
Bilag A     Skema til brug for screening (VVM-pligt)
Dato: 2/10-2013
Sagsbehandler: melso
J.nr. MST-1270-01033

VVM Myndighed

Basis oplysninger Tekst

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet består af en udvidelse af LMA-pektin produktionen på CP Kelco ApS. Der er 4 trin i udvidelsen:
1. Etablering af vakuumfilter i eksisterende bygning
2. Etablering af 5 centrifuger i eksisterende bygning
3. Forlængelse af filterbånd på eksisterende Bellmer presse
4. Etablering af ekstra ionbytter-par

Disse trin er yderligere beskrevet i miljønotat vedlagt ansøgning om miljøgodkendelse af 17. september 2013. 
Navn og adresse på bygherre CP Kelco ApS

Ved Banen 16
4623 Lille Skensved
CVR: 21 21 02 85

Bygherres kontaktperson og telefonnr. EHS Manager Katrine Sonnichsen
Mail: katrine.sonnichsen@cpkelco.com
Tlf: 56 16 57 99

Projektets placering Matrikel: 6as, 6cd, 6em, 6eo og 6ep
Ejendomsnummer: 19826

1. Vakuumfilter etableres i bygning 150
2. Centrifuger etableres i bygning 32
3. Forlængelse af filterbånd på Bellmer presse er i bygning 146
4. Ionbytter-par er udendørs ved siden af eksisterende ionbyttere – nr. 115

Dette er yderligere beskrevet på detaljekort vedlagt ansøgning om miljøgodkendelse af 17. september 2013. 
Projektet berører følgende kommuner Køge Kommune

Oversigtskort i målestok Oversigtskort i målestok 1:10.000 er vedlagt

Kortbilag i målestok Kortbilag i målestok 1:4.000 er vedlagt

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010

X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010

X Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes

mailto:katrine.sonnichsen@cpkelco.com
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Ikke 

relevant

Ja Bør 

undersøges

Nej Tekst

Anlæggets karakteristika:

1. Arealbehovet i ha: CP Kelcos matrikler 6as, 6cd, 6em, 6eo og 6ep dækker et areal på 173.814 m
2
. Dette areal 

ændres ikke ved en udvidelse af kapaciteten.
2. Er der andre ejere end Bygherre ?: X CP Kelco ApS er eneejer af alle ovennævnte matrikler.

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 Det bebyggede areal på matrikel 6as, 6cd, 6em, 6eo og 6ep er på ca. 47.313 m2 og 
bygningsvolumen er på 261.191 m

3
. 

Bebyggelsesgraden er på 
 0,27 m

2
/m

2
– som er under det tilladte 0,33 m

2
/m

2

 1,50 m
3
/m

2
– som er under det tilladte 2,0 m

3
/m

2

Hverken det bebyggede areal eller bygningsmassen ændres ved en udvidelse af 
kapaciteten, da der ikke bygges nye bygninger.

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Den maksimale bygningshøjde er på 12 meter for nye bygninger. Udvidelsen af kapaciteten 
finder sted i eksisterende bygninger, hvor den maksimale bygningshøjde ikke er relevant 
for udvidelsen af kapaciteten.

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: 
  
  Råstoffer – type og mængde:
   
   Mellemprodukter – type og mængde: 
  
   Færdigvarer – type og mængde: 

Udvidelse af kapaciteten vil betyde, at der skal bruges flere råvarer – se under punkt 8.

Udvidelsen af kapaciteten af LMA pektin er en 13 % udvidelse af LMA pektin kapaciteten 
og en udvidelse af den samlede produktionskapacitet på 6 %.

Dette er uddybet i miljønotatet vedlagt ansøgningen om godkendelse af udvidelsen af 
kapaciteten af 17. september 2013.

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: CP Kelco vurderer, at strækningsanlæg ikke påvirkes af CP Kelcos udvidelse af 
kapaciteten.

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: CP Kelco vurderer, at strækningsanlæg ikke påvirkes af CP Kelcos udvidelse af 
kapaciteten.

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:

   I anlægsfasen:

  I driftsfasen:

Der er ikke behov for brug af råstoffer i anlægsfasen. En beskrivelse af de anlæg, som 
udvidelsen bestå af, kan ses i miljønotatet, som er vedlagt ansøgningen om godkendelse af 
17. september 2013.

I driftsfasen bruges følgende råvarer:
 10 % mere tørret citrusfrugtskal
 10 % mindre perlit til filtrering
 10 % mere NaCl til ionbytning

9. Behov for vand – kvalitet og mængde: 
    

     I anlægsfasen:

    I driftsfasen:

Der anvendes ikke vand i anlægsfasen.

