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Påbud om undersøgelse af årsager til forhøjede rågasværdier for 
SO2 og undersøgelse af supplerende tiltag til forebyggelse af over-
skridelser af emissionsgrænseværdier for SO2 på ovnlinje 5  
 
KARA/NOVEREN påbydes hermed: 
At undersøge, om der er indretnings- eller driftsmæssige årsager til forhø-

jede rågasværdier for SO2, herunder om der er en sammenhæng mel-
lem forhøjede råggasværdier for SO2 og skæv lastfordeling mellem de 
to riste på ovn 5, og i givet fald årsagen hertil. 

At undersøge og komme med forslag til foranstaltninger, der kan forebyg-
ge overskridelser af emissionsgrænseværdier for SO2 ved forhøjede rå-
gasværdier som følge af gipsholdigt affald, f.eks. ved optimering af last-
fordelingen mellem de to riste i ovn 5, tilsætning af adipinsyre eller 
andre tiltag eller ved kombinationer heraf. 

At undersøge de økonomiske konsekvenser af de undersøgte forebyggen-
de foranstaltninger og eventuelle kombinationer heraf. 

At undersøge den forventede tidshorisont for en eventuel etablering og 
idriftsætning af de undersøgte forebyggende foranstaltninger og even-
tuelle kombinationer heraf. 

 
KARA/NOVEREN skal sende en detaljeret beskrivelse af, hvordan undersø-
gelserne udføres, herunder tidsplan for udførelsen, til skriftlig accept hos 
Miljøstyrelsen. Beskrivelsen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 2 
måned efter påbuddet er meddelt. 
 
KARA/NOVEREN skal sende rapport som indeholder resultaterne af under-
søgelserne og oplysninger om de økonomiske konsekvenser til Miljøstyrel-
sen. Rapporten skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 17. decem-
ber 2012. 
 
Påbuddet gives efter § 72, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 21. februar 2012 påbud om undersøgelse af år-
sager til forhøjede rågasværdier for SO2 og undersøgelse af supplerende til-
tag til forebyggelse af overskridelser af emissionsgrænseværdier for SO2 på 
ovnlinje 5. 

                                                
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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KARA/NOVEREN har den 15. marts 2012 sendt følgende bemærkninger til 
det varslede påbud: 
 
”KARA/NOVEREN har med mail af 21. februar modtaget brev om ”Ind-
skærpelse af emissionsgrænseværdien for døgnmiddel for SO2 på ovn 5 den 
13., 18., 19., 20., 26. og 27. september 2011 og den 16. november 2011” samt 
”Varsel om påbud om undersøgelse af årsager til forhøjede rågasværdier for 
SO2, og undersøgelse af supplerende tiltag til forebyggelse af overskridelser 
af emissionsgrænseværdier for SO2 på ovnlinje 5”. 
 
KARA/NOVEREN har taget indskærpelsen til efterretning og har følgende 
kommentarer til det varslede påbud. 
 
KARA/NOVEREN er enige i, at de omtalte problematikker skal undersøges, 
hvilket vi også har foreslået ved seneste tilsynsmøde den 7. februar 2012, og 
igangsat, bl.a. med miljøfokus for februar, som fremsendes sammen med 
månedsrapporten senest den 20/3. KARA/NOVEREN finder, at der har 
været en god dialog mellem Miljøstyrelsen Roskilde og KARA/NOVEREN 
herom. Det varslede undersøgelsespåbud er efter vores opfattelse unødven-
digt, idet KARA/NOVEREN uanset vil undersøge de problematikker og mu-
ligheder, der er for at forbedre emissionerne og dermed mindske antal over-
skridelser. 
 
