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1. INDLEDNING 
CP Kelco ApS ligger i den sydøstlige udkant af Lille Skensved på adressen: Ved Banen 16, 
4623 Lille Skensved. 

CP Kelco ApS fremstiller konsistensregulerende midler, der fortrinsvis anvendes indenfor fø-
devareindustrien. Hovedprodukterne er pektin og carrageenan, som er polysaccharider, der 
udvindes af henholdsvis citrusskaller og tang. De to produkter afsættes ikke i ren form, men 
iblandes sukker og/eller andre fødevaretilsætningsstoffer. 

Virksomheden fremstiller endvidere LBG-ekstrakt (Locust Bean Gum) af johannesbrødkerne-
mel. LBG-ekstrakt anvendes som tilsætningsstof i carrageenanblandinger, men afsættes også 
som et selvstændigt produkt. 

Fremstillingsprocesserne for pektin, carrageenan, LBG og deraf afledte færdigvarer er næsten 
analoge. Virksomheden har en miljøgodkendelse for en samlet ekstraktmængde pr. år, såle-
des at der kan skiftes mellem produkttyperne afhængig af markedssituationen. 

Der er fastsat grænseværdier for, hvor meget virksomheden må støje, lugte og udsende af 
støv eller stoffer, der kan påvirke miljøet. 

Denne tillægsgodkendelse omhandler udskiftning af en udtjent tank for opbevaring af ammo-
niak med en ny tank, der indrettes således at risikoen for udslip formindskes. De eksisterende 
vilkår om støj, lugt, luftforurening, m.v. fortsætter som hidtil. 

CP Kelco ApS er ikke omfattet af reglerne om VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og Bilag A godkender Miljøstyrelsen hermed etablering 
af et nyt anlæg for opbevaring af ammoniak.  

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

Godkendelsen gives på følgende vilkår: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

2.1.1 Generelle forhold 

A1 Godkendelsen bortfalder, hvis tanken ikke tages i anvendelse inden 2 år fra godken-
delsens dato. 

A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. 
Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

2.1.2 Driftsforstyrrelser og uheld 
B1 Arbejdsinstrukser til drift 

CP Kelco ApS skal udarbejde, vedligeholde og anvende arbejdsinstrukser vedrørende 
drift af ammoniakoplaget. 

Arbejdsinstrukserne skal indeholde instrukser eller information vedr.: 

- Årsager til almindelige fejl og afhjælpende foranstaltninger;  
- Forholdsregler ved løft og transport af dele af installationen; 
- Nødstopsprocedurer; 
- Det maksimalt tilladte tryk; 
- Antændelighed og toksicitetsdata for ammoniak; 
- Henvisning til beredskabsplan, herunder beskyttelsesforanstaltninger, førstehjælp 

og procedurer for nødsituationer, såsom lækager, ild, eksplosion; 
- Procedurer ved gasalarm; 
- Udnævnelsen af kompetente personer ansvarlig for drift og håndtering af nødsitua-

tioner. 

B2 Inspektion og test af sikkerhedskomponenter 

 Udstyr, som ikke anvendes rutinemæssigt under normal drift, skal testes for korrekt 
virkning med jævne mellemrum, mindst hver 12. måned. Når der er konstateret fejl, 
skal fejlen rettes hurtigst muligt. Oplysninger om testning og fejlretning skal registreres 
i en (eventuelt elektronisk) logbog. 

B3 Systematisk forebyggende vedligehold

 For at opretholde systemets integritet, skal der foretages forebyggende vedligehold 
efter installatørens/leverandørens anvisninger. Oplysninger om vedligehold skal regi-
streres i en (eventuelt elektronisk) logbog. 

B4 Inspektion inden opstart 

 Før anlægget tages i brug (også efter vedligehold, ændringer og eventuel reparatiion), 
skal der udføres en opstartsinspektion. Opstartsinspektionen skal sikre at installatio-
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nen, ændringer og reparationer er korrekt gennemført, og at installationen er i over-
ensstemmelse med dokumentationen. Tests skal sikre at komponenter og forbindelser 
mellem komponenter er tætte og har den fornødne styrke.  

B5 Arbejde på installationen gennemføres af kompetente personer 

CP Kelco ApS skal sikre at ændringer og reparationer af installationen gennemføres 
korrekte og i overensstemmelse med gældende krav og standarder. 

Kun autoriserede installatører må udføre ændringer og reparationer som kræver ”åb-
ning” af installationen. 

B6 Uddannelse af personale 

CP Kelco ApS skal sikre, at personalet som er ansvarlig for daglig drift, overvågning og 
inspektion, har de fornødne kompetencer. 

Nyt personale skal have den fornødne grunduddannelse. 

Nyt personale skal instrueres i sikker håndtering af installationen, både for normal drift 
og i afvigende (nød)situationer. 

CP Kelco ApS skal instruere nyt personale i et grundlæggende kendskab til og brug af 
installationens dokumentation. 

CP Kelco ApS skal sikre, at kompetencen af det eksisterende personale vedligeholdes 
og opdateres. 

B7 Instruktion af chauffører og fremmede håndværkere 

CP Kelco ApS skal sikre, at eksternt personale instrueres for at forebygge fejl eller 
skade på ammoniakoplaget. Det vedrører som minimum: 

o instruks i trafikveje og –regler (som maksimal hastighed og parkering) 
o regler om arbejdstilladelser, brug af værktøj (løft, hejs) 
o adgang til og adfærd i rum/steder, hvor der er ammoniakinstallationer 
o nødplanen. 

B8 Arbejdstilladelser 

CP Kelco ApS skal have et arbejdstilladelsessystem, der sikrer, at arbejdet med anlæg 
der indeholder flydende ammoniak, kan gennemføres sikkert. Systemet skal sikre, at 
der foretages de nødvendige aktioner i korrekt rækkefølge og indeholde kontrolpunkter 
af supervisor eller lignende. 

Systemet skal gælde for alle personer på virksomhedens område. 

B9 Inspektion af rør og installation

Der skal gennemføres ugentlige runderinger for at identificere tilløb til lækager eller an-
dre sikkerhedskritiske hændelser. Der kontrolleres som minimum for: 

o tæthed af rør, ventiler, flanger og pakninger fra ammoniaktanken og frem til for-
brugsstederne 

o olielækage ved pumper og kompressorer 
o isdannelse på komponenter 
o væske niveauer i beholdere (når disse er udstyret med visuelle niveaumålere) 
o temperatur på pumper og kompressorer, inkl. lejer og pakninger 
o at flugtveje er frie og i god stand. 
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Oplysninger om runderingerne skal registreres i en (eventuelt elektronisk) logbog. 

