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Kara/Noveren I/S 

Håndværkervej 70 

4000 Roskilde

   

  

Virksomheder

J.nr. MST-1272-00973

Ref. clben/susbe

Den 2. oktober 2013

Påbud om vilkårsændring, vilkår B2, liste over affald der må 

forbrændes i ovn 6

Kara/Noveren I/S påbydes hermed følgende ændring af vilkår B2 i 

miljøgodkendelsen gældende for ovnlinje 61:

Nyt vilkår B2

På ovnlinje 6 må der forbrændes følgende affaldstyper:

Affaldstype EAK kode Kriterier for forbrænding af 

affaldstypen

Dagrenovation og 

dagrenovationslignende affald

20 03 01 -

Forbrændingsegnet storskrald, 

inkl. småt brændbart 

erhvervsaffald med ISAG-kode 

1900

20 03 07 Store emner skal være neddelt 

inden forbrænding

Affald fra markedspladser 20 03 02 Åbenlyst ikke 

forbrændingsegnet affald må 

ikke forbrændes.

Slam fra behandling af 

byspildevand

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

                                                            
1 Miljøgodkendelse, Kara/Noveren I/S – Ovnlinje 6, dateret den 25. marts 2010
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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

Træ, bortset fra affald 

henhørende under 19 12 06

(NY)

19 12 07 Må ikke indeholde EAK-kode 19 

12 06: Træ indeholdende farlige 

stoffer

Tekstiler (NY) 19 12 08 

Brændbart affald 

(brændstoffer udvundet af 

affald) (NY)

19 12 10

Andet affald (herunder 

blandinger af materialer) fra 

mekanisk behandling af affald, 

bortset fra affald henhørende 

under 19 12 11 (NY)

19 12 12 Må ikke indeholde EAK-kode 19 

12 11: Andet affald (herunder

blandinger af materialer) fra 

mekanisk behandling af affald 

indeholdende farlige stoffer

Påbuddet er gældende fra klagefristens udløb.

Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven2.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 20. september 2013 påbud om ændring af vilkår B2, 

liste over affaldstyper der må forbrændes, i miljøgodkendelsen til ovn 6.

Kara/Noveren har med mail af 26. september 2013 oplyst, at Kara/Noveren ikke 

har kommentarer til forvarslet.

Baggrund for påbuddet

Ansøgning

Kara/Noveren har den 23. juli 2013 ansøgt om udvidelse af listen over 

affaldstyper, der må forbrændes på ovnlinje 6 jf. vilkår B2 i miljøgodkendelsen. 

Følgende 4 affaldstyper ønsket optages på listen:

19 12 Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, 

sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret

19 12 07 Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06

19 12 08 Tekstiler

19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra 

mekanisk behandling af affald, bortset fra affald 

henhørende under 19 12 11

                                                            
2 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010.
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I ansøgningen oplyser Kara/Noveren, at det modtagne affald vil være brandbart 

affald, der er sorteret, neddelt, presset og/eller pelleteret på et anlæg herfor, enten 

i Danmark eller i udlandet. Dette kan være affald fra:

 sorteringsanlæg såsom RGS90, Norrecco m.fl.,

 andre affaldsselskaber,

 udlandet for at undgå deponering, hvor det organiske affald er sorteret fra,

 interne anlæg hos Kara/Noveren, f.eks. Audebo Deponi, hvor

Kara/Noveren pt. neddeler, presser og indpakker brandbart affald, og hvor 

Kara/Noveren yderligere har ansøgt om etablering af sorteringsplads, eller

 fremtidige sorteringsanlæg som følge af beslutninger for opfyldelse af 

Miljøministeriets ressourceplan.

Affaldet vil ikke være farligt affald eller affald, som kan genanvendes.

