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1. INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 
Miljøcenter Roskilde har den 8. juli 2009 meddelt revideret miljøgodkendelse af Køge 
Kraftvarmeværk. Den reviderede godkendelse trådte i kraft den 1. september 2009. God-
kendelsen omfatter begge kedelanlæg på værket og alle forurenende aktiviteter i øvrigt. 
 
Køge Kraftvarmeværk består af to hovedsageligt biomassefyrede kedler: Kedel 7 med en 
indfyret effekt på 46,5 MW idriftsat i 1987 og kedel 8 med en indfyret effekt på 56,2 MW 
idriftsat i 1999. Som brændsel bruges i dag årligt ca. 200.000 tons træflis, pudsestøv, 
høvlspåner og savsmuld. Biomasseaffaldet stammer hovedsageligt fra Junckers Industrier 
A/S, men der leveres også træflis udefra med skibe og med lastbiler.  
 
Der er i godkendelsen af 8. juli 2009 fastsat støjgrænser i omliggende områder, herunder i 
centerområdet og i boligområdet nordvest for kraftværket. Endvidere er der fastsat støj-
grænser for det planlagte kontorområde lige vest for Køge Kraftvarmeværk.  
 
Støjrapporten, der lå til grund for godkendelsen, viste, at støjgrænserne var overskredet 
visse steder i de omliggende områder, og at overskridelsen hovedsageligt kunne henføres 
til støjbidraget fra en mobil flishugger, der arbejdede på oplagspladsen nord for kedel-
anlæggene, hvor den neddelte rundtømmer. DONG Energy skulle inden den 1. december 
2009 sørge for, at støjbidraget fra flishuggeren m.m. blev nedbragt, så støjgrænserne ikke 
overskrides, og efterfølgende dokumentere dette. 
 
Køge Kraftvarmeværk er i 2010 ophørt med ordinær flishugning og hjemkøber derfor 
normalt flis. På grund af den strenge vinter med meget sne er store dele af flisbunkerne 
frosset til store klumper, som ikke kan håndteres i virksomhedens brændselstransport-
system. Virksomheden påregner at løbe tør for brugbar flis i marts, og på grund af den 
pressede situation er det ikke muligt at hjemkøbe ekstra forsyninger af træflis. Køge Kraft-
varmeværk har derfor ansøgt om tilladelse til at flishugge rundtømmer på den normale 
oplagsplads nord for værket (lige vest for Køge Biopillefabrik) i marts og begyndelsen af 
april måned 2011. Flishugningen vil foregå i dagtimerne på hverdage.  
 
Miljøstyrelsen finder, at flishugning i dagtimerne på en årstid, hvor mennesker normalt 
ikke opholder sig meget udendørs, bør kunne accepteres i en begrænset periode. Miljø-
styrelsen meddeler derfor godkendelse til flishugning på hverdage (mandag – fredag) i 
perioden indtil 16. april 2011, dvs. til påsken begynder. Alternativt skulle kraftvarmeværket 
fyre med fuelolie, der normalt kun anvendes som tilsatsbrændsel i mindre mængder. I 
henhold til miljøgodkendelsen må der kun anvendes 2.000 tons fuelolie pr. år. Denne 
grænse ville blive overskredet, hvis værket skulle fyre med fuelolie i en måned.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 
til, at Køge Kraftvarmeværk må foretage flishugning af rundtømmer på den normale op-
lagsplads for træflis i perioden indtil 16. april 2011. 
 
Godkendelsen meddelelse på følgende vilkår: 
 

1. Flishugning må kun foretages i tidsrummet kl. 8 – 17 på hverdage (mandag –  
fredag). 

 
2. Der skal så vidt muligt etableres en ”mur” af rundtømmer langs tilkørselsvejen til 

Køge Kraftvarmeværk, således at flishugning så vidt muligt kan foregå øst for ”mu-
ren”, som derved kan virke som en støjskærm. 

