST-testen ikke opfylder krav til variabilitet, og/eller kalibreringsfunk-
tionens bedømmes til ikke længere at være gyldig, skal der udføres en ny QAL2-
kalibrering. 

 
Vilkår C15 punkt 1 og 2 er baseret på antallet af ½ times middelværdier, der ligger uden for det 
gyldige kalibreringsinterval, som blev fastlagt ved den seneste QAL2. Vilkår C16 indeholder 
egenkontrol med om kriteriet i punkt 1 eller 2 er opfyldt. 
 
Vilkår C15 punkt 3 udløses, hvis AMS ikke består AST for enten variabilitet eller kalibrerings-
funktionens fortsatte gyldighed. Hvis dette kriterium er opfyldt vil det fremgår af den årlige AST-
rapport, som sendes til tilsynsmyndigheden. 
 
 
Erstatning af QAL2 med AST 
Anbefaling nr. 3 angiver i hvilke situationer QAL2 kan erstattes af AST kontrol.  
 
Anbefaling 3: Efter den første QAL2-kalibrering kan den efterfølgende QAL2-kalibrering erstattes 

med AST (inkl. funktionstest), såfremt 95 % af døgnmiddelværdierne i perioden 
mellem to QAL 2 er under: 
• For gasser: 50 % af grænseværdien på døgnbasis 
• For partikler: 30 % af grænseværdien på døgnbasis 

 Hvis AMS ved AST-testen ikke opfylder krav til variabilitet, og/eller kalibreringsfunk-
tionens bedømmes til ikke længere at være gyldig, skal der udføres en ny QAL2-
kalibrering. 

 
Første del af denne anbefaling er indarbejdet i vilkår C17. Anden del af anbefaling fremgår af 
vilkår C15. 
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I vilkår C18 er stillet krav om egenkontrol til dokumentation af, at ovnlinjen lever op til kriteriet 
for at erstatte QAL2 med AST-kontrol. 
 
 
AST 
Hyppighed af AST 
EN/DS 14181 stiller krav om en årlig AST mellem to QAL2. Dette krav er indarbejdet i vilkår 
C19. 
 
 
Krav til firma, der udfører AST 
Standarden stiller krav om, at funktionstesten ved AST udføres af en kompetent firma, der er 
accepteret af tilsynsmyndigheden. Dette krav fremgår endvidere af anbefaling nr. 5. 
 
Anbefaling nr. 5: Det anbefales, at anlægsejere og myndighederne i forbindelse med funktionstest 

under QAL 2 eller AST stiller krav om, at disse udføres af firmaer, der kan doku-
mentere relevante kvalifikationer. 

 Dette kan være instrumentleverandører, måletekniske firmaer, etc. Disse firmaer vil 
typisk råde over medarbejdere, der har deltaget i relevant uddannelse. 

 
Standarden stiller ikke krav om, at funktionstesten skal udføres akkrediteret. 
 
Krav til firmaer, der udfører funktionstest under AST, er fastsat på baggrund af anbefaling nr. 5. 
og indarbejdet i vilkår C19. Formålet er at sikre en vis kvalitet af funktionstesten. 
 
 
Krav til SRM 
Vilkår C19 indeholder krav til SRM (Standard Reference Metode) målinger. Disse krav er fast-
sat på baggrund af anbefaling nr. 17 om detektionsgrænse for SRM. 
 
Anbefaling nr. 17: Det bør tilstræbes, at det akkrediterede laboratorium anvender SRM, der har en 

passende lav detektionsgrænse i forhold til emissionen af den pågældende para-
meter. 

 Passende lav er under 10 % af den laveste grænseværdi 
 
 
QAL3 
Standarden fastlægger ikke frekvensen for QAL3. Anbefaling 27 indeholder forslag til frekven-
sen for QAL3. 
 
Anbefaling 27: QAL3 kontrollen af AMS nul- og spanpunkt udføres med en fast frekvens på mel-

lem 1 til 4 uger mellem hver kontrol. 
 QAL3 procedurerne bør være beskrevet i anlæggets kvalitetshåndbog for AMS. 
 I første periode efter en AMS er taget i brug eller repareret/justeret, bør QAL3 kon-

trol gennemføres minimum hver 2. uge i 2 måneder. Herefter kan intervallet øges til 
hver 4. uge. 

 
Vilkår C20 er baseret på anbefaling nr. 27 om frekvens for QAL 3 kontrol. 
 
Som udgangspunkt skal der i henhold til standarden udføres QAL3 på alle hovedparametrene. I 
følge Ref-Lab kan det dog være svært at udføre QAL3 i overensstemmelse med hensigten i 
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standarden, fx pga. manglende kalibreringsgasser. Miljøcenteret kan derfor ud fra en konkret 
vurdering acceptere, at der ikke udføres QAL3 på alle parametre, men kun på de vigtigste, som 
er NOx, CO, O2 og CO2.  
 
Med formuleringen ”medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden” i vilkår C20 åbnes mu-
lighed for, at miljøcenteret ud fra en sådan konkret vurdering kan fravige standardens krav til 
QAL3. 
 
Hvis miljøcenteret accepterer, at der ikke udføres QAL3 på alle parametre, og anlægget over-
holder alle øvrige kvalitetstjek i henhold til EN14181, vil KARA/NOVEREN kunne fradrage kon-
fidensintervallet for disse parametre. 
 
KARA/NOVEREN skal udarbejde procedurer for QAL3. Proceduren skal som minimum indehol-
de tjekliste, skemaer og instruktion samt dokumentere organisationen for QAL3. Dette er indar-
bejdet i vilkår C21. Denne procedure kan eventuelt indarbejdes i anlæggets kvalitetshåndbog. 
 
 
Permanent lave emissioner 
Erfaringer fra forbrændingsanlæg viser, at emissionen af nogle parametre, f.eks. TOC, ligger 
så lavt, at det kan være vanskeligt at fastlægge en kalibreringsfunktion for AMS ved QAL2, der 
giver et retvisende billede af, hvordan AMS vil reagere, når der emitteres målbare koncentrati-
oner af den pågældende parameter i røggassen. 
 
Anbefaling nr. 18 indeholder en alternativ procedure til QAL 2, hvis der er tale om permanent 
lave emissioner. Proceduren i anbefaling 18 er udformet således, at den følger intentionerne i 
såvel forbrændingsbekendtgørelsen som standarden.  
 
Anbefaling 18: Såfremt emissionen fra anlægget permanent er lav, jf. definitionen i anbefaling 14, 

kan anlæg og myndigheder som alternativ til bekendtgørelsens krav om udarbej-
delse af kalibreringsfunktion under QAL2 aftale følgende procedure: 
1. Krav om følgende kvalitetsaktiviteter i.h.t. DS/EN 14181 fjernes: 

a. QAL 2 målinger til udarbejdelse af kalibreringsfunktion og efterfølgende va-
riabilitetstest 

b. QAL 2 funktionstest 
c. AST-målinger til kontrol af kalibreringsfunktion og variabilitet 

 
2. Og erstattes med følgende kvalitetsaktiviteter 

a. Årligt gennemføres en funktionstest som angivet under AST. AMS linearise-
ring kontrolleres i forbindelse med funktionstesten og AMS-
”fabriksindstillingen” (x=y) benyttes. Kan leverandøren af AMS ikke levere 
en fabriksindstilling, skal der gennemføres en QAL2. 

b. Anlægget fortsætter med QAL3, og frekvensen og kvaliteten af kalibre-
ringsmediet fastlægges af myndighederne. 

c. Der udføres præstationskontrol for den pågældende parameter (i lighed 
med tungmetaller og dioxin m.fl.) 

d. Jf. anbefaling 14 bør anlægget i forbindelse med hver præstationskontrol 
opgøre om de stadig har ”permanent lave emissioner”. Er dette ikke tilfæl-
det, bør anlægget informere tilsynsmyndigheden. Med mindre emissionerne 
kan nedbringes til ”permanent lave emissioner”-niveauet igen, bør der gen-
nemføres en QAL2. Tidsfrist for hvornår emissioner skal være nedbragt, el-
ler QAL2 skal gennemføres, skal aftales med tilsynsmyndigheden. 
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e. Rapportere emissionen af den pågældende målt med AMS, SRM (præsta-
tionskontrol) og opgørelse af ” permanent lave emissioner”, jf. pkt. d til til-
synsmyndigheden. Frekvensen fastlægges af tilsynsmyndigheden. 

 
Permanent lave emissioner er defineret i anbefaling nr. 14.  
 
Anbefaling 14: Emissioner af en røggasparameter defineres som permanent lav, såfremt følgende 

krav er opfyldt: 
1. Gennemsnit af seneste SRM-målinger ved normal drift (f.eks. ved QAL2 eller 

præstationskontrol) er under: 
a. På affaldsforbrændingsanlæg … den koncentration, der er anført i tabel 2-

4. 
b. … 

2. AMS-målinger (midlet ved korteste midlingstid i miljøgodkendelsen) i 80 % af 
driftstiden i mindst 4 måneder er under: 
a. På affaldsforbrændingsanlæg … den koncentration, der er anført i tabel 2-

4. 
b. … 

 
 Anlægget bør mindst en gang årligt og i forbindelse med præstationskontrol eller 

QAL2/AST-målinger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at de fortsat har 
permanent lave emissioner. 

   
  Tabel 2-4 

Parameter Enhed Laveste græn-
seværdi affald 
(døgnmiddel) 

Definition af 
lave emissio-
ner 

Definition af 
lave emissioner 
i % af laveste 
grænseværdi 

CO mg/m3(ref) 50 10 20 % af GV 
NOx mg/m3(ref) 200 40 20 % af GV 
SO2 mg/m3(ref) 50 5 10 % af GV 
TOC mg/m3(ref) 10 3 30 % af GV 
HCl mg/m3(ref) 10 3 30 % af GV 
HF mg/m3(ref) 1 0,4 40 % af GV 
Partikler mg/m3(ref) 10 3 30 % af GV 

 
 
 
I afsnit 2.5.2 i rapport nr. 39 er anført, at anbefaling 14 og 18 også vedrører AST. 
 
Vilkår C22 og C23 er baseret på anbefaling 14 og 18. 
 
Vilkår C22 giver KARA/NOVEREN mulighed for at følge den alternative procedure til QAL2 og 
AST for de parametre, hvor der kan dokumenteres permanent lave emissioner. 
 
Vilkår C23 indeholder kriterier, som skal overholdes for de parametre, der følger den alternative 
procedure til QAL2 og AST. Såfremt ovnlinje 6 ikke overholder disse kriterier skal der udføres 
en QAL 2. Vilkår C24 indeholder krav om egenkontrol, der har til formål at dokumentere, om 
disse kriterier for permanent lave emissioner fortsat er overholdt. 
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J. Emissioner fra siloer til tørret spildevandsslam, kalk og adsorbent 
Emissionsgrænseværdier for total støv 
KARA/NOVEREN har søgt om at siloerne etableres med filter der kan rense fortrængningsluf-
ten, så en emissionsgrænse på 15 mg/m3 kan overholdes. 
 
I tabel 9 i Luftvejledningen er anført emissionsgrænser, massestrømsgrænser og B-værdi for 
støv i øvrigt. Ved en massestrøm på ≤ 0,5 kg total støv/time er emissionsgrænsen 300 mg/m3, 
ved en massestrøm på > 0,5 og ≤ 5 kg totalsstøv er emissionsgrænsen 50 mg/m3 og ved en 
massestrøm > 5 kg/time er emissionsgrænsen 10 mg/m3. Emissionsgrænserne gælder nye 
anlæg. 
 
Miljøcenteret har ikke oplysninger om størrelsesordenen på massestrømmen af støv, dvs. 
mængden af støv pr. tid (g/h) før rensning, af støv ved påfyldning af siloer. 
 
I Luftvejledningens afsnit 7.2 er der i et eksempel på vilkår for afkast fra siloen anført, at afka-
stet skal etableres med filter, der begrænser emissionen til mindre end 10 mg/m3. 
 
I bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen er der for listevirksomheder omfattet af hhv. liste-
punkt B 202 (cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier …) og listepunkt C 202 (as-
faltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer …) er der angivet standardvilkår om, at 
filtre til rensning af fortrængningsluften fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv 
på 10 mg/m3. 
 
Miljøcenteret vurderer på baggrund af Luftvejledningens afsnit 7.2 og standardvilkårene i god-
kendelsesbekendtgørelsen, at emissionsgrænseværdier for total støv fra afkast på siloer ikke 
skal reguleres efter de emissionsgrænseværdier, der fremgår af tabel 9 i Luftvejledningen.  
 
Miljøcenteret vurderer, at filtre på forbrændingsanlæggets siloer skal reguleres på samme vis 
som filtre på siloer der er opstillet asfaltfabrikker, cementstøberier o.lign.  Miljøcenteret har der-
for fastsat vilkår C5 om, at filtre på siloer for tørret spildevandsslam, kalk og adsorbent skal 
rense fortrængningsluften til mindre end 10 mg/m3. Miljøcenteret har således ikke imødekom-
met KARA/NOVEREN’s ansøgning om at etablere et filter, der kan rense til mindre end 15 
mg/m3. 
 
 
Egenkontrol 
KARA/NOVEREN skal dokumentere, at filteret på siloerne til tørret spildevandsslam, kalk og 
adsorbent kan overholde emissionsgrænsen på 10 mg/m3. 
 
Fyldning af adsorbentsiloen og kalksiloen med et læs på hhv. 20-30 tons og 30 tons, forventes 
at ske i løbet af maksimalt 1 time. Restproduktsiloen fyldes med restprodukter ved enten dis-
kontinuert at overføre disse pneumatisk (med trykluft) eller kontinuert at tilføre disse mekanisk 
med redler eller lignende. 
 
Miljøcenteret vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at dokumentationen af filteret skal ske 
ved hjælp af præstationskontrol, da en præstationskontrol i følge Luftvejledningen skal bestå af 
3 målinger, hver med en måletid på 1 time.  
 
Miljøcenteret vurderer, at dokumentationen og egenkontrollen med filtrene på siloerne skal ske 
svarende til de krav, der stilles til luftforurening fra siloer med støvende råvarer på listevirksom-
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heder omfattet af hhv. listepunkt B 202 (cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier …) 
og listepunkt C 202 (asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer …). Krav svarende 
hertil er indarbejdet i vilkår C25. 
 
 
Afkasthøjder 
Det fremgår af Luftvejledningen afsnit 3.1.5.1.2, at for små emissioner, hvor spredningsfakto-
ren, dvs. forholdet mellem emissionen målt i mg/s og B-værdien mg/m3, er mindre end 250 
m3/s, er det ikke nødvendigt at lave en spredningsberegning.  
 
Kalk- og adsorbentsiloen fyldes ved, at pulverbilen blæser produktet ind i siloen ved maksimalt 
1.200 m3/time ved 2 bar. 
 
Ved en emission på 10 mg støv/m3, en maksimal luftstrøm på 0,67 m3/s og en B-værdi for støv 
< 10 μm på 0,08 mg/m3 fås en spredningsfaktor på siloafkastene på 83 m3/sek. 
 
Der er således tale om små emissioner fra siloerne. 
 
Ifølge Luftvejledningen bør afkastet føres 1 meter over tag og være opadrettet, for at B-værdien 
overholdes og sikrer fri fortynding, når der er tale om små emissioner. 
 
Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 stiller standardvilkår til luftforurening fra siloer med 
støvende råvarer på listevirksomheder omfattet af hhv. listepunkt B 202 (cementstøberier, be-
tonstøberier og betonblanderier …) og listepunkt C 202 (asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling 
af vejmaterialer …). Standardvilkårene indeholder ikke krav til afkast på siloer. 
 
Miljøcenteret har på den baggrund valgt ikke at fastsætte vilkår til afkastene på siloer til tørret 
spildevandsslam, kalk, flyveaske og adsorbent, og dermed valgt ikke at følge Luftvejledningens 
anbefalinger for afkast med små emissioner. 
 

3.2.6 Lugt 
Miljøcenteret vurderer, at oplag af affald i affaldssiloen kan give anledning til lugtgener i omgi-
velserne, især ved høje udendørs temperaturer samt når ovnlinje 5 eller 6 er til revision, og 
dermed er ude af drift i et længere tidsrum. 
 
Vilkår D1 – D4 har til formål at forebygge lugtgener i omgivelserne. 
 
 
A. Undertryk i aflæssehallen 
Lugtgener forebygges ved at skabe undertryk i aflæssehallen og affaldssiloen ved at udsuge 
luft fra affaldssilo. Udsugningsluften anvendes som forbrændingsluft i ovnrummet, hvorved 
lugtstofferne i luften bliver destrueret. 
 
