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MILJØGODKENDELSE 
uden nye vilkår 

 

 
Forlængelse af midlertidig miljøgodkendelse af 2. maj 2017, med 
ændringer af udløbsdato 15. oktober 2019 og 4. maj 2021 til omlast-
ning af KOD-affald i modtagehallen på I/S ARGO, Roskilde Kraftvar-
meværk, og samtidig forlængelse af påbud af 5. august 2021 
 

 

 

 

 

 

For: 
I/S ARGO, Roskilde Kraftvarmeværk 
Adresse:    Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 
Matrikel nr.:   7k og 7r Nymarken, Roskilde Jorder samt 3b, 22f og 

5d Vindinge Lillevang, Vindinge 

CVR-nummer:    13507406 

P-nummer:    1003387404 
Listepunkt nummer:  5.2 a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i af-

faldsforbrændingsanlæg 
eller affaldsmedforbrændingsanlæg: 
a) For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større 
end 3 tons/time. (s) 
Biaktivitet; 
5.2 b) For farligt affald, hvor kapaciteten er større 

   end 10 tons/dag. (s) 

K212 Anlæg til midlertidig 0mlastning af ikke-far-

ligt affald 

J. nummer:    MST-1270-02860 

  

Ref. ANBRI  

26-01-2022 
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Miljøgodkendelsen omfatter:  
Forlængelse af midlertidige miljøgodkendelse til omlastning af KOD-affald af 2. maj 

2017 og påbud af 5. august 2021. Godkendelsen forlænges til 1. april 2022. 

 

 

 

Dato: 26. januar 2022 

 

Godkendt: Annemarie Brix 

 

 

Annonceres  

Klagefristen udløber den  

Søgsmålsfristen udløber den  

Godkendelsen udløber den 1. april 2022 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklu-

sion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.  
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Indledning 

I/S ARGO, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde har den 6. januar 2022, ansøgt om 

endnu en forlængelse af den midlertidige miljøgodkendelse til omlastning af KOD-

affald af 2. maj 2017. ARGO har nu ansøgt om forlængelse af den midlertidig mil-

jøgodkendelse frem til 1. april 2022, da byggeriet af den nye omlastestation (miljø-

godkendt den 4. maj 2021) ikke står færdig. 

 

Denne miljøgodkendelse ændrer alene udløbsdatoen for omlastning i modtagehal-

len, som er meddelt i miljøgodkendelsen fra 4. maj 2022. Her fremgår det af vilkår 

B1 at den midlertidige miljøgodkendelse forlænges til den 1. februar 2022. Alle øv-

rige vilkår i miljøgodkendelse af 2. maj 2017 med ændrede vilkår i Påbud af 5. au-

gust 2021, er fortsat gældende indtil herværende miljøgodkendelse udløber og/el-

ler det nye anlæg tages i brug.  

 

Den nuværende teknologi til håndtering af KOD er ikke udtryk for BAT, og håndte-

ringen har efterhånden også medført problemer i form af periodevis lugt og til-

trækning af rotter og fugle.  

 

Forlængelsen meddeles udelukkede på grund af problemer med at færdiggøre byg-

geriet af den nye anlæg inden for tidsfristen. 

 

 

Afgørelse og vilkår 

På grundlag ansøgningen i mail af 6. januar og observationer på tilsynet den 16. 

december 2021, godkender Miljøstyrelsen hermed, at den midlertidige miljøgod-

kendelse til omlastning af KOD affald inklusiv påbud om vilkårsændringer af 5. au-

gust 2021, forlænges 2 måneder til 1. april 2022.  

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Basistilstandsrapport 

I forbindelse med revurdering af I/S ARGOs miljøgodkendelser traf Miljøstyrelsen 

den 20. juni 2017, afgørelse om, at virksomheden skal udarbejde en basistilstands-

rapport. 

 

Den 26. juni 2019 har Miljøstyrelsen modtaget I/S ARGOs endelige basistilstands-

rapport trin 1-8. 

 

Forlængelse af godkendelse til omlastning af KOD-affald er en biaktivitet som ikke 

omfatter håndtering af farlige stoffer og vil derfor ikke udløse krav om supplerende 

basistilstandsrapport, jvf. godkendelsesbekendtgørelsens §14 stk. 2. 
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Udtalelser 

Denne ansøgning er ikke offentliggjort, da ændringen jvf godkendelsesbekendtgø-

relsens §17, ikke anses som væsentlig 

 

Planforhold 

Plan forholdende er ikke ændret siden godkendelsen af 2. maj 2017. Der henvises 

dertil 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget fremgår af hovedgodkendelsen af 2. maj 2017 og påbud af 5. august 

2021. 

Listepunkt 
5.2 a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller af-
faldsmedforbrændingsanlæg: 
a) For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (s) 
Biaktiviteter; 

 

5.2 b) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s) 

 

K212 

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for 

tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et 

samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på 

bilag 1 eller listepunkt K 211. 

    

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-far-

ligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller 

bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med 

mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg 

omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. 

BAT 

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forure-

ningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Availa-

ble Techniques” eller BAT. 

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan 

opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår 

i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”. 

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af 

lovgivningen.  

 

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af 

ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ( 

”direktivet for industrielle emissioner” ) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. 

januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:DA:PDF
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miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år 

efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. 

 

Omlastning af KOD er en biaktivitet til forbrændingsanlægget og er ikke omfattet 

af BREF WI. BAT-konklusioner for affaldsbehandling trådte i kraft den 17. august 

2018 og skal være implementeret senest den 17. august 2022. Miljøgodkendelsen 

til det permanente anlæg meddelt den 4. august 2021 er meddelt på baggrund af 

anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknologi og på baggrund af standardvilkår for 

omlastning af organisk affald. 

 

Miljøstyrelsen har oprindelig godkendt, at det midlertidige anlæg ikke lever op til 

BAT eller eller fuldt ud til standardvilkår grundet den midlertidige karakter. Dette 

videreføres med forlængelsen af godkendelsen til den 1. april 2022. 

 

 

Miljøvurderingsloven 

Ansøgningen i 2016 om omlastning af KOD affald blev anmeldt efter VVM-reg-

lerne og Miljøstyrelsen traf i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse 2. 

maj 2017 afgørelse om, at omlastning af KOD affald ikke var VVM-pligtigt. 

 

 

Miljøstyrelsen har taget til efterretning at I/S ARGO ikke har anmeldt forlængel-

sen fra 1. februar 2022 til 1. april 2022 efter miljøvurderingsloven, og har således 

ikke truffet ny afgørelse efter miljøvurderingsloven. 

 

Habitatbekendtgørelsen 

Forlængelse af projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV ar-

ter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirk-

ninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.  

Øvrige gældende godkendelser og påbud 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:  

 Miljøgodkendelse af forbrændingsanlægget (ovn 5), juni 1996. 

 Miljøgodkendelse forbrænding af kreosotbehandlet træ og revurdering 

ovn 5, 2005 

 Miljøgodkendelse ovn 6, 2010 (inklusiv VVM redegørelse) 

 Påbud om at overskridelser skal indberettes straks, 2011 

 Påbud med vilkårsændring af liste over affaldstyper, der må modtages, 

2013 

 Miljøgodkendelse og påbud, ændring af egenkontrollen af NH3 og ny 

grænseværdi, 2016 

 Tidsbegrænset miljøgodkendelse af omlastning af KOD frem til 1. maj 

2021, af 2018. – (forlænget til 1. februar 2022 i mgk af 4. maj 2021) 

 Vilkårsændring meddelt som påbud. Ændring af vilkår for overholdelse af 

4/60 timers reglen, 2018 
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 Påbud om forbud mod indfyring af affald og påbud om eventuelle tekniske 

forbedringer på anlægslinje 5, januar 2020 (efterlevet) 

 Miljøgodkendelse til forbrænding af efterbehandlet shredderaffald og 

metalimprægneret træ, 2019 

 Miljøgodkendelse til omlastning af KOD affald af 4. maj 2021 

 Påbud, skærpede vilkår til omlastning af KOD affald 5. august 2021 
  

Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 

66. 

Høring 

Udkast til miljøgodkendelse om forlængelse til 1. april 2022, er den 11. januar 

2022, sendt i høring hos virksomheden og Roskilde Kommune 

Roskilde Kommune har den 12. januar 2022 oplyst, at der ikke er bemærkninger 

til forlængelsen, med henvisning til §7 udtalelses af 26. november 2020.  

Virksomheden har ved høringsfristens afslutning den 25. janaur 2022, ikke sendt 

kommentarer til afgørelsen 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Ansøgningen er ikke offentliggjort jf. Godkendelsesbekendtgørelsens §17 stk. 1 da 

ændringen ikke anses som væsentlig. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Afgørelsen omhandler både miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og en 

miljøvurderingsproces efter miljøvurderingsloven, som kan påklages jf. hhv. miljø-

beskyttelseslovens § 91, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 49 stk. 3. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 

99 og 100, 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-

derretning om afgørelsen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 23. februar 2022. 

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med 

klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.  

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  

 

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

I/S ARGO 

Roskilde Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

NOAH 

Friluftsrådet 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilag   

Bilag 

Bilag A. Midlertidige Miljøgodkendelse til omlastning af KOD 
affald i modtagehallen af 2017 og påbud af 5. august 
2021. 

 

 

Som vedhæftede filer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilag   

Bilag B. Lovgrundlag 

 

Love 

Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 681 af 2. juli 2019. 

  Miljøvurderingsloven (MVL): 

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018.  

 

Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 

2018.    

Standardvilkårsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1474 af 12. 

december 2017. 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. 

for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 

30. august 2019.  

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 1271 af 21. november 2017. 

 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Miljøgodkendelsesvejledningen:  

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ 

  Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 

Nr. 4/1985, Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5865-0/pdf/87-503-

5865-0.pdf 

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5865-0/pdf/87-503-5865-0.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5865-0/pdf/87-503-5865-0.pdf

