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Tidsbegrænset godkendelse til at forlænge perioden for udled-
ning af renset spildevand  
 
Nordic Sugar Nykøbing har den 17. februar 2012 søgt om at kunne udlede 
renset spildevand frem til den 1. maj 2012. 
 
I henhold til vilkår 1.4 i miljøgodkendelsen af 12. september 2000 skal ud-
ledningsperioden afsluttes den 15. marts. Udledning 1 er renset processpil-
devand, som overvejende består af vand fra sukkerroerne, der er brugt til at 
vaske roerne med. 
 
Afgørelse 
Hermed meddeler Miljøstyrelsen godkendelse til, at Nordic Sugar Nykøbing 
kan udlede renset spildvand (udledning 1) frem til den 1. maj 2012. 
 
Afgørelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Vurdering og begrundelse for afgørelsen 
Nordic Sugar har oplyst, at årsagen til at der er behov for at forlænge udled-
ningen er, at der er oparbejdet flere roer i kampagnen 2011/2012 end nor-
malt - og at den regnfulde sommer har gjort, at roernes vandindhold har 
været specielt højt. 
 
Nordic Sugar søgte i 2009 om godkendelse til at kunne udlede hele året. 
Sagsbehandlingen blev sat i bero, da man afventede en vandplan for den 
pågældende recipient Guldborgsund. Vandplanen1 er nu vedtaget. I henhold 
til vandplanen skal kvælstofbelastningen af Guldborgsund reduceres med 
101 tons/år i den første planperiode. Reduktionen skal foregå i landbruget 
og ved generelle virkemidler. 
 
I 2012 skal virksomhedens vilkår for spildevand revurderes, og i den forbin-
delse agter Miljøstyrelsen at genoptage sagabehandlingen af Nordic Sugar’s 
ønske om at kunne udlede renset spildevand hele året, eller alternativt at 
forlænge spildevandsperioden. 
 
Tidsfristen for hvornår udledningen skal ophøre blev fastsat i 2003, hvor 
spildevandets indhold af næringsstoffer mv. var større, end det er i dag. I 
dag renses spildevandet både for organisk stof og næringssalte. Nordic Su-

                                                
1 Vandplan 2010-2015 Smålandsfarvandet - Hovedvandopland 2.5 Vanddistrikt Sjælland 
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gar har estimeret, at grænseværdierne for, hvor meget der årligt må udledes 
af organisk stof og næringssalte, ikke overskrides ved en forlængelse af ud-
ledningsperioden.   
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at det renset spildevan-
det udledes og ikke henstår i jordbassinerne sommeren over for at undgå 
eventuelle lugtgener. 
 
Miljøstyrelsen har anmodet Naturstyrelsen om en vurdering af, om udled-
ningsperioden kan forlænges, uden at recipienten påvirkes væsentligt. 
 
Naturstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. De udta-
ler, at en forlængelse kan accepteres. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at Nordic Sugar kan 
udlede renset spildevand via udledning 1 frem til 1. maj 2012 uden risiko for 
en væsentlig påvirkning af recipienten Guldborgsund. 
 
Guldborgsund Kommune har udtalt at da ikke har myndighedskompetencen 
for recipienten og virksomheden, har de ingen bemærkninger til den ansøg-
te forlængelse af udledningsperioden. 
 
VVM – vurdering af virkninger på miljøet 
Nordic Sugar er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 7i Lev-
nedsmiddelindustrien ”sukkerfabrikker”. 
 
En ændring af vilkåret om, hvornår udledningen af spildevand skal ophøre, 
er omfattet af bilag 2 punkt 14, som lyder: Ændringer eller udvidelser af 
anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller bliver udført, 
når de kan være til skade for miljøet. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at udledning af renset spildevand frem til 1. maj 
ikke vil være til skade for miljøet. Det ansøgte skal derfor ikke behandles 
efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Miljøgodkendelse annonceres i Ugeavisen Guldborgsund den 3. april 2012 
og kan ses på www.mst.dk. 
 
Ansøgning om miljøgodkendelse har ikke været annonceret, idet Miljøsty-
relsen vurderer, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af virksomhe-
den. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 

http://www.mst.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller www.mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 1. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videre-
sender 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klage-
re, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets 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 klageberet-

tigelse 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 efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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Med venlig hilsen 
 
Mette Lumbye Sørensen 
Cand. scient. 
72 54 43 62 
melso@mst.dk 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Guldborgsund Kommune, (kommunen@guldborgsund.dk) 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, (sjl@sst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening, (dn@dn.dk) 
Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk) 
Greenpeace, (hoering@nordic.greenpeace.org) 
Danmarks Sportfiskerforbund, (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
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