Den eksisterende ovnlinje 5 og den nye ovnlinje 6 få hver sin affaldssilo. Aflæssehallen er der-
imod fælles for de to ovne. Det betyder, at når den ene ovn er til revision, hvilket typisk varer 4 
uger, vil den anden ovn være i drift.  
 
KARA/NOVEREN oplyser, at ved etablering af ovnlinje 6 forventes portåbningens areal forøget 
med ca. 40 % i forhold til den nuværende portåbning. Minimumsforbrændingen på det fremtidi-
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ge anlæg er 20 tons/time mod i dag 2 x 7 tons/time under revision af KARA/NOVERENs stør-
ste ovnlinje. Derved vil den fremtidige minimale lufthastighed gennem portåbningen blive for-
øget med ca. 2 %. Miljøcenteret vurderer på den baggrund at der vil kunne opretholdes en ind-
adrettet trykgradient i aflæssehallen, også i forbindelse med revision af ovnlinje 6.  
 
 
B. Porte 
KARA/NOVEREN har søgt om at modtage affald i tidsrummet kl. 06.00-18.00 på hverdage og 
kl. 06.00-14.00 på lørdage.  
 
I løbet af en hverdag forventes der i gennemsnit at ankomme i alt 173 lastbiler med affald, her-
af 133 lastbiler fra det tidligere KARA-område og 40 lastbiler fra det tidligere NOVEREN-
område.  
 
I gennemsnit vil der i tidsrummet kl. 06.00-18.00 ankomme én lastbil til aflæssehallen hvert 4. 
minut, og der vil i gennemsnit afgå én lastbil fra aflæssehallen hvert 4. minut. Affaldstilførslen 
forventes ikke at være jævnt fordelt over de 12 timer. Se Figur 3-2. Der vil således være timer 
hvor til- og frakørsel vil være hyppigere end hvert 4. minut, og timer hvor til- og frakørsel vil 
være mindre hyppig end hvert 4. minut. 
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Figur 3-2 Ankommende læs 2013 fordelt på KARA og NOVEREN 
 
 
Miljøcenteret vurderer samlet set, at et krav om at lukke portene i tidsrummet kl. 6.00-18.00 på 
hverdage ikke vil have en væsentlig lugtbegrænsende effekt, da portene til stadighed skal åb-
nes i forbindelse med lastbilernes til og frakørsel til aflæssehallen. 
 
Miljøcenteret vurderer, at i de øvrige tidsrum, dvs. hverdage kl. 18.00-06.00, lørdage kl. 14.00-
06.00 samt søn- og helligdage hele døgnet, vil der kunne opnås en lugtbegrænsende effekt i 
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omgivelserne ved at holde portene til aflæssehallen lukkede. Miljøcenteret har derfor stillet vil-
kår herom. Vilkåret betyder, at skulle der ankomme et affaldslæs i disse tidsrum, vil KA-
RA/NOVEREN skulle åbne og lukke porten i forbindelse med aflæsning af det enkelte af-
faldslæs. 
 
 
C. Årlig tømning af silo 
Miljøcenteret har stillet vilkår om, at inden planlagte driftsstop af ovnlinje 6, f.eks. ved den årlige 
revision, skal affaldssiloen i tilknytning til denne ovnlinje være tømt. Formålet er, at affaldet i 
siloen ikke får en lang lagringstid, og dermed forebygges lugtgener fra affaldsiloen i forbindelse 
med planlagte driftsstop.   
 
Vilkåret sikrer, at affaldssiloen tømmes i bund mindst en gang årligt, og at KARA/NOVEREN 
optimerer affaldstilførslen i forbindelse med revisioner. 
 
Under revision af ovnlinje 6 vil alt dagrenovation blive aflæsset i affaldssiloen til ovnlinje 5, 
mens industriaffald vil blive aflæsset i affaldssiloen til ovnlinje 6. Dvs. at dagrenovationsaffald, 
der kan give anledning til lugtgener, aflæsses, så det kan forbrændes i ovnlinje 5. 
 
Herudover kan der være uplanlagte driftsstop. Disse vil typisk være af kortere varighed, dvs. 
højst 2 dage. Miljøcenteret vurderer, at de uplanlagte driftsstop ikke vil have væsentlig indfly-
delse på affaldets lagringstid, og dermed på lugtgenerne i omgivelserne. 
 
 
D. Immissionsgrænser for lugt 
Miljøcenteret har ikke stillet vilkår om immissionsgrænseværdier for lugt. Det skyldes at 
lugtemissionen fra forbrændingsanlægget sker fra diffuse kilder, portåbningen til aflæssehal-
len/affaldssiloen, og ikke fra punktkilder, som f.eks. afkast. De diffuse kilder ville vanskeliggøre 
en håndhævelse af vilkår om immissionsgrænseværdier, da OML-modellen, der anvendes til 
spredningsberegninger, alene kan håndtere punktkilder og arealkilder. 
 
Miljøcenteret har i stedet valgt at stille vilkår D1-D4 om indretning og drift i forhold til aflæsse-
hallen/affaldssiloen. 
 

3.2.7 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
A. Spildevand fra røggasrensning 
KARA/NOVEREN har valgt en våd røggasrensning. Det betyder, at der kan genereres spilde-
vand i forbindelse med røggasrensningen. Det fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, 
at KARA/NOVEREN vil søge Roskilde Kommune om tilladelse til at lede spildevandet til det 
kommunale afløbssystem. 
 
Roskilde Kommune har i udtalelse til ansøgning om miljøgodkendelse tilkendegivet, at Roskilde 
Kommune kan modtage spildevand fra KARA/NOVEREN’s nye ovnlinje 6 på følgende betin-
gelser: 
1) Renseanlæg Bjergmarken kan modtage ekstra 35.000-40.000 m3 vand. Det svarer til lidt 

mere end den dobbelte vandmængde i forhold til KARA/NOVEREN’s udledning i dag. De 
kan også modtage vandet med dobbelt flow (7 m3/ time mod i dag 3,5 m3/time). 



 

Miljøgodkendelse af ovnlinje 6 87

2) Renseanlæg Bjergmarken kan kun modtage en mængde tungmetaller svarende til niveauet 
i dag. Det betyder, at kravene til koncentration af tungmetaller vil blive halveret ved den 
dobbelte mængde vand. Med andre ord, at den totale mængde af tungmetaller vil svare til, 
det KARA/NOVEREN allerede udleder i dag. 

 
Miljøcenteret vurderer på baggrund af kommunens udtalelse, at miljøcenteret på det forelig-
gende grundlag kan meddele miljøgodkendelse til at etablere våd røggasrensning i forbindelse 
med ovnlinje 6. 
 
Spildevandet fra røggasrensningen vil ikke blive reguleret af miljøgodkendelsen, men af kom-
munens tilslutningstilladelse. 
 
 
B. Overfladevand 
Udendørs olietanke placeres i overdækket betonbassin. Eventuelle oliespild fra tankene vil ikke 
kunne forurene overfladevandet. 
 
Den eksisterende ammoniaktank er opstillet udendørs. Tanken er reguleret af vilkår i afgørelse 
af 14. november 2005 om revurdering af miljøgodkendelser. Tanken vil i første omgang også 
blive brugt til DeNOx-anlægget på ovnlinje 6, se afsnit 3.2.10. 
 
Alle øvrige kemikalier og hjælpestoffer opbevares indendørs, og vil derfor ikke give anledning til 
forurening af overfladevand. 
 
Restprodukterne gips og filterkager opbevares udendørs i containere eller bigbags. Vilkår G2 
har til formål at forebygge forbygge forurening af overfladevand med bl.a. gips og filterkager. 
 
Alle øvrige restprodukter opbevares indendørs, og vil derfor ikke give anledning til forurening af 
overfladevand. 
 
Tørret spildevandsslam opbevares i udendørs silo. Vilkår F1 har til formål at forebygge forbyg-
ge forurening af overfladevand med bl.a. tørret spildevandslam. 
 
Alt øvrigt affald til forbrænding opbevares indendørs i affaldssiloen, og vil derfor ikke give an-
ledning til forurening af overfladevand. I forbindelse med modtagekontrol vil enkelt affaldslæs 
blive tømt på gulvet i aflæssehallen, dvs. indendørs. Dette vil ikke give anledning til forurening 
af overfladevand. 
 
Eventuelle spild i forbindelse med transport på udendørs befæstede arealer kan forurene over-
fladevand. Vilkår F1, G2 og G3 har til formål at minimere udslippet af forurenende stoffer til 
kloaksystemet i forbindelse med eventuelle spild. 
 
 
C. Vand fra slaggeoplag 
KARA/NOVEREN har endnu ikke besluttet, om slaggefaldet udføres tørt eller vådt. 
 
Udføres slaggefaldet tørt, vil der ikke udstrømme vand fra slaggen. 
 
Udføres slaggefaldet vådt, vil slaggen, når den forlader slaggefaldet, være vædet med vand og 
have en temperatur på 80 oC. Under transport til slaggelageret og under ophold i slaggelageret 
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afkøles slaggen gennem fordampning af vand. Slaggen på slaggelageret vil derfor optræde 
som tør slagge med en fugtighed på typisk 15 %. Fugtigheden er stærkt bundet til slaggen. 
Eventuelt vand i slaggelageret føres til sump under KARA/NOVEREN, hvorfra det genanven-
des i slaggekølingen. 
 
Miljøcenteret vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er behov for at stille vilkår, som 
regulerer slaggevandet. 
 

3.2.8 Støj 
Frem til 2013 udgør ovnlinje 3, 4 og 5 det samlede forbrændingsanlæg. Støj fra driften af disse 
ovnlinjer er reguleret af vilkår E1 i afgørelse om revurdering dateret den 14. november 2005.  
Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet revurdering i november 2009. I vilkår E1 er fastsat 
støjgrænser i forhold til de omkringliggende erhvervsområder og boligområder med tæt-lav 
bebyggelse. 
 
Ved idriftsættelse af den nye ovnlinje 6 nedlægges ovnlinje 3 og 4. I den fremtidige situation vil 
ovnlinje 5 og 6 således udgøre det samlede forbrændingsanlæg. 
 
 
A. Dokumentation i form støjberegning 
KARA/NOVEREN har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af den nye ovnlinje 6 
ladet udføre en støjberegning støjbelastningen fra den fremtidige drift af ovnlinje 5 og 6. 
 
Støjberegningen omfatter bl.a. beregninger af støjbelastningen i beregningspunkterne 1-6, 6A, 
og 7-10. Beregningspunkterne er placeres i KARA/NOVEREN’s skel og i de omkringliggende 
bolig- og centerområder. Placering af fremgår af bilag F. Resultaterne af disse støjberegninger 
fremgår af tabel Tabel 3-8, Tabel 3-9, Tabel 3-10 og Tabel 3-11 i nedenstående afsnit. 
 
I støjberegningerne indgår forudsætning om støjdæmpning af følgende støjkilder på ovnlinje 5: 

• Rumventilationsanlæg (udsugning) på taget  
• Damprør på taget 

 
KARA/NOVEREN oplyser, at forudsætningerne om de enkelte støjkilders lydeffekt kan ændres 
i det endelige projekt. I detailprojekteringen vil det være muligt at tage hensyn til eventuelle 
andre støjkilder, ændret fordeling af lydeffekt på de enkelte kilder, m.v.  
 
Miljøcenteret vurderer derfor, at den gennemførte støjberegning ikke kan anvendes som do-
kumentation for støjbelastningen i omgivelserne, men alene kan anvendes til at sandsynliggøre 
om driften af det fremtidige forbrændingsanlæg (ovnlinje 5 og 6) kan overholde de fastsatte 
støjgrænser.  
 
Miljøcenteret har derfor i vilkår E2 stillet krav om, at KARA/NOVEREN efter ovnlinje 6 er taget i 
drift dokumenterer, at støjgrænserne i vilkår E1 kan overholdes ved drift af det samlede for-
brændingsanlæg. Denne dokumentation kan ske på baggrund den faktiske udformning af ovn-
linje 6 og kildestyrkemålinger på den nye ovnlinje 6 og på den eksisterende ovnlinje 5 samt på 
baggrund af faktiske gennemførte støjbegrænsende foranstaltninger på ovnlinje 5 og 6. 
 
 
B. Støjgrænser for naboområder 
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Beliggenheden af de erhvervs-, bolig- og centerområder, der ligger omkring forbrændingsan-
lægget er vist i bilag F. 
 
Erhvervsområde 2.E7 
Vejledende støjgrænser for erhvervsområder 
Den vejledende støjgrænse for erhvervs- og industriområder, områdetype 1, er 70 dB(A), hele 
døgnet. Områdetype 1 omfatter områder, der udlægges til virksomheder, for hvilke det er van-
skeligt eller meget bekosteligt at reducere den frembragte støjforurening. 
 
Den vejledende støjgrænse for erhvervs- og industriområder, områdetype 2, er 70 dB(A), hele 
døgnet. Områdetype 2 omfatter områder, der udlægges til almindelige erhvervs- og industri-
virksomheder. 
 
 
Den planlagte anvendelse af område 2.E7 
Forbrændingsanlægget er beliggende i erhvervsområde 2.E7, Navervej. Det fremgår af Kom-
muneplan 2017, at erhvervsområde 2.E7 er udlagt til er erhvervsformål: Industri, værksted, 
lager og engroshandel, administration med tilknytning til den pågældende virksomhed samt 
offentlige formål af en karakter, der kan indpasses i et erhvervsområde. Inden for området kan 
der placeres virksomheder med særlige beliggenhedskrav, f.eks. virksomheder, der giver an-
ledning til tung trafik og luftforurening. I området mellem Håndværkervej og Københavnsvej kan 
der placeres butikker, som forhandler særlig pladskrævende varegrupper. 
 
 
Den faktiske anvendelse af område 2.E7 
Miljøcenteret har besigtiget den del af erhvervsområde 2.E7, der grænser op til KA-
RA/NOVEREN’s grund.  
 
Miljøcenteret vurderer, at den faktiske anvendelse af de delområder af erhvervsområde 2.E7, 
der grænser op til KARA/NOVEREN’s grund, har karakter af støjvejledningens områdetype 2, 
som omfatter almindelige erhvervs- og industrivirksomheder. 
 
Umiddelbart øst for forbrændingsanlægget ligger en smede-, VVS- og elvirksomhed med 
udendørs containeroplag. Endvidere har en anden virksomhed lagerplads for kabler, trailere 
o.lign. Miljøcenteret vurderer ikke, at disse virksomheder har en karakter, som er i overens-
stemmelse med støjvejledningens definition af områdetype 1. Disse virksomheder har derimod 
karakter af virksomheder, som er omfattet af støjvejledningen definition af områdetype 2. 
 
 
Støjgrænser for område 2.E7, nord-, syd- og vestlige skel 
Miljøcenteret har forsat en støjgrænse på 60 dB(A) for den del af erhvervsområde 2.E7 som 
grænser op til KARA/NOVEREN’s nord-, syd- og vestlige skel. Det svarer til den vejledende 
støjgrænse for områdetype 2, som efter miljøcenterets vurdering svarer til den faktiske anven-
delse af de erhvervsgrunde som grænser op til forbrændingsanlægget. 
 
Støjgrænsen på 60 dB(A) i det nord-, syd- og vestlige skel svarer til de støjgrænser som regu-
lerer det eksisterende forbrændingsanlæg, dvs. ovnlinje 3, 4 og 5, i vilkår G1 i afgørelse af 14. 
november 2005 om revurdering af miljøgodkendelser. 
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Støjgrænser for område 2.E7, østlige skel 
Miljøcenteret har fortsat en støjgrænse på 65 dB(A) for den del af erhvervsområde 2.E7 som 
grænser op til KARA/NOVEREN’s østlige skel. Der er tale om en lempelse på 5 dB(A) i forhold 
til den vejledende støjgrænse for områdetype 2, som efter miljøcenterets vurdering svarer til 
den faktiske anvendelse af de erhvervsgrunde, som grænser op til forbrændingsanlægget. 
 
Miljøcenteret vurderer, at det kan accepteres at lempe støjgrænse med 5 dB(A).  
 
I den nuværende støjregulering af det eksisterende forbrændingsanlæg, dvs. ovnlinje 3, 4 og 5 
i vilkår G1 i afgørelse af 14. november 2005 om revurdering af miljøgodkendelser. I vilkåret er 
der fastsat en støjgrænse for erhvervsområdet øst for anlægget på 70 dB(A) hele døgnet. Den 
fremtidige støjgrænse i det østlige skel er således skærpet i forhold til den nuværende regule-
ring. 
 
