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Afgørelse om at kapacitetsudvidelse af LMA-produktion ikke er VVM-

pligtig

Miljøstyrelsen har den 23. september 2013 modtaget jeres anmeldelse jf. VVM-

bekendtgørelsen.

Projektet består i en udvidelse af kapaciteten til produktion af LMA pektin (Low 
Methyl Ester Amidated Pectin). Udvidelsen svarer til 13 % af den eksisterende 
LMA kapacitet og i forhold til den samlede fabrikskapacitet er udvidelsen på 6 %.

LMA udvidelsen består af følgende delprojekter:
1. Etablering af vakuumfilter i eksisterende bygning
2. Etablering af 5 centrifuger i eksisterende bygning
3. Forlængelse af filterbåndet på Bellmerpressen til LMA
4. Etablering af ekstra ionbytter-par

Udvidelsen vil foregå i 4 trin, hvor 1 og 2 trin forventes udført i 2014, mens trin 3 
og 4 forventes udført i 2015.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er 

truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 

15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 

i medfør af lov om planlægning.

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A udfyldt af ansøger og Miljøstyrelsen.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 

ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen.

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Cp Kelco er omfattet af bilag 2, punkt 7 Levnedsmiddelindustrien 7g) Fremstilling 

af stivelse og stivelsesprodukter.

Indplacering på ovenstående punkt i VVM-bekendtgørelsen følger af, at Cp Kelco 

fremstiller konsistensregulerende midler, der fortrinsvis anvendes indenfor 
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fødevareindustrien. Hovedprodukterne er pektin og carrageenan, som er 

polysakkarider, der udvindes af henholdsvis citrusskaller og tang. Endvidere 

fremstilles der LBG-ekstrakt (Locust Bean Gum) af johannesbrødkernemel. Pektin 

er et stivelsesagtigt produkt.

Udtalelse fra Køge Kommune

Miljøstyrelsen har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse modtaget en 

udtalelse fra Køge Kommune, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 8.

Køge Kommune har udtalt følgende:

 Køge Kommune har ingen kommentarer til spildevandsforholdene, da 

virksomhedens spildevandsforhold er reguleret i deres miljøgodkendelse.

 Virksomheden er i dag vejbetjent med Fabriksvej og Ved Banen via 

Kundsvej, Hasselvej og Østergade til enten Egedesvej eller Ølbyvej og 

derfra til motorvejen. Køge Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil 

have væsentlig betydning for trafiksikkerheden i området. Vejen mellem 

STC og Egedesvej er pt. ved at blive anlagt. Der er planlagt en ny 

vejtilslutning for STC lige syd for virksomheden. Køge Kommune 

anbefaler, at CP Kelco tilslutter sig denne, så trafikken herfra kan ledes 

uden om Lille Skensved.

 Køge Kommune vurderer, at planerne om udvidelse af den eksisterende 

lovlige produktion ikke er i konflikt med kommunens planlægning, 

herunder gældende lokalplan. 

Der er ikke ændringer i det nye forslag i forhold til kommuneplanrammen 

for 9E03. Den eneste mindre ændring i forhold til Kommuneplan 2009 er 

et af forholdene under Kommuneplan, øvrig byudvikling. Det område i 

Køge Nord, der i 09 planen var udpeget som perspektivområde (fremtidigt 

byudviklingsområde), er nu i forslaget udlagt som egentlige 

rammeområder og overføres til byzone (henholdsvis erhvervsområderne 

1E04, 1E05, 1C02 og 1C04). Den nye kommuneplan forventes endeligt 

vedtaget og offentligt bekendtgjort ved årets udgang.

 Den første generation af naturhandleplaner for Ølsemagle Revle og 

Staunings Ø indeholder målsætninger om græsning/høslæt på 

strandengsarealerne ved revlen. Den indeholder ikke en indsats for 

vandkvaliteten i lagunesøerne. 

Dermed vurderer Køge Kommune, at produktionsudvidelsen på CP Kelco 

ingen indflydelse vil have på mulighederne for at opfylde målene i denne 

første naturhandleplan.

Vandhandleplanen for Køge Bugt er p.t. ikke vedtaget.

 Køge Kommune har ikke nogen registreringer af bilag IV-arter i området, 

og vurderer derfor ud fra de foreliggende data, at projektet ikke vil påvirke 

bilag IV-arter.
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Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 

på Ølsemagle Strand og Staunings Ø (Natura 2000-område nr. 147, 

Habitatområde H103) eller konkrete bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. 

maj 2007 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

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

projekter vurderes at kunne påvirke Ølsemagle Strand og Staunings Ø (Natura 

2000-område nr. 147, Habitatområde H103) væsentligt. Endvidere er der ikke 

bilag IV-arter, der vil kunne blive påvirket.

Den ansøgte udvidelse af LMA-produktionen medfører en mindre stigning i 

mængden af spildevand og pektinaffald samt en ubetydelig stigning i 

naturgasforbruget til energianlæg. Herudover vil antallet af til- og frakørsler stige 

med 10 % svarende til ca. 1 lastbil pr. dag. På nuværende tidspunkt har tælling vist 

at niveauet er 7 lastbiler og støjkortlægning har vist at der er rum til 10 lastbiler.

Cp Kelco har redegjort for, at spildevandsrenseanlægget har en sådan kapacitet og 

beskaffenhed at det forventes, at eksisterende vilkår for spildevand kan 

overholdes. Stigningen i pektionaffald er på 10 %, hvilket ikke er i modstrid med 

allerede gældende godkendelse.

Cp Kelco har en støjhandlingsplan for nedbringelse af støjbelastningen fra 

virksomheden. Grontmij/Acoustica har beregnet støjpåvirkningen i forbindelse 

med støjreducerende tiltag på CP Kelco og har i den forbindelse dokumenteret, at 

Cp Kelco pr. 1. juni 2014 vil have opfyldt det eksisterende støjpåbud. Den planlagte 

udvidelse af kapaciteten er indeholdt i disse beregninger.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 

for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 

gældende på screeningstidspunktet. 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 

bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-

pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 

påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 

grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede. 

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 3. oktober 2013. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 

spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 

jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 

Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K. eller mst@mst.dk. 

Klagen skal være modtaget senest den 31. oktober 2013 inden kl. 16.00. 
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Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en 

udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 

opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 

modtagelsen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
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. Vejledning 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 
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 efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen 

72 54 43 62 

melso@mst.dk 

Kopi til:

Køge Kommune

dn@dn.dk

Bilag: Screeningsnotat af 2. oktober 2013
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