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Godkendelsen omfatter:  
Bortgravning af en del af allerede deponeret jord og etablering af betondæk som 

slutafdækning på en mindre del af Køge Jorddepot. Projektet medfører, at topogra-

fien på delområdet ændres, da der etableres et bassin til overfladevand ned i det 

eksisterende deponi.   

 

Dato: 8. marts 2023 

 

Godkendt: Ann-Kathrine Aggerholm 

 

 

Annonceres den 8. marts 2023 

Klagefristen udløber den 5. april 2023  

Søgsmålsfristen udløber den 8. september 2023 

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens 

dato.  

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 

på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. 

Revurdering påbegyndes senest i 2031.  
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1. Indledning 

Køge Jorddepot, der er beliggende på Nordhavnsvej 40, 4600 Køge, har miljøgod-

kendelse til at modtage og deponere forurenet jord (klasse 2-3) og forurenet hav- 

og havnesediment. Køge Jorddepot har søgt om ændring af eksisterende vilkår for 

slutafdækning på en del af deponiet, beliggende på matr. Nr. 315g; Køge Bygrunde. 

Vilkåret ønskes ændret, så der i stedet for 75 cm rene materialer kan anvendes be-

tondæk som slutafdækning. Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A.  

Projektet vil medføre at en mindre del af den allerede etablerede slutafdækning og 

signalnet skal bortgraves ligesom en mindre del af det deponerede jord skal bort-

graves. Projektet er nødvendigt, da en virksomhed, der ønsker at etablere sig på 

Køge Jorddepot, har behov for bassin til overfladevand og vandreservoir.  

 

Idet projektet medfører, at der skal ændres i det allerede deponerede materiale, og 

da der er behov for ændring af eksisterende vilkår for slutafdækning, har Miljøsty-

relsen vurderet at projektet er godkendelsespligtigt.  

Det er i gældende afgørelser for deponiet vurderet at deponiet har truffet de nød-

vendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse 

af BAT. Det ansøgte projekt ændrer ikke ved denne vurdering.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at ved overholdelse af de vilkår, der er stillet i nærvæ-

rende afgørelse, samt øvrige vilkår fra gældende afgørelser for deponiet, kan det 

ansøgte projekt gennemføres uden at påføre omgivelserne forurening, som er ufor-

enelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.  

 

Virksomheden har i ansøgning om miljøgodkendelse oplyst, at der blev udarbejdet 

VVM redegørelse i forbindelse med miljøgodkendelsesansøgning i 2006 og den en-

delige miljøgodkendelse blev givet af Roskilde Amt i 2008. Virksomheden vurde-

rer, at der i forbindelse med det ansøgte ikke vil ske ændringer eller udvidelse af 

projektet, der har indvirkning på miljøet. Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om 

virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 2, pkt. 11, b i Miljøvurderingsloven, så 

er den ansøgte ændring ikke omfattet af dette punkt, fordi den ikke vil medføre en 

påvirkning, der kan være til skade for miljøet. Miljøstyrelsen tager derfor ansøgers 

vurdering i fohold til Miljøvurderingsloven til efterretning, og vurderer at ændrin-

gen ikke er omfattet af krav om screening, og der er derfor ikke foretaget sagsbe-

handling efter Miljøvurderingsloven.  

 

Der er i 2019 truffet afgørelse om, at Køge Jorddepot ikke er omfattet af kravet om 

udarbejdelse af basistilstandsrapport efter Godkendelsesbekendtgørelsens § 14, 

stk. 1, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bru-

ger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med bilag 1-virksomheden, vurderes at 

kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på 

virksomhedens areal. I forbindelse med det ansøgte projekt ændres der ikke på 

dette, og der er derfor truffet afgørelse om at de ændringer, der søges om med pro-

jektet ikke er omfattet af kravet om basistilstandsrapport. Afgørelsen for det kon-

krete projekt er vedlagt som bilag F.  
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2. Afgørelse og vilkår 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, samt Bilag A, ansøgning om miljøgodken-

delse, godkender Miljøstyrelsen hermed bortgravning og bortskaffelse af en min-

dre del af allerede deponeret materiale fra matr. 315g, Køge Bygrunde. Topogra-

fien på arealet kan dermed ændres. Ligeledes godkendes ændring af slutafdæknin-

gen på det pågældende areal. 

