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Specifikke betingelser for modtagelse  
af affald på Roskilde Kraftvarmeværk (KVV). 
 
Indledning Nærværende omfatter specifikke regler for modtagelse af affald til 

energiudnyttelse på ARGO’s kraftvarmeværk i Roskilde. 

 

Affaldsfraktioner Der henvises til fælles modtageregler for behandlingsanlæggene i 

hovedstadsområdet: www.brændbart.dk  

 

Transportører Transportørerne skal efterkomme alle anvisninger fra modtageanlæggets 

personale. 

 

Alle vogne skal være forsynet med tippelad eller anden 

aflæsningsanordning. 

 

Alle containere skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 

 

Transportørerne skal overholde de skiltede hastighedsgrænser på 

anlæggets område. 

 

Ophold nærmere end 2 m fra kant til silo i det gule område kun tilladt 

med sele. 

 

Eventuel anhænger parkeres som udgangspunkt udenfor aflæssehallen 

under tømning af for-vogn. 

 

Der er rygeforbud og forbud mod brug af åben ild i aflæssehallen og ved 

siloerne. 

 

Ved ønske om håndaflæsning kontaktes personalet. 

 

Parkering må kun foretages udenfor aflæssehal, og køretøj må ikke 

spærre for porte eller vægte. 

Indvejning Alt affald skal vejes, når det afleveres på ARGO’s modtageanlæg. Som 

hovedregel foretages både ind og udvejning af læsset/vognen. 

 

Af hensyn til afregningen er det vigtigt, at leverandøren opgiver korrekte 

oplysninger ved indvejningen. Misbrug kan medføre afvisning på ARGO’s 

anlæg.  
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Modtagekontrol Det er personalet på anlægget der ud fra en visuelt bedømmelse afgør 

om et læs affald overholder anlæggets modtagebetingelser og dermed 

afgør om læsset kan/må modtages på anlægget. 

 

Såfremt et læs ikke er korrekt sorteret kan ARGO omklassificere læsset, 

hvorved affaldet modtages til en højere takst. 

 

Konstateres det, at læsset indeholder affald som ikke må modtages på 

anlægget, er transportøren pligtig at fjerne dette affald for egen regning. 

  

Modtagekontrollen består således af følgende: 

 

En visuel inspektion i forbindelse med indvejning og aflæsning af 

affaldet. 

Stikprøvekontrol Personalet har ret til at udtage læs til en mere omfattende 

stikprøvekontrol. 

 

En stikprøvekontrol gennemføres ved at leverandøren aflæsser 

materialer på et af personalet anvist sted. 

 

Personalet gennemgår herefter læssets indhold sammen med 

leverandøren. 

 

Hvis læsset ikke lever op til leveringsbetingelserne, foretager personalet 

en omklassificering af læsset, der registreres i vejesystemet. 

 

Konstateres det, at læsset indeholder affald som ikke må modtages på 

anlægget, er transportøren pligtig at fjerne dette affald. 

 

Ikrafttrædelse Disse specifikke modtagebetingelser, som er bilag til de ”Almindelige 

modtagebetingelser for levering af affald på ARGO’s behandlingsanlæg”, 

træder i kraft den 30. oktober 2017.   
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