 
Ejendommen Københavnsvej 150-152 
Ejendommen Københavnsvej 150-152, der ligger i erhvervsområde 2.E7, har tidligere været  
klassificeret som beboelse. I afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser dateret 14. no-
vember 2005, som omfatter de eksisterende ovnlinjer 3, 4 og 5, er der derfor fastsat en støj-
grænse på 55/45/40 dB(A) ved denne ejendom.  
 
I forbindelse med miljøcenterets behandling af ansøgning om miljøgodkendelse af ovnlinje 6, 
har Roskilde Kommune oplyst, at ejeren af ejendommen Københavnsvej 150-152 har oplyst, at 
boligen er nedlagt. Miljøcenteret har derfor ikke fastsat særskilte støjgrænser for ejendommen 
Københavnsvej 150-152. 
 
 
Beregningsresultater 
Beregningspunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A og 10 ligger i erhvervsområde 2.E7. Beregningspunkt 10 
ligger ved ejendommen Københavnsvej 150-152. Beregningspunkt 1 ligger i det østlige skel af 
KARA/NOVEREN’s grund. 
 
Tabel 3-8 Beregningsresultater i område 2.E7 

Beregnings-
punkt 

Støjbelastning, 
dag 

(dB(A)) 

Støjbelastning, 
 aften 

(dB(A)) 

Støjbelastning, 
nat 

(dB(A)) 
1 65 40 40 
2 58 41 41 
3 57 40 40 
4 57 49 49 
5 56 48 48 
6 50 47 47 

6A 58 45 45 
10 44 43 43 

 
Miljøcenteret vurderer, at KARA/NOVEREN med støjberegningen har sandsynliggjort, at efter 
idriftsættelse af ovnlinje 6 vil det samlede forbrændingsanlæg med gennemførelse af de fore-
slåede støjbegrænsende foranstaltninger kunne overholde de støjgrænser, som er fastsat for 
område 2.E7. 
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Erhvervsområde 2.E6 
Nord for Københavnsvej ligger erhvervsområde 2.E6, Industrivej Øst. Det fremgår af Kommu-
neplan 2017, at erhvervsområde 2.E6 er udlagt til erhvervsformål: Industri, værksted, lager og 
engroshandel, administration med tilknytning til den pågældende virksomhed samt offentlige 
formål af en karakter, der kan indpasses i et erhvervsområde.  
 
Miljøcenteret vurderer, at den planlagte og faktiske anvendelse af erhvervsområde 2.E6 svarer 
til områdetype 2, erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder, i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænsen for dette 
område er i overensstemmelse hermed fastsat til 60 dB. Se vilkår E1. 
 
Der er ikke placeret beregningspunkter i erhvervsområde 2.E6. Område 2.E6 ligger nord for 
område 2.E7, og dermed i større afstand fra forbrændingsanlægget end område 2.E7. I områ-
de 2.E7 er støjgrænsen på 60 dB(A) overholdt i beregningspunkt 6 og 6A, som ligger umiddel-
bart nord for forbrændingsanlægget. 
 
Miljøcenteret vurderer på den baggrund, at KARA/NOVEREN med støjberegning har sandsyn-
liggjort, at efter idriftsættelse af ovnlinje 6 vil det samlede forbrændingsanlæg med gennemfø-
relse af de foreslåede støjbegrænsende foranstaltninger kunne overholde støjgrænsen på 60 
dB(A) i område 2.E6. 
 
 
Lokalcenter 3.CL2 
Vest for erhvervsområde 2.E6 og 2.E7 ligger lokalcenterområde 3.CL2, lokalcenter for ud-
valgsvarer, Københavnsvej. Det fremgår af Kommuneplan 2017, at området må anvendes til 
lokalt udvalgsvarecenter dvs. udvalgsvarebutikker, kontor- og servicevirksomhed. 
 
Miljøcenteret vurderer, at den planlagte og faktiske anvendelse af lokalcenterområde 3.CL2 
svarer til områdetype 3, blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne), i Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænsen for dette om-
råde er i overensstemmelse hermed fastsat til 55/45/40 dB. Se vilkår E1.  
 
Beregningspunkt 9 er placeret i centerområde 3.CL2. 
 
Tabel 3-9 Beregningsresultater i område 3.CL2 
Beregningspunkt Støjbelastning, 

dag 
(dB(A)) 

Støjbelastning, 
 aften 

(dB(A)) 

Støjbelastning, 
nat 

(dB(A)) 
9 39 38 38 

 
Miljøcenteret vurderer, at KARA/NOVEREN med støjberegningen har sandsynliggjort, at efter 
idriftsættelse af ovnlinje 6 vil det samlede forbrændingsanlæg med gennemførelse af de fore-
slåede støjbegrænsende foranstaltninger kunne overholde støjgrænserne i på 55/45/40 dB(A) i 
område 3.CL2. 
 
 
Etageboligområde 3.BE3 
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Vest for erhvervsområde 2.E7 ligger etageboligområde 3.BE3, Dommervænget/Hedeboparken. 
Det fremgår af Kommuneplan 2017, at området må anvendes til etagebebyggelse: boligformål- 
etagebebyggelse – med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarea-
ler, o.lign.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. 
 
Miljøcenteret vurderer, at den planlagte og faktiske anvendelse af etageboligområde 3.BE3 
svarer til områdetype 4, etageboligområder, i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern 
støj fra virksomheder. Støjgrænsen for dette område er i overensstemmelse hermed fastsat til 
50/45/40 dB. Se vilkår E1. 
 
Beregningspunkt 8 er placeret i etageboligområde 3.BE3. 
 
Tabel 3-10 Beregningsresultater i område 3.BE3 
Beregningspunkt Støjbelastning, 

dag 
(dB(A)) 

Støjbelastning, 
 aften 

(dB(A)) 

Støjbelastning, 
nat 

(dB(A)) 
8 42 38 38 

 
Miljøcenteret vurderer, at KARA/NOVEREN med støjberegningen har sandsynliggjort, at efter 
idriftsættelse af ovnlinje 6 vil det samlede forbrændingsanlæg med gennemførelse af de fore-
slåede støjbegrænsende foranstaltninger kunne overholde støjgrænserne på 50/45/40 dB(A) i 
område 3.BE3. 
 
 
Boligområde 3.BT1 og 3.BP1 
Nordvest for erhvervsområde 2.E7 ligger tæt-lav boligbebyggelse 3.BT1, Nymarksvænge og 
parcelhusområder 3.BP1, Nymarksvej. 
 
Det fremgår af Kommuneplan 2017, at område 3.BT1, Nymarksvænge  må anvendes til tæt-lav 
boligbebyggelse: boligformål – tæt-lav boligbebyggelse – med mulighed for indpasning af of-
fentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer, o.lign.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsy-
ning, samt liberale erhverv. 
 
Det fremgår endvidere af Kommuneplan 2017, område 3.BP1, Nymarksvej må anvendes til 
parcelhusbebyggelse: boligformål – parcelhusbebyggelse – med mulighed for indpasning af 
offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer, o.lign.) og lokalbutikker til kvarterets daglige for-
syning, samt liberale erhverv. 
 
Miljøcenteret vurderer, at den planlagte og faktiske anvendelse af boligområde 3.BT1  og 
3.BP1 svarer til områdetype 5, boligområder for åben og lav boligbebyggelse, i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænsen for dette område er i 
overensstemmelse hermed fastsat til 45/40/35 dB. Se vilkår E1.  
 
Beregningspunkt 7 er placeret i boligområde 3.BP1. 
 
Tabel 3-11 Beregningsresultater i område 3.BP1 
Beregningspunkt Støjbelastning, 

dag 
(dB(A)) 

Støjbelastning, 
 aften 

(dB(A)) 

Støjbelastning, 
nat 

(dB(A)) 
7 37 35 35 
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Miljøcenteret vurderer, at KARA/NOVEREN med støjberegningen har sandsynliggjort, at efter 
idriftsættelse af ovnlinje 6 vil det samlede forbrændingsanlæg med gennemførelse af de fore-
slåede støjbegrænsende foranstaltninger kunne overholde støjgrænserne på 45/40/35 dB(A) i 
område 3.BT1 og 3BP1. 
 
 
C. Støjgrænser for natperioden 
KARA/NOVEREN har søgt om at modtage affald i tidsrummene kl. 06.00-18.00 på hverdage 
og kl. 06.00-18.00 på lørdage. 
 
Støjvejledningen definerer natperioden som tidsrummet kl. 22.00-07.00 og dagperioden som 
tidsrummet kl. 07.00-18.00. 
 
Det fremgår af støjvejledningen, at hvis en virksomheds arbejde kræver, at virksomheden be-
gynder særligt tidligt om morgenen, kan grænsen mellem nat og dag fastsættes til kl. 06.00. 
Som typisk eksempel kan nævnes asfaltblandeanlæg, der skal levere sine produkter hurtigst 
mulig efter kl. 07.00. 
 
KARA/NOVEREN forventer, at der i 2013 ankommer i alt 20 læs affald natperioden fordelt med 
2 læs i tidsrummet kl. 05.00 til 06.00, og 18 læs i tidsrummet kl. 06.00-07.00, se Figur 3-2. 
 
KARA/NOVEREN har søgt om, at dagperioden omfatter tidsrummet kl. 06.00-18.00. Ansøgnin-
gen begrundes i, at  

• Indsamling af affald i flere områder traditionelt starter meget tidligt om morgenen, spe-
cielt om sommeren, hvor det er varmt. 

• Det er hensigtsmæssigt, at første indsamlingsrunde er afsluttet og afleveret inden den 
almindelige myldretidstrafik påbegyndes 

• Der er undertiden er behov for tømning af renovationsbiler (ikke dagrenovation), der har 
stået natten over med affald, som følge af køre- og hviletidsbestemmelser for chauffø-
rerne. 

 
Miljøcenteret vurderer at det er rimeligt, at renovationsbiler har mulighed for at aflæsse affaldet 
fra første indsamlingsrunde. Det begrundes i områdets karakter som erhvervsområde, og at 
der ikke er boliger i erhvervsområdet. Endvidere ligger de nærmeste boligområder i stor af-
stand fra indkørslen til affaldssiloen. Se bilag F. 
 
I vilkår E1 er dagperioden på hverdage fastsat til kl. 06.00-18.00, mens dagperioden på lørda-
ge er fastsat til kl. 06.00-14.00. På hverdage og lørdage er natperioden fastsat til kl. 22.00-
06.00. For søn- og helligdage fastholder miljøcenteret støjvejledningens definition af hhv. nat- 
og dagperioden. 
 
Støjbelastningen fra drift af de eksisterende ovnlinjer 3, 4 og 5 er reguleret af vilkår G1 om 
støjgrænser i afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse dateret den 14. november 2005. I 
denne afgørelse er natperioden fastsat til tidsrummet kl. 22.00-07.00, hvilket svarer til støjvej-
ledningens definition af natperioden. 
 
Der er således tale om en lempelse i forhold til den nuværende støjmæssige regulering af de 
eksisterende ovnlinjer. 
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D. Reguleringskøleanlæg 
Drift af reguleringskøleren 
Det fremgår af KARA/NOVEREN’s ansøgning om miljøgodkendelse, at ovnlinje 6 etableres 
med reguleringskølere. Reguleringskølerne anvendes til at bortkøle varme, der ikke kan afsæt-
tes til fjernvarmenettet. Reguleringskøleren forventes ikke anvendt som regulær køler, og vil 
derfor kun blive aktiveret, når det samlede varmesystem ikke kan bringes i balance uden an-
vendelse af reguleringskøleren.  
 
KARA/NOVEREN oplyser, at reguleringskøleren skal anvendes i de tilfælde hvor der opstår 
ubalance mellem varmeproduktionen og varmeafsætningen til fjernvarmenettet. Denne ubalan-
ce opstår som oftest i natperioden, hvor varmeafsætningen momentant kan blive væsentligt 
lavere end produktionen, hvilket medfører, at aktivering af reguleringskøleren er nødvendig.  
 
KARA/NOVEREN oplyser, at reguleringskøleren forventes i drift i natperioden i maksimalt 2 % 
af nattetimerne. Regnes natperioden for tidsrummet kl. 22-06 svarer det til 58 timer om året.  
 
Driften af reguleringskøleren er dog ikke begrænset til natperioden, da ubalancen kan optræde 
i alle døgnets timer. KARA/NOVEREN kan ikke på forhånd opgøre hvor mange driftstimer re-
guleringskøleren vil få i dag- og aftenperioden. Det fremgår af støjberegningerne, at anvendel-
se af reguleringskøleren i dagperioden ikke giver anledning til overskridelse af støjgrænserne. 
Derfor vil generelle ubalancer mellem varmeafsætning og varmeproduktion fortrinsvis søges 
afhjulpet i dagperioden. 
 
Kølerne forventes at være i drift i maksimalt 2 timer ad gangen, idet 2 timer normalt vil være 
muligt at reducere effekten på forbrændingsanlægget indtil kølebehovet er væk. Regulerings-
køleren kan komme i drift på alle tider af døgnet.  
 
En årlig driftstid på 58 timer pr. år i natperioden svarer til, at køleren er i drift årligt 29 gange á 2 
timer, eller i årsgennemsnit ca. 2 timer hver 2. uge. 
 
 
Støjbelastning, inkl. bidrag fra reguleringskøleren 
Reguleringskøleren placeres på taget af bygningen, således at der opnås en støjdæmpning i 
en retning mod etageboligområde (beregningspunkt 8). Med denne placering og støjdæmpning 
vil støjgrænsen i beregningspunkt 7 (parcelhusområde) bliver overskredet med 1,5 dB(A) i af-
tenperioden og med 6,5 dB(A) i natperioden. Støjgrænsen i beregningspunkt 9 (centerområde) 
overskrides med 2 dB(A) i natperioden. 
 
 
Mulig supplerende støjdæmpning af reguleringskøleren 
Yderligere støjdæmpning kan ifølge KARA/NOVEREN sikres ved opstilling af støjskærm i nød-
vendige retninger og dels ved at gøre kølerne mere støjsvage gennem overdimensionering af 
disses kølekapacitet. Opsætning af yderligere støjafskærmning, inkl. projektering og tilpasning 
af tagkonstruktionen forventes at ville fordyre projektet med 2 mio. kr. Mens anvendelse af re-
guleringskølere med en overdimensioneret af kølerkapaciteten, inkl. projektering og fundering 
til tagkonstruktionen forventes at fordyre projektet med 5 mio. kr. 
 
Etableres køleren uden disse støjbegrænsende foranstaltninger er det efter miljøcenterets vur-
dering urealistisk, efterfølgende at støjdæmpe kølerne gennem en overdimensionering af dis-
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ses kølerkapacitet. Derimod må det forventes at være muligt efterfølgende at opstille støj-
skærme. 
 
 
Definition af driftsforhold 
Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj definerer ikke entydigt, under hvilke driftsforhold 
støjgrænserne skal være overholdt. 
 
Det fremgår af eksempel på formulering af egenkontrol vilkår i afsnit 4.2 i Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, at målinger til dokumentation af, at støjvil-
kårene er overholdt, skal ske under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. endvidere fremgår 
det af vejledningens afsnit 7.2, at ved kontrol af, om virksomheden overholder støjgrænserne, 
skal målingerne udføres under de i praksis forekommende mest støjende driftsforhold. 
 
Det fremgår af afsnit 2.2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra 
virksomheder, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt under fuld, 
normal drift. 
 
Miljøstyrelsens vejledninger angiver således at støjgrænserne skal dokumenteres overholdt 
under hhv. ”fuld drift”, ”de i praksis forekommende mest støjende forhold under fuld drift” og 
”fuld, normal drift”. 
 
 
Støjmæssig regulering af reguleringskøleren  
Miljøcenteret vurderer samlet, at KARA/NOVEREN skal overholde støjgrænserne i vilkår E1 
ved drift af forbrændingsanlægget (ovnlinje 5 og 6), inkl. drift af reguleringskøleren, skal over-
holde støjgrænserne i vilkår E1. 
 
Dette begrundes i hyppigheden (i gennemsnit mindst 1 gang hver anden uge) og varigheden 
(op til 2 timer adgangen) af denne støjhændelse i natperioden, samt i det forhold at driften af 
reguleringskøleren er årsag til at støjgrænsen for nærliggende parcelhusområde i natperioden 
overskrides væsentligt, nemlig med 6,5 dB(A). 
 
Miljøcenteret vurderer ikke, at omkostningerne til etablering af de støjbegrænsende foranstalt-
ninger, som er nødvendige for at overholde de vejledende støjgrænser, er urimelige, hverken 
set i forhold til den reduktion på 6,5 dB(A) der vil kunne opnås i parcelhusområdet (område 
3.BP1), eller set i forhold til samlede omkostninger der er forbundet med etablering af den nye 
ovnlinje 6. 
 
