
Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed: Miljøstyrelsen  
Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: I forbindelse med en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, er der søgt om nærmere angivne ændringer af et eksisterende anlæg til 
indsamling, bearbejdning og sortering af jern og metal m.v. samt et anlæg til miljøbehandling af udtjente køretøjer. Det drejer sig om  
 
 

a) en formel ændring af vilkår vedr. tilført råvaremængde svarende til 120.000 t færdigvarer 
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 mindre belastende aktiviteter 
e) udvidelse af driftstiden for miljøbehandling af køretøjer fra hverdage kl. 7 – 18 til alle dage kl. 7 – 22 
f) justering af angivelser for opbevaring af diverse affaldsfraktioner (opdatering af mængdeangivelser jf. ny opgørelse) 
g) ændring af vilkår for luftflow fra shredderanlæg (fra et luftflow på 63.000 Nm3/h + 10% til maksimalt 70.000 Nm3/h),  
h) forslag om udarbejdelse af teknisk/økonomisk redegørelse for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for emission af 

PCB til luften. 
 

Navn og adresse på bygherre Stena Jern og Metal A/S, Nordhavnsvej 16, 4600 Køge 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Steen Hansen, sh@stena-jern-metal.dk 
Projektets placering Naverland 19, 4000 Roskilde 
Projektet berører følgende kommuner Roskilde 

Oversigtskort  
 
STENA A/S er angivet med rød signatur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 X 
Pkt. 12 b 
og 12 e 

  Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøge
s 

Nej Tekst 

Anlæggets (ændringernes) karakteristika:     Der henvises til miljøgodkendelse af 21. marts 2011 af Stena Jern og Metal A/S 

1. Arealbehovet i ha: 
 

 3000 m2   Virksomheden ejer hele det omhandlede areal. Udvidelsen af miljøgodkendte aktiviteter på 
3000 m2 mod syd 

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

X    Driftsændring m.m. i eksisterende bygninger eller udendørs 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

X      

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    I den nye samlede miljøgodkendelse foretages en formel præcisering af, at virksomhedens 
shredderanlæg kan tilføres metalskrot svarende til produktion på 120.000 tons færdigvarer i 
form af jern. I praksis sker der ingen ændring i forhold til dagens situation. Svarende hertil 
sker der ingen ændringer af mellemprodukter og andre færdigvarer (metalholdige fraktioner) 
fra shredderanlægget. Antal køretøjer, der kan oplageres før miljøbehandling, stiger fra 50 
stk. til 100 stk.  
  

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
   I anlægsfasen, i driftsfasen: 
 

    Der skal ikke foretages bygge- og anlægsarbejder 
Driftsfasen: Kun ændringer for så vidt angår driftstiden for miljøbehandling af biler og et 
øget oplag af udtjente køretøjer til miljøbehandling 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
          I anlægsfasen - I driftsfasen: 

    De ansøgte ændringer udløser ingen særlige vandbehov.  
 



 
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  
 
 
 
 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Udvidelsen af driftstiden for miljøbehandling af biler kan i princippet føre til et øget indtag af 
udtjente køretøjer. Der er i en bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne 
køretøjer og affaldsfraktioner herfra fastsat detaljerede bestemmelser for udtagning og 
håndtering af stoffer, materialer og komponenter samt for oplagring af udtjente køretøjer før 
miljøbehandling. Formålet er at sikre at størst mulig genbrug af bestanddelene i udtjente 
køretøjer og undgå, at der opstår forurening af jord og undergrund i forbindelse med selve 
miljøbehandlingen. 
 
Det sydlige areal vil fremover anvendes til modtagelse og sortering/omlæsning af store 
husholdningsapparater, opbevaring af udsorterede metaller samt containere til 
shredderaffald, lastning af skibscontainere, samt modtagelse af mindre mængder 
metalskrot fra private.  Materialerne håndteres miljømæssigt forsvarligt som angivet i 
miljøgodkendelsen. Den del af det sydlige areal, som ikke befæstes, men udlægges med 
stabilgrus, kan anvendes til personaleparkering, opbevaring af tomme containere og oplag 
af ikke forurenende affaldstyper som dæk, plastikkofangere og glasruder, der senere 
bortskaffes primært til genbrug 
 
Overfladevandet fra det udvidede, befæstede areal mod syd (ca. 3.000 m2), vil ligesom 
overfladevand fra virksomhedens øvrige befæstede arealer (ca. 20.000 m2) blive ledt il det 
kommunale spildevandssystem, via sandfang og olieudskillere. Overfladevandet fra det 
sydlige areal vil ikke være mere forurenet end andet overfladevand.   
 
