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Påbud om ændret tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan 
for støj 
 
CP Kelco ApS søgte den 26. juni 2012 om ændring af tidsplan for 
gennemførelse af støjhandlingsplan og dermed overholdelse af støjgrænser i 
revurdering af 18. juli 2008, ændret ved påbud af 3. september 2010. 
Tidsplan for gennemførelse af støjhandlings-planen er opdelt i tre trin, hvor 
trin 1 er gennemført, trin 2 skal være gennemført 1. september 2012 og trin 
3 1. september 2013.  
 
Støjdæmpnings trin 2 består bl.a. i at støjdæmpe køletårnene 17, 18 og 19 
ved hjælp af en støjmur samt flytning og udskiftning af køletårn 3.  
CP Kelco ApS søger om at udelade de berørte køletårne i støjdæmpningstrin 
2, og i stedet medregne støjreduktionen fra det nye projekt i trin 3. Når 
støjdæmpningstrin 3 er gennemført vil støjdæmpningen være som forudsat i 
støjhandlingsplanen. 
 
Støjdæmpningen vil dog ikke kunne gennemføres inden for den oprindelige 
tidsplan, idet det nye destillationssetup først forventes af være i drift i 
sommeren 2014. 
 
På grundlag af CP Kelco ApS’s ansøgning godkender Miljøstyrelsen hermed 
at fristen for gennemførelse af støjhandlingsplan og dermed overholdelse af 
støjgrænseværdierne i revurderingen fra 2008, ændret ved påbud af 3. 
september 2010, forlænges.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelses-
loven1. 
 
Ved ikrafttrædelse af denne afgørelse bortfalder vilkår 35-38 i revurdering 
af 18. juli 2008 samt påbud af 3. september 2010. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
 
Afgørelse 

1. Fra den 1. juli 2014 må driften af virksomheden ikke medføre, at 
virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne 
overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for 
støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Område/lokalitet Dag Aften Nat 
1E02 60 60 60 
1E03 70 70 70 
1E03, Egedesvej 19* 55 51 51 
1E03, Østergade 38* 55 45 40 
1J01 55 45 40 
1Jo2 55 51 51 
1Bo1, lokalcentret 55 45 40 
1B01, boligområde 50 40 40 
1B02 45 40 40 

 * Disse grænseværdier gælder kun så længe den pågældende ejendom anvendes 
som bolig 

 
 

Områdenumre og -betegnelser refererer til Køge Kommuneplan 
2005-2017. 
 
Perioderne ”dag” og “aften og nat” varierer med ugedagene og 
defineres således: 

 
Ugedage Dag Aften Nat 
Mandag -
fredag 

Kl. 07-18 Kl. 18-22 Kl. 22-07 

lørdage Kl. 07-14 Kl. 14-22 Kl. 22-07 
Søn- og 
helligdage 

- Kl. 7-22 Kl. 22-07 

 
Maksimalværdien af lydtrykniveauet må om natten ikke overstige 55 
dB(A) i nogen af de nævnte områder. 

 
2. Fra meddelelse af denne afgørelse og frem til den 30. juni 2014 må 

driften af virksomheden ikke medføre, at virksomhedens samlede 
bidrag til støjbelastningen overstiger niveauerne i Notat af 18. juni 
2012 om revideret støjdæmpningstrin 2, støjdæmpningstrin 2A – 
vedlagt som bilag 1. 

 
3. Virksomheden skal senest den 1. september 2014 fremsende 

dokumentation for, at grænseværdierne i vilkår 1 er overholdt. Krav 
til beregningerne fremgår af vilkår 4. 

 
4. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal 

dokumentere, at støjvilkåret (vilkår 1) er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. Hvis støjgrænserne er overholdt, 
kan der højest kræves én årlig bestemmelse. 

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning 
efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om 
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Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre 
der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på 
Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.  

 
5. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller 

beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig 
med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
anvisninger.  

 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 2. august 2012 påbud om at fristen for 
gennemførelse af støjhandlingsplan og dermed overholdelse af 
støjgrænseværdierne i revurderingen fra 2008 forlænges.  
 
Vi har modtaget følgende bemærkninger fra CP Kelco ApS: 
CP Kelco gør opmærksom på, at gennemførelse af de tre fastsatte 
støjdæmpningstrin ikke umiddelbart gør, at virksomheden kan leve op til 
miljøgodkendelsens vilkår for støj, som fremgår af denne afgørelse.  
 
Det drejer sig om små overskridelser på 1 og 0,6 dB i hhv. referencepunkt 
R11 og R19 samt mere betydelige overskridelser på 3 og 8 dB i 
referencepunkt R17n hhv. om aftenen og natten. 
 
Virksomheden har tidligere overfor Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen) 
gjort opmærksom på dette forhold og styrelsen har den 19. oktober 2010 
svaret, at for referencepunkterne R11 og R19 er de beregnede overskridelser 
begrænsede, at kun få boliger er berørt af overskridelserne, at omkost-
ningerne er relativt store og at der er en vis usikkerhed med hensyn til de 
støjniveauer, der vil blive opnået efter støjhandlingsplanens gennemførelse 
om 3 år. Konklusionen var at tilsynsmyndigheden vil foretage en ny 
vurdering af forholdene, når støjhandlingsplanen er gennemført. 
 
