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/ANSØGNING OM FORLÆNGELSE AF SAMARBEJDSAFTALE OM BEHANDLINGS-

KAPACITET FOR SHREDDERAFFALD  

 

 

Reno Djurs og KARA/NOVEREN indgik den 11. november 2011 en samarbejdsaftale om 

behandlingskapacitet for shredderaffald. Denne aftale er af flere omgange blevet forlænget 

senest med brev af 18. september 2013, hvor samarbejdsaftalen blev forlænget til 

udgangen af 2014, idet den oprindelige mængdegrænse på 25.000 fastholdes. 

 

KARA/NOVEREN har været tilbageholden med investeringer til behandlingskapacitet internt, 

idet ressourcestrategien har været ventet og de tiltag, som KARA/NOVEREN har set som 

interne muligheder, har været meget bekostelige, nemlig 

1. Etablering af deponi-celle til farligt affald/shredderaffald på vores deponi i Audebo 

2. Iværksættelse af VVM-proces med henblik på behandling af farligt affald/shredder-

affald på vores forbrændingsanlæg i Roskilde 

 

Dette har som forventet vist sig at være begrundet, idet ressourcestrategien forudsætter 

øget udsortering, hvorfor en investering i etablering af deponi-celle til farligt affald vil være 

uforholdsmæssig stor. Til gengæld har KARA/NOVEREN så småt startet arbejdet med VVM 

på kraftvarmeværket op. 

 

Desuden har KARA/NOVEREN den 28. april 2014 haft møde med STENA med følgende to 

punkter på dagsorden: 

- Deponianvisninger og sikring af disse fremadrettet 

- SLF (shredderaffald) fremtiden – forbrænding hos KARA: mængder, kontrakter/priser – 

og ”how to” 

 

På mødet bad STENA om en længere periode for anvisningerne til deponering hos 

RenoDjurs og redegjorde for deres plan for fremtidige aktiviteter og mængder, herunder 

blev fremtiden omkring anvisningspligt, klassificering og udsortering drøftet. På mødet blev 

det aftalt, at STENA fremsender deres plan for fremtidige aktiviteter og mængder, så den 

kunne vedlægges denne ansøgning. STENA har dog ikke kunnet nå at fremsende planen, 

hvorfor den vil blive eftersendt. I overordnede træk går planen ud på følgende: 

 

STENA arbejder kontinuerligt på bedre udsortering og dermed flere salgsbare fraktioner af 

shredderaffald, hvoraf én fraktion forventeligt vil blive klassificeret som ikke miljø farligt 

affald til yderligere udsortering og én til forbrænding. Tilbage vil blive en væsentlig mindre 

del end hidtil til deponi (fines fraktionen). Tidshorisonten for dette arbejde er svær at 

fastsætte, idet det er en proces der omfatter både projektering og investeringer, men også 

politisk behandling. Det forventes dog, at der indenfor 8-12 måneder vil ske en væsentlig 

reduktion af affald til deponi. 

 



 

 

Dette betyder, at der er i en forlængelse af / fornyelse af vores samarbejdsaftale med jer, 

er behov for følgende: 

- Deponeringskapacitet for den eksisterende shredderaffaldsfraktion, som er 

karakteriseret som farligt affald til og med udgangen af 2014, forventeligt 30.000 ton 

- Deponeringskapacitet for en shredderaffaldsfraktion karakteriseret som farligt affald i en 

overgangsfase, med en målsætning om en reduktion til maksimalt 20.000 ton over et år 

(2015) 

- Deponeringskapacitet for en shredderaffaldsfraktion karakteriseret som farligt affald 

fremadrettet på 5.000 – 10.000 ton årligt. 

 

KARA/NOVEREN ønsker således at forsætte samarbejde med Reno Djurs og håber, at Reno 

Djurs vil se positivt på, at samarbejdsaftalen mellem Reno Djurs og KARA/NOVEREN 

forlænges, således at den forløber over flere år f.eks. til og med 2016. Det foreslås, at 

aftalen tages op til evaluering / revision mindst en gang årligt, således at nye tiltag kan 

drøftes, og der kan tages højde for ændringer i fraktioner og mængder heraf. 

 

KARA/NOVEREN imødeser Reno Djurs tilbagemelding. 
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