Det varslede undersøgelsespåbud omtaler 4 undersøgelser, her i blandt ”at 
undersøge og komme med forslag til foranstaltninger, der kan forebygge 
overskridelser af emissions-grænseværdierne for SO2 ved forhøjede rå-
gasværdier som følge af gipsholdigt affald, f.eks. ved optimering af lastforde-
lingen mellem de to riste i ovn 5, tilsætning af adipinsyre eller andre tiltag 
eller ved kombination heraf”. Som bekendt har KARA/NOVEREN sammen 
med Miljøstyrelsen Roskilde, planlagt et temamøde om håndtering af gips 
den 23/3 med deltagelse af Miljøstyrelsen Jord og Affald og KA-
RA/NOVERENs ejerkommuner for at få belyst gipsflowet fra producent til 
slutbehandling. 
 
Ydermere vil vi påpege, at problematikken med lastfordelingen mellem de 
to riste for ovn 5 er helt ny viden, hvor vi som nævnt ovenfor allerede har 
igangsat indledende undersøgelser. 
 
Afhængig af fremsendelsen af et eventuelt undersøgelsespåbud, risikerer 
dette at træde i kraft, mens ovn 5 er ude til revision. Endvidere er den første 
periode efter revisionen ikke retvisende for driften af ovn 5. Endelig er un-
dersøgelse af lastfordelingen en stor opgave, hvor det bliver nødvendigt at 
inddrage ekstern bistand. 
 
På denne baggrund vil KARA/NOVEREN anmode om, at tidsfristen for 
fremsendelse af en detaljeret beskrivelse af, hvordan undersøgelserne udfø-
res, udsættes til 2 måneder efter påbuddet er meddelt, samt at tidsfristen for 
fremsendelse af en rapport indeholdende resultater af undersøgelserne æn-
dres til den 1. januar 2013”. 
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Miljøstyrelsens svar på KARA/NOVERENs bemærkninger til det varslede 
påbud: 

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at der af mødet den 23. marts 2012 ikke 
kom løsningsforslag, som på kort sigt kan få gipsen ud af den del af affalds-
strømmen, som sendes til forbrænding. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at 
der fortsat er behov for konkret løsninger på KARA/NOVERENs forbræn-
dingsanlæg, jf. påbuddets andet punkt, så ovnlinje 5 kan overholde emissi-
onsgrænseværdierne for SO2. 
 
Miljøstyrelsen har imødekommet KARA/NOVERENs ønske om tidsfrist for 
at sende beskrivelse af undersøgelsen, og delvist imødekommet KA-
RA/NOVERENs ønske om tidsfrist for færdiggørelse af undersøgelsen. På-
buddets afsnit om tidsfrister på side 7 er som konsekvens heraf rettet i for-
hold til det varslede påbud. 
 
 
Baggrund for påbud 
SO2-emissioner 
I november og december 2011 samt januar 2012 har KARA/NOVEREN regi-
streret i alt 12 halvtimes middelværdier for SO2, som var større end 200 
mg/Nm3: 
 
November 2011: 7 halvtimes middelværdier 
December 2011: 2 halvtimes middelværdier 
Januar 2012: 3 halvtimes middelværdier 

KARA/NOVEREN har oplyst at de forhøjede halvtimes middelværdier for 
SO2 skyldes høje rågasværdier. 

I vedlagte bilag er vist grafisk afbildning af halvtimes middelværdier for SO2 
for november og december 2011 og januar 2012. 
 
På ovnlinje 5 har der i 2011 været 7 overskridelser af emissionsgrænsevær-
dien for døgnmiddel for SO2, som KARA/NOVEREN tilskriver forhøjede 
rågasværdier som følge af affaldssammensætningen. 
 

Dato Døgnmiddelværdi for SO2 
(mg/Nm3) 

13. september 2011 62 
18. september 2011 59 
19. september 2011 100 
20. september 2011 65 
26. september 2011 56 
27. september 2011 65 
16. november 2011 54 

 
KARA/NOVEREN har oplyst følgende om årsager, afhjælpning og forebyg-
gende tiltag i forhold til overskridelser af emissionsgrænseværdier for 
døgnmiddel for SO2 i september og november 2011. 
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Årsag og afhjælpning, september 2011:   
”Overskridelserne skyldtes høje rågasværdier. SO2 skrubber kørte som den 
skulle. Vagten forsøgte at imødegå overskridelsen ved at hæve pH værdien i 
skrubberen yderligere. Man ændrede gravepunkter i silo, og miksede affaldet 
yderligere”. 

