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Nordic Sugar Nakskov
Tietgensvej 1
4900 Nakskov
   
  

Roskilde

J.nr. MST-1270-00807

Ref. melso/benjo

Den 11. september 2012

Godkendelse til at begynde kampagnen og udledning af 
spildevand den 13. september 2012 
     
Nordic Sugar Nakskov har telefonisk den 27. august 2012 søgt om at kunne 
begynde kampagnen den 13. september samt eventuel at udlede spildevand.

På grundlag af ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen 
hermed at kampagnen og udledning af spildevand kan begynde den 13. 
september 2012.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven.

Denne godkendelse udløber 15. september 2012.

Begrundelse for afgørelsen
Nordic Sugar Nakskov har søgt om at kunne begynde kampagnen og 
udledning af spildevand før den vilkårsfastsatte dato 15. september og 
eventuelt også udledning af spildevand. 

De har søgt om at begynde kampagnen og dermed levering af roer den 13. 
september 2012. Virksomheden begrunder ansøgningen om at begynde 
kampagnen 2 dage tidligere med, at det vil minimere risikoen for at skulle 
oparbejde frosne og rådne roer i slutningen af kampagnen. Det oplyses, at 
ved oparbejdning af frosne og rådne roer er der øget risiko for lugtgener fra 
spildevandet på grund af sukkertab.

Endvidere falder den 15. september i år på en lørdag, hvilket betyder, at det 
kan blive svært at få kørt roer nok til fabrikken til at kunne opretholde en 
optimal drift søndag og mandag, idet der ikke må leveres roer til fabrikken 
om søndagen. Virksomheden anfører, at en tidligere start kan afkorte 
længden af kampagnen og muligvis med mere end 2 dage. Der vil ikke være 
tale om at oparbejde flere roer end allerede godkendt, men alene om at 
fremskynde kampagnen.

Virksomheden ønsker også parallelt med opstart af produktionen at kunne 
udlede spildevand. Der produceres nyt spildevand ca. 2 dage efter 
produktionen er begyndt. Det er dog muligt at tilbageholde spildevand i 
virksomhedens holdebassiner, hvis udledning først kan påbegyndes 15. 
september 2012.
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VVM-bekendtgørelsen
Miljøstyrelsen har vurderet at en tidligere start på kampagnen og udledning 
af spillevand ikke falder ind under reglerne om VVM.

Udtalelser/høringssvar

Udtalelse fra andre myndigheder
Miljøstyrelsen har anmodet Lolland Kommune og Naturstyrelsen om en 
udtalelse til virksomhedens ansøgning. 

Naturstyrelsen har alene forholdt sig til den del af ansøgningen, der 
vedrører udledning af spildevand.

Hverken Lolland Kommune eller Naturstyrelsen har haft bemærkninger til 
det ansøgte.

Udtalelse fra borgere mv.
Ansøgningen om godkendelse har ikke været annonceret, fordi 
Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte ændring, af vilkår 2 i revurdering af 
29. august 2006 om, at kampagnen må begynde 15. september og vilkår 2.1 i 
godkendelse af 27. september 2002 om, at udledning af spildevand må 
påbegyndes 15. september, ikke er en væsentlig ændring, jf. 
godkendelsesbekendtgørelsens § 11 stk. 1, da der ikke er tale om en forøget 
forurening. 

Antallet af døgn hvor borgerne i Nakskov udsættes for eksempelvis støj og 
lugt fra virksomheden, vil ikke øges – og virksomheden må ikke oparbejde 
flere roer end, hvad de allerede har godkendelse til.

Ukast til afgørelse har været sendt i høring hos borgerne i Nakskov, jf. 
forvaltningslovens § 19. Da det ikke har været muligt at identificere særligt 
berørte borgere, er høringen gennemført ved annoncering i Extra Posten 
Lolland den 3. september 2012. 

Ved høringsfristen udløb den 11. september kl. 16 var der ikke modtaget 
høringssvar.

Udtalelse fra virksomheden
Nordic Sugar Nakskov har ikke haft bemærkninger til Miljøstyrelsens 
udkast til afgørelse.

Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Miljøgodkendelsen
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet 

 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
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 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 skal sendes til Miljøstyrelsen 
Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 10. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Roskilde 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 på-
begynder 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. 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence. 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet.

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, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget 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 
mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.
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Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved 
domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har 
offentliggjort afgørelsen.

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen 
72544362 
melso@mst.dk 

Kopi til: 
Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo (lolland@lolland.dk)
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø (sjl@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
(dn@dn.dk)
Friluftsrådet att. Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg
(fr@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.
(natur@dof.dk)
Greenpeace, hoering@nordic.greenpeace.org
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
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