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Påbud om ændring af vilkår K2 i revurderet miljøgodkendelse 
meddelt den 14. november 2005 til affaldsforbrændingsanlægget 
 
KARA/NOVEREN påbydes hermed nedenstående vilkår K2a om måneds-
rapportering af KARA/NOVERENs egenkontrollen med affaldsforbræn-
dingsanlæggets ovnlinje 3, 4 og 5. 
 
Ved meddelelse af dette påbud bortfalder vilkår K2 i Roskilde Amts afgørel-
se om revurdering af affaldsforbrændingsanlæggets miljøgodkendelser 
meddelt den 14. november 2005. 
 
Påbuddet skal være efterkommet senest den 20. i den førstkommende må-
ned efter påbuddet er meddelt. 
 
Påbuddet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
  
Vilkår K2a om månedsrapportering 
KARA/NOVEREN skal for hver kalendermåned sende en månedsrapport, så 
den er tilsynsmyndigheden i hænde senest den 20. i den efterfølgende må-
ned. 
 
Hver månedsrapport skal indeholde et følgebrev og tilhørende bilag med 
resultater af egenkontrollen på hver af ovnlinjerne 3, 4 og 5: 
 

1. Udskrift af månedsrapporter fra ABB-systemet 
2. Udskrift af døgnrapporter fra ABB-systemet for de døgn, hvor 

der er overskridelser af emissionsgrænseværdierne i vilkår E4 
(døgnmiddel) eller emissionsgrænseværdier i vilkår E5 (døgn-
middel). 

3. Grafisk afbildning af halvtimes middelværdier for parametrene 
CO, TOC, støv, HCl, SO2 og NOx som funktion af tiden i den på-
gældende kalendermåned.  

4. Grafisk afbildning af produceret effekt og EBK-temperatur som 
funktion af tiden i den pågældende kalendermåned. 

5. Regneark med opsummering af overskridelser (se vedlagte bi-
lag). 

                                                
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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6. Opgørelse i forhold til 10 døgns reglen for de kontinuerte målere, 
jf. vilkår E6. 

7. Øvrige oplysninger af relevans. 
 
Følgebrevet skal beskrive overskridelser omfattet af 4/60 timers reglen, 
d.v.s. dato, ovnlinje, parameter, årsag samt afhjælpende og forebyggende 
foranstaltninger. 
 
Når det er aktuelt for den pågældende kalendermåned, skal månedsrappor-
ter desuden vedlægges: 

8. Dokumentation for permanent lave emissioner på relevante pa-
rametre. 

9. Rapporter for præstationskontrol/miljømålinger 
10. Rapporter for QAL2 og dokumentation for at ny kalibreringskur-

ve er lagt ind. 
11. Rapporter for AST. 
12. Deklarationer for sorteret slagge. 

 
Månedsrapporten for december måned skal desuden indeholde: 

13. Oplysning om hvorvidt KARA/NOVEREN vælger, at halvtimes 
middelværdierne skal vurderes efter kolonne A eller kolonne B, 
jf. kriterierne i vilkår E6 i afgørelse om revurdering af miljøgod-
kendelser meddelt den 14. november 2005. 

 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 22. februar 2012 påbud om ændring af vilkår K2 
i revurderet miljøgodkendelse meddelt den 14. november 2005 til affalds-
forbrændingsanlægget. 
 
KARA/NOVEREN har den 15. marts 2012 sendt følgende bemærkninger til 
det varslede påbud: 
”KARA/NOVEREN har med mail af 22. februar modtaget brev om ”varsel 
om påbud om ændring af vilkår K2 i revurderet miljøgodkendelse meddelt 
den 14. december 2005 til affaldsforbrændingsanlægget”. 
 
KARA/NOVEREN er som oplyst i varslet positive overfor vilkåret om må-
nedsrapportering fremfor kvartalsrapportering, og har efter dialog med 
MST Roskilde foretaget månedsrapportering siden oktober 2011. 
 