 

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

 

Miljøgodkendelsen gives som tillæg til gældende afgørelser for Køge Jorddepot, og 

vilkår i afgørelserne gælder derfor stadig i det omfang de ikke ændres af vilkår i 

denne afgørelse.  

 

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 

en periode på 8 år fra godkendelsens dato.  

 

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet over-

sigt fremgår af bilag D. 

 

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

A Generelle forhold 

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante per-

soner skal kende godkendelsens indhold. 

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

godkendelse ikke overholdes. 

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld med-

fører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang 

truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant 

omfang indstilles. 

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, 

at vilkårene igen overholdes. 

B Indretning og drift 

B1 Der må på matrikel 315g, Køge Bygrunde opgraves og fraføres op til 210 

m3 deponeret materiale. Mængden af bortgravet og fraført deponeret ma-

teriale skal registreres og journalføres. Området, hvorfra der bortgraves 

materiale skal ligeledes registreres og føres til journal. 
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C Nedlukning 

C1 Eksisterende vilkår N2 i Godkendelse af Køge Jorddepot i henhold til § 

33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. au-

gust 2001 (med senere ændringer), Roskilde Amt, 20. november 2006, 

tilføjes følgende:  

 

På matrikel nr. 315g, Køge Bygrunde må en del af slutafdækningen er-

stattes med betondæk, der effektivt hindrer, at mennesker eller dyr kan 

komme i kontakt med det deponerede materiale. Der skal etableres sig-

nalnet under og på siderne af betondækket som beskrevet i gældende vil-

kår om slutafdækning i Køge Jorddepots miljøgodkendelse. 

Betondækket kan indgå som del af et regnvandsbassin. Standen af beton-

dækket skal løbende dokumenteres, kontrolleres og vedligeholdes som i 

henhold til gældende vilkår om dokumentation og vedligehold af slutaf-

dækning i Køge Jorddepots gældende miljøgodkendelse.  

 

D Egenkontrol 

D1 Eksisterende vilkår Q2, punkt (a) i Godkendelse af Køge Jorddepot i hen-

hold til § 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 

af 25. august 2001 (med senere ændringer), Roskilde Amt, 20. november 

2006, tilføjes følgende:  

Fraførte mængder af forurenet jord fra matr. Nr 315 g, Køge Bygrunde, 

med angivelse af hvor på deponiet jorden er fjernet fra.  
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3. Vurdering og 
bemærkninger 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Miljøstyrelsen godkender i denne afgørelse, at der må bortgraves en mindre del af 

det allerede deponerede jord fra Køge Jorddepot på et afgrænset delareal af depo-

niet (jf. afmærket område oplyst i Bilag A), og at topografien på arealet dermed 

ændres. Miljøstyrelsen godkender ligeledes, at slutafdækning på det pågældende 

areal kan udgøres af betondække, i stedet for 0,75 m rent materiale som der er vil-

kår om i den eksisterende miljøgodkendelse for deponiet. Det er en mindre æn-

dring af det projekt, der er godkendt i gældende afgørelser for Køge Jorddepot, 

særligt Miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, udarbejdet af Roskilde Amt, novem-

ber 2006.  

 

Projektet skal udføres på en del af deponiet, der allerede er opfyldt og slutafdæk-

ket, og hvor Miljøstyrelsen har godkendt nedlukningen af arealet. Køge Jorddepot 

har beskrevet, at det er nødvendigt at fjerne slutafdækning, signalnet og en del af 

det deponerede jord for at den virksomhed, der efterfølgende agter at etablere sig 

på arealet kan etablere et regnvandsbassin til brug i produktionen. Miljøstyrelsen 

vurderer, at bortgravning af slutafdækning og genetablering af dette ikke i sig selv 

er godkendelsespligtigt, men kræver at Køge Jorddepot genindsender oplysninger 

om samt dokumentation for slutafdækning når denne er etableret igen.  Miljøsty-

relsen vil herefter kunne træffe ny afgørelse om nedlukning for det pågældende 

areal.  

