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Miljøgodkendelse til forsat drift af farmingprojekt 

 

Nordic Sugar Nykøbing har søgt om godkendelse til at fortsætte projekt med 

udlægning af roejord, som er opgravet fra virksomhedens deponeringsanlæg, på et 

mindre landbrugsareal ejet af virksomheden. Arealet er beliggende umiddelbart i 

tilknytning til deponeringsanlægget. 

 

I 2004 meddelte Storstrøms Amt godkendelse til ovenstående. Godkendelsen blev 

tidsbegrænset til 31. december 2013, fordi den daværende Nykøbing Kommune 

havde meddelt en landzonetilladelse gældende for 10 år. Guldborgsund Kommune 

har den 12. april 2012 meddelt en permanent landzonetilladelse til at 

terrænregulere området til kote 4,5 m. 

 

Der er med denne afgørelse alene tale om at ophæve vilkår 1 i godkendelse af 15. 

marts 2004 om forsøg med genbrug af roejord på areal på Hasselø Nor. Det 

fremgår af vilkår 1, at godkendelsen udløber 31. december 2013. 

 
Afgørelse 
Hermed meddeler Miljøstyrelsen godkendelse til, at Nordic Sugar 
Nykøbing kan fortsætte farmingprojekt som hidtil, og som miljøgodkendt i 
godkendelse af 15. marts 2004 om forsøg med genbrug af roejord på areal på 
Hasselø Nor. 
 

Godkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og ved 

bortfald af vilkår 1 i ovennævnte godkendelse. 

 

Vurdering og begrundelse for afgørelsen 

Nordic Sugar Nykøbing søgte i 2004 første gang godkendelse til at opgrave roejord 

fra virksomhedens jordbassiner og efterfølgende udlægge jorden på et landbrugs-

areal ejet af virksomheden, og beliggende i nær tilknytning til jordbassiner.  

 

Virksomheden søgte på opfordring af det daværende Storstrøms Amt, som så et 

problem i, at roejorden i al fremtid skulle deponeres, idet der er tale om meget 

store mængder årligt, hvilket giver en udfordring mht. at skaffe deponeringsplads 

til jorden – og samtidig er det vigtigt, at der hele tiden er fri volumen i jordbas-

sinerne til, at jorden løbende kan bundfældes fra spildevandet. Miljøgodkendelsen 

blev som tidligere nævnt meddelt for en periode på 10 år som følge af den 

tidsbegrænsede landzonetilladelse. 
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Nordic Sugar Nykøbing ønskede i første omgang at undersøge jordens 

dyrkningstekniske egenskaber, da måden, jorden tilføres jordbassinerne og 

efterfølgende bundfældes, gør, at jorden fraktioneres i fine og grove partikler. 

 

Nordic Sugar Nykøbing oplyser, at der fremover vil være behov for at uddybe disse 

undersøgelser – og man ønsker at udvikle fyldmetodikken af jordbassinerne med 

henblik på at opnå en struktur af den opgravede roejord, der kan tilfredsstille både 

transport - og udspredningssituationen. Det fremgår af ansøgningen, at Nordic 

Sugar Nykøbing allerede har indledt forsøg med at ændre på fyldeprocessen i 

bassinerne, således at fylderøret kan flyttes rundt i hele bassinet for at modvirke 

den nævnte partikelfordeling, men at der på nuværende tidspunkt ikke er set den 

fulde virkning af dette tiltag. 

 

Miljøstyrelsen er enig i, at det bør undersøges, om det på nogen måde er muligt, at 

roejorden ikke deponeres, dels fordi egnede arealer til deponering bør reserveres 

til affald, som absolut ikke kan håndteres anderledes – og dels med baggrund i 

regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” fra 2013, hvor det fremgår, 

at affald skal ses som en ressource, der skal anvendes bedst muligt. Miljøstyrelsen 

vurderer, at Nordic Sugar Nykøbings farmingprojekt er en begyndende bevægelse 

henimod ikke at se roejorden som affald, der skal deponeres, men som en 

ressource, der kan anvendes.  

 

Miljøstyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at der med denne miljøgodkendelse 

ikke meddeles godkendelse til, at roejorden kan udspredes udenfor arealet 

omfattet af denne afgørelse, arealet fremgår af bilag i den oprindelige godkendelse. 

Herudover gør styrelsen opmærksom på, at farmingprojektet skal gennemføres 

som beskrevet i godkendelsen fra 2004 og på samme vilkår – undtaget vilkår 1, 

som bortfalder ved meddelelse af denne afgørelse. 

 
VVM – vurdering af virkninger på miljøet 
Nordic Sugar er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 7i 
Levnedsmiddelindustrien ”sukkerfabrikker”. Bortfald af vilkår 1, som gør 
godkendelsen permanent, 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 denne ændring ikke vil være til skade for miljøet. Det 
ansøgte skal derfor ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Udtalelse fra virksomheden og andre myndigheder 
Guldborgsund Kommune 
Ansøgning om at fortsætte farmingprojektet har været fremsendt til Guldborgsund 
Kommune. Kommunen har ikke haft bemærkninger til det ansøgte. 

 
NaturErhvervstyrelsen 
Da FødevarerErhvervstyrelsen tidligere i forbindelse med en anden ansøgning har 
udtrykt bekymring om tilbageførelse af roejord til landbrugsarealer, har 
Miljøstyrelsen anmodet om en udtalelse til nærværende ansøgning og 
godkendelse. 
 
NaturErhvervsstyrelsen har den 6. december 2013 sendt en udtalelse, som 
Miljøstyrelsen efterfølgende har fået uddybet telefonisk. NaturErhvervstyrelsen 
henviser til en rapport udarbejdet på foranledning af Plantedirektoratet tilbage i 
1997, som konkluderer, at jord fra industriel forarbejdning af sukkerroer og 
rødbeder ikke må anvendes til jordbrugsformål. I Danmark har der tidligere været 
etableret en beskyttet zone i forhold til roesygdommen rhizomania for at begrænse 
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udbredelsen af sygdommen. Den beskyttede zone er på nuværende tidspunkt 
ophævet.  
 
NaturErhvervstyrelsen har udtalt, at man ikke har indvendinger mod det projekt, 
som Nordic Sugar søger miljøgodkendelse til, men at hvis det kommer på tale, at 
roejorden skal tilbageføres til eksempelvis landbrugsjord, skal der i den 
forbindelse på ny tages stilling til udbringning af jorden, og det skal klart fremgå, 
at der er risiko for, at jorden indeholder rhizomania. Den enkelte landmand skal i 
den forbindelse oplyses om dette forhold. Miljøstyrelsen gjorde gældende, at det 
måske slet ikke vil være aktuelt, at jorden bliver tilbageført til enkelte landmænd, 
men at det vil være mere sandsynligt, at jorden vil blive anvendt i større bygge- og 
anlægsprojekter, hvor de logistiske og økonomiske forhold vil være bæredygtige. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Miljøgodkendelsen annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk. 
 
Ansøgning om miljøgodkendelse har ikke været annonceret, idet 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af 
virksomheden. 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
ansøgeren 
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
kommunalbestyrelsen 
Sundhedsstyrelsen 
landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret 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 
underretning om afgørelsen 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1404 København K eller ros@mst.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2014 inden kl. 16.00. 

 
Miljøstyrelsen Virksomheder videresender 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke 
check eller kontanter.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist 
på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
 
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. 
 
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 

http://www.mst.dk/
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Klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
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. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre 
eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 

inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Lumbye Sørensen  

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) 
NaturErhvervstyrelsen (mail@naturerhverv.dk) 

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk

