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Afgørelse om at nærmere angivne ændringer af aktiviteterne på 
Stena Jern & Metal A/S i Roskilde ikke er VVM-pligtig 
 
Baggrund 
Miljøstyrelsen har efter aftale med Stena Jern & Metal A/S besluttet at revi-
dere alle tidligere godkendelser og afgørelser for firmaets anlæg på Naver-
vej 19 i Roskilde (herefter benævnt Stena Roskilde) og erstatte disse med 
en ny samlet miljøgodkendelse omfattende alle aktiviteter på adressen. En 
stor del af den nye miljøgodkendelse er meddelt i form af et påbud efter 
miljøbeskyttelseslovens § 41 med nye vilkår for virksomhedens tidligere 
godkendte aktiviteter. Sådanne påbud er normalt ikke omfattet af VVM-
reglerne.  
 
I forbindelse med den nævnte revurdering af virksomhedens miljømæssige 
vilkår har Stena Roskilde ønsket muliggjort visse ændringer i aktiviteterne, 
hvor visse af ændringerne udløser godkendelse efter miljøbeskyttelses-
lovens § 33, stk. 1. Ændringerne er i overensstemmelse med VVM-reglerne 
anmeldt til Miljøstyrelsen den 21. juli 2008. Det drejer sig ifølge anmeldel-
sen om: 
 
a)  En ændring af vilkår vedrørende tilført råvaremængde svarende til 

120.000 t færdigvarer (jern) pr. år 
b)  Ændring af vilkår for oplag af råvarer (fra mængdeangivelse til fysisk 

afgrænsning af opbevaringsarealet) 
c)  Begrænsning på oplag af mellemfraktion (NF-materiale) før behandling i 

metalsorteringsanlægget 
d)  Udvidelse af produktionsarealet mod syd (3.000 m2) til miljømæssigt min-

dre belastende aktiviteter 
e)  Udvidelse af driftstiden for metalsorteringsanlægget fra hverdage kl. 7 – 

18 til alle dage kl. 7 – 22  
f)  Udvidelse af driftstiden for miljøbehandling af køretøjer fra hverdage kl. 7 

– 18 til alle dage kl. 7 – 22  
g)  Justering af opbevarede mængder af diverse affaldstyper og opbevaring 

af nye affaldstyper 
h) Ændring af vilkår for luftflow fra shredderanlæg (fra et luftflow på 63.000 

Nm3/h + 10% til maksimalt 70.000 Nm3/h) 
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i)  Forslag om udarbejdelse af teknisk/økonomisk redegørelse for overhol-
delse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for emission af PCB til 
luften. 

 
Miljøstyrelsen har den 9. juni 2009 meddelt godkendelse til aflæsning af 
jern- og metalskrot på søn- og helligdage og godkendelse til den ansøgte 
udvidelse af driftstiden af metalsorteringsanlægget. Godkendelsen til aflæs-
ning af jern- og metalskrot på søn- og helligdage blev meddelt på grundlag 
af en ansøgning af 29. april 2009. I godkendelsen af 9. juni 2009 er anført, 
at ændringerne kan gennemføres uden VVM-vurdering. 
 
Stena har efterfølgende bl.a. i breve af 25. marts 2010 og 14. december 
2010 ønsket følgende supplerende ændringer: 
j)  Mulighed for bortkørsel af færdigvarer på lørdage i tidsrummet kl. 7 – 14 
k)  Forøgelse af det maksimale oplag af udtjente køretøjer til miljø-

behandling fra 50 stk. til 100 stk. 
l)  Mulighed for at modtage yderligere affaldsfraktioner (max 10 tons for-

brændingsegnet affald og max 5 tons affald til deponering, typisk mine-
raluld) 

m) Forøgelse af oplaget af bremsevæske fra 500 l til 1.000 l 
n)   Forøgelse af oplaget af elskrot fra 1 ton til 5 tons. 
 
VVM-anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 
6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. Det anmeldte og de supplerende 
ændringer nævnt ovenfor udgør en ændring af et anlæg omfattet af be-
kendtgørelsens bilag 2, pkt. 12b – anlæg til bortskaffelse af affald, og pkt. 
12e – skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophug. Sådanne æn-
dringer skal screenes for VVM-pligt, hvis de kan være til skade for miljøet. 
Da det som udgangspunkt ikke kan afvises, at de omhandlede ændringer 
måske kunne skade miljøet, skal ændringerne screenes med henblik på en 
nærmere vurdering af, om det rent faktisk er tilfældet.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har gennemført en screening i form af vedlagte screenings-
skema og har på denne baggrund, samt på baggrund af den samtidigt 
meddelte miljøgodkendelse af den samlede virksomhed, vurderet, at projek-
tet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.  
 
Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 2. 
 
Afgørelsen offentliggøres i Roskilde Avis onsdag den 30. marts 2011 og kan 
ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk under rubrikken: ”Annon-
cer”. 
 
Offentliggørelsen af denne afgørelse sker samtidig med offentliggørelsen af 
ny samlet miljøgodkendelse af Stena Roskilde.  
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er be-
skrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætnin-
ger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet eller forudsætningerne for projektet ændres væsentligt før 
projektet realiseres, er virksomheden forpligtet til at anmelde den påtænkte 
ændring, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt, jf. 
VVM-bekendtgørelsens § 2. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-
resser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59).  
 
Klagefristen udløber onsdag den 27. april 2011. Klagen skal sendes direkte 
til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller 
som e-post til nmkn@nmkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. fra 
andre, herunder virksomheder, organisation og offentlige myndigheder. 
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før 
gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller del-
vist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Na-
tur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
I tilfælde af klage kan Natur- og Miljøklagenævnet beslutte at eventuelt 
meddelte tilladelser ikke må udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder 
fra i dag, dvs. senest den 30. september 2011. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Jørn L. Hansen 
Miljøstyrelsen Roskilde 
E-mail: joern@mst.dk 
Tlf. nr.: 72 54 43 53 
 
 
 
 
 
 
Bilag A: Screeningsskema 
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 
Roskilde Kommune, kommunen@roskilde.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
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