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1 INDLEDNING
Shipping.dk Køge A/S har den 19. august 2015 ansøgt om et tillæg til miljøgodkendelse til
håndtering af støvklasse S1 produkter på Køge havn. For at reducere den administrative byrde
inkluderer tillægget en mulighed for håndtering af andre støvende materialer i bulk i fremtiden
uden at det nødvendigvis kræver et tillæg til miljøgodkendelsen.
Følgende eksisterende miljøgodkendelser er i kraft:
- Miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge dateret den 26. juni
2015.
Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.
Virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen1 under listepunkt:
• D201 (Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller
organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder
enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller
mellemprodukter, herunder enzymer).
Virksomheden er aktiv på følgende matrikler i Køge: 305, 299a, 277, 300b, 313q, 313d, 279i,
279s og 313k Køge Bygrunde og 20at Køge Markjorder (se bilag 4).
Arbejdstider er mandag - torsdag fra 7:00 til 15:30 og fredag fra 7:00 til 15:00. Der arbejdes
normalt ikke i weekenderne, men det kan forekomme.

1

Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed
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2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN
Køge Kommune giver hermed Shipping.dk Køge A/S tillæg til miljøgodkendelsen på
nedenstående vilkår. Vilkårene i Miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600
Køge dateret den 26. juni 2015 skal desuden overholdes. Vilkår 21 – 26 i Miljøgodkendelse af
den 26. juni 2015 ophæves.
Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for
godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering. Vilkårene kan påklages til
Miljøklagenævnet, jf. klagevejledning i følgebrevet. Kommunen vurderer, at virksomhedens
påvirkning og risiko for påvirkning af miljøet er acceptabel, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen
overholdes.
Vilkårene i godkendelsen kan ændres af Køge Kommune efter 8 års retsbeskyttelse.
Køge Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber,
hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere
hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for
godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.
Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med
hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen
eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.
Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, fx
i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.
Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen
giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

2.1

Vilkår

47. Virksomheden må ikke give anledning til støv- eller lugtgener der efter tilsynsmyndighedens
vurdering er væsentlige for omgivelserne.
48. Virksomheden skal have mulighed for at måle vindhastighed i området. Vindhastigheden skal
registreres inden støvende materialer transporteres eller håndteres. Data skal opbevares på
virksomheden i mindst 5 år og skal kunne gøres tilgængelige for tilsynsmyndigheden.
49. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal
håndtere støvende materialer. Driftsinstruksen skal som minimum indeholde følgende
procedure:
o Procedure for renholdelse af kørearealer og afløb til regnvandskloak
o Procedure for tilrettelæggelse af drift så støv- og støjemission reduceres mest muligt
o Procedure, som sikrer korrekt indsats i tilfælde af uheld eller unormal drift
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-550. Virksomheden må opbevare, håndtere og transportere følgende støvende materialer i bulk:
Støvklasse
Støvende materialer
S1 (Stor tilbøjelighed til støvflugt, ikke muligt
Læsket kalk i støvform, savsmuld
at befugte)
S2 (Stor tilbøjelighed til støvflugt, kan
befugtes)
S3 (Moderate tilbøjelighed til støvflugt, ikke
Træpiller
muligt at befugte)
S4 (Moderate tilbøjelighed til støvflugt, kan
Kul, træflis, savsmuld (med en fugtighed på
befugtes)
mindst 44 %)
S5 (Ingen eller kun ringe tilbøjelighed til
Salt
støvflugt)
Virksomheden må opbevare, håndtere og transportere andre støvende materialer, hvis:
• disse materialer ikke er klassificeret som farlige stoffer eller blandinger,
• virksomheden har modtaget en skriftlig tilladelse fra tilsynsmyndigheden.
Hvis støvklassen på andre støvende materialer ikke er nævnt i Annex 8.4 i ”Reference
Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage” af juli 2006, bestemmer
tilsynsmyndigheden støvklassen.
Tilsynsmyndighedens kan bestemme, at støvende materialer skal overholde kravene til
andre støvklasser end ovennævnte, hvis (efter tilsynsmyndighedens vurdering) væsentlige
støvgener ikke kan undgås.
51. Oplag, håndtering og transport af støvende materialer i bulk skal overholde nedenstående
krav afhængig af støvklassen.
Krav til støvende materialer afhængig af
støvklasser
Oplag