 

Miljøstyrelsen godkender med denne afgørelse ikke, at der kan etableres et regn-

vandsbassin. Bassinet vil blive en del af den virksomhed, der agter at etablere 

regnvandsbassinet på arealet, og det vil dermed være Køge Kommune, der som 

godkendelsesmyndighed for den pågældende virksomhed skal godkende etablerin-

gen af regnvandsbassinet. Miljøstyrelsen godkender at Køge Jorddepots slutaf-

dækning på arealet kan udgøres af betondæk. Denne slutafdækning vil blive omfat-

tet af øvrige vilkår om slutafdækning, der fordrer vedligehold og eftersyn. Da be-

tondækket ligeledes vil blive en del af regnvandsbassinet og vil omfattes af vilkår i 

bassinnets godkendelse, vil der være en vis dobbeltregulering af selve betondæk-

ket. Miljøstyrelsen forventer, at de vilkår, Køge Kommune evt. vil stille til regn-

vandsbassinet vil være i overensstemmelse med vilkår for slutafdækning, og at der 

dermed ikke vil opstå tvivl om reguleringen.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at Køge Jorddepot har godtgjort, at der er truffet de nød-

vendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af 

den bedst tilgængelige teknologi (BAT), og at virksomheden fortsat kan drives på 

stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til 

omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 
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Miljøstyrelsen vurderer, at projektet kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt, 

når de stillede vilkår i denne afgørelse samt vilkår i eksisterende godkendelser og 

afgørelser overholdes. 

 

3.2 Vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 

Det ansøgte projekt er beliggende på matr. Nr. 315g, Køge Bygrunde. Arealet er 

omfattet af Lokalplan 3-44, Køge Havn (Køge Kommune, 2006). Planen udlægger 

området til erhvervsformål for havnerelaterede aktiviteter. Området er omfattet af 

kommuneplanramme 3.E.03 (kommuneplan 2013-2021). Det ansøgte projekt vur-

deres at være i overensstemmelse med lokalplanens formål. Køge Kommune har 

ligeledes indsendt bemærkninger vedr. ansøgningen til Miljøstyrelsen hvor det 

fremgår at kommunen vurderer at de ansøgte aktiviteter ikke vil være i strid med 

kommuneplanen eller lokalplaner. 

 
Projektet påvirker ikke grundvandsforhold og drikkevandsinteresser.  

 
Afstanden til nærmeste boligområde, beliggende vest for virksomheden, er ca. 600 

m, og mellem virksomheden og dette boligområde ligger en række eksisterende in-

dustri og lagerbygninger. 

 

Der er ikke vandløb eller naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 på 

eller i umiddelbar nærhed af det areal, hvor der er søgt om ændringer. Nærmeste 

naturområder er et strandeng- og overdrevs område som ligger ca. 1,2 km syd for 

oplagsarealet. Køge Å, som er udpeget som beskyttet vandløb iht. naturbeskyttel-

seslovens § 3 munder ud i Køge havn i en afstand af ca. 900 meter sydvest for op-

lagsarealet. Ca. 1,5 km nord for Køge Jorddepot ligger Natura-2000 område nr. 

147 ”Ølsemagle Strand og Staunings Ø”. Ca. 1,7 km sydvest for Køge Jorddepot lig-

ger Natura-2000 område nr. 148, ”Køge Å”.  

 

Køge Kommune oplyser i deres bemærkninger til ansøgning om miljøgodkendelse, 

at udpegningsgrundlaget for område nr. 147 er naturtyper, især strandeng, klit og 

lagune. På grund af afstanden mellem projektet og Natura 2000-området, vil der 

ikke være nogen risiko for direkte, fysisk påvirkning af naturområdet. Køge Kom-

mune vurderer derfor, at projektet ikke kan påvirke Ølsemagle Strand og Stau-

nings Ø. 

 

Køge Kommune oplyser ligeledes, at udpegningsgrundlaget for Køge Å først og 

fremmest er den bundlevende fisk pigsmerling og mindre områder af f.eks. elle-

sump. Køge Å som Natura 2000-område slutter ca. 1 km opstrøms åens udløb i det 

sydlige havnebassin (og mere end 1,5 km opstrøms projektområdet). Køge Kom-

mune vurderer, at projektet derfor hverken direkte eller indirekte (f.eks. ved ud-

ledning af overfladevand nedstrøms) vil kunne påvirke Natura 2000-området. 