På tilsyn den 10. november 2011 drøftede MST Roskilde og KA-
RA/NOVEREN muligheden for månedsrapportering og indhold af disse, og 
som det fremgår af referatet fra mødet (Brev af 30. nov. 2011) blev følgende 
aftalt: 
 
KARA/NOVEREN vil være indstillet på fremover at rapportere månedsvis i 
stedet for kvartalsvis. KARA/NOVEREN foreslår, at en månedsrapportering 
omfatter: 

 Excel-regneark med oversigt over overskridelser 

 Redegørelse for overskridelser i den forgangne måned 

 Skema med opgørelse i forhold til 10 døgns reglen 
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 Redegørelse i forhold til 60 timers reglen i følgebrev 

 Rapporter over præstationskontrol, QAL2 og AST, når det er rele-
vant. 

Som forsøg sender KARA/NOVEREN den 20. november 2011 månedsrap-
porten for oktober 2011. 
 
På næste møde aftales indholdet af månedsrapporter. Endvidere tages stil-
ling til hyppigheden for fremsendelse af slaggerapporter. 
 
Og på kommende møde den 5. december 2011 blev månedsrapportering 
drøftet som punkt 1) med følgende aftale (tilsynsnotat af 2. januar 2012): 
 
Ad 1) Indhold og omfang af månedsrapporter 
Indhold og omfang af månedsrapporter blev drøftet. Det blev aftalt, at hver 
måneds-rapport skal indeholde: 

 Følgebrev 

 Udskrift af månedsrapport fra ABB-system 

 Udskrift af døgnrapporter for de døgn, hvor der er overskridelser 
       (måneder/kalenderår). 

 Kurver (hver stofparameter, effekt og EBK) 

 Regneark med opsummering af overskridelser 

 Redegørelser for straksindberetninger 

 Opgørelse i forhold til 10 døgns reglen for de kontinuerte målere 
 
I følgebrevet beskrives endvidere overskridelser omfattet af 60 timers reg-
len, dvs. dato, ovnlinje, parameter, årsag samt afhjælpende og forebyggende 
foranstaltninger. 
 
Herudover skal månedsrapporten indeholde: 

 Dokumentation for permanent lave emissioner, når relevant 

 Rapporter for præstationskontrol, når relevant 

 Rapporter for QAL2 og dokumentation for at ny kalibreringskurve er 
lagt ind, når relevant 

 Rapporter for AST, når relevant 

 Rapporter over slaggeanalyser, når relevant 
 
Oversigten over restprodukter, som hidtil er sendt hvert kvartal, kan frem-
over sendes med årsrapporten. 
 
Miljøstyrelsen udarbejder på baggrund af ovennævnte aftale et nyt egenkon-
trolvilkår om månedsrapportering i form af et § 72 påbud, så der er rene 
linjer i forhold til krav til indholdet af månedsrapporteringen. 
 
KARA/NOVEREN oplyste, at regnearket med opsummering af overskridel-
ser rettes, så rækkefølgen af parametre m.v. passer til KARA/NOVERENs 
system. 
 
KARA/NOVEREN har på baggrand af tidligere kvartalsrapportering, tolket 
punktet om udskrift af døgnrapporter, som døgnrapporter for de døgn, hvor 
døgnmiddel har været overskredet, hvor der i punkt 2 i det nye vilkår K2a er 
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tilføjet overskridelser jf. vilkår E4 (døgnmiddel eller kolonne A) og E5 (CO). 
Bilag til rapportering i form af udskrift af døgnrapporter er i forvejen en 
frivillig aftale, som KARA/NOVEREN har indgået med MST Roskilde og 
desuden fås de ønskede oplysninger i form af straksindberetninger og tilhø-
rende redegørelser eller i uddybninger i månedsrapporterne. Det nye punkt 
2 i varslet vilkår K2a ses derfor som en unødvendig skærpelse. KA-
RA/NOVEREN har ikke noget problem med at skulle vedhæftede døgnrap-
porterne, idet vi jo i forvejen sender oplysninger, men hvorfor får vi dette 
vilkår? og har andre anlæg tilsvarende vilkår? 
 
Herudover stiller KARA/NOVEREN spørgsmålstegn til punkt 13) i det vars-
lede vilkår K2a, idet dette er krav til årsrapporten jf. vilkår K3”. 
 
 
Miljøstyrelsens svar på KARA/NOVERENs bemærkninger til det varslede 
påbud: 
 
Miljøstyrelsen har imødekommet KARA/NOVERENs bemærkninger til 
punkt 2 og 13 i det varslede vilkår K2a. 
 