Med hensyn til referencepunkt R17n var svaret, at punktet ligger i et 
landbrugsområde og at Køge Kommune planlægger at inddrage en del af 
landbrugsområdet i et kommende erhvervsområde. Derudover skal der 
etableres en offentlig vej syd for virksomheden. Disse ændringer kan 
begrunde ændringer i de støjkrav, der stilles til området. Allerede på 
nuværende tidspunkt er de normale støjkrav til erhvervsområder opfyldt. 
Det fremgår af sagen, at der skal dæmpes yderligere ca. 50 kilder for at 
overholde støjvilkåret i dette referencepunkt, og støjdæmpningen vil samlet 
koste ca. 16,2 mio. kr. Konklusionen var, at usikkerhederne om områdets 
fremtid bevirker, at der ikke er grundlag for - på nuværende tidspunkt - at 
stille krav om yderligere støjdæmpning med henblik på forbedring af 
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forholdene ved referencepunkt R17n. Tilsynsmyndigheden vil foretage en ny 
vurdering af forholdene, når områdets fremtidige anvendelse er afklaret. 
 
Miljøstyrelsen ser ikke anledning til at ændre på de allerede trufne 
konklusioner.  
  
Baggrund for påbuddet 
Miljøstyrelsen reviderede i 2008 virksomhedens miljøgodkendelse og 
hermed vilkår for støj. Det viste sig efterfølgende, at det ikke var muligt for 
virksomheden at overholde de fastsatte støjgrænser, hvormed 
Miljøstyrelsen i 2010 påbød virksomheden at gennemføre en 
støjhandlingsplan for at bringe støjbelastningen ned under grænse-
værdierne fastsat i revurderingen. 
 
Støjhandlingsplanen består af tre trin, hvor trin 1 er gennemført, trin 2 skal 
være gennemført 1. september 2012 og trin 3 1. september 2013.  
 
CP Kelco ApS har det sidste års tid gennemført et energispareprojekt, hvor 
der i 2011 blev idriftsat en ny inddamper, hvilket gav en betydelig reduktion 
i energiforbruget. Efterfølgende skal også destillationsprocessen ændres. 
Dette betyder en væsentlig reduktion i overskudsvarmen, som i dag 
håndteres via køletårne, hvilket medfører at på sigt skal køletårn (KT3) 
nedlægges og de fire køletårne KT17, KT18, KT19 og KT21 kan drives ved en 
lavere last. 
 
Det var forudsat i støjdæmpningstrin 2, at køletårn KT17, KT18, KT19 skulle 
dæmpes med en støjmur og køletårn flyttes og udskiftes. 
 
CP Kelco ApS har oplyst, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at 
finde andre støjkilder, der kan nå at blive støjdæmpet inden 1. september 
2012, hvor støjdæmpningstrin 2 skulle være gennemført. Dette betyder, at 
kravet for trin 2 i vilkår 5 i påbud af 3. september 2010 ikke kan opfyldes 
inden den 1. september 2012. Tilsvarende kan trin 3 ikke være gennemført 
inden 1. september 2013, men først til sommeren 2014, når den nye 
destillationsproces er idriftsat. På sigt, når hele støjhandlingsplanen er 
gennemført, opnås samme støjdæmpning som forudsat i 2010. 
 
Grontmij A/S har på vegne af CP Kelco ApS beregnet, hvor langt man er 
nået med støjdæmpningen ved de allerede gennemførte støjdæmpninger – 
og hvor langt de er fra den forventede dæmpning, når trin 2 var gennemført, 
se vedlagte bilag. Der er tale om mindre end 2dB. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at køletårnene 
støjdæmpes nu for indenfor en meget nær fremtid at skulle nedlægges. 
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at tidsfristen for overholdelse af 
grænseværdierne for støj i revurderingen fra 18. juli 2008, ændret ved 
påbud af 3. september 2010, kan forlænges til den 1. juli 2014.  
 
Når støjhandlingsplanen er gennemført skal CP Kelco ApS dokumentere at 
grænseværdierne er overholdt. I den mellemliggende periode må 
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støjbelastningen fra virksomheden ikke overstige den beregnede 
støjbelastning jf. bilag 1, hvilket bl.a. betyder at støjen ikke må øges ved 
eventuelle nye aktiviteter. 
 
Annoncering af ansøgning 
Miljøstyrelsen har fra den 7. juli 2012 annonceret CP Kelcos ansøgning på 
styrelsens hjemmeside www.mst.dk med oplysning om at enhver kan 
anmode om at se ansøgningen samt kommentere afgørelsen inden 2 uger 
fra den er modtaget. 
 
Der er ingen der har anmodet om at se CP Kelco’s ansøgning eller 
Miljøstyrelsens udkast til påbud. 
 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• 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 meddelt Miljøministeren, 
at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 19. september 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
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 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 at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er 
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medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet (miljøgodkendelsen) skal 
anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Lumbye Sørensen 
Cand. scient. 
72544362 
melso@mst.dk 
 
 
 
 
Kopi til: 
Køge Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, sjl@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Kredsformanden Østsjælland, erik@troigaard.dk
Dansk ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
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Bilag 1: Støjbelastning jf. Notat af 18. juni 2012 Revideret 
støjdæmpningstrin 2, støjdæmpningstrin 2A 
 
 
       
Er vedlagt som særskilt fil  
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