 

Projektet medfører ikke øget forurening set i forhold til den oprindelige miljøgod-

kendelse fra 2006, da bortgravning og bortførsel af deponeret jord vurderes at 



 

Vurdering og bemærkninger 

 

Side 6 af 15 

 

være af meget begrænset omfang og aktiviteten har samme støjpåvirkning som de-

ponering af jord. Etablering af betondække som slutafdækning vurderes ikke at 

medføre forøget forurening. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, 

at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter at 

kunne påvirke beskyttede naturområder eller Natura 2000-område nr. 147 og nr. 

148 væsentligt, jf. § 7 i Habitatbekendtgørelsen.  

 

Der er efter Køge Kommunes oplysninger ikke registreret bilag IV-arter i eller i 

nærheden af projektområdet. Køge Kommune oplyser, at virksomhedens areal lig-

ger i en afstand af 1,5 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (springfrø mod 

syd). Virksomhedens areal ligger desuden i en afstand af 2,3 km fra nærmeste lo-

kalitet med bilag IV-arter (springfrø mod vest). Ud fra de foreliggende oplysninger, 

vurderes det, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på 

bilag IV-arter i området. 

  

Miljøstyrelsen vurderer ud fra ovenstående, at projektet ikke vil påvirke bilag IV 

arter væsentligt.  

 

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår 

A Generelle forhold 

Vilkår A1  

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være 

orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige 

for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne 

overholdes til enhver tid. 

Vilkår A2  

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 

nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren 

straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes. 

 

B Indretning og drift 

Vilkår B1  

Der er fastsat vilkår om hvor meget deponeret jord, der må fraføres Køge Jordde-

pot fra projektområdet. Det er i ansøgningsmaterialet oplyst at det forventes at der 

skal fraføres og bortskaffes ca. 140 m3 deponeret materiale. Mængden af jord, der 

skal bortskaffes er en del af Miljøstyrelsens vurdering af at der er tale om en min-

dre ændring af det projekt, der er godkendt i gældende afgørelser for Køge Jordde-

pot. 

Da der er tale om en anslået mængde har Miljøstyrelsen vurderet at der ved vikårs-

fastsættelsen kan indbygges en buffer i forhold til den mængde, der er oplyst i an-

søgningsmaterialet. Der er derfor stillet vilkår om at der må fraføres op til 210 m3 

jord, svarende til 50 % mere end angivet som omtrentlig mængde i ansøgningen. 



 

Vurdering og bemærkninger 

 

Side 7 af 15 

 

Den tilladte mængde er stadig en lille mængde i forhold til det samlede jorddepot, 

men vil give Køge Jorddepot en fleksibilitet for det aktuelle projekt.  

C Vilkår om nedlukning 

Vilkår C1  

Vilkår om nedlukning er givet i Godkendelse af Køge Jorddepot i henhold til § 33, 

stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 

(med senere ændringer), Roskilde Amt, 20. november 2006. Krav til at der skal 

udarbdejdes årsrapport er givet i vilkår Q2 (krav indtil Køge Jorddepot er nedluk-

ket) og Q3 (krav efter nedlukning).  

 

Vilkåret om at en del af slutafdækningen må erstattes med betondæk gives som til-

læg til det eksisterende vilkår N2, som dermed i sin helhed vil have denne ordlyd:  

 

N2. Områder i depotbassinet, som er opfyldte, skal slutafdækkes med mi-

nimum 0,75 meter rene materialer eller klasse 1 jord. 

 

Overgangen mellem de deponerede materialer (forurenede jord/foru-

renede hav- og havnesediment) og slutafdækningslaget skal markeres 

med signalnet/markeringsnet. 

 

På matrikel nr. 315g, Køge Bygrunde må en del af slutafdækningen 

erstattes med betondæk, der effektivt hindrer, at mennesker eller dyr 

kan komme i kontakt med det deponerede materiale. Der skal etable-

res signalnet under og på siderne af betondækket som beskrevet i 

gældende vilkår om slutafdækning i Køge Jorddepots miljøgodken-

delse. 

Betondækket kan indgå som del af et regnvandsbassin. Standen af be-

tondækket skal løbende dokumenteres, kontrolleres og vedligeholdes 

som i henhold til gældende vilkår om dokumentation og vedligehold 

af slutafdækning i Køge Jorddepots gældende miljøgodkendelse.  