B10 Døgnbemandet central alarm panel

CP Kelco ApS skal have et døgnbemandet alarmpanel, der sikrer, at der til enhver tid 
reageres på afvigelser og nødsituationer. Vagten skal kunne tilkalde kompetente per-
soner, og disse skal kunne være til stede inden 60 minutter. 

B11 Styring af ergonomi og menneske/maskine interface 

Betjeningspaneler og ventiler skal være indenfor almindeligt rækkevidde. 

Komponenter, som skal inspiceres eller vedligeholdes, skal være tilgængelige med til-
strækkelig plads til bevægelse og flugtmuligheder. 

B12 Styring af design og ændringer 

Der skal forefindes dokumentation, som til enhver tid viser installationens opbygning og 
instrumentering. 

Ændringer skal udarbejdes og installeres af dertil godkendte personer. 

Ændringer skal registreres i installationens logbog. 

B13 Logbog 

CP Kelco ApS skal vedligeholde en logbog for ammoniakanlægget. 

I logbogen registreres følgende: 

o Vedligeholdelse og reparationsarbejde 
o Daglige runderinger 
o Mængder af ammoniak som er påfyldt eller aftappet 
o Ændringer i og udskiftninger af komponenter 
o Resultater af alle periodiske test og inspektioner vedr. installationens komponenter. 

Dokumentation for aktiviteternes gennemførelse skal være tilgængelige for og på for-
langende indberettes til tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal opbevares på virk-
somheden i mindst 3 år. 

B14 Dokumentation 

Dokumentation for anlæggets opbygning skal sikre at personale til enhver tid har ad-
gang til essentielle oplysninger om installationen. 

Dokumentationen skal omfatte: 

o Leverandørens Installationshåndbog  
o Opdaterede proces og instrumenteringsdiagrammer (P&ID). 

Dokumentationen skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden på dens forlangende. 

B15 Beredskabsplan 

CP Kelco ApS skal udarbejde og vedligeholde en intern beredskabsplan. Beredskabs-
planen skal bl.a. indeholde instrukser og informationer vedr.: 

o Alarmering af det lokale beredskab (brandvæsenet m.fl.) 
o Redning og evakuering af personale, herunder tætning af opholdsrum (ventilation, 

døre og vinduer) 
o Information og instruktion af omkringboende mht. beskyttelse, redning og eventuel 

evakuering 
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o Udpegning af ansvarlige personer 
o Tilkald af kompetente personer (indenfor 60 min) 
o Bekæmpelse af udslip 
o Tilstedeværelse og anvendelse af personlige værnemidler 
o Måder at bekæmpe ammoniakudslip på. 

En eller flere vindvisere skal placeres for at identificere den sikreste flugtvej. 

B16 Foreskrevne køreveje

Køreveje for forskellige køretøjer (inklusive tankbiler, lastbiler og gaffeltrucks) skal 
præciseres for at undgå kollision med ammoniakanlægget eller køretøjer som transpor-
terer ammoniak. Fremmede chauffører skal instrueres i kørselsregler. 

B17 Påkørselssikring

 Der skal etableres påkørselssikring rundt om ammoniaktanken. Påkørselssikringen 
skal dimensioneres til at kunne forhindre at køretøjer på afveje rammer faste og midler-
tidige dele af installationen (tankbil, slanger, flasker). 

B18 Lynafledere

 Der skal etableres lynafledere, der afleder strøm fra lyn til jord udenom følsomme in-
stallationer. 

B19 Forhold ved påfyldning

 Tankbilen skal blokeres med klodser under aflæssning af ammoniak. Tankbilen skal 
udstyres med startspærre, der forhindrer føreren i at køre tankbilen, mens slanger er 
tilkoblet.  

 For at forhindre at indhold af tankbil slippes ud ved slangebrud, skal tankbilen udstyres 
med en rørbrudsventil. Et for stor flow gennem rørbrudsventilen skal udløse lukning af 
et fjederbetjent stempel i ventilen. 

 Der skal etableres et system til automatisk afbrydelse af påfyldning for at forbygge 
overfyldning af beholdere.  

 Påfyldningsstudsen skal udstyres med en envejs-ventil, der kan forhindre at indhold fra 
installation slippes ud ved brud på påfyldningsslangen. 

B20 Alarm 

CP Kelco ApS skal etablere kontinuert måling af ammoniakdampe (”sniffer”) i nærhe-
den af tanken. 

Som supplement til sniffere, skal der etableres manuelt betjent alarm ved ammoniak-
tanken. 

Aktivering af alarmer (såvel sniffer som manuelt betjent) skal bevirke at: 

o Lyd og lys alarm i overvågningscentral udløses 
o Alarm til advarsel af personale i potentielt truede områder udløses 
o Alarm videregives til kompetent personale  
o Fødepumper fra tanken og ud til produktionen standses  
o Tilstedeværende automatiske afspærringsventiler lukkes, eventuelle overløbsventi-

ler placeres i sikker position. 

B21 Rørbrudsdetektering ved hjælp af lavtryksdetektering
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Tankens afgangsrør skal udstyres med rørbrudsdetektering. Trykfald i tankens af-
gangsrør på grund af lækage/brud skal medføre alarmering af personale og standsning 
af pumper. 

B22 Afdækning af ammoniakpøl

CP Kelco ApS skal etablere mulighed for afdækning af en ammoniakpøl ved anvendel-
se af skum eller dedikerede, isolerende tæpper. Der skal være beskyttelsesdragter 
(mod såvel ammoniakdamp som kulde) til rådighed for de personer, der skal foretage 
afdækning.

2.1.3 Ophør 
C1 Ved ophør af driften skal anlægget fjernes. CP Kelco ApS skal sende en redegørelse 

for hvordan anlægget fjernes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned før driften ophø-
rer. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at 
virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er 
uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. Miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 1. 

I den vurdering indgår at Miljøstyrelsen vurderer, at til- og frakørsel af ammoniak til virksom-
heden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.  

