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Afgørelse om at etablering og drift af deNOx-anlæg med tilhørende 

tank til urea ikke er VVM-pligtigt

Miljøstyrelsen har den 2. august 2103 modtaget jeres anmeldelse via Lolland 

Kommune om etablering og drift af et deNox anlæg til reduktion af NOx i afkast 

fra virksomhedens kedler. Ansøgningen omhandler også opstilling af en 40 m3

tank til opbevaring af urea, som skal anvendes i NOx reduktionen.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er 

truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 

15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 

i medfør af lov om planlægning.

Projektet består i etablering og drift af et 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 ureaopløsning 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.

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 

ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen.

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Nordic Sugar Nakskov producerer sukker af sukkerroer og er dermed omfattet af 

bilag 2 punkt 7i Sukkerfabrikker. Etablering af deNOx-anlæg med tilhørende tank 
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til urea er omfattet af bilag 2, punkt 14 ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 

1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan 

være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).

Lolland Kommune har sammen med fremsendelse af Nordic Sugar Nakskovs 

anmeldelse i hht. VVM-bekendtgørelsen og ansøgning om miljøgodkendelse 

oplyst, at projektet kan indeholdes i den gældende planlægning for 

sukkerfabrikkens område.

Lolland Kommune hat oplyst, at de ikke har kendskab til bilag IV-arter inden for 

det område, der kan påvirkes af projektet.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

En del af Langelandsbæltet er medtaget i Natura 2000-plan (2009-2015) nr. 179 

Nakskov Fjord og Inderfjord. Nakskov Fjord og Inderfjord er udlagt som Natura 

2000 område. Det drejer sig om fuglebeskyttelsesområde nr. 88, habitatområde 

nr. 158 og Ramsar område nr. 23. 

Natura 2000-området omfatter Nakskov Fjord, bortset fra den østligste del, samt 

et havareal umiddelbart vest for fjorden. Desuden indgår Nakskov Indrefjord, der 

er en brakvandssø syd for Nakskov med forbindelse til fjorden via sluseporte. 

Natura 2000-området har et samlet areal på 8.561 ha, hvoraf 7.574 ha er 

havområder.

Området er udpeget for at beskytte en lang række naturtyper og arter, særligt kyst-

og havnaturtyper samt vandfugle. Næringsstofbelastning fra omgivende land er et 

generelt problem i fjorden, især i lukkede kystlaguner, hvor der er udbredt vækst 

af trådalger.

Der er udlagt et nyt Natura 2000-område i nærheden, N2000 nr. 251 Femer Bælt. 

Området er endnu ikke beskrevet, men udpeget for at beskytte forekomsten af 

marsvin i området. Der vil blive udarbejdet en plan senest i forbindelse med anden 

planperiode.

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 

på Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord, jf. bekendtgørelse 

nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet 

ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne 

påvirke Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord væsentligt eller 

kan påvirke bilag 4 arter. 

DeNOx-anlægget vil være med til at reducere udledningen af NOx til luften og 

dermed den luftbårne kvælstofvirkning. Der kan være risiko for slip af ammoniak i 

forbindelse med dosering af urea, men et eventuelt bidrag af kvælstof vurderes at 

være mindre end, hvad bidraget er i dag, hvor der ikke renses for NOx. Et 

eventuelt brud på tank til opbevaring af urea, eller spild i forbindelse med 

håndtering vurderes ikke at kunne påvirke recipienten, idet overfladevand ledes til 

virksomhedens jordbassiner før udledning til Femern Bælt. Udledningen til 

recipient fra jordbassinerne kan afbrydes i tilfælde af uheld.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 

for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 

gældende på screeningstidspunktet. 
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Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 

bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-

pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 

påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 

grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede. 

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 15. august 2013. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 

spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 

jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 

Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk

Klagen skal være modtaget senest den 12. september 2013 inden kl. 16.00. 

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en 

udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 

opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 

modtagelsen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
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.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen 

72 54 43 62 

melso@mst.dk 
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Kopi til:

Lolland@lolland.dk

dn@dn.dk

Bilag: Screeningsnotat
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