CP Kelco vurderer, at der skal anvendes 5 % mere drikkevand i forbindelse med udvidelse 
af kapaciteten i driftsfasen. Dette drikkevand hentes fra egne boringer og kan indeholdes i 
eksisterende vandindvindingstilladelse fra Køge Kommune.

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet: 

X CP Kelco vurderer, at det øgede vandbehov til kapacitetsudvidelsen er dækket af 
eksisterende vandindvindingstilladelse givet af Køge Kommune. Der skal derfor ikke 
etableres yderligere vandforsyningskapacitet.
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11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: 
    
       Farligt affald:
   
      Andet affald:
  
      Spildevand:

CP Kelco vurderer, at mængden af farligt affald ikke vil ændres, da produktionen af LMA 
pektin ikke genererer farligt affald.

CP Kelco vurderer, at mængden af pektinrest øges med 10 %. Denne rest kan fortsat 
bruges til kofoder.

CP Kelco vurderer, at mængden af spildevand forøges til et flow på 133 m
3
/dag, når alle 4 

trin er gennemført. Dette er lavere end den mængde, som den eksisterende 
miljøgodkendelse af 18. juli 2008 tillader. Der findes yderligere information om spildevand 
og den forøgede mængde i miljønotatet vedlagt ansøgningen om godkendelse af 17. 
september 2013.
MST: I hht. godkendelsen må der udledes 6000 m

3
i døgnet svarende til et gennemsnit på 

225 m
3
.

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger:

X CP Kelco vurderer, at eksisterende aftale med aftager af pektinrest ikke skal ændres.
CP Kelco vurderer, at eksisterende renseanlæg kan håndtere den øgede mængde 
spildevand, som udvidelse af LMA pektin kapaciteten har som konsekvens. Begrundelse 
herfor ses i miljønotatet som er vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse af 17. 
september 2013.

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: X CP Kelco vurderer, at de vejledende grænser for støj ikke overskrides, idet udvidelsen af 
kapaciteten sker indendørs i eksisterende bygninger, hvor der er taget højde for ekstern 
støj. Yderligere begrundelse herfor findes i miljønotatet, som er vedlagt ansøgning om 
miljøgodkendelse af 17. september 2013.
MST: Cp Kelco arbejder på en støjhandlingsplan for nedbringelse af støjbelastningen fra 
virksomheden. Den ansøgte udvidelse skønnes ikke at have negativ indflydelse på 
gennemførelse af handlinsplanen. Se også punkt 31.

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: X CP Kelco vurderer, at de vejledende grænser for luftforurening ikke overskrides, idet 
forbruget af naturgas i forbindelse med udvidelse af kapaciteten kun stiger med 1 %. CP 
Kelco har installeret low NOx brændere på kraftværket og har i rapporter for AMS kontrol 
sendt til Miljøstyrelsen dokumenteret, at udslippet af NOx fra kraftværkets 4 kedler ligger 
langt under grænseværdierne for både NOx og CO.

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: X CP Kelco vurderer, at der ikke er vibrationsgener ved udvidelsen af kapaciteten, idet alle 
anlæg med risiko for vibrationer installeres i bygninger med fast betonfundament.

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: X CP Kelco vurderer, at udvidelsen af kapaciteten ikke giver anledning til støvgener, idet 
produktet ikke støver i de produktionstrin, hvor udvidelsen af kapaciteten finder sted.

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: X CP Kelco vurderer, at der ikke vil være lugtgener ved udvidelsen af kapaciteten, idet 
eksisterende indsatser for lugtgener har vist, at der ikke har været klager over lugt gennem 
flere år. Eksisterende system for lugtrunderinger fortsætter i henhold til miljøgodkendelse af 
18. juli 2008 og tilsynsnotat af 19. juni 2012.

18. Vil anlægget give anledning til lysgener: X CP Kelco vurderer, at der ikke vil være lysgener, idet udvidelsen af kapaciteten ikke 
omfatter etablering af ekstra udendørs belysning.

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: X CP Kelco vurderer, at udvidelsen af kapaciteten ikke udgør en særlig risiko for uheld, idet 
oplag af farlige stoffer omfattet af bekendtgørelsen om farlige stoffer ikke ændres.
MST.: Cp Kelco er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større 
uheld med farligestoffer.

Anlæggets placering

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: 

X CP Kelco vurderer, at arealanvendelsen ikke ændres, idet udvidelsen af kapaciteten 
primært etableres i eksisterende bygninger. Der skal ikke etableres nye bygninger ved 
udvidelsen.

