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1. INDLEDNING 
 
Cp Kelco har søgt om godkendelse til at udvide kapaciteten til produktion af LMA 
pektin (Low Methyl Ester Amidated Pectin). Produktionen af LMA udvides med  
13 % , hvilket svarer til en udvidelse på 6 % af den samlede fabrikskapacitet.  
 
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 
 
Trin 1 og 2 forventes udført i 2014 og trin 3 og 4 i 2015. 

 
Miljøstyrelsen har den 3. oktober 2013 truffet afgørelse om, at 
kapacitetsudvidelsen af LMA-produktionen ikke er VVM-pligtigt.  
 
Denne godkendelse meddeles som et tillæg til virksomhedens nugældende 
miljøgodkendelse. I godkendelsen stilles der vilkår til inspektion og vedligehold af 
tanke og beholdere. Virksomhedens godkendelser og afgørelser fremgår af afsnit 
4.2. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
Miljøstyrelsen godkender hermed at produktionskapaciteten af LMA pektin kan 

udvides med 13 % i forhold til den eksisterende kapacitet. 

 

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

 

 

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

en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til 

revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 

2 og stk. 3, 

 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige godkendelser, og gives 

på betingelse af, at de vilkår, der er anført i disse godkendelser, overholdes. 

Godkendelserne fremgår af afsnit 4.2. 

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

 
Generelle forhold 

1 Godkendelsen bortfalder, hvis udvidelsen ikke er gennemført inden 2 år 

fra godkendelsens dato.  

 

2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens 

indhold. 

 

3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 

 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 

 - Indstilling af driften for en længere periode. 

 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 

 

4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

godkendelse ikke overholdes. Og der skal straks træffes de fornødne 

foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. 

 

 

Regelmæssigt eftersyn og vedligehold af tanke, beholdere og lignende  

5  Alle udendørs og overjordiske tanke og beholdere indeholdende væsker, 

der ved lækage kan give risiko for forurening af jord og grundvand skal 

efterses og vedligeholdes regelmæssigt. Der skal til en hver tid foreligge en 

plan for eftersyn, der afspejler den potentielle risiko for lækage og for 

indholdets farlighed. Planen skal være tilgængelig for og på forlangende 

indberettes til tilsynsmyndigheden.  

 

6  Der skal føres journal over eftersyn af tanke og beholdere med dato for 

eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt 

forekommende driftsforstyrrelser. 

 

                                                             
1
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 

tilsynsmyndigheden. De skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 

 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Miljøstyrelsen godkender i denne afgørelse at LMA-produktionen kan udvides som 
ansøgt, og at Cp Kelco – under hensyntagen til den teknologiske udvikling - ved sin 
indretning og drift lever op til kravene om:  
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,  
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer 
med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,  
3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,  
4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at 
mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,  
5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste 
tilgængelige rensningsteknik,og  

6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge 

uheld og begrænse konsekvenserne heraf. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at en udvidelse af produktionen af LMA kan ske 

miljømæssigt forsvarligt, når de stillede vilkår i denne afgørelse samt vilkår i 

eksisterende godkendelser og afgørelser iagttages og overholdes. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 

CP Kelco ApS er beliggende i område 9Eo3 i Køge Kommunes Kommuneplan 
2009-2021 område 9E03. Området er udlagt til erhvervsområde for virksomheder 
inden for fremstillings-, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel og 
lignende 

Endvidere er virksomheden omfattet af lokalplaner 1-18 og 1-18.2 fra henholdsvis 
1984 og 1989.  

Området har særlige drikkevandsinteresser. Ifølge Regionplan 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 nødvendiggøre placeringen. 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. For at forebygge forurening af jord- og grundvand stilles der i denne 
afgørelse vilkår om, at tanke og beholdere, hvor indholdet er flydende, 
regelmæssigt skal inspiceres og vedligeholdes. 

Der er ikke foretaget 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 udvidelsen 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 
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naturgasforbruget til energianlæg. Cp Kelco har redegjort for, at spildevandsrense-

anlægget har en sådan kapacitet og beskaffenhed at det forventes, at eksisterende 

vilkår for spildevand kan overholdes.   

 

3.2.2 Generelle forhold 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 33 skal der fastsættes en frist for 

udnyttelse af miljøgodkendelsen – hvorefter godkendelsen bortfalder, hvis den 

ikke er udnyttet. Fristen bør normalt ikke sættes til mere end 2 år. Miljøstyrelsen 

vurderer, at fristen kan sættes til 2 år, idet det forventes at trin 3 og 4 er 

gennemført i 2015.   

 

Tilsynsmyndigheden skal endvidere orienteres, hvis der sker ejerskifte af 

virksomheden eller udskiftning af driftsherre. Dette er blandt andet for at 

fastlægge om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller 

selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40 a og 

b. Hvis dette er tilfældet kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller 

fastsætte særlige vilkår. 