 

 

Vilkåret stilles for at give Køge Jorddepot mulighed for at udføre det ønskede be-

tondæk på arealet uden at skulle etablere 0,75 m slutafdækning under betondæk-

ket. Miljøstyrelsen vurderer, at betondække vil leve op til formålet med slutafdæk-

ningen, nemlig at sikre at mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med det de-

ponerede forurenede jord. Miljøstyrelsen har afklaret, at deponier godkendt på 

yderligere reducerede vilkår kan få nedlukket delområder successivt med henblik 

på at befæste eller bebygge, uanset at dele af enheden fortsat ikke er nedlukket. 

Miljøstyrelsen vurderer, at erstatning af slutafdækning bestående af 0,75 m rene 

materialer eller jord med beton er tilsvarende at der kan tillades befæstelse på de-

poneringsarealer, der er nedlukkede men ikke overgået til passiv tilstand endnu.  

 

Øvrige vilkår om nedlukning, efterbehandling osv. i gældende afgørelser for depo-

niet er stadig gældende. Det gælder selvfølgelig også vilkår om egenkontrol med 

slutafdækkede områder, der vil være gældende uanset hvordan slutafdækningen er 

udført.  
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D Egenkontrol 

Vilkår D1  

Vilkår om egenkontrol er givet i Godkendelse af Køge Jorddepot i henhold til § 33, 

stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 

(med senere ændringer), Roskilde Amt, 20. november 2006. Krav til årsrapport er 

givet i vilkår Q2 (før nedlukning) og Q3 (efter nedlukning).  

 

Vilkåret om at fraførte mængder af forurenet jord med angivelse af hvor på depo-

niet jorden er fjernet fra skal indberettes i årsrapporten gives som tillæg til det ek-

sisterende vilkår Q2, punkt (a), som dermed i sin helhed vil have denne ordlyd: 

 

Q2. Årsrapport efter dette vilkår skal udarbejdes indtil Køge Jorddepot 

er nedlukket, og tilsynsmyndigheden har udført tilsyn med depotets 

nedlukning, jf. § 27 i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om de-

poneringsanlæg. 

 

Køge Jorddepot skal én gang årligt på grundlag af indsamlede data 

udarbejde en rapport omhandlende samtlige kontrol- og overvåg-

ningsresultater i det forgangne kalenderår. 

 

I årsrapporten skal samtlige udførte kontroller være kommenteret 

og vurderet i forhold til depotets miljøgodkendelse og belastningen 

fra driften af anlægget. Endvidere skal det fremgå af årsrapporten, 

hvilke eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der er foretaget eller 

forventes foretaget. 

 

Årsrapporten skal følge en fast skabelon fra år til år. 

 

Årsrapporten skal sendes, så den er tilsynsmyndigheden i hænde se-

nest den 1. marts hvert år.  

 

Årsrapporten skal indeholde følgende data: 

 

 (a) Indvejede mængder af hhv. forurenet jord og forurenet hav- og hav-

nesediment, jf. vilkår P4 og P8. 

 

Fraførte mængder af forurenet jord fra matr. Nr 315 g, Køge 

Bygrunde, med angivelse af hvor på deponiet jorden er fjernet fra.  

  

 

 

Vilkåret er stillet for at tilsynsmyndigheden kan kontrollere at forudsætningen for 

afgørelsen samt vilkår om hvor meget jord, der må bortskaffes overholdes.  

 

E Bedst tilgængelige teknik 

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forure-

ningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Availa-

ble Techniques” eller BAT.  
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Deponeringsanlæg er ikke omfattet af BAT-konklussioner, og krav i Deponerings-

bekendtgørelsen vurderes at være BAT for deponier. Forholdet til BAT i denne 

godkendelse vurderes opfyldt, når deponeringsbekendtgørelsen og vilkår stillet i 

denne godkendelse efterleves.  

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Køge Kommune har den 17. februar 2023 fremsendt bemærkninger til ansøgnin-

gen om miljøgodkendelse.  

 

Køge Kommune bemærker vedr. spildevandsforhold, at der ikke er spildevandsfor-

hold, som Køge Kommune mener vil være til hinder for at Miljøstyrelsen giver et 

tillæg til Køge Jorddepots miljøgodkendelse.  