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:

X CP Kelco vurderer, at lokalplanen for området ikke skal ændres. Dette er telefonisk 
bekræftet af Køge Kommune.
MST. Køge Kommune har efterfølgende bekræftet dette skriftligt.
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22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: X CP Kelco vurderer, at kommuneplanen for området ikke skal ændres. Dette er telefonisk 
bekræftet af Køge Kommune. Køge Kommune er ved at opdatere kommuneplanen, og her 
fortsætter CP Kelco med at være placeret i erhvervsområde 9E03.
MST. Køge Kommune har efterfølgende bekræftet dette skriftligt.

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner:

X CP Kelco vurderer, at anvendelsen af naboarealer ikke begrænses. Dette er telefonisk 
bekræftet af Køge Kommune.

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand: 

X CP Kelco vurderer, at områdets grundvand ikke påvirkes af ændringen, da det anlæg som 
etableres i forbindelse med udvidelsen af kapaciteten er sikret mod udslip til jord og 
dermed grundvand.
MST: Virksomheden er beliggende i et område med 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. Det sikres i 
miljøgodkendelsen, at buffertanke til saft opstilles, inspiceres og vedligeholdes for at 
forebygge eventuel forurening ved spild eller brud.
CP Kelco vurderer, at områdets råstoffer tilsvarende er beskyttet.

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: X CP Kelco vurderer, at sårbare vådområder ikke påvirkes, da spildevand fra udvidelsen af 
kapaciteten renses inden det udledes. Der er ingen ændringer i sammensætningen af 
spildevandet. Der er mere information i miljønotatet, som er vedlagt ansøgningen om 
godkendelse af 17. september 2013.
MST: Den direkte udledning sker til Køge Bugt. Da vandplanen for Køge Bugt endnu ikke 
er vedtaget er det Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen der fastsætter kvalitetskrav til 
Køge Bugt. Regionplanen har retningslinjer for N & P belastning , sigtedybde & klorofyl, 
ålegræs, fiskefauna og miljøfremmede stoffer. Der er udlagt nærfelt med lempede miljøkrav 
omkring udledningspunktet. Regionplanen er iagttaget i forbindelse med revurdering af 
virksomhedens miljøgodkendelse i 2008. Det ansøgte kan rummes indenfor de godkendte 
vilkår for den direkte udledning. I henhold til udkast til vandplan for Køge Bugt bør 
miljømyndigheder sikre, at udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer begrænses 
gennem anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, ligesom der sikres en reduktion af 
kvælstofbelastningen og en øget dybdegrænse for ålegræs. Miljøstyrelsen vurderer 
umiddelbart, at det ansøgte ikke hindrer at vandplanen og de efterfølgende kommunale 
indsatsplaner kan opfyldes.

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: X CP Kelco er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.

27. Forudsætter anlægget rydning af skov: X Trin 1-3 i udvidelsen er planlagt inden for i eksisterende bygninger. Trin 4 er planlagt på 
eksisterende befæstet areal. Der skal derfor ikke fældes skov.

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker: 

X CP Kelco er ikke placeret i et område, hvor reservater eller naturparker påtænkes at blive 
etableret.

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: X CP Kelco er placeret i Køge Kommune.
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30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –

      Nationalt:    
     
      Internationalt (Natura 2000):
  
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV
      Forventes området at rumme danske rødlistearter:

X CP Kelco vurderer, at påvirkningen af nationale og internationale beskyttelsesområder ikke 
bliver påvirket af udvidelsen af kapaciteten. En påvirkning vil kunne stamme fra CP Kelcos 
spildevand, som løber til et registreret EF-habitatområde, Ølsemagle Revle. Da 
spildevandet renses, og alle udledningskrav til spildevandet overholdes i udvidelsen af 
kapaciteten, er påvirkningen allerede godkendt jf. udledningstilladelse af spildevand, 
udledningstilladelse af afværgevand samt miljøgodkendelse af 18. juli 2008.

På CP Kelcos matrikel 6as findes en mindre sø, som er registreret område. CP Kelco 
vurderer, at søen ikke vil blive påvirket af udvidelsen af kapaciteten, idet alle transporter af 
produkt vil ske i rørbroer og i eksisterende bygninger, hvor der ikke er mulighed for udslip. 
Der ændres ikke væsentligt i forhold til eksisterende.