 
På tilsyn den 6. januar 2012 oplyste KARA/NOVEREN, at de 7 overskridelser af 
emissionsgrænseværdien for døgnmiddel for SO2 i september 2011 sandsynlig-
vis skyldes fejlsortering fra leverandørens side. 

 
 
Forebyggelse, september 2011: 

”Vi mistænker, at problemet hænger sammen med den maskinelle neddeling af 
affaldet. Stærkt neddelt affald giver flere problemer, end moderat neddelt af-
fald. 

 
Derfor har vi besøgt leverandører, på deres pladser og indledt en dialog med 
dem om problemstillingen. 

 
Vi har fra den 19-09-2011 øget stikprøvekontrollen, og kombineret det med ind-
fyring af affald direkte fra leverede batches uden først at mikse og lagre affaldet. 

 
Det direkte ind fyrede affald blev valgt fra mistænkte leverandører. Det har dog 
ikke givet noget klart billede. Vi fortsætter med at teste andre leverandører på 
samme måde ved næste tilfælde af høje rågasværdier. 

 
Et andet tiltag er, at vi hidtil har styret de leverede mængder ved at lade leve-
randørerne køre forskudt på forskellige ugedage. Der er vi nu i samråd med le-
verandørerne ved at udjævne leverancerne, så leveringerne kommer mere jævnt 
fordelt over ugen. Det vil også give bedre mulighed for miksning af specifikke 
læs, der er mistænkt for at kunne give problemer. 

 
SO2 dannelsen er meget kraftigere på ovn 5 end på ovn 3 og 4. Derfor vil vi for-
søge videst muligt at lægge mistænkte læs over og mikse dem i det affald, der 
brændes i ovn 3 & 4”. 

 
  
Årsag og afhjælpning, november 2011:  

”Værdier på rågas var høje. Alle parametre blev kontrolleret, og der var ingen 
øjensynlige fejlkilder at spore”. 

 
 
Forebyggelse, november 2011:  

”Identifikation af eventuelle leverandører af affald med neddelte gipsrester. 
Der ses igen nærmere på affaldets sammensætning, og vi vil prøve at identifice-
re eventuelle leverandører af affald med indhold af neddelte gipsrester. 
Vi vil indfyre ”Monofraktioner” på udvalgte leverancer, altså indfyre affald di-
rekte fra læsset, uden først at blande i siloen. 

 
Der er oprettet et skema, hvori man indfører leverandørens navn, og tidspunk-
tet for indfyringen. I skemaet noteres leverandørens navn, tidspunkt for indfy-
ring, og om resultatet var godt eller dårligt. Er resultatet dårligt, trækkes der en 
kurve fra SRO anlægget, som dokumentation. 

 
Kopi af skema, og kurver, sættes i et ringbind, der opbevares hos vægtpasseren. 
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Resultatet vil blive brugt i dialogen med leverandørerne efterfølgende. 

 
I november måned er der udtaget 9 prøver. Der er ikke noget entydigt billede, 
men 2 læs kan have haft neddelt gips. Den leverandør som vi har mest fokus på 
har ikke leveret større mængder på det seneste. Hvis mængderne stiger igen vil 
testen fortsætte”. 

KARA/NOVEREN oplyste på tilsyn den 6. januar 2012, at kranføreren er 
særlig opmærksom på læs, der støver ved aflæsning i affaldssiloen, da støvet 
kan indikere, at affaldet indeholder gips. Kranføreren orienterer driftsper-
sonalet om støvende læs. Indeholder læsset gips, kan det give udslag på SO2-
måleren. Udslaget vil optræde ca. 1½-2 timer efter affaldet er tilført affalds-
tragten. 

KARA/NOVEREN har kontaktet SOLUM i et konkret tilfælde og drøftet 
SO2-problematikken med dem, da KARA/NOVEREN havde en mistanke 
om, at affaldet fra SOLUM indeholdte gips. KARA/NOVEREN oplyste, at 
SOLUM leverer små læs (ca. 10 tons), som gør det er svært at undersøge, om 
affald fra SOLUM kan være årsag til overskridelser af emissionsgrænsevær-
dierne for SO2. 
 