Hertil kommer, at hvis reguleringskøleren fra starten etableres uden disse ekstra støjbegræn-
sende foranstaltninger, og det efterfølgende viser sig, at der vil være en betydelig øget støjbe-
lastning forbundet med driften af reguleringskøleren, så må det forventes, at muligheden for 
støjbegrænsning via overdimensionering enten ville blive væsentlig dyrere eller den ville være 
forspildt. 
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3.2.9 Vibrationer og lavfrekvent støj 
A. Vibrationer 
KARA/NOVEREN oplyser, at en mulig kilde til vibrationer på et forbrændingsanlæg kan være 
slaggetransportører udført som vibrationsrender. Anden kilde kan være kørsel med biler på 
ujævne og hullede veje. 
 
Som forebyggende foranstaltninger vil KARA/NOVEREN sikre, at slaggetransportører udføres 
som fritsvingende enheder, der er afkoblet fra underlaget med svingningsdæmpere. Endvidere 
vil KARA/NOVEREN holde køreveje i en god stand uden huller og ujævnheder. 
 
KARA/NOVEREN forudser ikke problemer med at overholde Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for vibrationer i omgivelserne. 
 
 
B. Lavfrekvent støj 
Der rapporteres undertiden problemer med lavfrekvent støj (10 – 160 Hz) fra bl.a. kraftvarme-
værker og fjernvarmeværker. KARA/NOVEREN’s rådgiver Rambøll er ikke bekendt med, at der 
har været problemer med støj af denne type fra forbrændingsanlæg. Det har således heller ikke 
været tilfældet for KARA/NOVERENs eksisterende anlæg i Roskilde. De såkaldte vibrationsren-
der omtalt i forbindelse med vibrationer kan være potentielle kilder til lavfrekvent støj, men de er 
på forbrændingsanlægget placeret indendørs i betonkonstruktioner, og vil derfor være effektivt 
dæmpede. 
 
Lavfrekvent støj fra skorstenstoppen kan for f.eks. kraftværker og varmeværker være knyttet til 
flammestøj fra oliebrændere eller gasbrændere. For forbrændingsanlæg kendes dette problem 
ikke. Selvom anlægget har brændere er det ikke den primære energikilde og støjen dæmpes i 
kedelrummet. 
 
I uheldige udførelser vil ventilationsanlæg, køleanlæg m.v. kunne give anledning til lavfrekvent 
støj. KARA/NOVEREN vil gennem krav til leverandører sikre, at der ikke på kedel 6 installeres 
anlæg, der kan give anledning til generende lavfrekvent støj i omgivelserne, dvs. over Miljøsty-
relsens vejledende grænseværdier. 
 
Lavfrekvent støj fra vibrationsrender forebygges ved placering af disse anlæg indendørs i tunge 
konstruktioner.  
 
Leverandører af ventilationsanlæg, køleanlæg m.v. vil blive pålagt, at anlæggene ikke giver an-
ledning til lavfrekvent støj i omgivelserne.   
 
KARA/NOVEREN forudser ingen problemer med at overholde Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for lavfrekvent støj og infralyd i omgivelserne. 
 
 
C. Miljøcenterets vurdering 
Miljøcenteret er ikke bekendt med, at der har været problemer med vibrationer og lavfrekvent 
støj fra KARA/NOVEREN’s eksisterende forbrændingsanlæg. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår om lavfrekvent støj og vibrationer. 
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3.2.10 Råvarer og kemikalier 
I Tabel 3-12 er vist en oversigt over de hjælpestoffer og kemikalier, der anvendes ved driften af 
ovnlinje 5 og 6 tilsammen. 
 
Tabel 3-12 Råvarer og kemikalier 
Hjælpestof/kemikalie Forbrug pr. time Forbrug pr. år Oplagring 
Vand 18 m3 140.000 m3 - 
El 3,5 MWh 28.000MWh - 
Støttebrændsel - 12.000 GJ Dieselolie: Udendørs tank 

Naturgas: - 
Nøddiesel - - Udendørs lagertank 

Indendørs dagtank 
CaCO3, kalk 1) 350 kg 3.000 tons Indendørs silo 
NaOH2) 50 kg 350 tons Indendørs kemikalietank 
Aktivt kul3) 20 kg 160 tons Indendørs silo 
25 % NH3

4) 75 kg 550 tons Udendørs kemikalietank 
TMT 15 5) 1,5 kg 12 tons Indendørs kemikalietank 
FeCl3 

6) 3 kg 25 tons Indendørs kemikalietank 
1) Anvendes i røggasrensningen (SO2 skrubber) og spildevandsrensningen (neutralisering) 
2) Anvendes i spildevandsrensningen (neutralisering) 
3) Anvendes i røggasrensningen (dioxin- og Hg fjernelse) 
4) Anvendes i røggasrensningen (NOx-reduktion)  
5) Anvendes i spildevandsrensningen (fældningskemikalie til tungmetaller i spildevand) 
6) Anvendes i spildevandsrensningen (Filterhjælpemiddel og adsorptionsmiddel for tungmetaller) 
 
Tank til flydende brændsel for opstarts- og støttebrænder, lagertank for nøddiesel og dagtank 
for nøddiesel er reguleret af vilkår H1-H8, N2 og I1-I2. 
 
Oplagring af flis er reguleret af vilkår B9. 
 
Luftemissioner fra siloer for kalk, adsorbent og kalk er reguleret af vilkår B11 og C5. 
 
KARA/NOVEREN oplyser i ansøgningen om miljøgodkendelse, at opbevaring af ammoniak-
vand i første omgang vil foregå i den eksisterende ammoniaktank. Eksisterende tank for am-
moniakvand er reguleret af vilkår i afgørelse fra 14. november 2005 om revurdering af miljø-
godkendelser. 
 
Der etableres en selvstændig ammoniaktank til ovnlinje 6, hvis det ved detailprojekteringen af 
anlægget skulle vise sig at være mere hensigtsmæssigt. Det er miljøcenterets vurdering, at 
etablering af en eventuel ny ammoniaktank vil forudsætte en miljøgodkendelse. En sådan god-
kendelse vil indeholde vilkår, der regulerer tankens indretning og drift. 
 
Udover disse specifikke vilkår har miljøcenteret i vilkår F1 og F2 stillet generelle krav til håndte-
ring og oplagring af hjælpestoffer og kemikalier. Kravene har til formål at forebygge forurening 
af omgivelserne (jord, grundvand, kloak og luft) i forbindelse med håndtering og oplagring af 
kemikalier og hjælpestoffer på KARA/NOVEREN’s område. 
 

3.2.11 Restprodukter 
I Tabel 3-13 er vist en oversigt over de restprodukter, der generes i forbindelse med driften af 
ovnlinje 6 og tilhørende røggas- og spildevandsrensning. 
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Tabel 3-13 Restprodukter 
Restprodukt Mængder EAK-kode Oplagring Bortskaffel-

se/ 
nyttiggørel-
se 

Slagge  
og 
Ristegennemfald 

5 tons/time 
 
25-125 kg/time 

19 01 12 Indendørs  
slaggelager 

Til AFATEK 
m.h.p. genan-
vendelse 

Jernholdigt mate-
riale fra slaggen 

100 kg/time 19 01 02 Indendørs  
slaggelager 

Til AFATEK til 
genanvendel-
se 

Kedelaske 500 kg/time 19 01 15 eller  
19 01 15 

Indendørs  
askesilo 

Bortskaffes 1) 

Flyveaske 250 kg/time 19 01 13 Indendørs  
askesilo 

Bortskaffes 1) 

Kviksølv/  
dioxinadsorbent 

 19 01 07 eller  
19 01 10 
At betragte som 
farligt affald 

Genindfyres eller  
til askesiloen 2) 

Genindfyres i 
ovnen eller 
bortskaffes 
sammen med 
flyveasken 2) 

Gips 150 kg/time 19 01 05 Indendørs i contai-
ner eller bigbags 

Bortskaffes 1) 

Slamfilterkage 50-60 kg/time 19 01 05 Indendørs i contai-
ner eller bigbags 

Bortskaffes 1) 

EAK-kode angivet med fed skrift er farligt affald 
1) Bortskaffes efter anvisning fra Roskilde Kommune, f.eks. til deponering i saltminer i Tyskland eller via 
NOAH i Norge. 
2) Ved udskilning i efterstillet posefilter genindfyres adsorbenten. Ved foranstillet renseteknik transporte-
res adsorbenten sammen med flyveasken. 
 
Miljøcenteret har i vilkår G7 stillet krav om at KARA/NOVEREN fører journal over mængderne 
af restprodukt, samt hvortil det bortskaffes eller genanvendes. 
 
Vilkår G1 om at begrænse omfanget af restprodukter og optimere mulighederne for genanven-
delse er fastsat på baggrund af § 7, punkt 3. KARA/NOVEREN har valgt våd røggasrensning. 
Det fremgår af tabel 5.3 i BREF-noten, at våd røggasrensning er fordelagtig i forhold til genere-
ring af restprodukter sammenlignet med semitør og tør røggasrensning. 
 
Det fremgår af Tabel 3-13, at slagge, inkl. jernholdige materialer i slaggen udgør den største 
mængde af restprodukterne, og er det eneste restprodukt, der i praksis kan genanvendes. 
 
Gips vil principielt kunne nyttiggøres i cementindustrien, men er svær at afsætte på grund af 
indhold af urenheder som CaF2, CaCl2 og kviksølv. 
 
Vilkår G2-G4 og G6 har til formål at forebygge forurening af omgivelserne (jord, grundvand, 
kloak og luft) i forbindelse med håndtering og oplagring af restprodukterne på KA-
RA/NOVEREN’s område. 
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De maksimale oplag af kedel- og flyveaske, slamfilterkage og gips i vilkår G2, samt det maksi-
male oplag af slagge i vilkår G3 er fastsat med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 
14, stk.1, punkt 6, som foreskriver, at der skal stilles vilkår om den maksimale mængde affald, 
der må opbevares på anlægget. 
 
Vilkårene er fastsat for at forebygge ophobning af affald på virksomheden. Mængderne er fast-
sat under hensyntagen til afhentningsfrekvensen. 
 
 
A. Slagge 
Slagge fra ovnlinje 6 afsættes til AFATEK A/S, der er et selskab, som modtager, sorterer og 
afsætter forbrændingsslagge. Afsætningen sker til genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder, 
hvor slaggen kan erstatte bundsikringsgrus, jordfyld og andet. Typiske anvendelser er som op-
fyld ved etablering af veje samt som bundsikring under veje, pladser og fundamenter. 
 
Forbrændingsbekendtgørelsen fastsætter i bilag 3, punkt 2, at indholdet i slagge og bundaske 
efter forbrænding i forbrændingsanlæg skal være mindre end 3 % totalt organisk stof (TOC) 
eller 5 % glødetab. 
 
Genanvendelse af slagge fra affaldsforbrænding er reguleret af restproduktbekendtgørelsen. 
Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav til prøvetagning, analysehyppighed, analyseparametre samt 
analysemetoder. Krav til analyseparametre omfatter bl.a. faststofanalyse af TOC, men ikke 
glødetab. 
 
Miljøcenteret finder det hensigtsmæssigt, at vilkår om TOC-indholdet i slaggen og egenkontrol 
med TOC-indholdet svarer til de krav, der stilles i restproduktbekendtgørelsen til dokumentation 
af slaggens indhold af TOC. Det giver KARA/NOVEREN mulighed for at anvende AFATEK’s 
analyseresultater af TOC-indholdet i slaggen som dokumentation. 
 
I vilkår G5, der er fastsat med hjemmel i bilag 3 i forbrændingsbekendtgørelsen, har miljøcente-
ret derfor alene stillet krav til slaggens TOC-indhold.  
 
Miljøcenteret stiller i vilkår G8 krav om, at KARA/NOVEREN dokumenterer, at indholdet af TOC 
i slaggen ikke overstiger 3 %. Vilkår G8 indeholder samme krav til analysehyppighed og analy-
semetode for TOC, som reglerne i restproduktbekendtgørelsen foreskriver, dvs. at der skal 
udtages én prøve fra hvert parti, hvor et parti må maksimalt være på 5.000 tons. 
 
Der produceres ca. 40.000 tons slagge årligt (5 tons/time * 8.000 timer). Dvs. at der minimum 
vil foreligge 8 årlige analyseresultater for TOC. 
 

3.2.12 Overjordiske olietanke  
 
A. Overjordisk tank til brændsel for opstarts- og støttebrænder 
Som brændsel til opstarts- og støttebrænder anvendes enten flydende brændsler, hvortil di-
spensation fra bekendtgørelsen om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende og faste 
brændstoffer ikke er nødvendig, eller naturgas. Det endelige valg af brændsel vil ske i forbin-
delse med projektering af den nye ovnlinje 6. 
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Såfremt valget af brændsel falder på dieselolie vil dette skulle oplagres i en overjordisk en-
keltvægget olietank i stål på ca. 60 m3 uden indvendig korrosionsbeskyttelse. Tanken placeres 
udendørs i filtergården i overdækket betonbassin uden afløb. Tanken forsynes med niveaupej-
leudstyr, f.eks. radarmåling, flyder med tælleværk eller vejeceller. Endeligt valg træffes i forbin-
delse med kontrahering. 
 
Påfyldningrøret er overjordisk og vil blive placeret umiddelbart ved siden af tanken. Rør fra la-
gertank til støttebrændere og eventuel opfyldning af dagtank for nøddiesel udføres som over-
jordiske enkeltvæggede rørforbindelser.  
 
 
Krav til overjordiske tanke 
Ifølge § 3, stk. 3, punkt 2 i olietankbekendtgørelsen skal overjordiske olietanke på listevirksom-
heder reguleres via vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. For overjordiske tank med et 
rumfang på 6.000 til 200.000 liter skal der stilles vilkår, som mindst omfatter kravene i bekendt-
gørelsens §§ 25-26, § 27, stk. 1 og 3, § 29, § 34, §§ 36-42, jf. § 50-51. 
 
Miljøcenteret har på baggrund af ovenstående oplysninger om tanken fastsat vilkår i overens-
stemmelse med kravene i olietankbekendtgørelsen. Baggrunden for vilkårene er uddybet ne-
denfor. 
 
 
Placering i forhold til vandforsyningsboringer 
Ifølge olietankbekendtgørelsens § 27, stk. 1 punkt 1 skal afstanden fra skel til nærmeste ind-
vindingsboring til almene vandforsyningsanlæg være større end 50 meter, og afstanden fra 
skel til andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand være større end 25 meter. 
Afstandskravene gælder udendørs tanke.  
 
Det fremgår af afsnit 3.2.1, at nærmeste vandforsyningsboring er placeret ca. 300 meter fra 
tankgården. 
 
Miljøcenteret vurderer, at tanken for brændsel til opstarts- og støttebrænder lever op til olie-
tankbekendtgørelsens afstandskrav, uanset hvor den placeres på grunden. 
 
 
Vilkår H1 
Kravene i § 25, stk. 1 og 3 om orientering om etablering m.v. er indarbejdet i vilkår H1.  
 
Olietanksbekendtgørelsens § 25, stk. 2 giver mulighed for at kræve, at tanken og det tilhørende 
rørsystem tæthedsprøves, dog ikke hvis anlægget opfylder kravene i bekendtgørelse om fore-
byggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg samt andre anlæg 
med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og rørsystemer. 
 
Bekendtgørelsen om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgs-
anlæg foreskriver, at tanke skal være dobbeltvæggede med lækagekontrol af mellemrummet 
mellem væggene, samt at væskeførende rør fra tank til udleveringsstander skal være dob-
beltvæggede med lækagekontrol. 
 
Miljøcenteret vurderer, at tanken til brændsel for opstarts- og støttebrændsel og det tilhørende 
rørsystem ikke svarer til de krav, der stilles i bekendtgørelsen om forebyggelse af jord- og 
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grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, da tanken og de tilhørende rørsystemer 
er enkeltvæggede. Derfor er der i vilkår H1 stillet krav om, at der i forbindelse med etablering af 
anlægget udføres tæthedsprøvning af tanken og rørsystemet. 
 
 
Vilkår H2 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens §§ 26-27 om typegodkendelse og etablering af tankan-
lægget er indarbejdet i vilkår H2. Undtaget er dog de krav, som ikke retter sig mod overjordisk 
ståltank.  
 
 
Vilkår H3-H6 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens §§ 36-40 om egenkontrol er indarbejdet i vilkår H3-H6. 
 