 
3. Vilkår i godkendelsen af 8. juli 2009 er gældende i forbindelse med flishugning, 

dog omfatter støjgrænserne i vilkår 22a ikke støjbidraget fra flishugningen. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
   
Køge Kraftvarmeværk (KKV) består af to anlæg, kedelanlæg 7 og kedelanlæg 8, med en 
indfyret effekt på henholdsvis 46,5 MW og 56,2 MW. I de sidste år har alene kedelanlæg 8 
været i drift. Den samlede indfyrede effekt i de to kedelanlæg er ca. 103 MW. KKV er der-
for omfattet af listepunkt G 101 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om god-
kendelse af listevirksomhed: ”Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg 
og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW”. Listepunktet er (i)-
mærket.  
 
Det primære brændsel er flis, som leveres dels fra Junckers Industrier, dels med lastbil og 
skib. Flis oplagres i dag på en lagerplads nord for Køge Kraftvarmeværk, umiddelbart vest 
for Køge Biopillefabrik. Herfra transporteres flis med gummiged til to flisgruber beliggende 
i den østlige del af værket. Fra flisgruberne føres træflis via virksomhedens interne 
brændselstransportsystem til kedlerne. Værket har tidligere også hjemkøbt rundtømmer 
(leveret med skib eller lastbil) og foretaget flisning af kævlerne på lagerpladsen med en 
mobil flishugger. Denne aktivitet er ophørt i sommeren 2010. 
 
Værket råder over en permanent flishugger placeret i en betonbygning på lagerpladsen. 
Den permanente flishugger er p.t. ikke driftsklar. 
 

3.1 Baggrund for godkendelsen 
 
Den mobile flishugger giver anledning til et forhøjet støjbidrag i omgivelserne, som tillige 
medfører, at støjgrænserne er overskredet (hvis usikkerheden ikke indregnes). Miljø-
center Roskilde vurderede i godkendelsen af 8. juli 2009, at det må anses for teknisk og 
økonomisk overkommeligt at reducere støjbidraget fra den mobile flishugger enten ved at 
lade flishugning foregå andetsteds, ved opsætning af støjskærm eller ved ibrugtagning af 
den permanente flishugger på pladsen. Miljøcenteret fastsatte på den baggrund krav om, 
at støjgrænserne skulle overholdes senest den 1. december 2010. Overholdelse af støj-
grænserne forudsatte endvidere, at støjbidraget fra to rystesold ved spån- og støvsiloerne 
blev nedbragt. Støjdæmpning af de to rystesold blev udført i 2009. Som nævnt er Køge 
Kraftvarmeværk generelt ophørt med selv at foretage flisning af rundtømmer, hvorfor støj-
bidraget herfra er bortfaldet. 
 
På grund af den strenge vinter i år med meget sne er store dele af flisbunkerne på op-
lagspladsen frosset til store klumper, som ikke kan håndteres i virksomhedens brændsels-
transportsystem. Virksomheden påregner at løbe tør for brugbar flis i marts, og på grund 
af den pressede situation er det ikke muligt at hjemkøbe ekstra forsyninger af træflis. Kø-
ge Kraftvarmeværk har derfor ansøgt om tilladelse til at foretage flishugning af rundtøm-
mer på den normale oplagsplads nord for værket i marts og evt. i begyndelsen af april 
måned 2011. Flishugningen vil foregå i dagtimerne på hverdage.  
 
Flishugning er en støjende, men ikke særligt støvende operation pga. af det høje vand-
indhold i rundtræ.  
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Miljøstyrelsen kan herefter godkende, at der ekstraordinært må foretages flishugning indtil 
påske (16. april 2011). Flishugning må kun udføres i tidsrummet kl. 8 – 17 på hverdage 
(mandag – fredag). 
  

3.2 Støj fra Køge Kraftvarmeværk med/uden støjbidrag fra mobil flishugger 
 
Som grundlag for Miljøcenter Roskildes godkendelse af 8. juli 2009 blev der udarbejdet en 
støjrapport af 13. marts 2009, som inkluderede støjbidrag fra den mobile flishugger place-
ret på oplagspladsen for træflis. 
 
