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Skema til brug for screening (VVM-pligt) – DeNox-anlæg med tilhørende tank på Nordic Sugar Nakskov

VVM Myndighed

Basis oplysninger Tekst

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet består i etablering og drift af et nyt såkaldt SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) anlæg, hvis formål er at reducere NOx koncentrationen i 

afkastet fra kedler på Nordic Sugar Nakskov. SNCR anlægget består af en lagertank, hvorfra der pumpes urea-opløsning til en fortyndings- og 

fordråbningsenhed, hvor der fortyndes med  procesvand og tilsættes trykluft, og videre til en eller flere injektionslanser, som er placeret i kedler.

Lagertank placeres udendørs ved kedelhus.

Urea reagerer med NOx og ilt i det varme afkast og danner frit kvælstof, kuldioxid og vand. Herved nedbringes afkastluftens NOx koncentration. Formålet 

er at sikre, at miljøgodkendelsens grænseværdi for NOx koncentration overholdes.
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Navn og adresse på bygherre Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Kvalitets- og miljøchef Ole Knudsen

tlf. +45 54 91 46 24, mobil +45 24 69 86 24, mail ole.knudsen@nordicsugar.com

Projektets placering På fabriksområde

Sukkerfabrikken Nordic Sugar Nakskov ligger i den østlige del af Nakskov by tæt på centerområdet. Den er omgivet af bolig-

og erhvervsområder. Virksomhedens areal er omfattet af matr. nr. 1q, Krukholm, Nakskov Jorder samt 10b, 68ar, 68b, 68 

bs, 68bu, 787, 779a Nakskov bygrunde.

Planforholdene for fabrikken fremgår af Kommuneplan for Lolland 2010-2022 og lokalplan E5-2 fra 1999. 

Fabrikken på Tietgensvej ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland. 

Projektet berører følgende kommuner Lolland Kommune
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Oversigtskort i målestok
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Kortbilag i målestok
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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

Bilag 2 7i

Ikke 

relevant

Ja Bør 

undersøges

Nej Tekst

Anlæggets karakteristika:

1. Arealbehovet i ha: 0,001 ha

Anlæg bygges på virksomhedens område 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: X

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 10 m2 deNox og tank på 40m3 (6,5 m høj og 2,8 i diameter)

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 7 m

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

Hjælpestof: 45 % urea-opløsning, opbevares  i 40 m3 tank

Der forventes et forbrug på 50 kg urea-opløsning per time (konc. 45% w/w), 400 kg procesvand per 

time og 124 kg trykluft per time.

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: Ikke strækningsanlæg

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Ikke strækningsanlæg

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:

   I anlægsfasen:
Materiale og komponenter til opførelse af deNOx-anlæg, tank mv.
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  I driftsfasen:

Hjælpestof: urea-opløsning, forbrug op til 1200 kg/dag.

9. Behov for vand – kvalitet og mængde: 
    

     I anlægsfasen:

    I driftsfasen: 400 kg procesvand/time

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet: 

X

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: 
    
       Farligt affald:
   
      Andet affald:
  
      Spildevand:

Ingen affald

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

X

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: X Virksomheden har lempede grænseværdier for støj, men der forventes ikke ændringer i 
støjbelastningen. Der forventes en tankbil med urea højest hver 10 dag i kampagnen, hvilket 
vurderes at være ubetydelig i forhold til antallet af roetransporter.

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for 
luftforurening:

X Der er gennemført OML beregning for NH3. B-værdien for NH3 er overholdt med god margin.

NOx udledningen reduceres betydeligt.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: X

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: X

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: X

18. Vil anlægget give anledning til lysgener: X
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19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko 
for uheld: 

X Virksomheden er ikke omfattet af risikobek.

Anlæggets placering

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: 

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

X

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: X

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

X

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

X

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: X Etablering af DeNox- anlægget indebærer samlet set en reduktion af NOX-emission fra 
sukkerfabrikken og dermed også en reduktion af den luftbårne kvælstofpåvirkning af
Nakskov Fjord og Inderfjord. Der vil derfor være en beskeden positiv påvirkning af sårbare 
vådområder.