 
Vilkår H7 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens § 34, stk. 1 og stk. 3-7, der omfatter enkeltvæggede tan-
ke, er indarbejdet i vilkår H7. Kravene i stk. 2 omfatter alene dobbeltvæggede tanke og er der-
for ikke relevante. 
 
 
Vilkår H8 
Krav til tæthedsprøvning og inspektion af rørsystemet i vilkår H8 er fastsat i overensstemmelse 
med § 42, stk. 4, 5 og 7, som omfatter enkeltvæggede rørsystemer. 
 
Krav til tæthedsprøvning og inspektion af tanken i vilkår H8 er fastsat i overensstemmelse med 
§ 42, stk. 1 punkt 2, som omfatter tanke der ikke er indvendigt korrosionsbeskyttede, og § 42 
stk. 2, som omfatter tanke med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. 
 
 
Vilkår N1 
Kravene i § 29 om foranstaltninger i forbindelse med en eventuel sløjfning af tanken er indar-
bejdet i vilkår N1. 
 
 
Krav som ikke er relevante 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens § 41 er ikke relevante, da de for overjordiske tanke om-
fatter tanke større end 200.000 liter. 
 
 
Betonbassin 
Olietankbekendtgørelsens § 3, stk. 3 punkt 2 giver mulighed for at stille krav udover bekendt-
gørelsens krav. Denne mulighed er udnyttet i vilkår I1. 
 
I vilkår I1 har miljøcenteret stillet vilkår om, at tanken skal placeres i et overdækket betonbassin 
uden afløb, da der er tale om en enkeltvægget tank. Eventuelle spild i forbindelse med påfyld-
ning af tanken eller olieudslip som følge af lækager på tanken vil blive opsamlet i bassinet. 
Dermed vil overfladevandet, der ledes til det kommunale afløbssystem, ikke forurenes af olie. 
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Overdækning af betonbassinet betyder, at der ikke vil samle sig regnvand i bassinet, som efter-
følgende skal opsamles og bortskaffes. 
 
I vilkår I2 er der stillet krav om egenkontrol af belægningen af betonbassinet. 
 
 
B. Dagtank for nøddiesel og eventuel lagertank for nøddiesel 
Der etableres en indendørs dagtank i stål på ca. 500 liter til nødstrømsforsyningsanlægget 
(nøddiesel). Dagtanken vil blive forsynet med dieselolie fra lagertanken til brændsel for op-
starts- og støttebrænder. Tanken opstilles indendørs på opsamlingsbakke, så utætheder og 
spild kan detekteres og opsamles. 
 
Hvis støttebrænder og nøddiesel ikke anvender samme brændsel etableres i stedet en en-
keltvægget ståltank på ca. 5.000 liter. Denne tank vil fungere som lagertank for dagtanken. 
Tanken placeres udendørs i overdækket betonbassin uden afløb i filtergården. Tanken forsy-
nes med niveaupejleudstyr. Påfyldningsrør er overjordisk og vil blive placeret umiddelbart ved 
siden af tanken. Rør fra lagertank til dagtanken udføres som overjordiske enkeltvæggede rør-
forbindelser.  
 
 
Krav til overjordiske tanke 
Ifølge § 3, stk. 3 punkt 3 i olietankbekendtgørelsen skal overjordiske olietanke på listevirksom-
heder reguleres via vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. For overjordiske tank med et 
rumfang på mindre end 6.000 liter skal der stilles vilkår, som mindst omfatter kravene i be-
kendtgørelsens §§ 25-26, § 27, stk. 1 og 3, § 29-32, § 33, stk. 1 og §§ 35-40. 
 
Miljøcenteret har på baggrund af ovenstående oplysninger om tanken fastsat vilkår i overens-
stemmelse med kravene i olietankbekendtgørelsen. Baggrunden for vilkårene er uddybet ne-
denfor. 
 
 
Placering i forhold til vandforsyningsboringer 
I følge bekendtgørelsens § 27, stk. 1 punkt 1 skal afstanden fra skel til nærmeste indvindings-
boring til almene vandforsyningsanlæg være større end 50 meter, og afstanden fra skel til an-
dre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand være større end 25 meter. Afstands-
kravene gælder udendørs tanke.  
 
Det fremgår af afsnit 3.2.1, at nærmeste vandforsyningsboring er placeret ca. 300 meter fra 
tankgården. 
 
Miljøcenteret vurderer, at lagertanken lever op til olietankbekendtgørelsens afstandskrav, uan-
set, hvor den placeres på grunden. 
 
 
Vilkår H1 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens § 25, stk. 1 og 3 om orientering om etablering m.v. er 
indarbejdet i vilkår H1. Tidsfristen på 14 dage for orientering af tilsynsmyndigheden om etable-
ring af tanken er fastsat i henhold til bekendtgørelsens § 30.  
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Olietanksbekendtgørelsens § 25, stk. 2 giver mulighed for at kræve, at tanken og det tilhørende 
rørsystem tæthedsprøves, dog ikke hvis anlægget opfylder kravene i bekendtgørelse om fore-
byggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg samt andre anlæg 
med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og rørsystemer. 
 
Bekendtgørelsen om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgs-
anlæg foreskriver, at tanke skal være dobbeltvæggede med lækagekontrol af mellemrummet 
mellem væggene, samt at væskeførende rør fra tank til udleveringsstander skal være dob-
beltvæggede med lækagekontrol. 
 
Miljøcenteret vurderer endvidere, at lagertanken for nøddiesel og det tilhørende rørsystem ikke 
svarer til de krav, der stilles i bekendtgørelsen om forebyggelse af jord- og grundvandsforure-
ning fra benzin- og dieselsalgsanlæg. Derfor er der i vilkår H1 stillet krav om, at der i forbindel-
se med etablering af anlægget udføres tæthedsprøvning af rørsystemet. 
 
Det er miljøcenterets vurdering, at dagtanken ikke svarer til de krav der stilles i bekendtgørel-
sen om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. På 
grund af tankens størrelse og indendørs placering har miljøcenteret ikke stillet krav til tætheds-
prøvning af dagtanken med tilhørende rørsystemer. 
 
 
Vilkår H2 
Kravene i §§ 26-27 om typegodkendelse og etablering af tankanlægget er indarbejdet i vilkår 
H2. Undtaget er dog de krav som ikke retter sig mod overjordisk ståltank.  
 
 
Vilkår H3-H6 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens §§ 36-40 om egenkontrol er indarbejdet i vilkår H3-H6. 
 
 
Vilkår N1 
Kravene i § 29 om foranstaltninger i forbindelse med en eventuel sløjfning af tanken er indar-
bejdet i vilkår N1. 
 
 
Krav som ikke er relevante 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens § 31 omfatter tanke tilsluttet fyringsanlæg til bygnings-
mæssig opvarmning, og er derfor ikke relevant for de to tanke. 
 
I olietanksbekendtgørelsens § 32 er det fastsat, hvilke brugte tanke, som ikke må anvendes til 
opbevaring af olieprodukter. Miljøcenteret forudsætter, at de to tanke etableres som nye tanke, 
har derfor ikke fastsat vilkår i forhold til denne bestemmelse. 
 
Miljøcenteret vurderer, at kravene i olietanksbekendtgørelsens § 33 til eventuel flytning af tanke 
ikke er relevante i forhold til de to tanke, og har derfor ikke fastsat vilkår herom. 
 
Kravene i olietanksbekendtgørelsens § 35, stk. 1 og 2 omhandler tanke tilsluttet fyringsanlæg til 
bygningsmæssig opvarmning, og er derfor ikke relevante i forhold til de to tanke. Kravene i § 
35, stk. 3 omfatter overjordiske tanke over 6.000 liter, og er derfor ikke relevante i forhold til de 
to tanke. 
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Betonbassin 
Olietankbekendtgørelsens § 3, stk. 3 punkt 3 giver mulighed for at stille krav udover bekendt-
gørelsens krav. Denne mulighed er udnyttet i vilkår I1. 
 
I vilkår I1 har miljøcenteret stillet vilkår om, at lagertanken skal placeres i et overdækket beton-
bassin uden afløb, da der er tale om en enkeltvægget tank. Eventuelle spild i forbindelse med 
påfyldning af tanken eller olieudslip som følge af lækager på tanken vil blive opsamlet i bassi-
net. Dermed vil overfladevandet, der ledes til det kommunale afløbssystem, ikke forurenes af 
olie. 
 
Overdækning af betonbassinet betyder, at der ikke vil samle sig regnvand i bassinet, som efter-
følgende skal opsamles og bortskaffes. 
 
I vilkår I2 er der stillet krav om egenkontrol af belægningen af betonbassinet. 
 

3.2.13 Jord og grundvand 
Olietanken til brændsel til opstarts- og støttebrænder og lagertanken til nøddiesel er en-
keltvæggede tanke, der opstilles udendørs. Miljøcenteret har derfor som en ekstra sikkerhed 
stillet vilkår I1, om at disse tanke opstilles i betonbassin(er). Endvidere er der i vilkår I2 stillet 
vilkår om kontrol med tætheden af bassinet eller bassinerne. 
 

3.2.14 Til og frakørsel 
Fusionen mellem KARA og NOVEREN fandt sted ved årsskiftet 2006/2007. Det tidligere af-
faldsselskab NOVEREN har ikke selv ejet et forbrændingsanlæg. I dag køres affaldet fra NO-
VERENs opland til forbrænding i Slagelse, Odense, Svendborg og Nykøbing Falster. Aftalerne 
med disse forbrændingsanlæg udløber i perioden 2010-2015. Det medfører, at der i 2013 skal 
transporteres yderligere ca. 92.000 tons affald pr. år til forbrændingsanlægget i Roskilde. 
 
KARA/NOVEREN forventer, der vil ankomme ca. 8.000 lastbiler pr. år og ca. 40 lastbiler pr. 
dag med affald fra det tidligere NOVEREN opland.  Denne nye trafik forventes primært at 
komme fra motorvejen fra vest, og herved belaste Østre Ringvej og Københavnsvej. 
 
I dag ankommer der ca. 266 lastbiler pr. dag. Hovedparten af disse biler kommer fra og skal 
videre mod vest ved Københavnsvej. 
 
Udvidelsen af forbrændingsanlægget betyder, at den eksisterende genbrugsstation, der i dag 
er nabo til forbrændingsanlægget, skal flyttes. Det vil betyde en nedgang i trafikken. 
 
Vejdirektoratet har givet accept af, at der i rundkørslen ved Østre Ringvej kan etableres et fjer-
de ben med tilslutning af Navervej. Vejdirektoratet omlægger i 2009 rundkørslen til en dobbelt-
sporet rundkørsel. Det fjerde ben vil enten blive etableret i forbindelse med denne omlægning, 
alternativt i 2012. Tidspunktet afhænger af finansieringen af etableringen. 
 
Et fjerde ben vil betyde, at den del af lastbiltrafikken, der kommer via motorvejen ledes via Na-
vervænget til forbrændingsanlægget. Dvs. denne del af trafikken ledes udenom Københavns-
vej. 



 

Miljøgodkendelse af ovnlinje 6 105

 
Miljøcenteret vurderer på ovenstående baggrund, at til- og frakørsel til forbrændingsanlægget 
vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. 
 
 

3.2.15 Indberetning/rapportering 
Til brug for miljøcenterets tilsyn med ovnlinje 6 er der stillet vilkår om indberetning og rapporte-
ring af KARA/NOVERENs egenkontrol. 
 
Indberetning og rapporteringer er opdelt i: 

• Månedlig rapportering i de 3 første måneder (prøvedrift) 
• Kvartalsrapporter 
• Årsrapport 
 

 
A. Månedlig rapportering i de 3 første måneder 
Det fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, at efter afslutningen af bygnings- og mon-
tagearbejdet indledes en 3 måneders prøvedrift, hvor leverandørerne løbende justerer og trim-
mer anlægget ind, mens der forbrændes affald. 
 
Som det fremgår af afsnit 4.1.1, at skal miljøgodkendelsens vilkår også overholdes i den 3 må-
neders prøvedrift. 
 
Miljøcenteret har som tilsynsmyndighed et særligt behov for en tæt opfølgning på resultaterne 
af egenkontrollen i prøvetiden, da justering og indtrimning af anlægget har væsentlig indflydel-
se på emissionerne fra den fremtidige drift af ovnlinje 6. Miljøcenteret har derfor stillet krav om 
månedlig indrapportering i de første 3 måneder, der udgør prøvedriften. 
 
Vilkår L1 stiller krav om rapportering af luftforureningen i de første 3 måneder. Denne rapporte-
ring omfatter alene resultater af de kontinuerlige målinger og egenkontrol i forhold til 4/60 ti-
mers reglen. Indrapportering vedrørende kvalitetssikring af AMS, er ikke relevant i de første 3 
måneder. 
 
 
B. Kvartalsrapporter 
Miljøcenteret forventer, at ovnlinje 6 vil være i normal drift efter de første 3 måneder, hvor an-
lægget er i prøvedrift. Miljøcenteret vurderer, at det her er tilstrækkeligt med kvartalsvis indrap-
portering af KARA/NOVERENs egenkontrol. 
 
Vilkår L2 stiller krav om rapportering af KARA/NOVEREN’s egenkontrollen med ovnlinje 6. 
 
 
C. Årsrapport 
I § 21, stk. 2 i forbrændingsbekendtgørelsen er der krav om at anlægget skal udarbejde en 
rapport over årets drift og overvågningen af anlægget. Rapporten skal som minimum indeholde 
en redegørelse for processens afvikling og emissioner til luft og vand sammenholdt med de 
emissionsgrænser, der gælder for anlægget. Ifølge § 21, stk. 3 kan rapporten afgives som en 
del af det grønne regnskab. 
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Miljøcenteret har indarbejdet bekendtgørelsens krav til årsrapport i vilkår L3. Dog er der ikke 
stillet vilkår om redegørelser i forhold til spildevand, da det er Roskilde Kommune, som er mil-
jømyndighed i forhold til udledning af spildevand til det kommunale afløbssystem. 
 
Miljøcenteret accepterer, at årsrapporteringen kan ske via det grønne regnskab. KA-
RA/NOVEREN’s regnskabsår følger kalenderåret.  
 
Vælger KARA/NOVEREN at lade årsrapporten indgå i det grønne regnskab, vil miljøcenteret 
modtage udkast til grønt regnskab medio marts hvert år. 
 
Vælger KARA/NOVEREN, at årsrapporten ikke skal indgå i det grønne regnskab, er fristen for 
aflevering af årsrapporten fastsat til den 1. marts hvert år. 

3.2.16 Sikkerhedsstillelse 
Forbrændingsanlæg er ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om etablering af sikker-
hedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Der er derfor ikke fastsat vilkår om sikker-
hedsstillelse. 
 

3.2.17 Driftsforstyrrelser og uheld 
KARA/NOVEREN har i ansøgningen om miljøgodkendelse redegjort for følgende mulige drifts-
forstyrrelser og uheld, og deres forebyggelse. 
 
Tabel 3-14 Forebyggelse af driftsforstyrrelser og uheld 
Driftsforstyrrelse/uheld Forebyggelse 
Strømsvigt Nødstrømsanlæg, der består af batteri-backup og 

dieseldrevet generator 
Fødevandspumperne bliver dampdrevne, så de 
kan sikre en sikker nedkøring af kedlen i tilfælde 
af længerevarende strømsvigt 

Afbrydelse af vandforsyningen Højdebeholder til vand eller anden forsyningssik-
ret vandforsyning til quenchen 

Temperaturfald i efterforbrændingskammeret God opblanding af det modtagne affald 
Støttebrændere 

Udfald af pumper Cirkulationspumper til quench, HCl-skrubber og 
SO2-skrubber dubleres 
Fødevandspumper til cirkulation af (køle)vand 
dubleres 

Udfald af støvfilter Etableres den primære støvudskillelse som elek-
trofilter, vil dette blive opført i mindst 2 uafhængi-
ge sektioner i serie. Hver serie vil udskille 90 % af 
den indkommende støvmængde. 
Etableres den primære støvudskillelse som foran-
stillet posefilter, konstrueres filteret, så mindst én 
sektion kan være ud af drift uden at belaste den 
samlede effektivitet af filteret. 

Svigt i vandrensningsanlægget Anlægget og de tilhørende tanke dimensioneres 
så anlægget kan være ude af drift i adskillige ti-
mer for reparation og vedligeholdelse, uden at 
forbrændingen skal standses. 

