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Den 7. maj 2013

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport i 

forbindelse med udskiftning af eksisterende tromleroevask med en ny

Nordic Sugar Nykøbing har den 23. april 2013 søgt om at udskifte eksisterende 

tromleroevask med en ny med samme kapacitet og placering.

Formålet med udskiftningen af roevasken er blandt andet, at minimere 

sukkertabet i vasken ved at mindske opholdstiden for roerne under vask, og 

hermed forbedre lugtforholdene fra virksomhedens jordbassiner. 

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 151 træffer myndigheden afgørelse om, 
hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport eller supplerende 
basistilstandsrapport efter § 14, når der er modtaget ansøgning om godkendelse af 
en bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller ændring.

Nordic Sugar Nykøbing har i deres ansøgning vurderet, at der ikke skal udarbejdes 

en basistilstandsrapport fordi projektet ikke indebærer farlige stoffer, som vil 

kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på 

virksomhedens areal. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.

Afgørelse
Miljøstyrelsen vurderer, at Nordic Sugar Nykøbings ansøgning om udskiftning af 
eksisterende tromle-roevask ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af 
basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Ansøgningen 
omhandler alene en teknisk udskiftning, som ikke involverer 
relevante farlige stoffer, jf. § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

Høring
Udkast til afgørelse har ikke været fremsendt til Nordic Sugar Nykøbing, da 
virksomhed og myndighed har været enig i vurderingen af, hvorvidt der skal 
udarbejdes basistilstandsrapport. 

Guldborgsund har ikke haft noget at fremføre til godkendelsessagen, jf. udtalelse 
efter § 8 i godkendelsesbekendtgørelsen.
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Klagevejledning og annoncering
Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden 
administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 5.

Afgørelsen annonceres sammen med afgørelsen efter § 33, stk. 1.

Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen hos domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 1012.

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen 

72544362 

melso@mst.dk 
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