 

Endvidere stilles der vilkår om, at godkendelsen skal være tilgængelig på 

virksomheden for at sikre, at vilkår kendes og overholdes. I tilfælde af at vilkår 

overskrides skal tilsynsmyndigheden underrettes, og der skal træffes de 

nødvendige foranstaltninger. Dette sidste krav fremgår i en noget mere udvidet 

form af godkendelsesbekendtgørelsen og er gældende for bilag 1 virksomheder, 

men Miljøstyrelsen vurderer at noget tilsvarende også bør gælde for en 

virksomhed af CP Kelcos størrelse og kompleksitet. Det fremgår bl.a. af 

miljøbeskyttelseslovens § 71. 

 

3.2.3 Regelmæssige eftersyn og vedligehold af tanke, beholdere 
og ligenden  
I revurderingen fra 2008 er der i vilkår 5 fastsat vilkår om, at der under 

overjordiske beholdere, som indeholder flydende råvarer og hjælpestoffer, skal 

være opsamlingssted, som kan indeholde rumfanget af den største beholder. Dette 

vil også være gældende for buffer- og safttanke indeholdt i udvidelsen. Efter 

udvidelsen vil der i tilknytning til LMA-produktionen være 3 buffertanke og 2 

safttanke. 

 

I revurderingen er der ikke stille vilkår om eftersyn og vedligehold af ovennæsnte 

tanke og beholdere – ej heller i godkendelsen fra 2011 om udvidelse af LMA- 

produktionen er der stillet vilkår om eftersyn og vedligehold. Miljøstyrelsen og CP 

Kelco har senest ved tilsyn den 11. juli 2013 talt om at dette er en mangel – og det 

rådes der bod på i nærværende godkendelse. 

 

Der stilles derfor vilkår om, at alle tanke og beholdere, som er placeret udendørs, 

og hvor indholdet er flydende, skal efterses for utætheder og begyndende 

utætheder og at de skal vedligeholdes efter en plan. Udover flydende råvarer og 

hjælpestoffer som beskrevet i vilkår 5 i revurderingen fra 2008 gælder eftersyn og 

vedligehold også flydende affald. 

 

Der stilles ligeledes vilkår om at der skal føres journal over eftersyn, reparationer 

og udskiftninger og at denne journal samt planen for eftersyn skal være tilgængelig 

for tilsynsmyndigheden.  
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3.2.4 Vilkår i eksisterende godkendelse 
Det skal bemærkes, at denne godkendelse gives som tillæg til allerede meddelte 

godkendelser og afgørelser, se også afsnit 4.1.1 og 4.2, hvor godkendelserne er 

listet. 

 

Der er derfor i denne afgørelse ikke stille vilkår til bl.a. støj, luft, spildevand, ophør 

af drift mv., idet virksomheden allerede har vilkår for disse forhold, som også skal 

overholdes ved udvidelse af LMA-produktionen. 

 

Det vurderes at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår end vilkår om 

eftersyn og vedligehold, og at de allerede stillede vilkår kan overholdes ved den 

ansøgte udvidelse af LMA-produktionen. Vilkåret om eftersyn og vedligehold 

gælder for alle tanke og beholdere hos Cp Kelco – og ikke alene for dem der er 

tilknyttet udvidelsen af LMA-produktionen. 

 

Spildevand 

Cp Kelco har fået DHI til at vurdere spildevandsrenseanlæggets kapacitet med 

hensyn til en udvidelse af både mængden af spildevand og indhold i spildevandet. 

 

DHI konkluderer, at udvidelsen kan håndteres indenfor renseanlæggets kapacitet 

og CP Kelco vurderer, at eksisterende vilkår for spildevand kan overholdes. 

Baggrunden er dels historiske data og procesgaranti for anlægget. 

 

CP Kelco har normalt ingen problemer med at overholde de stillede vilkår for den 

direkte udledning. 

 

Støj og transporter 

Den øgede produktion vil give anledning til flere transporter end i dag, dels som 

følge af et større behov for råvarer mv. samt bortkørsel af affald og foder. 

 

Cp Kelco arbejder med at reducere støjbelastningen fra virksomheden jf. en 

støjhandlingsplan. Cp Kelco oplyser, at udvidelsen og de efterfølgende flere 

transporter ikke er til hinder for opfyldelse af handlingsplanen. CP Kelco har 

gennemført trafiktælling i august måned til verifikation af antallet af transporter til 

og fra virksomheden. 

 

Energi og luftemissioner 

Den øgede produktion giver anledning til et øget energiforbrug, som leveres af 

virksomhedens eget energianlæg. Cp Kelco har estimeret, at naturgasforbruget vil 

øges med ca. 1 %, hvilket ikke vil give anledning til at eksisterende vilkår for 

luftemissioner fra energianlægget overskrides. I dag overholdes grænseværdierne 

med god margin. 