Problemer med leverance af hjælpestoffer m.v. Lagertanke for hjælpestoffer m.v. udlægges med 
en størrelse der svarer til mindst 8 dages forbrug. 
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Miljøcenteret vurderer, at ovnlinje 6 indrettes med henblik på at forebygge driftsforstyrrelser og 
uheld. 
 
Miljøcenteret har i vilkår M1 stillet krav om, at KARA/NOVEREN skal anmelde driftsforstyrrelser 
og uheld til miljøcenteret. Herudover skal KARA/NOVEREN udarbejde en skriftlig redegørelse 
for driftsforstyrrelsen eller uheldet.  
 
Vilkår M1 gælder også for eventuelle driftsforstyrrelser og uheld, som ikke er beskrevet i Tabel 
3-14. 
 

3.2.18 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Miljøcenteret vurderer, at der ikke er oplag i forbindelse forbrændingsanlægget (ovnlinje 5 og 6) 
som betyder, at forbrændingsanlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
  
A. Oplag af ammoniakvand, 25 % 
På ovnlinje 6 anvendes 25 % ammoniakvand til DeNOx-processen. Ammoniakvandet opbeva-
res i den eksisterende tank for ammoniakvand tank på 40 m3, med mindre det viser sig mere 
hensigtsmæssigt, at etablere en selvstændig tank til ammoniak til ovnlinje 6. 
 
På den eksisterende ovnlinje 5, som også vil være i drift efter ovnlinje 6 sættes i drift, anvendes 
også 25 % ammoniakvand til DeNOx-processen. Ammoniakvandet til ovnlinje 5 opbevares i en 
40 m3 tank, som er opstillet i filtergården. 
 
25 % ammoniakvand er opført på listen over farlige stoffer, og er klassificeret C;R345 og 
N;R506. 
 
Stoffer og produkter, som er miljøfarlige stoffer med risikosætning R50, er opført i risikobe-
kendtgørelsens bilag 1, del 2. For denne kategori af stoffer og produkter er tærskelmængden 
100 tons i kolonne 2 og 200 tons i kolonne 3. 
 
Ammoniakopløsning i vand har en massefylde mellem 0,880 og 0,957 ved 15 oC med mere 
end 10 % men højst 35 % ammoniak. Det eksisterende oplag af 25 % ammoniakvand på for-
brændingsanlæggets område vil maksimalt udgøre ca. 38 tons.  
 
Etableres en selvstændig ammoniaktank til ovnlinje 6 med et volumen svarende til den eksiste-
rende ammoniaktank vil det samlede oplag hverken overstige tærskelmængden i kolonne 2 
eller 3.  
 
KARA/NOVEREN’s forbrændingsanlæg bliver således ikke en risikovirksomhed for så vidt an-
går oplag af 25 % ammoniakvand. 
 
 
B. Oplag af adsorbent (aktiv kul) 
Til rensning af røggassen for dioxin og kviksølv anvendes adsorbent (aktiv kul). 

                                                 
5 C: Ætsende. R34: Ætsningsfare 
6 N: Miljøfarlig. R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand 
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Aktiv kul er brandfarligt og der kan ske støveksplosioner.  
 
Adsorbent (aktiv kul) er dog hverken opført på risikobekendtgørelsens bilag 1 del 1 eller del 2. 
Forbrændingsanlægget bliver således ikke en risikovirksomhed for så vidt angår oplag af ad-
sorbent. 
 
KARA/NOVEREN har i ansøgningen om miljøgodkendelse oplyst, at der vil blive iværksat sik-
kerhedsforanstaltninger mod brand og eksplosion i forbindelse med oplag af adsorbent. 
 
 
C. Oplag af olie 
På ovnlinje 6 forventes det at anvende dieselolie som brændsel til opstarts- og støttebrænder. 
Denne dieselolie vil blive opbevaret i en 60 m3 tank. 
 
Herudover etableres en dagtank til nøddiesel på ca. 500 liter. Hvis der ikke anvendes samme 
brændsel til opstarts- og støttebrænder og nøddieselanlægget etableret desuden en lagertank 
til nøddiesel på 5 m3. 
 
Med en massefylde for dieselolie på 0,9 bliver det maksimal oplag af olieprodukter på ca. 60 
tons.  
 
Olieprodukter er opført i risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1. For olieprodukter er tærskel-
mængden 2.500 tons i kolonne 2 og 25.000 tons i kolonne 3. 
 
Det samlede oplag af dieselolie på forbrændingsanlæggets område vil hverken overstige tær-
skelmængden i kolonne 2 eller 3. KARA/NOVEREN’s forbrændingsanlæg vil således ikke være 
en risikovirksomhed for så vidt angår oplag af dieselolie. 
 
 

3.2.19 Ophør 
Miljøcenteret har stillet vilkår N1 med henblik på at KARA/NOVEREN ved eventuel ophør af 
driften af ovnlinje 6 træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for 
at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. 
 

3.2.20 Bedst tilgængelige teknik 
A. Lovgrundlag 
Det fremgår af betragtning 17 i IPPC-direktivet (defineres), at grænseværdier for emission, pa-
rametre eller tilsvarende tekniske foranstaltninger skal baseres på den bedste tilgængelige tek-
nik (BAT)7, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, og under 

                                                 
7 Den ”bedste tilgængelige teknik” (BAT) defineres som det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktivi-
teter og driftsmetoder, som udtryk for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissions-
grænseværdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse emissionerne og 
indvirkningen på miljøet som helhed. 
Ved ”teknik” forstås både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, 
drives og lukkes ned. 
Ved ”tilgængelig” forstås udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den rele-
vante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der tages hensyn til omkostningerne og fordele, 
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hensyn til det pågældende anlægs karakteristika, geografiske beliggenhed og de lokale miljø-
forhold. 
 
I følge godkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, punkt 1 må godkendelsesmyndigheden 
ikke meddele godkendelse, medmindre virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltnin-
ger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige tek-
nik. 
 
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af 
affald er implementeret i den danske lovgivning via forbrændingsbekendtgørelsen. Det fremgår 
af direktivets betragtning nr. 13, at overholdelse af de emissionsgrænser, der er fastsat i direk-
tivet, bør betragtes som en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for opfyldelse af 
kravene i direktiv 96/61/EF. Opfyldelsen af dette krav kan indebære strengere emissionsgræn-
seværdier for de forurenende stoffer, der er omhandlet i dette direktiv, emissionsgrænseværdi-
er for andre stoffer og anlæg samt andre hensigtsmæssige betingelser. 
 
 
B. BAT-reference - BREF 
Kommissionen har udarbejdet BAT-referencedokumentet (BREF) ”Waste Incineration (WI), om 
bedste tilgængelige teknik for forbrænding af affald.  
 
Kapitel 5 i BREF’en beskriver dels BAT, der gælder generelt ved affaldsforbrænding (BAT refe-
rence 1-56), og dels BAT fastlagt for anlæg, der forbrænder følgende former for affald: 

• Husholdningsaffald (BAT reference 57-63) 
• Forbehandlet eller sorteret husholdningsaffald (BAT reference 64-68) 
• Farligt affald (BAT reference 69- 75) 
• Slam (BAT reference 76-77) 
• Klinisk affald (BAT reference 78-82) 

 
Miljøcenteret vurderer, at BAT, der gælder generelt og BAT, der gælder specifikt for hushold-
ningsaffald, dvs. BAT reference 1-63, er relevante i forhold til vurdering af, om ovnlinje 6 indret-
tes og drives efter bedst tilgængelig teknik.  
 
BAT reference 64-68 er ikke relevant for ovnlinje 6, da KARA/NOVEREN ikke modtager forbe-
handlet eller sorteret husholdningsaffald. 
 
BAT reference 69-75 om specifik BAT for forbrænding af farligt affald, er ikke relevant, da der 
ikke er tale om et anlæg for forbrænding af farligt affald, heller ikke selvom der forbrændes en 
mindre mængde kreosotbehandlet træ, som er farligt affald. Se afsnit 3.2.4. 
 
BAT reference76-77 om specifik BAT er ikke relevant i forhold til forbrænding af spildevands-
slam, som modtages med et tørstofindhold på mindst 70 %. 
 
BAT reference 78-82 er ikke relevant for ovnlinje 6, da KARA/NOVEREN ikke modtager klinisk 
affald. 
 
                                                                                                                                                          
uanset om teknikken anvendes eller produceres i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan 
disponere over teknikken på rimelige vilkår. 
Ved ”bedste” forstås mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. 
 



 

Miljøgodkendelse af ovnlinje 6 110

KARA/NOVEREN har i et selvstændigt notat, fremsendt sammen med ansøgningen, skematisk 
gennemgået alle BAT referencer i BREF-dokumentets afsnit 5.1. og 5.2, dvs. BAT reference 1-
63. Endvidere indeholder KARA/NOVERENs ansøgning om miljøgodkendelse henvisninger til 
BAT-referencerne. 
 
Miljøcenterets vurdering af ovnlinje 6 i forhold til disse BAT referencer fremgår af nedenståen-
de afsnit. 
 
 
C. Vurdering af ovnlinje 6 i forhold til BAT reference 1-34 og 38-63 
Miljøcenteret vurderer på baggrund af en gennemgang af KARA/NOVERENs oplysninger om 
BAT, at ovnlinje 6 vil blive indrettet og drevet i overensstemmelse med BAT i reference 1-34 og 
38-63, bortset fra de BAT referencer, der ikke er relevante i forhold til ovnlinje 6, f.eks. de BAT 
referencer der knytter sig til tør eller semitør røggasrensning. 
 
 
D. Vurdering af ovnlinje 6 i forhold til BAT reference 36-37 
BREF’en angiver ikke, hvilket røggasrensningsprincip (våd, semitør, tør), der anses for bedst 
tilgængelig teknik. I stedet anfører BAT reference 37 en række eksempler på kriterier, der kan 
anvendes ved valg mellem våd, semitør og tør røggasrensning.  
 
De anførte eksempler på kriterierne omfatter opnåelige luftemissionsniveauer, mængden af 
restprodukter, vandforbrug, spildevand, energiforbrug, kemikalieforbrug, røgfanens synlighed, 
håndtering af variationer af forureningsniveauet i rågassen, processens kompleksitet, etable-
ringsomkostninger og driftsomkostninger. 
 
KARA/NOVEREN har valgt våd røggasrensning til ovnlinje 6. Ved valget har KARA/NOVEREN 
lagt størst vægt på at sikre overholdelsen af emissionskravene til luften med stor sikkerhed. 
 
Våd røggasrensning er fordelagtig i forhold til opnåelige luftemissionsniveauer, mængden af 
restprodukter, kemikalieforbrug og håndtering af variationer i forureningsniveauer i rågassen. 
Våd røggasrensning er derimod ufordelagtig i forhold til vandforbrug, spildevandsmængde, 
energiforbrug og røgfanens synlighed. 
 
Sammenlignet med de øvrige røggasrensningsprincipper har våd røggasrensning den højeste 
proces kompleksitet, generelt de højeste etableringsomkostninger og middel driftsomkostnin-
ger. 
 
 
E. Vurdering af emissionsgrænseværdier i forhold til BAT reference 35 
Som det fremgår af betragtning 13 i forbrændingsdirektivet indeholder forbrændingsbekendtgø-
relsen, der indeholder de samme grænseværdier som direktivet, ikke nødvendigvis emissions-
grænseværdier, som svarer til anvendelse af bedst tilgængelig teknik. 
 
Ved miljøgodkendelse af ovnlinje 6 skal der derfor foretages en uafhængig/supplerende vurde-
ring af anvendelsen af bedst tilgængelig teknik med udgangspunkt i BREF-dokumentet for for-
brændingsanlæg. 
 
Denne vurdering er gennemført for hver af de parametre, der stilles emissionsgrænseværdier 
for i miljøgodkendelsen. For de stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsen om forbrændingsan-
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læg, kan der ikke forventes miljømæssige effekter af korttidsvariationer omkring de niveauer, 
der aktuelt er tale om. Spørgsmålet om skærpelse af grænseværdierne er derfor først og frem-
mest relevant for så vidt angår døgnmiddelværdier. 
 
De emissionsniveauer til luften, som betragtes som BAT for forbrændingsanlæg, fremgår af 
BAT reference 35.  
 
I kapitel 5 i BREF’en understeges det, at emissionsniveauer, der associeres med BAT, ikke er 
det samme som emissionsgrænser, men at disse emissionsniveauer er driftsmæssige emissi-
onsniveauer, som normalt må forventes opnået ved brug af BAT. Endvidere understreges det, 
at en skærpelse af emissionsgrænsen til en værdi, der ligger i intervallet for emissionsniveauer, 
ikke nødvendigvis er udtryk for BAT på grund af cross-media effekter.  
 
En cross-media effekt ved at stille øget krav til rensning i form af skærpede emissionsgrænser 
kunne f.eks. være et større forbrug af kemikalier og/eller dannelse af større mængder restpro-
dukter. 
 
I nedenstående afsnit er henvist til ”opnåelige emissioner” ved konkrete rensemetoder, f.eks. 
våd skrubber, som er anført i BREF’en. I kapitel 5 i BREF’en understreges, at betegnelsen 
”emissionsniveauer, der associeres med BAT”, adskiller sig fra betegnelsen ”opnåelige emissi-
onsniveauer”. Når et niveau beskrives som ”opnåeligt” ved brug af en bestemt teknik eller 
kombination af teknikker, skal det forstås således, at det er det niveau, der kan forventes op-
nået over en længere tidshorisont i en velvedligeholdt og veldreven proces ved brug af den-
ne/disse teknikker, selvom de faktiske omstændigheder (f.eks. tekniske forhold, omkostninger, 
cross-media effekter), der giver anledning til det opnåelige niveau kan betyde, at dette niveau 
ikke generelt kan betragtes som BAT.  
 
 
½ times middelværdier for støv, TOC, CO, HCl og SO2 
Tabel 3-15 viser en oversigt over BREF’ens emissionsniveauer, der associeres med BAT, for-
brændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser og opnåelige emissioner i følge BREF’en. 
Oversigten omhandler ½ times middelværdier for parametrene støv, TOC, CO, HCl, NOx og 
SO2. 
 
 
Tabel 3-15 Emissionsniveauer, emissionsgrænser og opnåelige emissioner for ½ times mid-

delværdier for støv, TOC, CO, HCl og SO2 
Bekendtgørelsens 
Emissionsgrænser 

Parameter BREF’ens 
emissionsniveauer 

 
(mg/m3(ref)) 

Kolonne A 
(mg/m3(ref)) 

Kolonne B 
(mg/m3(ref)) 

Opnåelige emis-
sioner i følge 

BREF’en 
 

(mg/m3(ref)) 
Støv 1-20 30 10 < 30 1) 

TOC 1-20 20 10 - 
CO 5-100 100 - - 
HCl 1-50 60 10 1-10 2) 

SO2 1-150 200 50 < 50 2) 

1) Opnåelig emission, hvis posefilter har karakter af ”politifilter”. Tabel 4.24 i BREF’en 
2) Opnåelige emissioner ved anvendelse af våd skrubber. Tabel 4.32 i BREF’en. 
 
 
½ times middelværdier, kolonne A 
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Forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser for ½ times middelværdier, kolonne A, an-
ses for overholdt, hvis ingen af ½ times middelværdierne i løbet af kalenderåret overskrider 
emissionsgrænserne. 
 
Emissionsgrænserne i kolonne A er i bekendtgørelsen fastsat på et niveau, så de udsving i 
emissionerne, der kan opstå i forbindelse med driften af forbrændingsanlæg, ikke bør give an-
ledning til overskridelse af emissionsgrænserne. 
 
Emissionsgrænserne i kolonne A ligger en faktor 1- 1½ over den øvre ende af intervallerne for 
emissionsniveauer, der associeres med BAT. 
 
Emissionsgrænserne i kolonne A ligger over intervallet for opnåelige emissioner for HCl og 
SO2, som er anført i BREF’en. Emissionsgrænsen i kolonne A for støv ligger på niveau med 
den øvre ende af opnåelige emissioner for støv, som er anført i BREF’en.   
 
BREF’en indeholder ikke opnåelige emissioner CO og TOC. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der skal være et vist spillerum mellem de faktiske emissioner og 
emissionsgrænserne, så anlægget kan overholde emissionsgrænserne ved de variationer i 
emissionerne, der vil opstå i forbindelse med driften af forbrændingsanlægget. 
 
Miljøcenteret vurderer på denne baggrund, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for 
at skærpe forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser for ½ times middelværdier i ko-
lonne A. 
 
 
½ times middelværdier, kolonne B 
Forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser for ½ times middelværdier, kolonne B, an-
ses for overholdt, hvis højst 3 % af ½ times middelværdierne i løbet af kalenderåret overskrider 
emissionsgrænserne. 
 