Desuden vurderer Miljøstyrelsen, idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling, at an-
lægget indrettes og drives på en sådan måde: 

• at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,  
• at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med min-

dre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,  
• at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,  
• at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne 

for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,  
• at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige 

rensningsteknik,  
• og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld 

og begrænse konsekvenserne heraf. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 

Anlægget etableres indenfor virksomhedens eget område. CP Kelco ApS er beliggende i Køge 
Kommunes Kommuneplan område 1E01. Områdets anvendelse er fastlagt til større erhvervs-
virksomheder og erhvervsvirksomhed af regional og international orientering. Servicefunktio-
ner og fællesanlæg, der er rettet mod det pågældende erhvervsområde, kan endvidere tillades 
indpasset i området. Kommuneplanen fastsætter også krav til bebyggelsesprocenten m.v. 

Mod nordvest grænser CP Kelco ApS op til kommuneplanområde 1B01 ’Lille Skensved Have-
boliger’. Områdets anvendelse er fastlagt til bolig formål. 

Mod øst grænser CP Kelco ApS op til kommuneplanområde 1E03 ’Ll. Skensved Øst’, der er 
beregnet til lokalt orienterede fremstillingsvirksomheder m.v. 

Vest for virksomheden ligger område 1J01 ’Højelse landområde’, et jordbrugs- og naturområ-
de. Områdets status er fastlagt til jordbrugsformål, dvs. landbrug, skovbrug og gartneri samt til 
naturområder. Længere mod vest ligger boligområdet 1B02. 

CP Kelco ApS’ område er dækket af lokalplaner 1-18 og 1-18.2 fra henholdsvis 1984 og 1989. 
Der er således ikke sket ændringer i lokalplangrundlaget for virksomheden.  

I 2002 vedtog Køge Kommune lokalplan 1-28, der gælder for Erhvervsområdet Ll. Skensved 
Øst i kommuneplanområde 1E03. Området må indeholde mindre lokale service- og fremstil-
lingsvirksomheder, men ikke boliger. 
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Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Ifølge Region-
plan 2005 for Hovedstadsregionen skal der ved placering af aktiviteter eller anlæg sikres, at 
der ikke sker forurening af grundvandet. Der må ikke etableres særligt grundvandstruende 
aktiviteter og anlæg, med mindre særlige lokaliseringsmæssige hensyn nødvendiggør place-
ringen. Nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg på eksisterende virksomheder kan kun 
etableres på skærpede vilkår. Det skal endvidere tilstræbes at minimere forureningsrisikoen 
ved eksisterende aktiviteter og anlæg. Miljøstyrelsen vurderer at den forslåede indretning af 
ammoniaktanken opfylder dette krav. 

Virksomheden påvirker ikke Natura 2000 områder. 

3.2.2 Generelle forhold 

CP Kelco ApS tilsætter flydende ammoniak til en del af sine produkter. Ved en rutinemæssig 
inspektion af sin ammoniaktank, der kan rumme 17 tons flydende ammoniak, medio septem-
ber 2010, blev der fundet korrosion på tankens udvendige side. CP Kelco ApS besluttede at 
tage ammoniaktanken ud af drift, og at opstille en ny midlertidig tank til opbevaring af ammo-
niak. Ammoniakindholdet i tanken blev via tankbil overført til en midlertidig ammoniaktank 

CP Kelco ApS har søgt om at erstatte den oprindelige ammoniaktank og den midlertidige tank 
med en ny permanent ammoniaktank. 

I forbindelse med etableringen af den nye tank ønsker CP Kelco ApS at etablere et nyudviklet 
sikkerhedssystem til absorption af evt. lækage af ammoniak. Køge Kommunes brandinspektør 
er under designfasen for den nye tank og det nye sikkerhedssystem løbende blevet informeret 
og konsulteret med hensyn til det endelige design. Designet er udarbejdet af det rådgivende 
ingeniørfirma NIRAS A/S. 

Den nye tank vil blive placeret i den tankgård, hvor den oprindelige ammoniaktank stod. Den 
nye tank vil kunne rumme 17 tons, ligesom den oprindelige tank. I tankgården vil der blive sat 
en væg op mellem ammoniaktanken og salpetersyretanken. Over ammoniaktanken vil der 
blive etableret et halvtag ud fra den opstillede væg. På halvtagets 3 sider vil det nye sikker-
hedssystem blive etableret. 

Sikkerhedssystemet består i, at der i forbindelse med eventuel ammoniaklækage, aktiveres et 
vandgardin fra halvtagets 3 sider. Spildt flydende ammoniak vil blive opsamlet i tankgraven, og 
vandgardinet vil opløse ammoniakdampe fra tankgraven. Vandet med den opløste ammoniak 
vil blive opsamlet i en rende uden om tankgraven. Herfra vil vandet blive pumpet over til rens-
ningsanlæggets udligningsbassin. 

3.2.3 Indretning og drift 

På CP Kelco ApS’ anledning, har NIRAS A/S i september 2009 udarbejdet en risikovurdering 
af det oprindelige ammoniakanlæg. I risikovurderingen refereres beregninger foretaget af Be-
redskabsstyrelsen. Disse viser, at ved det værste tænkelige uheld, vil en ammoniaksky efter 
ca. 2 minutter sprede sig udenfor virksomhedens område. Efter ca. 6 minutter vil ammoniak-
ken kunne lugtes 1,5 km i vindens retning fra virksomheden. Efter 12 minutter vil ammoniak-
ken kunne lugtes over 3 km fra virksomheden. Ved tiden vil ammoniakken opblandes i luften 
og koncentrationen vil falde. 

Den karakteristiske, ubehagelige lugt af ammoniak vil føre til at folk vil søge væk eller søge 
indendørs for at undgå lugten. NIRAS vurderer at dette forhold samt den relativt hurtig fortyn-
ding af ammoniakskyen, vil bevirke at der ikke vil opstå livstruende forhold i forbindelse med 
det værste tænkelige uheld. 
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I risikovurderingen af det gamle anlæg, fremsætter NIRAS en række anbefalinger til forbedring 
af sikkerhedsforholdene: 

• Anb. 1: Det anbefales, at der etableres en driftsikker niveauovervågning af ammoniak-
tanken med mulighed for manuel aflæsning ved tanken samt med signal til kontrolrum 
for at sikre, at der ikke sker en overfyldning af tanken med deraf følgende risiko for 
emissioner af ammoniak til omgivelserne. 

• Anb. 2,5,7: Det anbefales, at der etableres overvågning af et muligt ammoniakudslip til 
omgivelserne (luft/sump) ved ammoniaktank med tilhørende pumpe, manifold og for-
damper med signal til kontrolrum. 