KARA/NOVEREN har gennemført en række temperatur- og iltmålinger på 
ovn 5 i forbindelse med undersøgelser af EBK-temperaturen og 2 sekun-
derszonen. På tilsyn den 7. februar 2012 oplyste KARA/NOVEREN, at tem-
peraturmålingerne viser, at lastfordelingen mellem de to riste i ovn 5 mulig-
vis varierer mellem 50%/50% og ca. 25%/75%. Resultater af iltmålinger 
understøtter, at der kan være stor forskel på lasten på de to riste. Således er 
der observeret iltindhold ned til 1-3 % i den ene ovnside. KARA/NOVEREN 
har fokus på, at der kan opstå ubalance i lastfordelingen mellem de to riste, 
og på så vidt muligt at rette op på eventuelle ubalancer. 
 
KARA/NOVEREN oplyste, at de lave iltkoncentrationer (1-3 %) måske kan 
forklare SO2-spidser, da der ved disse iltkoncentrationer vil være understø-
kiometriske forhold. Er dette tilfældet kan KARA/NOVEREN måske undgå 
nogle SO2-spidser ved at tilnærme en ligelig lastfordeling mellem de to riste. 
KARA/NOVEREN vil undersøge sammenhængen mellem SO2, ilt og tempe-
ratur, når der modtages gipsholdigt affald. 
 
 
SO2-røggasrensning 
Eksisterende røggasrensing på ovn 5 
Ovnlinje 5 er etableret med kalkstensskrubber til udskillelse af SO2. I kalk-
stensskrubberen vaskes røggassen med en cirkulerende opslemning af CA-
CO3, hvorved røggassens SO2-indhold reagerer med kalken og udfældes som 
gips. 

KARA/NOVEREN har oplyst, at afsvovlingsanlægget på ovnlinje 5 er di-
mensioneret til at rense for en SO2-koncentration på 500 mg/m3 i rågassen. 
Røggasrensningen kan dog rense peaks på ca. en times varighed og med en 
koncentration på op til 600 mg/m3. 
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KARA/NOVEREN har i månedsrapport for oktober 2011 redegjort for føl-
gende tiltag i forhold til SO2-skrubberen: 

 Rensning af dyser 

 Udskiftning og kalibrering af pH-måler 

 Udskiftning af størstedelen af skrubbervæsken, da den kan have in-
deholdt aluminium, som virker inhiberende på SO2-rensningen. 

 
 
Miljøstyrelsens vurdering  
Miljøstyrelsen vurderer, at afsvovlingsanlægget på ovnlinje 5 ikke i tilstræk-
kelig grad er dimensioneret til at rense røggassen ved de forhøjede SO2-
koncentrationer i rågassen, som kan optræde som følge af gipsholdigt affald.  
 
Efter udbedringerne af røggasrensningen for SO2 i oktober 2011 har der væ-
ret en overskridelse af emissionsgrænseværdien for døgnmiddel for SO2 i 
november, lige som der i november og december 2011 samt januar 2012 har 
været har været i alt 12 halvtimes middelværdier for SO2 større end 200 
mg/Nm3, som kunne tilskrives høje rågasværdier. Disse halvtimes middel-
værdier er ikke overskridelser, da de kan henføres til 60 timers reglen, jf. 
vilkår E7. Det, at der forekommer forhøjede spidsværdier (halvtimes mid-
delværdier), se vedlagte bilag, indikerer, at den eksisterende røggasrensning 
for SO2 på ovn 5 ikke er tilstrækkelig til at rense for alle forekomster af for-
højede rågasværdier.  

Overskridelse af emissionsgrænseværdien for døgnmiddel for SO2 og forhø-
jede halvtimes middelværdier for SO2 gør, at der er behov for yderligere til-
tag med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO2. 
 
