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Nordic Sugar Nykøbing 

Østerbrogade 2 

4800 Nykøbing F

Att: Hanne Lundsgaard 

hanne.lundsgaard@nordicsugar.com

Virksomheder

J.nr. MST-1270-00867

Ref. molut/bevch

Den 19. december 2013

Påbud om ændring af vilkår i forbindelse med fortsat deponering af 

roejord på Nordic Sugar Nykøbings depoter til roejord, beliggende på 

matr. Nr 1ø Hasselø Inddæmning, Nykøbing F

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nykøbing varsel om påbud om ændring 

af vilkår i ”Revideret miljøgodkendelse, Danisco Sugar Nykøbing, Depoter til 

roejord, Hasselø Nor, 6. december 2006”.

Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens §41, stk 11.

Vilkår 17 ændres til:

Der skal foretages monitering for udsivning fra deponeringsanlægget til 

Midterkanalen. 

Der skal foretages de angivne analyser. 

Prøvetagningslokalitet Analyseparametre

Midterkanalen opstrøms

Midterkanalen nedstrøms

Ph, Ledningsevne, tørstof, glødetab, klorid,
total-P, total-N, NH4-N, NVOC, NA, K, Mg,
Fe, Mn, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

Prøvetagning, test og analyser skal overholde de krav der er stillet i 

deponeringsbekendtgørelsens bilag 72.

Prøvetagningen skal ske 2 gange årligt, fordelt på perioderne

kampagne og mellemkampagne.

Prøvetagningslokaliteten fremgår af bilag 2 i ”Revideret miljøgodkendelse, 

Danisco Sugar Nykøbing, Depoter til roejord, Hasselø Nor, 6. december 2006”.

                                                            
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010.
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg. Lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 

2013.



2

Prøvene skal udtages som øjebliksprøver.

En sammenfatning af årets moniteringsprogram skal en gang årligt,

sammen med årsrapporten, sendes til tilsynsmyndigheden. Sammenfatningen skal 

indeholde årets analyseresultater, samt en databehandling af resultaterne med 

trendanalyser. Resultaterne skal formidles på grafisk overskuelig form, der gør det 

muligt at se udviklingen over årene.

Vilkår 19 og 20 annulleres 

Vilkår 23 ændres til:

Virksomheden skal etablere sikkerhedsstillelse, der skal kunne dække udgifterne 

til miljømæssigt forsvarlig nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlægget. 

Sikkerhedsstillelsen skal samlet udgøre 262.700 udregnet i 2006 priser.

Sikkerhedsstillelsen skal opbygges gradvist fra dags dato og frem til endelig 

nedlukning af deponeringsanlægget.

Sikkerhedsstillelsen skal ud fra en forudsætning om at der deponeres 210.00 m3 

jord fordeles på et grundbeløb på 1,25 kr pr m3

Sikkerhedsstillelsen skal opbygges/indbetales minimum en gang pr. år – senest 1. 

april – og skal svare til den mængde jord, der i løbet af det forgangne driftår er 

deponeret på anlægget.

Sikkerhedsstillelsen skal etableres som bankgaranti, med mindre andet aftales 

med tilsynsmyndigheden.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 20. november 2013 påbud om ændring af vilkår i 

forbindelse med fortsat deponering af roejord.

Nordic Sugar Nykøbing har kun haft redaktionelle bemærkninger.  

Baggrund for varsel om påbud

Storstrøms Amt reviderede 6. december 2006 godkendelse til deponering af 

roejord på baggrund af overgangsplan fremsendt at Danisco Sugar Nykøbing. 

Overgangsplanen blev fremsendt i overensstemmelse med krav i deponerings-

bekendtgørelsen. 

Amtet vurderede at anlægget havde kapacitet frem til 2049, men aktiviteten blev 

begrænset af at Nykøbing Falster Kommune havde meddelt tidsbegrænset 

landzonetilladelse gældende indtil kampagnen 2014.

Nordic Sugar Nykøbing ønsker forsat at deponere roejord indtil kapaciteten i 

anlægget er udnyttet. Guldborgsund Kommune har 12. april 2012 meddelt 

landzonetilladelse uden tidsbegrænsning til opfyldning af bassinerne til kote 4,5 

meter.

I ”Revideret miljøgodkendelse, Danisco Sugar Nykøbing, Depoter til roejord,

Hasselø Nor, 6. december 2006” blev anlæggets samlede kapacitet, vurderet. 

Godkendelsens tidsbegrænsning blev sat til kampagnen 2014, da 

landzonetilladelsen, meddelt af Nykøbing Falster Komme udløber. Det blev 

vurderet at hvis landzonetilladelsen forlænges, vil der være kapacitet til ca 43 års 

deponering.
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Det er Miljøstyrelsens vurdering at den resterende kapacitet kan udnyttes. Med 

dette påbud ændres eller slettes de vilkår, der er sat som følge af landzonetil-

ladelses tidsbegrænsning.

Der foretages ingen ændringer på anlægget i forbindelse med denne afgørelse. Der

er derfor ikke foretaget en vurdering efter VVM reglerne.

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af
 virksomheden
 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 meddelt 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 
Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 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. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 klageberettigelse 

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.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 

Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4363 eller 

molut@mst.dk.

http://www.mst.dk/
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Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk.

Med venlig hilsen

Morten Lützhøft-Madsen 

72 54 43 63 

molut@mst.dk 

Kopi til:

Guldborgsund kommune, kommunen@guldborgsund.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Greenpeace, (hoering@nordic.greenpeace.org)

Danmarks Sportfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:dn@dn.dk
http://www.mst.dk/

	QQQQQT20131219104611_2936270_PDF_CAPTIA.docx