• Anb. 3: Det anbefales, at kontraventilen i afgasningsrøret fra ammoniaktanken tilbage 
mod tilkoblingsstuds med slange tilbage til tankvogn medtages som EHS-udstyr (sik-
kerhedsudstyr for hvilket CP Kelco ApS har særlige vedligeholdelsesrutiner), da svigt 
af kontraventilen kan bevirke udslip af ammoniak til omgivelserne. 

• Anb. 4: Det anbefales, at kontraventilen i returledningen af overskudsammoniak til 
tanken medtages som EHS-udstyr, da svigt af kontraventilen kan bevirke udslip af 
ammoniak til omgivelserne. 

• Anb. 6: Af produktionshensyn kan det overvejes, at etablere overvågning af niveauet i 
såvel LM tank som tank 1, 2 og 2A. 

• Anb. 8: Af arbejdsmiljøhensyn bor der etableres dræn af rørføring ved ventilerne før 
fordamperen, således at service/vedligehold kan foretages uden indånding af ammo-
niak. 

• Anb. 9: Der bør foretages overvejelser i forbindelse med et muligt ammoniakudslip, 
om: 

— fabriksalarmen skal indgå som en del af varsling 

— der skal foreligge procedure for lukning af døre og vinduer 

— den interne Beredskabsplan opdateres ved ændringer og tilføjelser af alarmer 
og overvågning f.eks. af ammoniakudslip. 

• Anb. 10: Af sikkerhedsmæssige årsager bør CP Kelco overveje at nummerere de en-
kelte udstyrsdele på ammoniakanlægget og samtidig opdatere det/de tilhørende 
P&ID-er. 

• Anb. 11: Det anbefales at evaluere det nuværende interne beredskab i samarbejde 
med det lokale Beredskab med henblik på at afdække, om de nuværende ressourcer 
til minimering af et muligt ammoniakudslip eller andre giftige dampe er tilstrækkelige 
herunder overvejelser om et sprinklersystem ved tankoplaget. 

Anbefaling 6 vedrører alene produktionsforhold og har ikke betydning for miljøet.  

Anbefalingerne 8, 9 og 10 vedrører alene sikkerhedsforholdene inde i virksomheden og er 
således ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovgivningen. De øvrige anbefalinger er relevan-
te for beskyttelse af miljøet mod risiciene ved et ammoniakudslip og Miljøstyrelsen har 
fastsat tilsvarende vilkår i miljøgodkendelsen. 
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CP Kelco ApS har d. 18. marts 2011 beskrevet hvordan indretning af den nye tank forhol-
der sig til disse anbefalinger, jf. bilag A. Det fremgår af brevet at anbefalingerne er blevet 
fulgt, undtagen anbefaling 8, idet fordamperen er blevet afskaffet. 

Den ny tank skal etableres med tilhørende sikkerhedssystem, jf. anbefaling 11’s omtale af 
et sprinklersystem. 
Der er foretaget en omfattende kvantitativ risikovurdering af den nye tank og af det nye sikker-
hedssystem. NIRAS A/S har stået for disse analyser. Det nye sikkerhedssystem lever op til 
kravene for et SIL 1 system i henhold til standarden EN61511.  

NIRAS har også beregnet udbredelsen af den stedbundne individuelle risiko for 10-6 dødsfald 
pr år.  Beregninger viser, at denne zone vil brede sig i stille vejr udenfor virksomhedens eget 
område – også når sprinklersystemet (vandgardinet) fungerer. Der er ingen boliger i denne 
zone, men den breder sig ud over en strækning af jernbanen langs virksomheden. 

Miljøstyrelsen vurderer, at sprinklersystemet kan være et nyttigt element i reduktion af konse-
kvenserne af et uheld, men at der skal lægges alt overvejende vægt på at forhindre udslip af 
ammoniak fra tanken. Miljøstyrelsen har derfor fastsat en række vilkår, der tilsammen sigter på 
en væsentlig reduktion af risikoen for udslip.

3.2.4 Luftforurening 

Under normal drift vil ammoniakoplaget ikke medføre en forøgelse af luftforureningen. Der 
stilles derfor ingen særlig vilkår om begrænsning af luftforurening. 

3.2.5 Lugt 

Under normal drift vil ammoniakoplaget ikke medføre en forøgelse af lugtemissionen. Virk-
somhedens gældende lugtvilkår fortsætter og der stilles ingen særlige vilkår om begrænsning 
af lugt fra ammoniakoplaget. 

3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 

Under normal drift vil ammoniakoplaget ikke påvirke spildevandsudledningen.  

I uheldssituationer, hvor sprinkleranlægget kommer i drift, vil ammoniakken vil blive opsamlet i 
tankgraven, og vandgardinet vil absorbere ammoniakdampe fra tankgraven. Vandet med den 
absorberede ammoniak vil blive opsamlet i en rende uden om tankgraven. Herfra vil vandet 
blive pumpet over til rensningsanlæggets udligningsbassin. Rensningsanlægget skal fortsat 
overholde de gældende udledningsvilkår. 

Der stilles derfor ingen særlig vilkår om spildevandsudledning. 

3.2.7 Støj 
Under normal drift vil ammoniakoplaget ikke medføre en forøgelse af virksomhedens 
støjemission. Der stilles derfor ingen særlige vilkår om begrænsning af støj fra ammoniakan-
lægget. 

3.2.8 Affald 
Der er ikke behov for at stille særlige vilkår om affald i forbindelse med ammoniakoplaget. 
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3.2.9 Jord og grundvand 
Ammoniakoplaget etableres i en tankgrav, der hindrer forurening af jord og grundvand fra tan-
ken. Pålæsning foregår fra befæstet areal. Der stilles krav om regelmæssig kontrol af tank, 
koblinger, og rørsystemer for utætheder. 

3.2.10 Til og frakørsel 
Ammoniakoplaget medfører ikke behov for ekstra til- og frakørsel. 

3.2.11 Indberetning/rapportering 
Miljøstyrelsen stiller ikke krav om rapportering vedrørende ammoniakanlægget udover de der 
gælder i forvejen, herunder krav om rapportering af uheld. Til gengæld vil besigtigelse af an-
lægget og dens sikkerhedsforanstaltninger indgå i Miljøstyrelsens tilsyn med  virksomheden. 