Emissionsgrænserne i kolonne B er fastsat lavere end grænseværdierne i kolonne A og giver 
derfor omvendt mulighed for, at de kan overskrides i et begrænset antal ½ timer om året. Det 
accepteres således, at højst 3 % af værdierne overskrider emissionsgrænserne. 
 
Emissionsgrænser, kolonne B, ligger alle i intervallet for emissionsniveauer, der i BREF’en as-
socieres med BAT. 
 
Emissionsgrænserne i kolonne B ligger i intervallet for opnåelige emissioner for støv, HCl og 
SO2, som er anført i BREF’en.  
 
BREF’en indeholder ikke opnåelige emissioner CO og TOC. 
 
Miljøcenteret vurderer på denne baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for 
at skærpe forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser for ½ times middelværdier i ko-
lonne B, idet disse værdier allerede ligger i den nedre halvdel af intervallerne for emissionsni-
veauer, der associeres med BAT. 
 
 
Døgnmiddelværdier for støv, TOC, CO, HCl og SO2 
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Tabel 3-16 viser en oversigt over BREF’ens emissionsniveauer, der associeres med BAT, for-
brændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser og opnåelige emissioner i følge BREF’en. 
Oversigten omhandler døgnmiddelværdier for parametrene støv, TOC, CO, HCl, og SO2. 
 
Tabel 3-16 Emissionsniveauer, emissionsgrænser og opnåelige emissioner for døgnmiddel-

værdier for støv, TOC, CO, HCl, og SO2 
Parameter BREF’ens 

emissionsniveauer 
 

(mg/m3(ref)) 

Bekendtgørelsens 
emissionsgrænser 

(mg/m3(ref)) 

Opnåelige emissioner i 
følge BREF’en 

(mg/m3(ref)) 

Støv 1-5 10 0,04-5 1) 

TOC 1-10 10 - 
CO 5-30 50 - 
HCl 1-8 10 < 5 2) 

SO2 1-40 50 < 20 2) 

1) Opnåelig emission, hvis posefilter har karakter af ”politifilter”. Tabel 4.24 i BREF’en 
2) Opnåelige emissioner ved anvendelse af våd skrubber. Tabel 4.32 i BREF’en. 
 
 
Forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser for døgnmiddelværdier anses for overholdt, 
hvis ingen af døgnmiddelværdierne i løbet af kalenderåret overskrider emissionsgrænserne. 
 
Emissionsgrænserne for døgnmiddel er i bekendtgørelsen fastsat i et niveau, så de udsving i 
emissionerne, der kan opstå i forbindelse med driften af forbrændingsanlæg, ikke bør give an-
ledning til overskridelser af emissionsgrænserne. Formålet med grænseværdier for døgnmid-
delværdierne er primært at sikre, at de gennemsnitlige emissioner af især forsurende og ozon-
dannede stoffer (HCl, SO2 og NOx) holdes på et passende lavt niveau, så langtidseffekter og 
grænseoverskridende effekter af emissionerne begrænses. 
 
Emissionsgrænser for døgnmiddel ligger en faktor 1- 2 over den øvre ende af intervallerne for 
emissionsniveauer, der associeres med BAT, afhængig af hvilken parameter der betragtes. 
 
Emissionsgrænser for døgnmiddel ligger over intervallet for opnåelige emissioner for støv, HCl 
og SO2, som er anført i BREF’en.  
 
BREF’en indeholder ikke opnåelige emissioner CO og TOC, som i øvrigt primært anses for at 
være sekundære miljømæssige parametre, hvis regulering har til formål at tilgodese en så god 
forbrænding som muligt. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der skal være et vist spillerum mellem de faktiske emissioner og 
emissionsgrænserne, så anlægget kan overholde emissionsgrænserne ved de variationer i 
emissionerne, der vil opstå i forbindelse med driften af forbrændingsanlægget. 
 
Miljøcenteret vurderer på denne baggrund, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for 
at skærpe forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser døgnmiddel. 
 
  
BREF’ens emissionsniveauer for NOx 
Tabel 3-17 viser en oversigt over BREF’ens emissionsniveauer, der associeres med BAT, for-
brændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser og opnåelige emissioner i følge BREF’en. 
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Oversigten omhandler ½ times middelværdier og døgnmiddelværdier for NOx ved rensning 
v.h.a. SCR- og SNCR-metoden. 
 
Tabel 3-17 Emissionsniveauer, emissionsgrænser og opnåelige emissioner for ½ times mid-

delværdier og døgnmiddelværdier for NOx 
Bekendtgørelsens 
emissionsgrænser 

Parameter BREF’ens 
emissionsniveauer 

 
(mg/m3(ref)) 

½ times  
middelværdi 
Kolonne A 

(mg/m3(ref)) 

½ times 
middelværdi 
Kolonne B 

(mg/m3(ref)) 

Opnåelige emis-
sioner i følge 

BREF’en 
 

(mg/m3(ref)) 

NOx SCR 40-300 400 200 15-220 1) 

NOx SNCR 30-350 400 200 150-400 2) 
 

  Døgnmiddelværdi 
(mg/m3(ref)) 

 

NOx SCR 40-100 200 15-100 1) 

NOx SNCR 120-180 200 80-180 2) 

1) Opnåelige emissioner ved anvendelse af SCR. Tabel 4.56 i BREF’en. 
2) Opnåelige emissioner ved anvendelse af SNCR. Tabel 4.61 i BREF’en. 
 
 
Emissionsgrænser for SCR-metoden 
Emissionsgrænser for ½ times middelværdi, kolonne A, ligger en faktor 1,3 over den øvre ende 
af intervallerne for emissionsniveauer, der er associeret med anvendelse af BAT, for SCR-
metoden. 
 
Emissionsgrænser for ½ times middelværdi, kolonne B, ligger indenfor intervallerne for emissi-
onsniveauer, der er associeret med anvendelse af BAT, for SCR-metoden. 
 
Emissionsgrænser for ½ times middel, kolonne A, ligger over intervallet for opnåelige emissio-
ner for NOx, som er anført i BREF’en, mens emissionsgrænser for ½ times middel, kolonne B, 
ligger indenfor intervallet. 
 
Emissionsgrænser for døgnmiddel ligger en faktor 2 over den øvre ende af intervallerne for 
emissionsniveauer, der er associeret med anvendelse af BAT, for SCR-metoden. 
 
Emissionsgrænser for døgnmiddel ligger over intervallet for opnåelige emissioner for NOx, som 
er anført i BREF’en. 
 
 
Emissionsgrænser for SNCR-metoden 
Emissionsgrænser for ½ times middelværdien, kolonne A, ligger en faktor 1,1 over den øvre 
ende af intervallerne for emissionsniveauer, der er associeret med anvendelse af BAT, for 
SNCR-metoden. 
 
Emissionsgrænser for ½ times middelværdien, kolonne B, ligger indenfor intervallerne for emis-
sionsniveauer, der er associeret med anvendelse af BAT, for SNCR-metoden. 
 
Emissionsgrænsen for ½ timesmiddel, kolonne A og B, ligger indenfor intervallet for opnåelige 
emissioner for NOx, som er anført i BREF’en. Miljøcenteret bemærker her, at det må være en 
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fejl i BREF-dokumentet, at den øvre værdi af emissionsniveauet for opnåelige emissioner ligger 
over intervallet for emissionsniveauer associeret med anvendelse af BAT. 
 
Emissionsgrænser for døgnmiddel ligger en faktor 1,1 over den øvre ende af intervallerne for 
emissionsniveauer, der er associeret med anvendelse af BAT, for SNCR-metoden. 
 
Tilsvarende ligger emissionsgrænser for døgnmiddel over intervallet for opnåelige emissioner 
for NOx, som er anført i BREF’en. 
 
 
Valg af emissionsgrænseværdier for NOx-emissionen 
Reduktion af emissionen af NOx til luften kan principielt foretages ved hjælp af to forskellige 
teknikker, nemlig SCR-teknikken (selektiv katalytisk oxidation) og SNCR-teknikken (selektiv 
ikke-katalytisk oxidation). I BREF-dokumentet tages ikke generel stilling til, hvilken af de to tek-
nikker der anses for at være bedst tilgængelig teknik. I stedet anføres i dokumentet (tabel 5.2) 
opnåelige emissionsniveauer for NOx associeret med anvendelse af begge teknikker: henholds-
vis 40 – 100 mg/normal m3 for SCR-teknikken og 120 – 180 mg/normal m3 for SNCR-teknikken 
(begge intervaller referer til døgnmiddelværdien).  
 
I BAT-anbefaling nr. 40 i BREF-dokumentet er bl.a. anført, at SCR generelt betragtes som BAT, 
når høj effektivitet af NOx-reduktion er krævet (dvs. ved høje NOx niveauer i rågassen), og hvor 
lave røggasemissioner er ønskelige. 
 
 
NOx-niveauer i rågassen 
På forbrændingsanlæg vil NOx-koncentrationerne i rågassen typisk ligge i intervallet 250 – 500 
mg/m3 (ref). Det fremgår af KARA/NOVEREN’s ansøgning om miljøgodkendelse, at der fra ovn-
linje 6 forventes en NOx-koncentration i rågassen på ca. 400 mg/m3 (ref).  
 
Miljøcenteret vurderer, at der ikke kan forventes NOx-niveauer i rågassen fra ovnlinje 6, der er 
så høje, at det er nødvendigt at anvende SCR-teknikken for at opnå tilstrækkelig stor NOx-
reduktion fx for at overholde emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsen om anlæg, der for-
brænder affald. 
Kvælstofdeposition 
NO2-emissionen fra ovnlinje 6 vil give anledning til kvælstofdeposition i omgivelserne. 
 
I afsnit 3.2.2 er der foretaget en vurdering af kvælstofdepositionen i den sydlige del af Natura 
2000 område nr. N136, Roskilde Skov og Jægerspris Nordskov. Ved depositionsberegninger er 
den sydlige del af Natura 2000 området beregningsteknisk opdelt i 3 delområder. De højeste 
kvælstofdepositioner som følge af NO2-emissionen fra ovnlinje 6 er beregnet i delområde III, 
hvor depositionen af kvælstof er beregnet til ca. 12 g N/ha/år, se Tabel 3-2. 
 
Forudsættes en tilsvarende kvælstofdeposition fra ovnlinje 5, vil den samlede kvælstof-
deposition fra forbrændingsanlæggets NO2-emission være ca. 24 g N/ha/år i delområde III. 
 
Tålegrænser for kvælstof i Natura 2000 området ligger i størrelsesordenen 10 - 40 kg N/ha/år, 
afhængig af naturtypen, se Tabel 3-3. 
 
I 2006 var den samlede gennemsnitlige kvælstofdeposition i den sydlige del af Roskilde Fjord 
12-14 kgN/ha/år. 
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Miljøcenteret vurderer på ovenstående grundlag, at kvælstofdepositionen som følge af NO2-
emissionen fra forbrændingsanlægget (ovnlinje 5 og 6) er underordnet sammenlignet med såvel 
tålegrænserne i Natura 2000 området som den samlede gennemsnitlige kvælstofdeposition i 
Natura 2000 området. 
 
Emissionen af NO2 fra KARA/NOVEREN vil derfor ikke give anledning til kvælstofdepositioner i 
Natura-2000 området, som efter Miljøcenter Roskilde opfattelse kan begrunde krav om særligt 
lave NOx-emissioner og dermed indirekte krav om installering af et SCR-anlæg. 
 
 
NOx-emissioner i Danmark og bidrag hertil fra affaldsforbrændingsanlæg 
Regional luftforurening reguleres af en række protokoller under FN’s konvention om langtrans-
porteret, grænseoverskridende luftforurening, bl.a. Gøteborg-protokollen. I Gøteborg-
protokollen er der for hvert land fastlagt emissionslofter dvs. maksimalt årlige emissioner af 
NOx. I 2010 er emissionsloftet for NOx i Danmark 127.000 tons. 
 
De samme emissionslofter fremgår af EU-direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale 
emissionslofter for visse luftforurenende stoffer, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 21 af 8. 
januar 2003 om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser 
og ammoniak. 
 
I Tabel 3-18 er vist NOx-emissionen i 2005 og en prognose for NOx-emissioner for 2010, 2020 og 
2030, som er udarbejdet af DMU og udgivet i DMU i rapport nr. 655/2008. 
 
Tabel 3-18 NOx-emissioner for udvalgte sektorer i 2005, 2010, 2020 og 2030. Baseret på oplys-
ninger i DMU’s tekniske rapport nr. 655, 2008 Projection of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and particle 
emissions – 2005 to 2030. 

NOx-emission (tons NOx)  

2005 2010 2020 2030 
Total emission fra alle sekto-
rer1) 

 
160.983 

 
135.785 

 
115.132 

 
103.276 

Total emission fra stationær 
forbrænding af kul, affald, na-
turgas, træ, halm m.m.2) 

 
58.568 

 
59.524 

 
68.483 

 
63.614 

1) Totale årlige emission ekskl. bidrag fra international fly- og skibstrafik. Emissioner stammer fra tabel 7.2 
i rapport nr. 655, 2008 
2) Centrale kraftværker, gasturbiner, decentrale kraftvarmeværker, olie/gas produktion, industrielle anlæg, 
private husholdninger m.m., se tabel 2.12 i rapport nr. 655, 2008 
 
Den fremskrevne NOx- emission er således i 2010 estimeret til ca. 135.800 tons, men nyere tal 
synes dog at pege på en mindre emission af NOx i 2010 og dermed en emission af NOx tættere 
på emissionsloftet.  
 
På baggrund af de fremskrevne emissioner af NOx i perioden 2010 – 2030, som er angivet i 
figur 2.6 i DMU´s rapport nr. 655/2008, estimerer Miljøcenter Roskilde, at emissionen af NOx fra 
samtlige større danske forbrændingsanlæg, der som KARA/NOVEREN hovedsageligt forbræn-
der husholdningsaffald og storskrald, vil ligge på et niveau på 5.500 – 6.000 tons/år i perioden 
2010 – 2030. 
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Sammenlignet med NOx-emissionen fra alle kilder med stationære forbrænding udgør emissio-
nen af NOx fra større affaldsforbrændingsanlæg (anlæg der forbrænder husholdningsaffald 
m.m.) ca. 10% i perioden 2010 – 2030. 
 
I forhold til den samlede NOx-emissionen fra alle kilder udgør emissionen af NOx fra affaldsfor-
brændingsanlæg i henhold til DMU´s rapport ca. 5 - 6% i perioden 2010 – 2030. 
 
 
Mulig reduktion af NOx-emissionen fra ovnlinje 6 
Ifølge bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald, er grænseværdien for nye affaldsfor-
brændingsanlæg 200 mg NOx/m3(ref) udtrykt som døgnmiddelværdien. Denne emissionsgræn-
seværdi er som udgangspunkt fastsat således, at den kan overholdes ved hjælp af SNCR-
teknikken, der hidtil har været den eneste anvendte metode til NOx-reduktion fra danske affalds-
forbrændingsanlæg. 
 
KARA/NOVEREN forventer en årlig røggasmængde fra ovnlinje 6 på 1,3 ×109 normal m3 tør 
røggas ved 11 % O2. Det vil medføre en årlig emission på 260 tons NOx, hvis emissionen af 
NOx svarer til emissionsgrænseværdien i bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald. En 
emission af denne størrelse vil udgøre 4 – 5% af den samlede emission af NOx fra stationære 
affaldsforbrændingsanlæg.  
 
Hvis SCR-teknikken anvendes, er det generelt muligt at opnå lavere emissionsniveauer for NOx 
end ved brug af SNCR-teknikken, jf. ovenfor. Ved anvendelse af SCR-teknikken bør det såle-
des i almindelighed være muligt at opnå en NOx-reduktion på ca. 80% eller mere, hvorved en 
emissionsgrænseværdi (døgnmiddelværdi) på 100 mg NOx/m

3(ref) bør kunne overholdes. 
 
Ved anvendelse af SCR-teknikken vil den årlige NOx-emission fra ovnlinje 6 være ca. 130 tons 
NOx, hvis emissionen svarer til en emissionsgrænseværdi på 100 mg NOx/m

3(ref). NOx-
emissionen fra ovnlinje 6 kan derfor i princippet reduceres med yderligere ca. 130 tons pr. år i 
forhold til anvendelse af SNCR-teknikken.  
 
Det skal tilføjes, at de faktiske emissioner af NOx ved anvendelse af de to teknikker må forven-
tes at være lavere end angivet ovenfor, da operatøren af et forbrændingsanlæg normalt vil søge 
at drive anlægget, så emissionsgrænseværdien kan overholdes med en passende margen. De 
absolutte emissioner af NOx vil derfor skønsmæssigt være ca. 20 % lavere end anført. 
 