.  
 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Efter gennemførte foranstaltninger til reduktion af støj fra virksomheden, kan Stena 
overholde grænseværdierne med en god margen i forhold til erhvervsområdet, i forhold til et 
nærliggende blandet bolig- og erhvervsområde (425 m) og i forhold til det nærmeste 
boligområde (525 m). De ansøgte ændringer – specielt udvidelsen af aktiviteterne mod syd 
og udvidelsen af driftstiden for miljøbehandling af biler til at omfatte alle ugens dage fra 7-22  
- ændrer ikke noget ved dette forhold. Det fremgår endvidere af miljøgodkendelsen, at der 
ikke er andre relevante miljømæssige forhold end støj, der kræver særlig vurdering i 
forbindelse med godkendelse af udvidet driftstid for miljøbehandling af biler.  
Før virksomheden igen begynder at modtage, aflæsse og behandle husholdningsapparater, 
skal der fremsendes dokumentation til miljømyndigheden for, at heller ikke denne aktivitet 
fører til overskridelser af støjgrænserne.  
Med hensyn til støj fra eksplosioner af trykflasker, benzintanke o.l. i shredderen, er der ikke 
grænseværdier for det maksimale lydtrykniveau for industristøj eller for sprængninger i det 
hele taget. Der er heller ingen objektive metoder til bestemmelsen af størrelsen af 
eksplosioner.  
Der er truffet en række foranstaltninger til reduktion af antallet af eksplosioner på 
virksomheden, og der er i miljøgodkendelsen vilkår om etablering af et egentligt fødebånd 
for skrot, der muliggør en bedre overvågning af uønskede bestanddele i skrottet før 
shredningen. Hvis etableringen af fødebåndet og de andre tiltag ikke fører til den forventede 
nedbringelse af antallet af eksplosioner til et passende lavt niveau, er der i 
miljøgodkendelsen (vilkår 10) mulighed for at stille krav om yderligere målinger og 
vurderinger af støjniveauet ved eksplosioner.  



14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
  

  X X Virksomheden overholder de vejledende luftforureningsgrænseværdier bortset fra stoffet 
PCB. Emissionen fra shredderanlægget kan i lighed med de andre 4 shredderanlæg i 
Danmark ikke i dag overholde den vejledende grænseværdi for PCB på 0,1 μg/normal m3. 
Der er målt emissioner fra anlægget på 11-22 μg/normal m3. Den vejledende grænseværdi 
er fra 1990 og er ikke baseret på en detaljeret teknisk/økonomisk vurdering af, om det er 
muligt at overholde grænseværdien. Det installerede luftrenseanlæg på Stena Roskilde 
vurderes for at være i overensstemmelse med dagens standard og at fungere 
tilfredsstillende. Der er derfor ikke fastsat en grænseværdi for PCB i miljøgodkendelsen, 
men alene en overvågningsværdi på 20 µg/normal m3 og krav om en årlig emissionsmåling 
til verifikation af niveauet. Endelig fastsættes der vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan 
fastsætte en egentlig emissionsgrænseværdi med en passende frist til overholdelse heraf, 
hvis der fremkommer væsentlige nye oplysninger af teknisk/økonomisk karakter, især 
vejledning fra EU.  
På denne baggrund må det konstateres, at den nævnte begrænsning af PCB niveauet er 
den pt. bedst opnåelige i Danmark.  Det bemærkes i øvrigt, at anvendelsen af stoffet PCB 
er forbudt, hvorfor det på sigt må forventes, at stoffet forsvinder fra affaldsstrømmene og 
dermed ikke udsendes til luften fra fx Stena, Roskilde. 
 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X Afstandene til boligområdet og det blandede bolig- og erhvervsområde er så store, at der 
ikke er risiko for mærkbare vibrationer i disse områder fra driften af Stena. Hverken fra den 
normale drift eller fra de forekommende eksplosioner fra fejtilførte trykbeholdere m.v.  
Grænseværdien for vibrationer i erhvervsområdet på 85 dB kan overholdes i forbindelse 
med den normale drift. Der er ingen grænseværdier for vibrationer som følge af utilsigtede 
eksplosioner. Der er i miljøgodkendelsen vilkår om etablering af et fødebånd til shredderen 
for at forbedre muligheder for at kontrollere og bortsortere eksplosionsfarligt skrot.   
      

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

    Der er ingen danske grænseværdier for diffus udslip af støv fra virksomheder, men der 
fastsættes i miljøgodkendelsen vilkår om, at virksomheden efter tilsynsmyndighedens 
vurdering ikke må give anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne. Herudover kan 
tilsynsmyndigheden forlange, at der udføres en vindretningsbestemt måling af støvnedfaldet 
fra virksomheden med henblik på en vurdering af, om der bør træffes yderligere 
foranstaltninger for at begrænse den diffuse støvpåvirkning. Stena har planer om at 
installere et dråbeforstøvningsanlæg i 2011 for yderligere at reducere en mulig diffus 
støvpåvirkning af omgivelserne 
 