3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 

Under normal drift er miljøbelastningen fra ammoniaktanken af begrænset betydning, men et 
læk eller andet uheld kan medføre betydelige skader for mennesker og miljøet. NIRAS har for 
CP Kelco ApS beregnede konsekvenser af ’det værst tænkelige’ uheld for omgivelserne.  Iføl-
ge beregningerne vil konsekvenserne i alt væsentlighed begrænse sig til virksomhedens eget 
område, når sprinklersystemet fungerer. Sprinklersystemet vil være med til at begrænse kon-
sekvenserne af et eventuel udslip, men det væsentligste er at sikre at der er tilstrækkelige for-
anstaltninger til at hindre udslippet. 

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger består af organisatoriske tiltag i form af rutiner, 
procedurer, instrukser og planlagte aktiviteter med henblik på at sikre at installationens tekni-
ske tilstand holdes ved lige og at der undgås fejl ved betjening eller reparation. 

Vilkår B1: Arbejdsinstrukser til drift 

Ved at udarbejde arbejdsinstrukser, gennemgår virksomheden de tiltag, der skal ske for at 
forhindre eller begrænse et udslip af ammoniak. For at sikre deres effektivitet, skal medarbej-
dere informeres og trænes i deres anvendelse. 

Vilkår B2: Inspektion og test af sikkerhedskomponenter 

Det er væsentligt at sikkerhedsudstyr fungerer i nødstilfælde. Derfor skal det testes regel-
mæssigt. 

Vilkår B3: Systematisk forebyggende vedligehold 

Ligeledes skal udstyret vedligeholdes systematisk efter blandt andet leverandørens anbefalin-
ger. 

Vilkår B4: Inspektion inden opstart 

Inden anlægget tages i brug, skal der sikres at det fungerer som forventet. Miljøstyrelsen stiller 
krav om, at CP Kelco ApS gennemfører de beskrevne tests og inspektioner også efter repara-
tioner, udskiftninger eller ved ændringer i dertil passende omfang.

Vilkår B5, B6 og B7: Personalets kompetencer 

Risikoen for uheld vil stige, hvis ændringer og reparationer blev udført af personer uden den 
fornødne kompetence. Ligeledes skal det daglige personale (herunder nye medarbejdere) og 
udefrakommende chauffører og håndværkere være ordentligt instrueret i betjening af det ud-
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styr, som de kan komme i berøring med. Endvidere skal de vide, hvordan de skal gebærde sig 
i nødsituationer. 

Vilkår B8: Arbejdstilladelser 

CP Kelco ApS skal sikre at arbejde med flydende ammoniak udføres på den korrekte måde – 
også af fremmede håndværkere. 

Vilkår B9: Inspektion af rør og installation 

Ved begyndende udslip kan en rundering bruges til at standse udvikling til en større hændelse. 

Det er væsentligt, at konstaterede begyndende problemer noteres og følges op. 

Vilkår B10: Døgnbemandet central alarm panel 

Der skal altid være overvågning af ammoniakalarmsystemet og kvalificeret personale skal 
kunne tilkaldes til alle tider. 

Automatiske SMS eller nødopkald systemer kan bruges. 

Vilkår B11: Styring af ergonomi og menneske/maskine interface 

Ergonomien skal sikre, at installationen kan betjenes hensigtsmæssig, med mindst mulig risiko 
for fejl, og at alle komponenter kan betjenes og vedligeholdes på mindst besværlig måde. 

Vilkår B12: Styring af design og ændringer 

Det skal sikres, at risikoen ved installationen til enhver tid skal være så lav som mulig i over-
ensstemmelse med gældende krav og viden. En systematisk håndtering af ændringer tager 
også hensyn til tidligere erfaringer med henblik på at forebygge fejl og gentagelse af fejl. 

Vilkår B13: Logbog 

En logbog fungerer dels som dokumentation for drift og vedligeholdelse af ammoniakanlægget 
og dels som grundlag for vidensopsamling om anlægget og dens betjening. Logbogen kan 
være elektronisk, f.eks. som en del af et styringssystem. 

Vilkår B14: Dokumentation 

Anlægget kan kun drives og vedligeholdes forsvarligt, hvis der er adgang til essentielle oplys-
ninger af installationen. 

Vilkår B15: Beredskabsplan 

Analyserne har vist, at konsekvenserne af et uheld kan være ganske alvorlige for omgivelser-
ne – derfor skal et udslip kunne bekæmpes effektivt. En effektiv bekæmpelse af et uheld for-
drer, at virksomheden har et beredskab for hvordan uheldet skal bekæmpes. 

Vilkår B16: Foreskrevne køreveje 

Ammoniaktanken er placeret midt i virksomheden og i et område, hvor der færdes relativt 
mange køretøjer. Risikoen for, at kørsel medfører beskadigelse af ammoniaktanken og dens 
rørforbindelser, reduceres ved at køreveje er fastlagt. 

Forebyggende barrierer 

De forebyggende barrierer er de fysiske barrierer mod uheld.  

Vilkår B17: Påkørselssikring 

Køretøjer på afveje skal forhindres i at gøre skade på ammoniakinstallationen. Påkørselssik-
ringen skal forhindrer at køretøjer på afveje rammer faste og midlertidige (tankbil, slanger, fla-
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sker) dele af installationen. Dette gælder også beskyttelse af dele af rørbroer og rørføringer, 
hvis disse er lavere end det højeste køretøj på området. 

Vilkår B18: Lynafledere 

Lynafleder skal forhindre, at strøm fra lynnedslag skader ammoniakinstallationen med lækage 
som mulig konsekvens. 

Vilkår B19: Forhold ved påfyldning af ammoniak 

Påfyldning af ammoniak er en indlysende situation, hvor der kan opstå uheld. For at forebygge 
denne uheldstype, skal der særlige indretninger på tankbilen, ligesom påfyldningen skal over-
våges. 

Tankbilen skal indrettes sådan, at det ikke er muligt for bilen at køre under aflæssning. Det 
skal forhindres at tankbilens indhold ved uheld kan slippes ud. 

Tankens påfyldningsstudse skal også indrettes, så tankens indhold ikke kan løbe ud ved 
uheld. 

Begrænsende barrierer 

Skulle der – trods overnstående foranstaltninger – alligevel ske et udslip, er det væsentligt at 
kunne begrænse udslippets omfang. 

Vilkår B20: Alarm 

Miljøstyrelsen Roskilde stiller krav om en kontinuert overvågning af ammoniakdampe i nærhe-
den af tanken. Ved svigt af dette system skal en medarbejder, der observerer væsentlig afvi-
gelse (udslip, vibration, støj) i installationens drift, kunne anvende en manuel alarm til at be-
grænse eskalering af en driftsafvigelse, herunder begrænse udslipsmængden ved standsning 
af installation og afspærring af komponenter. 