CP Kelco vurderer, at udvidelsen af kapaciteten ikke finder sted i et område, der rummer 
beskyttede arter efter bilag IV eller i områder, hvor der findes rødlistearter. 
MST: Køge Kommune har oplyst at de ikke er bekendt med bilag4- arter der kan påvirkes 
af det ansøgte.

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

      Overfladevandt:    
     
      Grundvand:
  
      Naturområder:

      Boligområder (støj/lys og Luft):

X CP Kelco vurderer, at udvidelsen af kapaciteten ikke påvirker overfladevand, grundvand, 
naturområder og/eller boligområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet. 
Grontmij/Acoustica har beregnet støjpåvirkningen i forbindelse med støjreducerende tiltag 
på CP Kelco og har i den forbindelse dokumenteret, at pr. 1. juni 2014 vil CP Kelco have 
opfyldt et eksisterende støjpåbud. Den planlagte udvidelse af kapaciteten er indeholdt i 
disse beregninger.
Yderligere information kan findes i miljønotat vedlagt ansøgning om miljøgodkendelse af 
17. september 2013.
MST: vedr. grundvand se også punkt 24.

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: X Den planlagte udvidelse af kapaciteten finder sted i allerede eksisterende bygninger og i et 
allerede eksisterende industriområde – område 9E03 i Køge Kommunes kommuneplan.

33. Kan anlægget påvirke:

      Historiske landskabstræk:
     
      Kulturelle landskabstræk:

      Arkæologiske værdier/landskabstræk:

      Æstetiske landskabstræk:

     Geologiske landskabstræk:

X CP Kelco vurderer, at historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske og geologiske 
landskabstræk ikke påvirkes, da udvidelsen af kapaciteten finder sted på CP Kelcos 
eksisterende fabriksområde og primært i eksisterende bygninger.

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning: 

X CP Kelco vurderer, at fabrikken ikke er placeret i et område, der er sårbart overfor en 
udvidelse af kapaciteten. CP Kelco har i ansøgningen om miljøgodkendelse af 17. 
september 2013 argumenteret for, at udvidelsen af kapaciteten ikke udgør en væsentlig 
miljøpåvirkning.

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):

X CP Kelco vurderer, at der ikke er en kumulativ effekt fra andre aktiviteter i området. CP 
Kelcos rensede spildevand løber sammen med Energiforsyningen i Køges rensede 
spildevand ud til Køge Bugt. Da alt spildevand er renset, vurderer CP Kelco, at der ikke 
være kumulative effekter. 

36. Er der andre kumulative forhold? X CP Kelco vurderer, at der ikke er andre kumulative forhold.
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38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: CP Kelco vurderer, at der ikke er ændringer i den geografiske udstrækning, idet den 
forventede miljøpåvirkning fra udvidelse af kapaciteten ikke ændres væsentligt.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: CP Kelco vurderer, at der ikke er ændringer i antallet af personer, der kan påvirkes, idet 
den forventede miljøpåvirkning fra udvidelse af kapaciteten ikke ændres væsentligt

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område:

X CP Kelco vurderer, at den forventede miljøpåvirkning er lokal i Lille Skensved by 
vedrørende trafik, støj og lugt, mens udledningen af spildevand er lokal i Køge Kommune. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: X CP Kelco vurderer, at virksomheden er placeret tilstrækkeligt langt fra nabolande til at 
kunne påvirke miljømæssigt.

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –
   
      Enkeltvis:

     Eller samlet:

X CP Kelco vurderer, at miljøpåvirkningerne fra udvidelsen af kapaciteten ikke er væsentlige. 
Nærmere argumentation herfor findes i miljønotatet vedlagt ansøgning om 
miljøgodkendelse af 17. september 2013.

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: X CP Kelco vurderer, at den samlede miljøpåvirkning fra udvidelsen af kapaciteten ikke er 
kompleks.

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: X CP Kelco vurderer, at den samlede miljøpåvirkning fra udvidelsen af kapaciteten kan 
foretages inden for rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse og at 
miljøpåvirkningen ikke er væsentlig. Hermed er det ikke sandsynligt, at miljøet vil blive 
yderligere påvirket.

45. Er påvirkningen af miljøet –

      Varig:

      Hyppig:

      Reversibel:

X CP Kelco vurderer, at den samlede miljøpåvirkning af udvidelsen af kapaciteten ikke er 
væsentlig. Hermed er den hverken varig eller hyppig.

Konklusion

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt:

X

Dato:__________________2. oktober 2013_________ Sagsbehandler:______Mette Lumbye Sørensen_____________________________________


	QQQQQT20131003071403_2626220_PDF_CAPTIA.rtf