KARA/NOVERENs forøgede fokus på modtagekontrol og opblanding af 
affaldet kan medvirke til at forebygge forhøjede SO2-koncentrationer i rå-
gassen. Miljøstyrelsen vurderer, at dette tiltag ikke kan stå alene, da det kan 
være vanskeligt at identificere, om et givet affaldslæs indeholder gips, som 
kan give forhøjede rågasværdier, og dermed mulighed for overskridelse af 
emissionsgrænseværdierne for SO2. 
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at KARA/NOVEREN som supplement til 
den eksisterende røggasrensning og modtagekontrol skal gennemføre yder-
ligere tiltag til forebyggelse af overskridelser af emissionsgrænseværdier for 
SO2. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af det hidtidige sagsforløb, at der er 
behov for at få klarlagt, i hvilket omfang de forhøjede rågasværdier kan til-
skrives den til tider forekommende skæve lastfordeling mellem de to riste på 
ovn 5. 
 
Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der er behov for at få klarlagt om røg-
gasrensningen skal suppleres med tilsætning af adipinsyre. Adipinsyre kan 
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anvendes på afsvovlingsanlæg ved vådskrubning til at forbedring af afsvov-
lingen af røggassen.2  
 
På dette grundlag skal det klarlægges, om den eksisterende røggasrensing 
og modtagekontrol skal suppleres med optimering af lastfordelingen mellem 
de to riste og/eller tilsætning af adipinsyre og/eller andre forebyggende til-
tag. 
 
Miljøstyrelsen meddeler derfor påbud om yderligere klarlægning af årsager 
til overskridelser af emissionsgrænseværdierne for SO2 samt høje halvtimes 
middelværdier ved indfyring af gipsholdigt affald samt afklaring af hvilke 
supplerende tiltag der skal iværksættes for, at ovn 5 kan overholde emissi-
onsgrænseværdier for SO2. 
 
Med påbuddet får KARA/NOVEREN ca. 6 måneder til at gennemføre og 
rapportere undersøgelserne regnet fra Miljøstyrelsens skriftlige accept. Un-
dersøgelsen af sammenhængen mellem lastfordelingen og SO2-emissionen 
er afhængig af, at KARA/NOVEREN modtager gipsholdigt affald i denne 
periode. Levering af gipsholdigt affald, der giver forhøjede rågasværdier for 
SO2, sker diskontinuerligt. Erfaringer viser, at der sjældent leveres gipshol-
digt affald til forbrænding i første kvartal. Miljøstyrelsen vurderer dog, at 
med tidspunktet for meddelelse af påbuddet bør det være muligt indenfor 
ca. 6 måneder at undersøge en eventuel sammenhæng mellem lastfordelin-
gen og rågasværdier for SO2.  
 
Undersøgelse af adipinsyre-tilsætning, økonomiske konsekvenser samt af 
forventet tidshorisont for etablering og idrifttagning af forebyggende tiltag 
kan gennemføres uafhængigt af, om der modtages gipsholdigt affald. 
 
 
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 26. 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-

                                                
2 Organisk syre med to syregrupper, f.eks. adipinsyre, vil ved tilsætning til slurryvæsken 
fungere som en buffer, der dels hæver afsvovlingsgraden og dels øger opløsningshastigheden 
af kalksten og dermed reducerer restkalkindholdet i gipsen. Udover at reducere SO2-
emissionen må det forventes at tilsætning af adipinsyre vil reducere forbruget af kalksten, 
reducere mængde restprodukt (gips) og give forbedret restproduktskvalitet. Erfaringer med 
brug af adipinsyre stammer hovedsageligt fra våde afsvovlingsanlæg på kraftværker, der fyrer 
med fossile brændsler. Miljøstyrelsen er dog bekendt med et affaldsforbrændingsanlæg, som 
har gode erfaringer med at tilsætte adipinsyre til slurryvæsken. 
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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. 
 
 
Offentliggørelse 
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 
 
 
 
 

http://www.mst.dk/
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Bilag: Kurver over halvtimes middelværdier for SO2 i november og decem-
ber 2011 samt januar 2012. 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
- Roskilde Kommune 
 