Alarmen skal udløse iværksættelsen af beredskabsplanen. 

I tilfælde af udslip vil udslipsmængden kunne begrænses til indholdet af den fejlede kompo-
nent mellem automatiske afspærringsventiler. 

Vilkår B21: Rørbrudsdetektering ved hjælp af lavtryksdetektering 

Skulle der opstå lækage i rørforbindelsen mellem tanken og anvendelsesstedet, vil trykket i 
afgangsrøret fald. Et pludselig fald kan være et tegn på rørbrud og skal udløse en automatisk 
lukning af afgang fra tanken. 

Vilkår B22: Afdækning af ammoniakpøl 

Skulle der ske et udslip af flydende ammoniak, skal der være udstyr til stede, så der er mulig-
hed for at nedsætte fordampning af ammoniakken ved at overdække ammoniakpølen. 

Vandgardin 

Opdagelsen af forhøjede koncentrationer af ammoniakdampe i nærheden af tanken vil udløse 
et sprinklersystem, der sprøjter vand rund om tanken (men udenfor opsamlingssumpen under 
tanken). Sprinklersystemet er beregnet til at halvere udslippet af ammoniak i tilfælde af et 
uheld. 

3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Virksomheden er ikke omfattet af ”Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer” (BEK nr 1666 af 14/12/2006). Bekendtgørelsen omfatter oplag af ammoni-
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ak ved koncentrationer større end eller lig med 5 % i mængder over 50 tons, dog over 5 tons 
hvis anlægget ligger nærmere end 200 meter fra boligområder, institutioner eller tilsvarende 
arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig. Afstanden fra ammoniaktanken til det 
nærmeste boligområde er over 350 m. 

Virksomheden har alligevel foretaget en række foranstaltninger (jf. ovenstående) på linje med 
de krav, der normalt stilles som konsekvens af bekendtgørelsen. 

3.2.14 Ophør 
Ved ophør af brugen af ammoniaktanken, skal anlægget fjernes. CP Kelco ApS skal udarbej-
de en redegørelse for præcis hvordan anlægget fjernes. 

3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Miljøstyrelsen vurderer at - ved overholdelse af de angivne vilkår – anlægget kan betegnes 
som bedst tilgængelig teknik. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Køge Kommune har ikke haft bemærkninger til udkastet. 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Køge Lørdag den 8. januar 2011. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

CP Kelco ApS har haft bemærkninger til en række af de foreslåede vilkår. Disse vurderes i det 
følgende. 

B1 Arbejdsinstrukser til drift  

Virksomheden har bemærket at punkterne under B1 findes, men ikke i et samlet dokument. 
Miljøstyrelsen kræver ikke, at arbejdsinstrukser skal findes i et samlet dokument, men at der 
skal være arbejdsinstrukser på de nævnte områder og at disse skal kunne vises til tilsynsmyn-
digheden. 

B2 Inspektion og test af sikkerhedskomponenter og B3 Systematisk forebyggende 
vedligehold 

CP Kelco ApS oplyser at oplysninger om test af udstyr og systematisk vedligeholdelse findes i 
SAP-systemet samt ”beholderbogen”, som kræves for trykbeholdere. Miljøstyrelsen vurderer, 
at vilkårene vil derved blive opfyldt. 

B4 Inspektion inden opstart 

Miljøstyrelsen havde foreslået at oplysninger om opstartsinspektion skulle registreres i en log-
bog. Virksomheden oplyser, at inspektion før opstart vil blive foretaget af uddannede personer 
iht. reglerne i bekendtgørelsen for trykbeholdere. Vedligehold af ventiler og lignende vil blive 
styret af virksomhedens arbejdstilladelsessystem. Normalt gemmes kopier af arbejdstilladel-
serne maks. 1 måned. Miljøstyrelsen frafalder kravet om opbevaring af registrering af opstarts-
inspektion. 
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B9 Inspektion af rør og installation 

Miljøstyrelsen havde stillet krav om daglige runderinger for at identificere tilløb til lækager eller 
andre sikkerhedskritiske hændelser. 

Virksomheden skønner at det ikke er nødvendigt med manuelle inspektioner. Der vil være en 
elektronisk overvågning med trykmåler, som vil aktivere en hurtig lukkende ventil + ”sniffere” 
og rørbrudssikring. 

Miljøstyrelsen fastholder kravet om runderinger, da de fleste af de punkter, der indgår i runde-
ringerne, ikke kontrolleres på anden vis. Miljøstyrelsen kræver dog kun ugentlige runderinger.  

B11 Styring af ergonomi og menneske/maskine interface 

CP Kelco ApS spørger hvad der menes med ”indenfor normal rækkevidde”? Udstyret er place-
ret således at der hverken skal bruges stillads eller stige. Der er bygget en platform ovenpå 
tanken med to flugtveje. Fødepumpen kan stoppes udenfor vandgardinet.  

Miljøstyrelsen vurderer, at den beskrevne indretning opfylder kravet. 

B13 Logbog 

Miljøstyrelsen har stillet krav om, at CP Kelco ApS skal vedligeholde en logbog for ammoniak-
anlægget. CP Kelco ApS oplyser, at logbogen ikke vil forefindes som en samlet enhed, idet de 
nævnte punkter registreres forskellige steder. Endvidere mener virksomheden, at de daglige 
runderinger er unødvendige jævnfør kommentar under pkt B9. 

Miljøstyrelsen har omformuleret kravet om logbog således, at dokumentation for aktiviteterne 
skal kunne forevises tilsynsmyndigheden.  

B16 Foreskrevne køreveje 

CP Kelco ApS bemærker, at kørevejene ikke er markeret på vejoverfladen, men lastbilernes 
færden på området er styret. Der er hastighedsbegrænsninger, en fast rute for kemikalieleve-
rancer og skulle der være afvigelser fra denne, udleveres de i porten. Under selve aflæssnin-
gen er området afspærret. 

Miljøstyrelsen lader kravet om markering af kørevej bortfalde. 

B19 Forhold ved påfyldning 

Virksomheden har forespurgt deres normale leverandør om leverandørens biler kan leve op til 
de punkter der er nævnt under B19. Virksomheden mangler stadig svar, men såfremt det er 
tilfældet, ser virksomheden ikke noget problem i at overholde dette krav. 