S1

S2

S3

Støvende materialer må kun oplagres i lukkede
områder (silo, lagerhal, eller lignende). Ved udendørs
spild skal støvende materialer opsamles og fjernes
straks. Diffuse emissioner fra porte og udluftninger
skal undgås ved indendørs oplag. Ved indendørs
styrtning af støvende materialer fra transportbånd eller
transportsnegl, skal styrtning foregå gennem en tragt
eller lignende for at undgå støvspredning i
omgivelserne, eller skal der implementeres tiltag som
er lige så effektiv.
Ved udendørs oplag af støvende materialer må der ikke
kunne ses synligt støv i luften ved kilden. Hvis synligt
støv ved kilden ikke undgås eller kan undgås ved:
• at befugte de støvende materialer (vanding via
dyser, sprinkleranlæg),
• at anvende vindskærm/læforanstaltning eller
vandgardiner,
• at dække oplaget til (med presenning, mindre
støvende materialer eller lignende),
• at implementere andre tiltag i Miljøstyrelsens
Referencelaboratoriets ”Idékatalog til brug ved
regulering og kontrol af diffuse emissioner af
støv”, december 2008,
skal oplaget flytte til og foregå i lukkede områder (silo,
lagerhal, eller lignende).

X

X

X
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støvklasser
Virksomheden skal dagligt undersøge om udendørs
oplag af støvende materialer forårsager synligt støv
ved kilden. Resultaterne skal registreres i en
driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares på
virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig
for tilsynsmyndigheden.
Håndtering

S1

Udendørs håndtering af støvende materialer må ikke
foregå, hvis vindhastighed er mere end:

8
m/s

8
m/s

Ved udendørs håndtering af støvende materialer og
ved drift af en flishugger må der ikke kunne ses støv
med det blotte øje 2 meter fra kilden. Hvis synligt støv
2 meter fra kilden ikke undgås eller kan undgås ved:
• at befugte de støvende materialer (vanding via
dyser, sprinkleranlæg),
• at håndtere de støvende materialer i lukkede
systemer (lukkede grabs/skovle),
• at indskrænke faldhøjden til mindre end én
meter,
• at anvende vindskærm/læforanstaltning eller
vandgardiner,
• at implementere andre tiltag i Miljøstyrelsens
Referencelaboratoriets ”Idékatalog til brug ved
regulering og kontrol af diffuse emissioner af
støv”, december 2008,
skal håndteringen standses.
Transport

X

X

Transport skal foregå i lukkede systemer og
containere.
Transport skal så vidt muligt foregå i lukkede systemer
og containere.

X

Transport skal foregå i lukkede systemer og
containere, eller i overdækket lad/lastvogn.

S2

S3

S4

S5

X

X

14
m/s

20
m/s

20
m/s

X

X

X

X

X

X

X

52. Kørselsarealer og rabatter skal være befæstede. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af
driften, herunder ved fejning eller befugtning af kørevej, sikre, at der ikke aflejres synligt
støv.

2.2 Øvrige oplysninger
Køge Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning
for miljøskader2 har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.
Egenkontrol skal bekostes af virksomheden.

2

Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader.
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3 UDTALELSER
3.1 Virksomhedens bemærkninger
Den 16. september 2015 skrev Nicolai Schilling Ravn, Shipping.dk Køge A/S til os, at han mener
at træflis ikke hører til klasse S3, men derimod S5, og at der skal tilføjes savsmuld under S2.
Desuden oplyser han i forbindelse med afsnit 4.1, at træpiller ikke transporteres ikke ind via
bånd, men derimod via lastbil.
På grund af erfaringer med træflisoplag hos Junckers og Blue Point Pellets ApS vurderer vi indtil
videre, at træflis bør klassificeres som S4. P.t. omlaster virksomheden befugtet savsmuld (med
en fugtighed på omkring 50 %) på vegne af Blue Point Pellets Denmark ApS. Ifølge Hollandsk
litteratur (InfoMil (2012) "NeR; Netherlands Emission Regulations") skal savsmuld med en
fugtighed på mindst 44 % klassificeres som S4. Den Hollandske litteratur henviser til en ikke
nærmere specificeret EPA mikrovindtunnel undersøgelse. Derfor har vi tilføjet savsmuld med en
fugtighed på mindst 44 % som S4 i vilkår 50.
Ifølge Miljøstyrelsens Referencelaboratoriets ”Idékatalog til brug ved regulering og kontrol af
diffuse emissioner af støv”, december 2008 skal træpiller klassificeres som S3. Man må forvente,
at tørt savsmuld støver mere end træpiller. Støvklasse S2 materialer har en stor tilbøjelighed til
støvflugt, men kan befugtes. Vi antager, at I ikke ønsker at befugte jeres savsmuld (som
produkt). Derfor har vi klassificeret savsmuld som S1 i vilkår 50.
I afsnit 4.1 har vi ændret i teksten, at træpiller ikke transporteres ikke ind via bånd, men
derimod via lastbil.