Kommende NOx-afgift 
Miljøstyrelsen forventer, at den planlagte NOx-afgift fra 2010 på 5 kr. pr. kg udsendt NOx til at-
mosfæren ikke vil give anledning til installering af yderligere NOx-reducerende udstyr på for-
brændingsanlæggene, men at anlæggene i stedet vil søge at reducere NOx-emissionen ved 
optimering af de eksisterende deNOx-anlæg. 
 
 
Anlægs- og driftsomkostninger for SCR- og SNCR-teknikkerne 
KARA/NOVEREN har oplyst følgende anlægs- og driftsomkostninger for hhv. SCR- og SNCR-
teknikken, se Tabel 3-19. 
 
Miljøcenteret bemærker, at der i opgørelsen ikke er taget højde for de samfundsøkonomiske 
skadesomkostninger ved udsendelsen af NOx. 
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Tabel 3-19 Anlægs- og driftsomkostninger for hhv. SCR og SNCR-metoden 
 SCR SNCR 
 Anlægsomkostninger i mio. kr. 
Ammoniaktank 3 3 
SNCR-anlæg - 5 
SCR-anlæg 51 - 
Anlægsomkostninger i alt 54 8 
 Driftsomkostninger i mio. kr. 
Ammoniakforbrug pr. år 0,8 0,625 
Katalysator hvert 5. år 5 0 
Tabt elproduktion1) pr. år 1,3 0 
NOx-afgift pr. år 2) 0,65 1,3 
Driftsomkostninger i alt pr. år 3,75 ~ 2 

1) I SCR-processen anvendes tromledamp til opvarmning af røggassen til endelig reaktionstemperatur. 
Dette giver en tabt elproduktion. 
2) Beregnet ud fra en afgift på 5 kr. pr. kg NOx, en årlig røggasmængde på 1,3 ×109 Nm3 og en NOx-
emission på 100 mg/Nm3 for SCR-teknikken og en NOx-emission på 200 mg/Nm3 for SNCR-teknikken. 
 
 
Erfaringer med brug af SCR 
I Danmark er der som nævnt ingen forbrændingsanlæg, der anvender SCR-teknikken som de-
NOx-anlæg. I andre europæiske lande, f.eks. Sverige, Tyskland og Frankrig, er der derimod 
installeret SCR-anlæg som deNOx-anlæg på flere affaldsforbrændingsanlæg. Der er således 
ingen danske, men flere udenlandske erfaringer med drift af SCR-anlæg på forbrændingsan-
læg. 
 
 
Konklusion 
Miljøcenter Roskilde vil efter en sammenvejning af de foreliggende oplysninger ikke fastsætte 
en så lav emissionsgrænseværdi til luft (ca. 100 mg/normal m3, ref), at KARA/NOVEREN bliver 
nødsaget til at installere et SCR-renseanlæg.  
 
Miljøcenteret lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke foreligger en særlig miljømæssig 
begrundelse – herunder hensyntagen til anvendelse af bedst tilgængelig teknik – for at specielt 
KARA/NOVEREN skal reducere emissionen af NOx yderligere i forhold til, hvad andre affalds-
forbrændingsanlæg har været nødsaget til, og at omkostningerne til etablering af et SCR-anlæg 
er væsentligt højere end for et SNCR-anlæg.  
 
Miljøcenteret kan endvidere tilføje, at der ikke fra Miljøministeriets side har været udmeldt 
krav/forventninger om, at specielt affaldsforbrændingsanlæg skal reducere emissionen af NOx 

væsentligt mere, end hvad bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald, pålægger an-
læggene. Den planlagte indførelse af en NOx-afgift fra 2010 kan dog formentlig motivere til en 
optimering af driften af deNOx-anlæg også på affaldsforbrændingsanlæg.  
 
Miljøcenteret tillægger det derimod ikke væsentlig betydning, at der p.t. ikke er danske erfarin-
ger med anvendelse af SCR-anlæg på affaldsforbrændingsanlæg, da det er en kendt rens-
ningsteknik, som bl.a. anvendes på adskillige danske kraftværker - og som nævnt også på 
udenlandske affaldsforbrændingsanlæg. 
 
 
Fremtidssikring 
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I ansøgning om miljøgodkendelse af ovnlinje 6 anfører KARA/NOVEREN, at endelig beslutning 
om valg af SNCR eller SCR teknologi, som deNOx-proces, vil bero på, hvorledes den igangvæ-
rende revision af IPPC-direktivet fortolkes og indarbejdes i dansk lovgivning.  
 
KARA/NOVEREN har oplyst, at der i lokalet for ”residualbehandling” er afsat plads til etablering 
af eventuelt SCR-anlæg efter anlæggets skrubbere, se bilag C. 
 
Miljøcenteret konstaterer derfor, at manglende plads ikke vil være til hindrer for en fremtidig 
installering af SCR-anlæg, som følge af eventuelle kommende skærpede krav til NOx-
emissionen. 
 
 
Vurdering af emissionsgrænser for HF og NH3 
HF 
Miljøcenteret har jf. afsnit 3.2.5, vurderet, at kontinuerlige målinger af HF kan erstattes af præ-
stationskontrol. BREF’en indeholder ingen emissionsniveauer associeret med BAT, hvis der er 
tale om ikke-kontinuerlige prøvetagninger. 
 
I BREF-dokumentet er emissionsniveauet for HF associeret med anvendelse af bedst tilgænge-
lig teknik angivet til < 2 mg/m3 (ref) som ½ times middelværdi og < 1 mg/m3 (ref) angivet som 
døgnmiddelværdi. 
 
Miljøcenteret vurderer i afsnit 3.2.5, at en emissionsgrænseværdi for HF på 2 mg/m3 (ref) vil 
være rimelig, når der er tale om kontrol i form af præstationskontrol. Miljøcenteret vurderer, at 
denne emissionsgrænse ikke skal skærpes på baggrund af de emissionsniveauer i BREF’en, 
som associeres med BAT. 
                                                                                                                                                                           
NH3 
Emissionsgrænseværdien for NH3 er fastsat på baggrund af de emissionsniveauer i BREF’en, 
der associeres med BAT. Se afsnit 3.2.5. 
 
 
Vurdering af emissionsgrænser for tungmetaller, dioxiner og furaner 
I Tabel 3-20 er for parametrene tungmetaller, dioxiner og furaner vist forbrændingsbekendtgø-
relsens emissionsgrænser og BREF’ens emissionsniveauer, som associerer med anvendelse 
af bedst tilgængelig teknik.  
 
Tabel 3-20 Emissionsniveauer og emissionsgrænser for tungmetaller, dioxiner og furaner 

Parameter BREF’ens 
emissionsniveauer 

 
(mg/m3(ref)) 

Bekendtgørelsens 
emissionsgrænser 

 
(mg/m3(ref)) 

Opnåelige emis-
sioner i følge 

BREF’en 
(mg/m3(ref) 

Hg < 0,05 0,05 < 0,03- 0,05 1) 

∑(Cd, Tl) 0,005-0,05 0,05 - 
∑(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V) 

0,005-0,5 0,5 - 

 (ng/m3(ref)) (ng/m3(ref)) (ng/m3(ref) 
Dioxiner og furaner 0,01-0,1 0,1 < 0,1 2) 

1) Opnåelig emission ved anvendelse af aktiv kulfilter. Se afsnit 4.4.5.7 i BREF’en 
2) Opnåelig emission ved anvendelse af aktiv kulfilter. Se afsnit 4.4.5.7 og 4.4.6.7 i BREF’en 
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Det fremgår af Tabel 3-20, at emissionsgrænserne for tungmetaller, dioxiner og furaner ligger på 
det øvre emissionsniveau, der betragtes som BAT. Emissionsgrænser ligger endvidere på det 
øvre niveau for opnåelige emissioner for kviksølv, dioxiner og furaner. 
 
BREF’en indeholder ikke opnåelige emissioner tungmetaller udover kviksølv. 
 
Miljøcenteret vurderer på denne baggrund, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for 
at skærpe forbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænser for tungmetaller, dioxiner og fu-
raner. 
 
 
F. Konklusion 
Miljøcenteret skærper p.t. ikke de emissionsgrænser for støv, TOC, CO, HCl, HF, NOx, SO2, 
tungmetaller, dioxiner og furaner, der er fastsat i bekendtgørelsen om anlæg der forbrænder 
affald, idet grænseværdierne generelt svarer til de øvre niveauer i intervallerne, der er angivet 
at svare til anvendelse af BAT.   
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra KARA/NOVEREN 
Miljøcenteret har den 10. marts 2009 modtaget nedenstående forslag til ændret formulering af 
vilkår C1 i udkast til miljøgodkendelsen af ovn 6. Forslaget er indsendt af Rambøll på vegne af 
KARA/NOVEREN. 
 
”Vilkår C1 lyder: Røggassen skal udledes gennem en mindst 80 meter høj skorsten. Der må 
maksimalt udledes 166.000 m3 røggas pr. time. 

Forslag til ny vilkårsformulering: Røggassen skal udledes gennem en mindst 80 meter høj skor-
sten. Der må maksimalt udledes 175.000 Nm3 røggas pr. time udtrykt som tør røggas ved 11 % 
O2 ved 273 K og 101300 Pa.” 

Miljøcenteret har indarbejdet forslaget til ny vilkårsformulering i miljøgodkendelsen. Begrundel-
sen for vilkårsformuleringen fremgår af afsnit 3.2.5, A om afkasthøjde. 
 

3.3.2 Udtalelse fra andre myndigheder 
Miljøcenteret har ikke modtaget bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse fra andre myn-
digheder. 
 

3.3.3 Udtalelse fra borgere, interesseorganisationer, mv. 
Reglerne om forudgående offentlig i forbindelse med i-mærkede virksomheder fremgår af kapi-
tel 6 i godkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår bl.a. af reglerne, at forudgående offentlighed 
af ansøgninger om miljøgodkendelse kan undlades, hvis sagen er omfattet af VVM-
proceduren. 
 
Ovnlinje 6 er omfattet af VVM-proceduren. Derfor har miljøcenteret ikke annonceret ansøgnin-
gen om miljøgodkendelse, da miljøcenteret modtog ansøgningen. 
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Offentligheden fik i stedet lejlighed til at se ansøgningsmaterialet i forbindelse med offentliggø-
relse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt udkast til miljø-
godkendelse. 
 
Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM og udkast til miljøgodkendelse har været i 
offentlig høring i perioden den 16. januar 2009 til den 13. marts 2009 og været annonceret i 
Roskilde Avis Weekend den 16. januar 2009 med en frist for indgivelse af høringssvar den 13. 
marts 2009, kl. 16.00. 
 
Miljøcenteret har ikke modtaget bemærkninger fra borgere, interesseorganisationer m.v. til ud-
kast til miljøgodkendelse af ovn 6. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag G. 
 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i godkendelsen, overholdes 
straks fra start af drift, herunder i den 3 måneders prøvedriftstid. 
 

4.1.2 Revurdering 
Ifølge § 18, stk. 1 i godkendelsesbekendtgørelsen skal miljøgodkendelser af i-mærkede virk-
somheder regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Dog foretages den før-
ste regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra virksomheden blev godkendt første 
gang. 
 
I § 3, stk. 3 i forbrændingsbekendtgørelsen er anført, at en miljøgodkendelse kan tages op til 
revurdering, når der er forløbet 4 år efter meddelelsen af en godkendelse efter lovens § 33, stk. 
1. 
 
Miljøcenteret vurderer, at det er relevant tage miljøgodkendelsen af ovnlinje 6 op til revurde-
ring, når der er forløbet 4 år fra den er meddelt. Det betyder, at den første regelmæssige revur-
dering vil blive indledt i 2013, dvs. inden ovnlinje 6 ifølge tidsplanen er sat i prøvedrift i oktober 
2013. 
 
Ved denne revurdering vil miljøcenteret kunne ajourføre miljøgodkendelsen i lyset af en even-
tuel teknologisk udvikling eller eventuelle nye lovgivningsmæssige krav. Nye lovgivnings mæs-
sige krav kunne f.eks. være et nyt IPPC-direktiv. EU-Kommissionen fremlagde den 21. decem-
ber 2007 forslag til nyt IPPC-direktiv, som vil inkorporere de 6 direktiver, der regulerer industri-
elle emissioner, herunder forbrændingsdirektivet. Der foreligger dog endnu ikke en dato for en 
endelig vedtagelse af det nye IPPC-direktiv. 
 

4.1.3 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
 

4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
Miljøcenteret vurderer, at den ansøgte udvidelse af den godkendte kapacitet er omfattet af 
planlovens regler om VVM.  
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Miljøcenteret vurderer, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10: an-
læg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller (…) med en kapacitet på over 
100 tons/dag. Miljøcenteret vurderer endvidere, at udvidelsen af kapaciteten er omfattet bilag 1 
punkt 38: enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en 
ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette 
bilag. 
 
Nærværende miljøgodkendelse er derfor udarbejdet parallelt med miljøcenterets kommune-
plantillæg med VVM-redegørelse. 
 

4.1.5 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-området Roskilde Fjord og er derfor omfattet 
af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Miljøcenter Roskilde har ikke meddelt andre tilladelser eller godkendelser til ovnlinje 6. 
 
Roskilde Amt har den 14. november 2005 truffet afgørelser om revurdering af miljøgodkendel-
ser for forbrændingsanlægget (ovnlinje 3, 4 og 5) samt miljøgodkendelse til forbrænding af kre-
osotbehandlet træ på ovnlinje 5. Disse afgørelser skal tages op til revurdering i 2010. 
 

4.3 Retsbeskyttelse 
Virksomhedens retsbeskyttelsesperiode er på 4 år efter datoen for meddelelse af denne miljø-
godkendelse. Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens for-
side. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 4 år efter kla-
gemyndighedens endelige afgørelse. 
 
Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i 
godkendelsen kan ændres ved påbud. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel – ikke meddele påbud eller for-
bud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurde-
ring, f.eks. hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere end, der er lagt til grund for 
godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden 
uforholdsmæssigt store omkostninger. 
 
Vilkår om egenkontrol kan dog ændres jf. § 72, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven. 
 

4.4 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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4.5 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Roskilde Avis Weekend fredag den 26. marts 
2010 og kan ses på miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk. 
 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-

krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 

interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 
Roskilde, eller post@ros.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 23. april 2010 inden 
kl. 16.00 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen, indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 
 
 

4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
KARA/NOVEREN I/S (info@karanoveren.dk) 
Rambøll (kimb@ramboll.dk) 
Roskilde Kommune (post@roskilde.dk) 
Embedslægeinstitutionen, Sjælland (sjl@sst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk) 
NOAH (noah@noah.dk) 
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5. BILAG 
 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
 
Ansøgningen om miljøgodkendelse af KARA/NOPVEREN’s ovnlinje 6 er ikke indarbejdet i det-
te dokument, men findes som selvstændig pdf-fil. 
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Bilag C: Anlæggets indretning 
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Bilag G: Lovgrundlag - Referenceliste 
 

Love  

• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
• Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008. 
• Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 

Bekendtgørelser  

• Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 162 af 11. marts 2003 
• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr. 1640 af 13. december 2006 
• Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 2006 
• Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1634 af 13. december 2006 
• Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobe-

kendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
• Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 

(olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli 2008. 
• Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, 

certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006 
• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-

råder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007. 
• Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord i bygge- og anlægsarbej-

der(restproduktbekendtgørelsen), nr. 1480 af 12. december 2007. 
• Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forure-

nende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1669 af 14. december 2006. 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

• Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 
• Nr. 2/2002 B-værdivejledningen 
• Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
• Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
• Udkast til vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

Orienteringer fra Miljøstyrelsen 

• Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eks-
ternt miljø. 

• Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger, nr. 10, november 
1989. 
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Materialer 

• Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, August 
2006 

• Rapport nr. 39 2007 om Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og be-
kendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg. Referencelaboratoriet for 
måling af emissioner til luften. 

• Referat af møde mellem Miljøstyrelsen, ELSAM A/S og Miljøstyrelsens Referencelabora-
torium for luftbårne emissioner v. dk-Teknik om krav til affaldsforbrændingsanlæg i f.m. 
ny bekendtgørelse. Dateret den 22. januar 2004. 

• Faglig rapport fra DMU nr. 645, 2007, Novana, Atmosfærisk deposition 2006 
• Teknisk rapport fra DMU nr. 655, 2008, Projection of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and parti-

cle emissions – 2005 to 2030 
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