Miljøstyrelsen fastholder kravet. 

B20 Alarm 

Miljøstyrelsen havde foreslået, at der etableres manuelt betjent alarm ved ammoniaktanken og 
i 50 m afstand fra ammoniaktanken. CP Kelco ApS bemærker, at der bliver etableret en lokal 
stopknap ved ammoniaktanken, men at placere en enkelt knap i 50 m afstand giver ikke me-
ning, da den kun vil dække et meget lille område. Derimod er der telefon på renseanlægget og 
de fleste medarbejdere medbringer mobil, således at de hurtig kan kontakte kontrolrummet. 

Miljøstyrelsen accepterer, at kravet om alarmknappen 50 m fra tanken bortfalder. 

Virksomheden havde endvidere påpeget, at aktivering af alarmen vil stoppe fødepumper fra 
tanken og ud til produktionen, men kompressorer vil køre videre, da det vurderes at udgøre en 
større sikkerhedsrisiko hvis de stoppes brat. 
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Miljøstyrelsen tager oplysninger til efterretning og fastsætter vilkåret i overensstemmelse der-
med. 

B22 Afdækning af ammoniakpøl 

Miljøstyrelsen har stillet krav om, at CP Kelco ApS skal etablere mulighed for afdækning af en 
ammoniakpøl ved anvendelse af skum eller dedikerede, isolerende tæpper. Der skal være 
beskyttelsesdragter (mod såvel ammoniakdamp som kulde) til rådighed for de personer, der 
skal foretage afdækning. 

CP Kelco ApS bemærker at vandgardinet har til formål at holde en eventuel ammoniakpøl in-
denfor gardinet indtil det lokale beredskab (Køge) når frem. Den efterfølgende håndtering af 
uheldet forventes det lokale beredskab at udføre. 

Miljøstyrelsen vurderer, at vandgardinet virker mod ammoniak gas. Ved et brud kan der dan-
nes en pøl af væske. Foranstaltningen skal sikre mod at pøllen fordamper. Endvidere er vand-
gardinet projekteret til at opsamle kun 50 % af det ’værste tænkelige’ spild. 

Miljøstyrelsen fastholder kravet. 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i afsnit 5.4, Bilag D. 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens reviderede miljøgodkendelse af 18. juli 
2008 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse 
som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 

En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i med-
før af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 
dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelsesloven. 

4.1.2 Listepunkt 

J 101 ”Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin (i) (s)”. 

4.1.3 Revurdering 

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelses-
bekendtgørelsen. Revurderingen vil ske i forbindelse med næste revurdering af virksomhe-
dens samlede miljøgodkendelse. 

4.1.4 Risikobekendtgørelsen  

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. afsnit 3.2.13.  

4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  

Virksomheden er ikke opført på bilag 1 og 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
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4.1.6 Habitatdirektivet  

Virksomheden er ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat:  

• Revurdering af miljøgodkendelse, CP Kelco ApS, 18. juli 2008 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Lørdagsavisen Køge og kan ses på 
www.mst.dk. 

Miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

Klagevejledning  
Klager skal sendes til Miljøstyrelsen, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Der 
kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljø-
beskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig inte-
resse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 18. 
juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbe-
taler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatperso-
ner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har mod-
taget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vej-
ledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 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 at afgørelsen efterkommes 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.  

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, 
at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen 
indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre 
eller ophæve godkendelsen. 

Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Køge Kommune tmf@koege.dk  mette.buker@koege.dk
Embedslægeinstitutionen, Hovedstaden hvs@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Friluftsrådet.fr@friluftsraadet.dk   
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5. BILAG 

5.1 Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 

Brev af 29. november 2010 
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E-mail af 18. marts 2011 
Fra: Misander, Peter Kongsted [Peter.Misander@cpkelco.com] 
Sendt: 18. marts 2011 16:11 
Til: Farr, John 
Cc: Lyngsie pedersen, Pernille; Stryger, Joern 
Emne: SVAR: CPK - Ny ammoniaktank - miljøteknisk vurdering 
 
Denne e-mail indeholder svar på alle anbefalinger der er givet i rapporten fra NIRAS ”Risiko-
vurdering af Ammoniakanlæg” Rev 0 fra september 2009. 
 
Undtaget er dog Rec. 6 der er et rent produktionsanlæggende og ikke vurderet at have rele-
vans for sikkerheden i forbindelse med oplagring of håndtering af ammoniak. 
 
Vedhæftet denne e-mail er også rapporten fra NIRAS der viser den stedlige risiko for dødsfald 
på 10-6 forårsaget af ammoniakudslip omkring ammoniaktanken. 
 
1. Niveaumåling 
Det anbefales, at der etableres en driftsikker niveauovervågning af 
ammoniaktanken med mulighed for manuel aflæsning ved tanken 
samt med signal til kontrolrum for at sikre, at der ikke sker en overfyldning 
af tanken med deraf følgende risiko for emissioner af ammoniak 
til omgivelserne. 
 
Tiltag: 
Der er to forhold der har gjort sig gældende: 
1. Forbindelsen mellem tank og ”standpipe” har været ført ind under tanken og har dermed 
været ”lang” dette har bevirket, at der kan opstå ”kogning” af ammoniak i dette rør, som kan 
føre til fejlvisning. 
2. Den flyder der var placeret i det ”gamle” system tillader ikke så godt ammoniak gas at pas-
serer hvilket også vil medfører fejlvisning. 
 
Begge de to ovennævnte forhold er bragt i orden i det nye design. Der er ændret ved geome-
trien i forbindelsen mellem beholder og ”standpipe” så kognings problemerne minimeres og 
flyderen bliver udskiftet til en anden type. Hertil kommer at der bliver etableret et ventil arran-
gement, der giver mulighed for ”double block and bleed” afspærring mellem tank og ”standpi-
pe, således at flyderen kan skiftes eller vedligeholdes under drift. 
 
Endelig skal det nævnes at vi udstyrer tanken med to ”standpipes” for at man kan krydstjekke 
niveauet. 
 
Der kommer en visning og alarm i kontrolrum, og der bliver etableret en automatisk overfyld-
ningsbeskyttelse. Det er en automatventil der lukker for tilgangsrøret til tanken når niveauet er 
opper på 85%. 
 
2. Udslipsmåling og alarm 
Det anbefales, at der etableres overvågning af et muligt ammoniakudslip 
til omgivelserne (luft/sump) ved ammoniaktank med tilhørende 
pumpe, manifold og fordamper med signal til kontrolrum. 
 