Virksomheden overholder de vejledende grænseværdier for udsendelse af støv fra faste 
afkast, fx afkast fra shredderanlægget. 
 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X De nævnte eksplosioner i shredderen indebærer – bortset fra støj og vibrationer - ikke 
nogen sikkerhedsrisiko for mennesker eller miljø uden for virksomheden. Internt må 
problemet håndteres efter arbejdsmiljøreglerne.  
 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

 X   Det sydlige areal inddrages permanent i virksomhedens aktiviteter, men tilhører allerede i 
dag virksomheden.  
 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  

   X Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhverv, fortrinsvis tungere 
erhvervsvirksomheder samt offentlige funktioner, der naturligt kan indpasses, såsom 



 forsyningsanlæg, oplagsvirksomhed o.l. Forbrændingsanlægget KARA ligger ca. 200 m fra 
Stena. Lokalplanen åbner ikke mulighed for at lokalisere liberale erhverv eller selvstændig 
kontor- og administrationsvirksomhed. Der må ikke etableres portnerboliger eller lignende. 
Stena´s hovedaktiviteter ligger i et underområder, hvor der kan lokaliseres virksomheder i 
klasse 6 (jf. håndbog for miljø og planlægning). Klassifikationen angiver hvilken afstand, der 
skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område 
med åben og lav boligbebyggelse, således at boliger ikke udsættes for miljøgener, især 
støj- og vibrationer. Shredderanlæg er placeret i klasse 7 med et vejledende afstandskrav 
på 500 m, hvilket er opfyldt for Stena, Roskilde, da afstanden fra shredderanlægget til 
nærmeste boligområde er 525 m. (og 425 m til nærmeste område med blandet bolig- og 
erhvervsanvendelse). Som nævnt ovenfor kan de vejledende støjgrænser overholdes i de 
to områder, og formålet med virksomhedsklassifikationen er dermed opfyldt.  
For så vidt angår udvidelsesarealet mod syd, er det udlagt til virksomheder i klasse 5. Der 
er ikke noget i de planlagte aktiviteter i dette område, som isoleret set kan siges at være 
omfattet af en virksomhedsklassifikation. Som en tilnærmelse kan aktiviteterne henføres til 
klasse 4 . 
På denne baggrund vurderes både de eksisterende og de planlagte ændringer af 
aktiviteterne på virksomheden at være i overensstemmelse med lokalplanen. 
  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X Naboarealer mod nord og nordvest kan anvendes til klasse 6 virksomheder. Naboarealer 
mod syd til klasse 5.  Der er ikke behov for at ændre på dette forhold.   

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Ikke ud over det, som erhvervsområdet i sig selv har ført til. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

  X  Området er byzone og dermed ikke omfatte af kystnærhedszonen. Det vurderes herudover, 
at de planlagte ændringer i aktiviteterne ikke kan have nogen synlig indflydelse på de 
kystnære dele af byzonen.  
 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
    
   Nationalt:     
   Internationalt (Natura 2000): 
   Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
   Forventes området at rumme danske rødlistearter 
 

   X 
 
 
 
 
X 

 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet: 
 
     Overfladevandt:     
     Grundvand: 

    X  



     Naturområder: 
     Boligområder (støj/lys og Luft): 
 
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Anlægget placeres i et byområde, men i et erhvervsområde fjernt fra boligområder.  

33. Kan anlægget påvirke: 
 
    Historiske landskabstræk: 
    Kulturelle landskabstræk: 
    Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
    Æstetiske landskabstræk: 
   Geologiske landskabstræk: 
 

   X  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X Området er planlægningsmæssigt udlagt til de omhandlede formål.  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

 X   Trafikalt og på andre måder vil der ske en kumulering af de forureningsmæssige forhold fra 
de store virksomheder i det omhandlede erhvervsområde, men de her omhandlede 
ændringer af aktiviteterne på Stena vil i det samlede billede kun bidrage marginalt 
(umåleligt) til denne samlede miljøpåvirkning. Der ses ikke at være kumulerede virkninger, 
som fører til overskridelser er grænseværdier eller lignende.  
 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Miljøpåvirkningen af de ændrede aktiviteter strækker sig næppe ud over virksomhedens 
grænser og slet ikke ud over nærområdet i Roskilde Øst.  

39. Omfanget af personer der forventes berørt af  miljøpåvirkningen: 
 

    Meget få  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC’s 
område: 
 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   X  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

 X   Den beregnede og skønnede meget lille (marginale) miljøpåvirkninger af de ønskede 
ændringer i aktiviteterne på virksomheden vil med stor sikkerhed indfinde sig, men vil ikke 
få en væsentlig karakter.  
 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

    Varig, men begrænset og reversibel.  



Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X Ud fra en samlet vurdering af de miljømæssige forhold, der er omtalt ovenfor, vurderes det, 
at de ønskede ændringer af aktiviteter på Stena, Roskilde, ikke vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt i VVM-reglernes forstand.  

 
 
 
Dato:  30. marts 2011   Sagsbehandler: Jørn L. Hansen 
 