I ansøgningen vurderer Kara/Noveren, at det er vanskeligt at give et bud på, hvor 

store mængder affald ændringen vil omfatte, idet der allerede i dag modtages store 

mængder af lignende affald. Desuden mener Kara/Noveren, at eventuelle

fremtidige initiativer i forhold til Miljøministeriets ressourceplan kan betyde, at alt 

organisk affald skal til bioforgasning, og øvrig dagrenovation som udgangspunkt 

køres til sorteringsanlæg for frasortering af genanvendelige materialer inden 

restaffaldet køres til forbrænding. I tilfælde af, at dette realiseres, vil fraktionen 

med EAK-kode 19 12 12 være den helt klart største fraktion, Kara/Noveren vil 

modtage fremover.

Miljøgodkendelsen

Jf. miljøgodkendelse for ovnlinje 6 må der modtages affaldstyper til forbrænding 

jf. listen i vilkår B2. Listen udgør i alt 14 affaldsfraktioner angivet med EAK-koder 

og kriterier for forbrænding af affaldstypen.

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen

Af affaldsforbrændingsbekendtgørelsen3 fremgår følgende: 

§ 9. stk.1. (uddrag)

Godkendelsesmyndigheden fastsætter, udover de vilkår der skal fastsættes efter 

bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, vilkår i en godkendelse efter 

lovens § 33, eller i påbud efter lovens § 41, om:

1) De affaldstyper, som må behandles, om muligt på grundlag af som 

minimum affaldstyperne i bekendtgørelsen om affald og med 

informationer om mængden af hver type affald, hvor det er relevant.

Miljøstyrelsens vurdering
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de 4 affaldstyper, som Kara/Noveren ønsker at 
få tilføjet på den eksisterende liste jf. godkendelsens vilkår B2, i 
forbrændingsøjemed ikke adskiller sig væsentligt fra de affaldstyper, som i 
forvejen er opført på listen over affald, der må forbrændes i ovn 6. Der er et 
væsentligt sammenfald med affaldstyperne 20 03 01 (dagrenovation og 
dagrenovationslignende affald), 20 30 07 (forbrændingsegnet storskrald og småt 
forbrændingsegnet erhvervsaffald) og 17 02 01 (træfraktionen fra bygnings- og 
nedrivningsaffald), der i forvejen forefindes på listen. Der er således ikke noget 
miljømæssigt til hinder for at forbrænde de 4 nye fraktioner i ovn 6 i forhold til 
ovnens emissioner til omgivelserne.

                                                            
3 Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. Bekendtgørelse nr. 1451 af 20. 

december 2012
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Det har ikke været muligt for Kara/Noveren at oplyse de forventede mængder for 
de 4 nye affaldstyper. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at de 4 affaldstyper i vid 
udstrækning allerede modtages under de gældende affaldstyper og behovet for 
tilføjelsen af de nye EAK-koder overvejende skyldes en forventning om, at affaldets
sammensætning ændres. Af samme årsag har ændringen ikke betydning for 
overholdelse af den kapacitetsramme, som Energistyrelsen har godkendt for 
Kara/Noverens samlede forbrændingsanlæg i Roskilde.

Kara/Noveren oplyser, at affaldet ikke vil være farligt affald eller affald, der kan 
genanvendes, hvilket er i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår B3.

For de 4 nye affaldstyper såvel som de eksisterende 14 affaldstyper gælder det, at 
det modtagne affald skal være anvist af kommunen til forbrænding jf. 
affaldsbekendtgørelsen4 eller importeret efter de gældende regler herfor.

Der er efter Miljøstyrelsens vurdering tale om en mindre vilkårsændring, som ikke 

er omfattet af VVM-reglerne.

På den baggrund vil Miljøstyrelsen imødekomme Kara/Noverens ansøgning om 
udvidelse af listen over affaldstyper, der må forbrændes i ovn 6, med de 4 ansøgte 
affaldstyper.

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

 Kara/Noveren I/S
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 Roskilde Kommune
 Sundhedsstyrelsen
 Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 
Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 30. oktober 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

                                                            
4 Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. 

december 2012
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.”

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen

Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 45 45 eller 

clben@mst.dk.

Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk.

Med venlig hilsen

Claus Gybeck Bendstrup

Ingeniør

72 54 45 45 

clben@mst.dk

http://www.mst.dk/
http://www.mst.dk/
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