 

Køge Kommune bemærker i forhold til trafikale forhold, at de vurderer at de trafi-

kale forhold på grund af etablering af en anden slutafdækning ikke kan forårsage 

en væsentlig anden påvirkning end der hidtil har været godkendt. I øvrigt skal stø-

jende og støvende bygge og anlægsaktiviteter anmeldes til kommunen og i de sam-

menhæng vil kommunen også sikre, at der ikke vil opstå væsentlige gener.   

 

Køge Kommune bemærker at de ansøgte aktiviteter ikke vil være i strid med kom-

muneplanen eller lokalplaner. 

 

Køge Kommune bemærker i forhold til bilag IV arter og Natura 2000 områder, at 

de to nærmest liggende Natura 2000-områder er område nr. 147 Ølsemagle Strand 

og Staunings Ø, ca. 1900 m nord for projektområdet og område nr. 148 Køge Å, ca. 

1800 m sydvest for projektområdet. 

 

Udpegningsgrundlaget for område nr. 147 er naturtyper, især strandeng, klit og la-

gune. På grund af afstanden mellem projektet og Natura 2000-området, vil der 

ikke være nogen risiko for direkte, fysisk påvirkning af naturområdet. Vi vurderer 

derfor, at projektet ikke kan påvirke Ølsemagle Strand og Staunings Ø. 

 

Udpegningsgrundlaget for Køge Å er først og fremmest den bundlevende fisk pigs-

merling og mindre områder af f.eks. ellesump. Køge Å som Natura 2000-område 

slutter ca. 1 km opstrøms åens udløb i det sydlige havnebassin (og mere end 1,5 km 

opstrøms projektområdet). Projektet vil derfor hverken direkte eller indirekte 

(f.eks. ved udledning af overfladevand nedstrøms) kunne påvirke Natura 2000-

området. 

 

Virksomhedens areal ligger i en afstand af 1,5 km fra nærmeste lokalitet med bilag 

IV-arter (springfrø mod syd). Virksomhedens areal ligger desuden i en afstand af 

2,3 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (springfrø mod vest). Ud fra de 

foreliggende oplysninger, vurderes det, at projektet ikke vil kunne have en væsent-

lig negativ påvirkning på bilag IV-arter i området. 
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Køge Kommune vurderer ikke, at projektet i sig selv eller sammen med andre pla-

ner, projekter kan påvirke bilag IV-arterne, eller påvirke Natura 2000 områderne 

væsentligt. 

 

Køge Kommune bemærker i øvrigt, at der ikke er kendskab til andre oplysninger 

om tilstedeværelse af rød- eller gullistede arter end der findes i Miljøstyrelsens Na-

turdatabase. 

 

Køge kommune bemærker, at de vurderer at det ansøgte projekt ikke vil have kon-

sekvenser i forhold til vandområde- og naturplaner. Projektet vil ikke være i strid 

med kommunens klimasikringsplan. og der er ikke etableret midlertidige opholds-

steder til nyankomne flygtninge i nærhed af Køge Jorddepot. 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjem-

meside www.mst.dk den 6. februar 2023. Der er ikke modtaget henvendelser ved-

rørende ansøgningen.  

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

Udkast til afgørelse sendes i høring hos Køge Kommune, der er ejer af Køge Jorde-

pot, samt i kopi til driftsleder på Køge Jorddepot.  

 

Hverken Køge Kommune eller Køge Jorddepot har haft bemærkninger til afgørel-

sen.  

 

Køge Jorddepot bemærker dog følgende: ”når det handler om ændring af slutaf-

dækning samt evt. etablering af byggeprojekter, der kræver bortskaffelse af depo-

neret kl. 2-3 jord, på de af miljøstyrelsens nedlukkede arealer på Køge Jorddepot, 

er det Køge Jorddepots vurdering, at dette fremadrettet skal sagsbehandles af/og 

dokumenteres overfor den stedlige kommunes miljøafdeling i forbindelse med den 

miljøgodkendelse bygherre skal indhente lokalt.” 

 

Miljøstyrelsen bemærker til dette, at det ikke har betydning for den aktuelle afgø-

relse. For fremtidige projekter, der ønskes etableret oven på de nedlukkede arealer 

på Køge Jorddepot, vil det afhænge af en konkret vurdering af det ansøgte projekt, 

hvorvidt det er godkendelsespligtigt i forhold til det allerede godkendte projekt 

Køge Jorddepot.  