 

3.2.5 Bedst tilgængelige teknik 
Cp Kelco har oplyst, at der i projekteringen er lagt vægt på kendt teknologi, som 

giver det bedste udbytte i produktionen. Der er tale om teknik/ udstyr som 

allerede er i drift på virksomheden, endvidere vil der være tale om forlængelse af 

eksisterende filterbånd.  

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Køge Kommune har haft følgende bemærkninger til det ansøgte. 
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 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. 

 

 

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Cp Kelco har haft enkelte bemærkninger til udkast til godkendelse. Vilkår 5 er på 

den baggrund ændret til alene at gælde flydende indhold, som kan udgøre en risiko 

for jord og grundvand – og ikke for indhold der anses for at være ufarligt. 

 

Endvidere bemærker Cp Kelco, at plan for eftersyn og vedligehold samt journaler 

udarbejdes elektronisk i virksomhedens vedligeholdelsesprogram SAP. Dette er 

Miljøstyrelsen helt indforstået med. Det er kun vigtigt, at ovennævnte kan 

dokumentere overfor tilsynsmyndigheden. 

 

 



9 

3.3.3 Udtalelse fra øvrige 
Miljøstyrelsen har ikke foretaget høring i henhold til forvaltningsloven, idet der er 

vurderet at ingen har en individuel væsentlig interesse i sagen. 

 

Ansøgningen har ikke været annonceret, idet der er tale om bilag 2 virksomhed. 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i 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 miljøgodkendelse og gives 

under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som 

vilkår i virksomhedens samlede godkendelser overholdes, godkendelser og 

afgørelser fremgår af afsnit 4.2. 

 

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

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

 

4.1.2 Listepunkt 
 CP Kelco er omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen med listepunkt 

J207 Industriel udvinding eller fremstilling af protein og pektin, som ikke er 

omfattet af bilag 1, punkt 6.4b. 

 

4.1.3 BREF 
CP Kelco er bilag 2 virksomhed, jf. godkendelsesbekendtgørelsen, og er derfor ikke 

omfattet af kravet om at vedtagne BAT-konklusioner skal være gennemført på 

virksomheden 4-år fra vedtagelsen. 

 

I forbindelse med en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse kan det være 

aktuelt at forholde sig til BREF-dokumentet for fødevare, læskedrik og mælk, som 

er det BREF-dokumentet, der formentlig beskriver processer, der mest kan 

sammenlignes med processerne hos Cp Kelco. 

 

4.1.4 Revurdering 
Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne 

i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, 

 

4.1.5 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  

 

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 7 Levnedsmiddelindustrien 7g) 

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter i VVM-bekendtgørelsen.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. 

bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 3. oktober 2013 truffet særskilt afgørelse 

herom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke miljøet 

væsentligt og derfor er der ikke VVM-pligt. 
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4.1.7 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde 

H130 Ølsemagle Strand og Staunings Ø og er derfor omfattet af reglerne i 

habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1. 

 

Køge Kommune har oplyst, at de ikke har nogen registreringer af bilag IV-arter i 

området.  

 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og afgørelser 

 Revurdering af miljøgodkendelse, 18. juli 2008 

 Miljøgodkendelse af ændrede emissionsvilkår for fyringsanlæg, 21. oktober 
2009  

 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ny inddamper 10, 19. november 
2012 

 Påbud af 4. april 2011 ændring af vilkår for kedel 1 

 Afgørelse om at forsøg med tilsætning af EDTA ikke kræver 
miljøgodkendelse, 4. april 2011 

 Miljøgodkendelse af udskiftning af en tank til opbevaring af ammoniak og 
installering af et system til begrænsning af udslip ved fejl, 16. maj 2011 

 Miljøgodkendelse til udvidelse af LMA-produktion, 30. juni 2011 

 Påbud om ændret tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj, 22. 
august 2012 

 Påbud om ændret vilkår om regelmæssig vedligehold af kloakker samt 
afrapportering, 4. december 2012 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden.  

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 

 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 13. november 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
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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.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 

Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 

noget 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 mulighed for at ændre eller ophæve 

godkendelsen. 

 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Køge Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge 

(tf@koege.dk) 

Embedslægeinstitutionen Sjælland, sjl@sst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Friluftsrådet, Kredsformanden Østsjælland, erik@troigaard.dk 

fr@friluftsraadet.dk  

Dansk ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 

 

mailto:sjl@sst.dk
mailto:erik@troigaard.dk
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5. BILAG 
 

Bilag A: Oversigtskort med placering af nye anlæg 
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Bilag B: Kort med angivelse af nye anlæg samt udbygningstrin 
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Bilag C: Liste over sagens akter 

 Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af LMA-produktion, 17. 
september 2013 

 Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen (screeningsskema), 23. september 
2013 

 Udtalelse fra Køge Kommune (§8) til ansøgning, 27. september 2013 og 1. 
oktober 2013 

 Supplerende oplysninger til ansøgning, 3. oktober 2013 

 Afgørelse om ikke VVM-pligt, 3. oktober 2013 
 
 