3.2 VVM
Ansøgningen er vurderet i forhold til VVM-reglerne i i bekendtgørelse nr. 1335 om vurdering af
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
De ansøgte aktiviteter er ikke om fattet af VVM-reglerne.
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4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING
4.1 Luftforurening
Virksomheden transporterer, oplagrer og pakker kul, salt (hav- og stensalt) og træpiller og
smuld i bulk. Øst ved bygning S10 afsuges støv/smuld fra træpiller ved pakkerianlægget Støvet
renses p.t. ikke i posefiltre. Træpiller i bulk lastes desuden fra skib på lastbiler og køres ind og
tømmes i østvendt lager og sydvendt lager i hal S10. I det østvendte lager opbevares også
afsuget støv/smuld. Havsalt losses fra skib på kajen og køres til hal S10 med gummiged.
Stensalt transporteres ind på bånd. Træpiller transporteres ind via lastbil.
Det viste sig den 19. august 2015, at virksomheden håndterede læsket kalk i støvform på
havnen. Aktiviteten er ikke omfattet af Miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12,
4600 Køge dateret den 26. juni 2015.
Kommunen stiller i dette tillæg krav til opbevaring, håndtering og transport af støvende
materialer, som stammer fra Miljøstyrelsens Referencelaboratoriets ”Idékatalog til brug ved
regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv”, december 2008.
For at reducere den administrative byrde inkluderer tillægget en mulighed for håndtering af
andre støvende materialer i bulk i fremtiden uden at det nødvendigvis kræver et tillæg til
miljøgodkendelsen.

4.2 Spildevand
Virksomheden afleder sanitært spildevand til den kommunale spildevandskloak og tag- og
overfladevand til den kommunale regnvandskloak.
Miljøgodkendelsen af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge dateret den 26. juni 2015
indeholder krav til afledning af overfladevand og kræver bl.a. i vilkår 36:
”Gods skal håndteres og oplagres således, at det ikke kan afledes til kloak. Spild af
gods på udendørs arealer skal opsamles og fjernes straks.”

4.3 Konklusion
Kommunen vurderer, at virksomhedens påvirkning og risiko for påvirkning af miljøet er
acceptabel, hvis vilkårene i tillægget og miljøgodkendelsen overholdes.
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Bilag 1. Klagevejledning mv.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet
inden 4 uger fra dateringen af dette brev, dvs. senest den 2. november 2015.
Du klager digitalt via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Linket giver mulighed for at klage gennem www.borger.dk eller gennem virk.dk. Du logger
på ligesom du plejer, typisk med nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i
Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber.
Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at
klage digitalt på klageportalen kan læses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside:
www.nmkn.dk
En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med
de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.
Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.
Søgsmål
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige
bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over
afgørelsen til domstolene, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.
Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.
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Bilag 2. Underretning om afgørelsen
Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og
myndigheder om afgørelsen:
•
•
•
•
•
•

Køge Havn, Susanne Thilqvist, sth@koegehavn.dk
Embedslægeinstitutionen Sjælland (sundhedsstyrelsen), sjl@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkoege-sager@dn.dk
KER - Køge egnens renseanlæg samt øvrige renseanlæg,
torben.p@energiforsyningen.dk og frands@energiforsyningen.dk
Køge Kyst, Lisbet Østrup, lo@koegekyst.dk
Brand og Redning Køge, Klaus.hansen@koege.dk

Natur- og Miljøklagenævnets post skal fremsendes pr. e-mail. I de tilfælde, hvor Natur-og
Miljøklagenævnets journalnummer er kendt, bedes dette påført (gerne i emnefeltet). Officiel
post sendes til nmkn@nmkn.dk.
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