3.3.4 Udtalelse fra øvrige 

Der er foretaget høring af ejendommens ejer i henhold til forvaltningsloven. Da 

projektet ikke vurderes at øge miljøpåvirkningen ud over den påvirkning, der alle-

rede er godkendt i miljøgodkendelse af 2006, vurderes der ikke at være øvrige be-

rørte parter i sagen. 
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4. Forholdet til loven 

4.1 Lovgrundlag 

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En 

oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 20. 

november 2006 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 

denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse samt øvrige vilkår i gæl-

dende afgørelser overholdes. En oversigt over gældende afgørelser for Køge Jord-

depot fremgår af nedenstående afsnit 4.2. 

4.1.2 Listepunkt 

Køge Jorddepot har følgende listepunkt: 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i 

artikel 2, litra g) Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, som modta-

ger over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, 

undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s). 

4.1.3 Basistilstandsrapport 

Der er tidligere 27. februar 2019 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 

en basistilstandsrapport for hele virksomheden. 

 

Miljøstyrelsen traf den 14. februar 2023 afgørelse om, at Køge Jorddepot ikke skal 

udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med det ansøgte projekt.  

 

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag F og kan påklages i for-

bindelse med klage over denne miljøgodkendelse.  

 

4.1.4 BAT 

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forure-

ningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Availa-

ble Techniques” eller BAT. 

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan 

opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår 

i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”. 

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af 

lovgivningen.  
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Der er ikke tilknyttet et BAT-reference dokument og som følge deraf heller ikke 

vedtaget BAT-konklusioner for deponeringsanlæg. Krav stillet i deponeringsbe-

kendtgørelsen vurderes derfor at være BAT for deponeringsanlæg. Forholdet til 

BAT i denne godkendelse vurderes opfyldt, når deponeringsbekendtgørelsen og 

vilkår stillet i denne godkendelse efterleves. 

4.1.5 Revurdering 

Revurdering påbegyndes senest i 2031. 

 

4.1.6 Miljøvurderingsloven 

Virksomheden har i ansøgning om miljøgodkendelse oplyst, at der blev udarbejdet 

VVM redegørelse i forbindelse med miljøgodkendelsesansøgning i 2006 og den en-

delige miljøgodkendelse blev givet af Roskilde Amt i 2006. Virksomheden vurde-

rer, at der med det ansøgte ikke er sket ændringer eller udvidelse af projektet, der 

har indvirkning på miljøet.  

Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 

2, pkt. 11, b i Miljøvurderingsloven, så er den ansøgte ændring ikke omfattet af 

dette punkt, fordi den ikke vil medføre en påvirkning, der kan være til skade for 

miljøet. Ændringen er derfor ikke omfattet af krav om screening, og der er derfor 

ikke foretaget sagesbehandling efter Miljøvurderingsloven.  

 

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen 

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet 

hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå 

områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:  
 

 Miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, udarbejdet af Roskilde Amt, 20. novem-

ber 2006  

 Tillæg til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge. 

Udarbejdet af Køge Kommune, 14. dec. 2010.  

 Tillæg til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge. 

Udarbejdet af Køge Kommune, 12. maj. 2011.  

 Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1: Ændring af vilkår H5 i ”Miljø-

godkendelse af Køge Jorddepot, november 2006”. Udarbejdet af Miljøstyrel-

sen, 17. maj 2011.  

 Tillæg til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge. 

Tillæg 3, udvidelse nr. 2 af jordkarteringsplads. Udarbejdet af Køge Kom-

mune, marts 2012.  
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 Tillæg til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge. 

Tillæg 4, etablering af en vej på Køge Jorddepot. Udarbejdet af Køge Kom-

mune, december 2012.  

 Tillæg til miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af Køge Jorddepot, Nord-

havnsvej 40, 4600 Køge, Tillæg 5, udvidelse nr. 3 samt flytning af jordkarte-

ringsplads. Udarbejdet af Køge Kommune, april 2013.  

 Tillæg til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge, 

Tillæg 6, ændring af udledning af overskudsvand. Udarbejdet af Køge Kom-

mune, 8. juli 2014.  

 Miljøgodkendelse til etablering af to permanente veje med uforurenet jord i 

Køge Jorddepot. Udarbejdet af Miljøstyrelsen, 26. maj 2015. 