Tiltag:  
Kontinuert måling af NH3 dampe tæt på tank og pumper er en del af det automatiske vand-
gardin. Det er de målinger, der skal aktivere vandgardinet. 
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3. Kontraventil væskefase 
Det anbefales, at kontraventilen i afgasningsrøret fra ammoniaktanken 
tilbage mod tilkoblingsstuds med slange tilbage til tankvogn 
medtages som EHS-udstyr, da svigt af kontraventilen kan bevirke 
udslip af ammoniak til omgivelserne. 
 
Tiltag: 
Ventilen er optaget på listen over sikkerhedskritisk udstyr og er dermed inkluderet i program-
met for forebyggende vedligehold. Foreløbig er den sat til et PM tjek interval på 4 år. 
 
4. Kontraventil gasfase 
 
Det anbefales, at kontraventilen i returledningen af overskudsammoniak 
til tanken medtages som EHS-udstyr, da svigt af kontraventilen 
kan bevirke udslip af ammoniak til omgivelserne. 
 
Tiltag: 
Ventilen er optaget på listen over sikkerhedskritisk udstyr og er dermed inkluderet i program-
met for forebyggende vedligehold. Foreløbig er den sat til et PM tjek interval på 4 år. 
 
 
5. Ammoniak fordamperen 
Af arbejdsmiljøhensyn bør der etableres dræn af rørføring ved ventilerne 
før fordamperen, således at service/vedligehold kan foretages 
uden indånding af ammoniak. 
 
Tiltag: 
Ammoniak fordamperen er taget ud af drift i 2010. Nu benyttes der ikke længere vandfrit am-
moniak til denne del af produktionen. Da udstyret ikke længere benyttes er der ikke taget yder-
ligere skridt til at forbedre arbejdsmiljøet omkring fordamperen. 
 
5. Beredskab 
 
Der bør foretages overvejelser i forbindelse med et muligt ammoniakudslip, 
om: 
− fabriksalarmen skal indgå som en del af varsling 
− der skal foreligge procedure for lukning af døre og vinduer 
− den interne Beredskabsplanen opdateres ved ændringer og tilføjelser 
af alarmer og overvågning f.eks. af ammoniakudslip. 
 
Tiltag: 
Fabriksalarmen indgår allerede nu som en varsling ved et ammoniakudslip. For øjeblikket er 
beredskabsgruppen i Skensved ved at kikke på om det kan lade sig gøre at få den til at lyde 
anderledes ved et giftudslip (fx ammoniak) end ved en brand. Det er naturligvis fordi folk skal 
reagere forskelligt i de to situationer. 
 
For at undgå at folk kan blive fanget i en ammoniaksky, er der på strategiske steder - der kan 
tænkes at være ”fælder” i en sådan situation - opstillet skabe med enegangs masker mod 
ammoniak. 
 
Der er allerede en procedure der beskriver at døre og vinduer skal lukkes hvis der er tale om 
et giftudslip. Det er en del af beredskabsplanen i dag. 
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6. Opmærkning 
 
Af sikkerhedsmæssige årsager bør CP Kelco overveje at nummerere 
de enkelte udstyrsdele på ammoniakanlægget og samtidig opdatere 
det/de tilhørende P&ID-er. 
Tiltag:  
Udstyret omkring ammoniak beholderen er mærket med numre der optræder i vedligeholdel-
sessystemet i SAP. 
 
PID-tegninger bliver opdateret i forbindelse med vandgardinprojektet. 
 
 
6. Sprinklersystem 
 
Det anbefales at evaluere det nuværende interne beredskab i samarbejde 
med det lokale Beredskab med henblik på at afdække, om de 
nuværende ressourcer til minimering af et muligt ammoniakudslip eller 
andre gifte dampe er tilstrækkelige herunder overvejelser om et 
sprinklersystem ved tankoplaget. 
 
Tiltag 
CP kelco har ønsket at skabe sikkerhed og tryghed omkring oplagring af ammoniak på fa-
briksområdet. Derfor blev det besluttet at etablerer et automatisk vandgardin rundt om tanken, 
der kan dæmpe et evt. udslip. 
 
Det lokale beredskab har været konsulteret under designet af anlægget. 
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5.2 Bilag B: Virksomhedens beliggenhed 
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5.3 Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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5.4 Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 
1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgø-
relsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1022 af 25. august 2010. 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 
Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 
Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept 
Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU 
Arbejdsrapport nr. 4/2007 om vurdering af sundheds- og miljømæssige risici i forbindelse med 
gasudslip på risikovirksomheder 

Andet materiale 
AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (jan. 2006) 
Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 1985 med ændrin-
ger af 13. oktober 1990. 
 

34 



 

5.5 Bilag E: Liste over sagens akter 
Registreret Dato Art Tekst 

26-04-2011 Indgående RE  UDKAST til miljøgodkendelse af ammoniaktank 

26-04-2011 Indgående VS  Udtalelse om miljøgodkendelse af ammoniaktank hos CP Kelco, Ved Banen 16, 4623 Ll. Skensved.

04-04-2011 Udgående CPK  UDKAST til miljøgodkendelse af ammoniaktank 

18-03-2011 Indgående SVAR  CPK -  Ny ammoniaktank - miljøteknisk vurdering og risikoberegning 

18-03-2011 Udgående Varsling af kommende NIRAS rapport om stedbundne risiko 

04-01-2011 Andet Annonce § 33 stk 2 

04-01-2011 Andet Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde 

04-01-2011 Udgående Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde 

21-12-2010 Indgående CP Kelco risikovurdering del 5 

21-12-2010 Indgående CP Kelco risikovurdering del 3 og 4 

21-12-2010 Indgående CP Kelco - risikovurdering del 1 og 2 

20-12-2010 Udgående Tilsynsnotat fra besøget 16. december 2010 

20-12-2010 Udgående CPK - Tilsynsnotat 16.12.2010 

17-12-2010 Indgående CP Kelco - NIRAS rapport 

17-12-2010 Indgående CP Kelco Design materiale (Invitation to bid ITB for ammonia safety upgrade) 

17-12-2010 Indgående CP Kelco - ammoniaktank supplerende oplysninger 

14-12-2010 Indgående Varsling af tilsyn december 2010 

13-12-2010 Udgående Om ammoniaktank 

13-12-2010 Udgående Kvittering for ansøgning og indskærpelse 

29-11-2010 Indgående CP Kelco - ny ammoniaktank 
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