 
Baggrund for påbuddet 
Formålet med påbuddet er at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn med KA-
RA/NOVERENs egenkontrol i henhold til afgørelse om revurdering af mil-
jøgodkendelser og miljøgodkendelse til forbrænding af kreosotbehandlet 
træ. Begge afgørelser er meddelt den 14. november 2005. 
 
KARA/NOVEREN skal i henhold til vilkår K2 i afgørelse om revurdering af 
miljøgodkendelser kvartalsvis afrapportere resultaterne af KA-
RA/NOVERENs egenkontrol. 
 
Miljøstyrelsen har den 1. april 2011 meddelt KARA/NOVEREN påbud om 
indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier. Ifølge dette på-
bud skal KARA/NOVEREN straksindberette eventuelle overskridelser af 
emissionsgrænseværdier i vilkår E1, E2, E3, E4, E5 og E7. Hver straksindbe-
retning skal følges op af en redegørelse for hvordan KARA/NOVEREN vil 
forebygge lignende fremtidige overskridelser. Denne redegørelse skal være 
Miljøstyrelsen i hænde senest den 20. i den efterfølgende måned. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at styrelsen kan opnå et mere hensigtsmæssigt til-
syn med KARA/NOVERENs egenkontrol, hvis indberetningen af egenkon-
trollen sker månedsvis og samtidig med redegørelserne i forhold til strak-
sindberetninger. Miljøstyrelsen har derfor fastsat tidsfristen for måneds-
rapporter til den 20. i den efterfølgende måned. Dog således, at AST-
rapporter, QAL2-rapporter, rapporter over præstationskontrol og deklarati-
oner for sorteret slagge kun vedlægges de månedsrapporter, hvor det er ak-
tuelt. 
 
KARA/NOVEREN oplyste på tilsyn den 10. november 2011, at anlægget 
holder et møde i første uge af hver måned, hvor månedsrapporten for den 
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forgangne måned gennemgås, og at de fremover vil være indstillet på at 
rapportere månedsvis i stedet for kvartalsvis. 
 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 25. april 2012 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klage-
re, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets 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 klageberet-

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

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
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. 
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Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 42 82 eller 
annje@mst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Jensen 
Civilingeniør 
72 54 42 82 
annje@mst.dk 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
- Roskilde Kommune 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mst.dk/


 7 

 
Bilag 
 
 
Månedsrapport - Årsrapport. Opsummering af overskridelser

Anlæg

Adresse

Kontaktperson

Ovnlinie Overskr. af

Miljørapport år Optælling af GKI, som

ugyldig udetid medf. QAL2

År / måned 2012 Januar Februar Marts April Maj Juni July August September Oktober November December Antal døgn Dato

Faktiske driftstimer Antal 0

Antal driftsdøgn Antal 0

Opstarter/nedlukninger Antal 0

EBK Underskridelser Antal 0

CO Stopkrav overskridelser Antal 0

CO Døgn overskridelser Antal 0

CO Døgn overskridelser % ######

CO 10-minut overskridelser Antal 0

CO 10-minut overskridelser %

CO ½-times overskridelser Antal 0

Totalstøv A overskridelser Antal 0

Totalstøv B overskridelser Antal 0

Totalstøv B overholdelse % 100

Totalstøv Døgn overskridelser Antal 0

Totalstøv Stopkrav overskridelser Antal 0

TOC A overskridelser Antal 0

TOC B overskridelser Antal 0

TOC B overholdelse % 100

TOC Døgn overskridelser Antal 0

TOC Stopkrav overskridelser Antal 0

HCl A overskridelser Antal 0

HCl B overskridelser Antal 0

HCl B overholdelse % 100

HCl Døgn overskridelser Antal 0

SO2 A overskridelser Antal 0

SO2 B overskridelser Antal 0

SO2 B overholdelse % 100

SO2 Døgn overskridelser Antal 0

NOX A overskridelser Antal 0

NOX B overskridelser Antal 0

NOX B overholdelse % 100

NOX Døgn overskridelser Antal 0

60 timers reglen Antal timer 0

Overskridelser af 4 timers reglen Antal 0

Anvendelse af erstatningsværdier Antal timer 0

Anvendelse af erstatningsværdier % 0,0

Husk at vedlægge døgnrapporter, for de døgn, hvor der forekommer overskridelser  
 