 Påbud om ændring af vilkår B4 vedr. signalnet. Udarbejdet af Miljøstyrelsen, 

8. februar 2016. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 

66, inkl. direkte udledning af spildevand.  

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 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 rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-

derretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Ne-

mID/MitID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
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et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 5. april 2023.  

 

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med 

klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.  

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  

 

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 

retssag ved domstolene. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.domstol.dk/
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Køge Kommune cvr nr 29189374 

Køge Jorddepot post@koegejorddepot.dk , cordes@koegejorddepot.dk, reen-

berg@koegejorddepot.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed cvr nr 37105562 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk  

 

 

mailto:post@koegejorddepot.dk
mailto:cordes@koegejorddepot.dk
mailto:reenberg@koegejorddepot.dk
mailto:reenberg@koegejorddepot.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Bilag 

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse 
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Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:10.000 samt 
beliggenhed af projektområdet 

Beliggenhed af Køge Jorddepot er markeret med blå omkreds.  

Beliggenhed af projektområdet er markeret med blå skravering 

 



 

Bilag   

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort) 

Lokalplanlagte områder: 

 

 
 

 



 

Bilag   

Natura 2000 områder og beskyttede naturområder:  

 

 



 

Bilag   

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste 

Love 

Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023. 

Planloven (PL): 

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning. 

  Miljøvurderingsloven (MVL): 

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.  

  Naturbeskyttelsesloven: 

Lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022. 

 

Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 

2021. 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021.  

  Deponeringsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1253 af 21. november 2019. 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.  

Habitatbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021. 

Brugerbetalingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om mil-

jøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021. 

   

 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Miljøgodkendelsesvejledningen:  

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ 

  Habitatvejledningen 

Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925 

   

 

BREF-noter 

Se oversigt på: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/ 

 

Andet materiale 

BTR-vejledningen: Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 

2014/C 136/03 

 

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/


 

Bilag   

Bilag E. Liste over sagens akter 

Liste over de dokumenter, der er vigtige for sagens behandling 

Dato Akt Bemærkning 

14.12.2022 Indsendelse nr 1 Ansøgning indsendt gennem 

BOM 

16.12.2022 Vedrørende indsendt ansøgning  Miljøstyrelsen anmoder om 

supplerende oplysninger 

06.01.2023 Indsendelse nr 2 Opdateret ansøgning indsendt 

gennem BOM 

03.02.2023 Høring af Køge Kommune Miljøstyrelsen anmoder Køge 

Kommune om udtalelse til an-

søgningen 

06.02.2023 Udskrift af annonce på hjemme-

side 

Ansøgningen annonceret på 

Miljøstyrelsens hjemmeside 

10.02.2023 Høring – udkast til afgørelse om 

BTR 

Udkast til afgørelse om at der 

ikke skal udføres BTR sendt i 

høring hos Køge Kommune og 

Køge Jorddepot 

13.02.2023 Sv: Høring udkast til afgørelse 

om BTR 

Høringssvar fra Køge Kom-

mune. Ingen bemærkninger 

13.02.2023 Sv: Høring udkast til afgørelse 

om BTR 

Høringssvar fra Køge Jordde-

pot. Bemærkning om adr. for 

projekt 

14.02.2023 Køge Jorddepot afgørelse om 

BTR 

Miljøstyrelsen træffer afgø-

relse om at der ikke skal udfø-

res BTR 

17.02.2023 VS: Høringssvar af ansøgning 

om miljøgodkendelse for Køge 

Jorddepot, journal-nummer 

2022-91451 

Køge Kommunes bemærknin-

ger til ansøgning om miljø-

godkendelse 

23.02.2023 Køge Jorddepot - Høring af ud-

kast til miljøgodkendelse 

Udkast til miljøgodkendelse 

sendes i høring hos Køge 

Kommune og Køge Jorddepot 

23.02.2023 SV: Køge Jorddepot - Høring af 

udkast til miljøgodkendelse 

Køge Kommunes bemærknin-

ger til udkast til miljøgodken-

delse 

01.03.2023 SV: Køge Jorddepot - Høring af 

udkast til miljøgodkendelse 

Køge Jorddepots bemærknin-

ger til udkast til miljøgodken-

delse 
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Bilag F. Afgørelse om basistilstandsrapport 
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