Støjbelastningen blev bestemt i 7 punkter omkring virksomheden. På grund af (daværen-
de) planer/intentioner om at bygge hotel/kontor på Junckers P-plads og på Collstrup-
grunden blev der udført supplerende støjberegninger i 18 meters højde. Disse planer er 
dog ikke virkeliggjort i dag, hvor de to grunde anvendes som P-plads. Den beregnede 
støjbelastning i decideret støjfølsomme områder er gengivet i nedenstående tabel. 
  

Beregningspunkt Støjbelastning i dB(A) 
dag / aften / nat 

højde: 1,5 m.o.t. 
1 – Korsvej 4 (centerområde) 58 / 43 / 42 
2 – Tangmosevej 52 (boligområde) 50 / 34 / 31 
3 – Nordre Havnevej (centerområde) 47 / 40 / 40 
4 – Lystbådehavnen 46 / 27 / 25 
Beregnet støjbelastning i 2009 i områder omkring Køge Kraftvarmeværk med støjbidrag 
fra mobil flishugger1.  
 
Ved Korsvej 4, som er placeret i centerområdet, er den beregnede støjbelastning 
58/43/42 dB(A) i henholdsvis i dag-/aften- og natperioden, hvor de i godkendelsen af 8. 
juli 2009 fastsatte støjgrænser er 55/45/40 dB(A). Overskridelsen af støjgrænsen om nat-
ten er ikke signifikant, dvs. støjbelastningen fratrukket usikkerheden (2,4 dB(A)) er mindre 
end støjgrænsen.  
 
Overskridelsen af støjgrænsen om dagen er ligeledes ikke signifikant, idet usikkerheden 
er ca. 4 dB(A), hvorved den beregnede støjbelastning fratrukket usikkerheden er mindre 
end støjgrænsen. Den dominerende støjkilde om dagen er flishuggeren, som alene giver 
et støjbidrag på 57 dB(A). 
 
Ved Tangmosevej 52, som er placeret i et boligområde, er den beregnede støjbelastning 
50/34/31 dB(A), hvor støjgrænserne er 45/40/35 dB(A). Overskridelsen af støjgrænsen 
om dagen med 5 dB(A) er her signifikant, idet usikkerheden er 4 dB(A). Overskridelsen af 
støjgrænsen skyldes støjbidraget fra flishuggeren (50 dB(A)). Uden støjbidrag herfra ville 
støjbelastningen være 38 dB(A). Ved beregning af støjbelastningen i boligområdet er der 
sandsynligvis ikke medregnet afskærmning fra en ca. 3,5 m høj støjvæg, der er opført syd 
og øst for boligområdet. 
                                                 
1 Den senere i 2009 udførte støjdæmpning af rystesold ved siloer er ikke indregnet. 
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Ved Nordre Havnevej, som er beliggende i et blandet bolig- og erhvervsområde (center-
område), er den beregnede støjbelastning 47/40/40 dB(A). Støjgrænserne på 55/45/40 
dB(A) er derfor ikke overskredet. 
 
Støjbelastningen ved Lystbådehavnen er 46/27/25 dB(A) i henholdsvis dag-/aften og nat-
perioden. Støjgrænserne i disse perioder på 45/40/35 dB(A) er derfor ikke overskredet 
under hensyntagen til usikkerheden. 
 
Det skal tilføjes, at Miljøcenter Roskilde i godkendelsen af 8. juli 2009 fastsatte krav om, 
at støjgrænserne senest 1. december 2010 ikke måtte overskrides uden fradrag for usik-
kerhed. 
 
Køge Kraftvarmeværk har den 28. december 2010 fremsendt en ny støjrapport udført af 
dk-akustik. Resultatet af støjberegningerne er vist i nedenstående tabel: 
  

Beregningspunkt Støjbelastning i dB(A) 
dag / aften / nat 

højde: 1,5 m.o.t. 
1 – Korsvej 4 (centerområde) 44 / 38 / 41 
2 – Tangmosevej 52 (boligområde) 37 / 32 / 35 
3 – Nordre Havnevej (centerområde) 38 / 30 / 31 
4 – Lystbådehavnen 31 / 24 / 27 
Beregnet støjbelastning i 2010 i områder omkring Køge Kraftvarmeværk uden støjbidrag 
fra mobil flishugger.  
 
