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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udledning af tynde buffere til 
Køge Bugt 
 
Miljøcenter Roskilde har den 25. januar 2010 modtaget ansøgning fra FeF 
Chemicals A/S om tilladelse til udledning af tynde buffere til Køge Bugt.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
FeF Chemicals A/S ansøger om tilladelse til at udlede tynde buffere til Køge 
Bugt. Bufferne stammer fra fabrik 8 som oprenser ALP-enzym. 
 
FeF Chemicals A/S har i 2006 fået en spildevandstilladelse fra Køge Kom-
mune, som regulerer udledningen af processpildevand til Køge Egnens 
Renseanlæg. Ét af kravene til spildevandet er chloridindhold, som ikke må 
overstige 5000 mg/liter. Dette er primært af hensyn til risiko for korrosion af 
kloakledninger. 
 
FeF Chemicals A/S udtager rutinemæssigt vandprøver til analyse for chlori-
dindhold. Virksomheden har erfaret, at chloridindholdet i enkelte tilfælde 
ligger mellem 8.000 og 9.000 mg per liter. 
Der er primært to kilder til chlorid. 
Den ene er spildevand fra fabrik 3 og fabrik 10 (kiselgelproduktion), og den 
anden kilde er spildevand fra fabrik 8 (enzymrensning). 
 
Virksomheden har gennemført et projekt i F3 og F10 som har medført en 
stor reduktion i chloridindhold i spildevandet. Dette spildevand giver ikke 
længere problemer med grænseværdien på 5.000 mg chlorid/liter. 
 
Derimod er der betydelige chloridkilder i visse af de buffere som anvendes 
til enzymrensning.  Chloridindholdet stammer fra brug af NaCl og HCl.  
Oprensningen af ALP-enzym foregår ved søjlechromatografi hvor der an-
vendes en anion- og en kationbytter.  Der anvendes en række tynde buffere 
til dette formål. Da processen ikke må løbe tør for buffer midt i forløbet, 
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fremstilles der rigelige mængder buffer. Da virksomheden af kvalitetsmæs-
sige årsager er bekymret for mikrobiel vækst i disse buffere, og da virksom-
heden ikke har valide holdbarhedsstudier på disse, bliver evt. overskydende 
buffer udledt til kloak efter hver batch. 
 
De ubrugte buffere er særdeles veldefinerede, og har ikke har været i kon-
takt med grovrenset ALP-enzym. Vurderingen af miljøeffekterne af en ud-
ledning til marint miljø er derfor relativt mere enkle, end hvis der er en ud-
ledning med rester af enzym og andre proteiner. 
Virksomhedens strategi for at nedbringe chloridindhold i spildevandet er at 
søge om tilladelse til at lede de ubrugte og mest chloridholdige buffere til 
Køge Bugt, mens resten af udledningen af spildevand fra F8 fortsat sker til 
processpildevandssystemet. 
 
Buffertankene tømmes én ad gangen og vandet ledes til et 100 m3 opsam-
lingsbassin for vand til Køge Bugt. Her vil bufferne løbe sammen med regn-
vand og kølevand. Der er min. 2 m2 kølevand per time som døgnet rundt 
ledes til opsamlingsbassinet. 
Ofte vil vandføringen i opsamlingsbassinet være større end de 2 m3 i timen, 
men i denne beregning anvendes ”worst case” betragtninger. Vandet pum-
pes fra opsamlingsbassinet direkte til Køge Bugt, via virksomhedens hav-
ledning. Der er en initialfortynding på omkring faktor 40 hvor udledningsrø-
ret udmunder. 
 
Spildevand fra F8 ledes i dag til Køge Egnens Renseanlæg. Den påtænkte 
ændring udgør dog kun godt 50 % af det vand som udledes fra F8. Den 
samlede årlige udledning til Køge Afløb A/S ligger i niveauet 3.500 til 4.000 
m3 per år.  
 
Udtalelse fra Køge Kommune: 
Køge kommune vurderer, at bufferne ikke skal karakteriseres som affald. 
Kommunen bemærker også, at da Fef Chemicals i øjeblikket har problemer 
med at overholde grænseværdien på 5000 mg/l til offentlig kloak for chlorid 
og Køge kommune har bedt virksomheden om en nærmere undersøgel-
se/redegørelse for, hvordan de fremover vil overholde grænseværdien, ser 
Køge Kommune udledningen til Køge Bugt som en miljømæssigt accepta-
bel metode til at nedbringe Cl- koncentrationen på. 
  
Køge Kommune har ingen yderligere kommentarer til afgørelsen. 
 
Miljøcenterets vurdering 
Bufferne har en pH i intervallet 4,5 – 9,0 inden det ledes til opsamlingsbas-
sinet. De indeholder primært NaCl, eddikesyre og TRIS. TRIS dækker over 
Trishydroxy-methylaminomethan, NH2C(CH2OH)3. Desuden bruges HCl og 
NaOH til fremstillingen af buffere. 
Koncentrationen af NaCl vil maksimalt blive ca. 115 g/l, eddikesyre maksi-
malt 3 g/liter, TRIS maksimalt ca. 25 g/l, HCl maksimalt 36 g/liter og NaOH 
maksimalt 15 g/l. Det maksimale niveau kan højst nås i under 1/3 af udled-
ningen. 
 
Med en fortynding i opsamlingsbassinet med en faktor 3 og igen en initial-
fortynding på en faktor 40 ved udmundingen af havledningen til Køge Bugt, 
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bliver de maksimale koncentrationer omkring udmundingen af havlednin-
gen: 
 Maksimal initialkoncentration  

i Køge Bugt, mg/l 
NaCl 950 
TRIS 210 
Eddikesyre 25 
NaOH 125 
HCl 300 

 
Der er ikke kvalitetskriterier for de nævnte stoffer, men for NaCl, og dermed 
indirekte også for NaOH og HCl, gælder, at det i sagens natur findes i forve-
jen i Køge Bugt, og at de maksimale initialkoncentrationer er uden betyd-
ning for det marine miljø. 
 
Eddikesyre er et såkaldt C stof i forhold til ABC-vurderingen af stoffer i spil-
devandet. Eddikesyre er let bionedbrydeligt og er ikke bioakkumulerbart. 
Miljøcenter Roskilde vurderer derfor, at koncentrationen af eddikesyre i buf-
ferne fra FeF Chemicals A/S ingen mærkbar betydning har for det marine 
miljø i Køge Bugt. 
 
For TRIS har Miljøcenter Roskilde ikke kunne finde oplysninger om negative 
økologiske effekter. Miljøcentret vurderer, at pga. molekylets simple opbyg-
ning vil stoffet være relativ let bionedbrydeligt.   
 
Miljøcenter Roskildes samlede vurdering er, at udledningen af buffere til 
Køge Bugt ikke kræver godkendelse efter godkendelse efter § 33 i Miljøbe-
skyttelsesloven. 
 
FeF Chemicals A/S har haft et udkast til afgørelsen til kommentering, og 
virksomheden har ikke haft kommentarer til afgørelsen. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret på www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller gukha@ros.mim.dk. Klagen skal se-
nest være modtaget den [dato=4 uger fra annonceringstidspunktet] kl. 
16.00.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Gudmund Kjær Hansen 
 
 
Kopi til:  
Køge Kommune, tf@koege.dk  
Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Greenpeace, hoering@nordic.greenpeace.org 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
 