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: X

27. Forudsætter anlægget rydning af skov: X

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

X

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: X

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 Nationalt
Reduktion af NOx emissionen påvirker den nationale opgørelse af den luftbårne 
kvælstofbelastning positivt.

Internationalt (2000):
Der sker en reduktion af den luftbårne kvælstofpåvirkning af Natura 2000 nr. 179 Nakskov 
Fjord og Inderfjord, hvilket vil bidrage til vandplanernes indsatprogrammer om reduktion af 
kvælstofbelastningen. 

Beskyttede arter:
Natura 2000 nr. 179 omfatter fuglebeskyttelsesområde nr. 88, habitatområde nr. 158 og 
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Ramsar område nr. 23.  Samt et nyt udlagt område, N2000 nr. 251 Femer Bælt til 
beskyttelse af marsvin.
Det forventes ikke at projektet kan påvirke de nævnte områder eller arter, da der er tale om 
en reduktion i udledningen af NOx.

Rødlistearter:
Lolland Kommune har oplyst, at de ikke er bekendt med bilag 4 arter på fabrikkens område.

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

      Overfladevandt:    
     
      Grundvand:
  
      Naturområder:

      Boligområder (støj/lys og Luft):

x Overfladevand:
Reduktionen af NOx-emissionen bevirker en beskeden reduktion af nedvaskningen af den 
luftbårne kvælstof i overfladevandet af Nakskovfjord og Inderfjord.

Eventuelt spild af urea vil ledes til virksomhedens jordbassiner og til 
spildevandsrenseanlæg. Det er muligt at stoppe for udledningen af spildevand til recipient 
ved større uheld.

Grundvand:

Fabrikken ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og uden for 

indvindingsopland. 

Naturområder:

En beskeden reduktion i NOx-emissionen vil have positiv indvirkning på naturområder.

Boligområde:

B-værdien for NH3 er overholdt. Ingen øgning i støjbelastningen.

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: X Etableres på virksomhedens område i Nakskov by
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33. Kan anlægget påvirke:

      Historiske landskabstræk:
     
      Kulturelle landskabstræk:

      Arkæologiske værdier/landskabstræk:

      Æstetiske landskabstræk:

     Geologiske landskabstræk:

X
X

X

X

X

Anlægget etableres på fabrikken område og vil indgå i landskabet på linje med 
virksomhedens øvrige anlæg og tanke.

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning     

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

X

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

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

x

36. Er der andre kumulative forhold? x

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: Reduktionen af den luftbårne NOx-emission vil påvirke et større område omkring fabrikken 
positiv og have en lille positiv indflydelse på den nationale opgørelse af kvælstofdeposition.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Ingen

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen X Mindre bidrag til atmosfære NOx

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: X Mindre bidrag til atmosfære NOx

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –
   
      Enkeltvis:

     Eller samlet:

x Enkeltvis:
Reduktionen i NOx-emissionen vurderes at være en væsentlig ændring
Oplag og brug af urea vurderes ikke at være væsentlig.

Eller samlet:
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En samlet vurdering af de ændrede miljøpåvirkninger ændrer ikke 
væsentlighedsvurderingerne af den enkelte ændring ovenfor.

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: X Nej, den samlede miljøpåvirkning må overordnet vurderes at være simpel.

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: X Der er stor sandsynlighed for en positiv miljøpåvirkning, idet NOx emmission reduceres. 
Der er ikke stor sandsynlighed for en negativ påvirkning.

45. Er påvirkningen af miljøet –

      Varig:

      Hyppig:

      Reversibel:

X

Varig: 
Sukkerfabrikken og dermed deNox-anlægget forventes at være i drift i en lang årrække og 
dermed vil der være tale om en varig positiv effekt på Nox-emissionen.

Hyppig:
DeNox-anlægget vil være i drift hele døgnet rundt  indtil ophør af spildevandskampagnen.

Reversibel:
Der vurderes ikke at være irreversible effekter, idet evt. spild af urea omsættes i 
spildevandsrenseanlægget eller tilbageholdes før udledning til recipient.
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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:__________________13. august 2013_________ Sagsbehandler:_______Mette Lumbye Sørensen____________________________________
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