Støjbelastningen er således siden 2009 generelt nedbragt betydeligt i dag- og aftenperio-
den. Støjgrænserne kan således generelt overholdes uden fradrag for usikkerheden, idet 
Miljøstyrelsen vil ikke tillægge det betydning, at der formelt er en lille overskridelse af støj-
grænsen på 1 dB(A) ved Korsvej 4 om natten (uden fradrag for usikkerheden). 
 
Ved flishugning vil støjgrænsen om dagen ved Korsvej 4 blive overskredet med 2 dB(A) 
og ved Tangmosevej 52 med 5 dB(A), hvis man ikke tager hensyn til usikkerheden.  
 
Da støjgrænserne kun overskrides i et begrænset omfang, kan Miljøstyrelsen godkende, 
at virksomheden indtil påske må foretage flishugning på den nordlige oplagsplads i dag-
timerne på hverdage. På denne tid af året opholder mennesker sig desuden normalt ikke 
ret meget udendørs. Køge Kraftvarmeværk bør tilstræbe at placere en række træstammer 
i en passende højde langs tilkørselsvejen til kraftværket (dvs. parallelt med Værftsvej), 
således at der herved etableres en støjskærm, hvis flishugningen foregår umiddelbart øst 
for oplaget af træstammer. 
 

3.3 Bemærkninger til udkast til afgørelse 
 
Udkast til miljøgodkendelse har været forelagt for DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk, 
der i brev af 25. januar 2011 har oplyst, at værket ikke har kommentarer til udkastet. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og om-
fatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Ansøgningen og udkast til godkendelse har ikke været offentliggjort, da Miljøstyrel-
sen ikke anser flishugning i dagtimerne i en begrænset periode (ca. 1 ½ måned) for 
at være en væsentlig ændring, som kan have negativ og betydelig indvirkning på 
mennesker og miljø, jf. § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirk-
somhed.  
 

4.1.2 VVM-bekendtgørelsen  
 
Køge Kraftvarmeværk er omfattet af bilag 2, punkt 3a, i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning: ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp 
og varmt vand.”  
 
Det fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14, at: " Ændringer eller udvi-
delser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller bliver ud-
ført, er omfattet af VVM reglerne, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller 
udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)".  
 
Flishugning medfører ikke andre miljømæssige påvirkninger end støj. Flishugning 
med en mobile flishugger udføres i en begrænset periode (ca. 1 ½ måned), hvor 
mennesker i øvrigt normalt ikke færdes meget udendørs, og vil ikke give anledning 
til, at støjgrænserne for Køge Kraftvarmeværk overskrides, når usikkerheden tages i 
betragtning (bortset fra 1 dB(A) et enkelt sted). Flishugning udgør således ikke en 
væsentlig påvirkning af miljøet, og der skal derfor ikke gennemføres en screening 
for VVM-pligt.  

 

4.1.3 Lov om miljømål 
 
Køge Kraftvarmeværk ligger ikke i nærheden af et internationalt naturbeskyttelses-
område (Natura 2000-område), som vil kunne påvirkes af flishugningen.  
 

 8



4.2 Retsbeskyttelse 
 
Godkendelsen er midlertidig og udløber den 16. april 2011. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Køge Onsdag den 2. februar 2011 og kan 
ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 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 
konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Østergade 7, 4000 
Roskilde, eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest onsdag den 2. marts 
2011 kl. 16.00. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  
 
Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbeta-
les et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes 
ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

4.4.1 Betingelser, mens en klage behandles 
 
En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljø-
klagenævnet træffer afgørelse herom. 
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4.4.2 Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 2. september 2011. 
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5. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Køge Kommune, tf@koege.dk
 
Junckers Industrier A/S, Værftsvej 4, 4600 Køge, Att.: direktionssekretær Annette K. Niel-
sen, akn@junckers.dk  
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