
 

Roskilde 
J.nr. MST-1274-00052 
Ref. kalar/irbha 
Den 3. august 2012 

 

   
   Inter Terminals SGOT ApS 
   Holtengårdsvej 25 
   4230 skælskør 
 
   
  

 

 
 
 
Afgørelse om at etablering af ny dampcentral ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. maj 2012 modtaget jeres ansøgning om 
miljøgodkendelse om etablering af ny dampcentral på Inter Terminals 
SGOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør. 
 
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. 
 
Dampcentralens påvirkning af miljøet er mindre betydende, da har 
dokumenteret, at emissionerne kan overholde de eksisterende 
grænseværdier og ikke bidrager til yderligere belastning i området.  
Screeningen fremgår af vedlagte screeningsskema. 
 
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. 
 
Dampanlægget er omfattet af bilag 2, punkt 3a, Industrianlæg til produktion 
af damp, mv. i nævnte bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Slagelse Kommune og 
Naturstyrelsen  
 
Kommunens og andres kommentarer 
Slagelse Kommune mener at ændringen kan rummes inden den 
eksisterende lokalplan, så Kommunen har den 5. juli 2012 givet en 
dispensation fra lokalplanen. 
Naturstyrelsen har udtalt at den maksimale udledning af forfor, som vil 
forekomme er uden betydning for vandmiljøet. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
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Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på:  

• Natura 2000-område nr. 162 "Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø" 

• Fuglebeskyttelsesområde nr. F95, Skælskør Nor, Skælskør Fjord og 
Gammelsø, beliggende mod nord 

• Fuglebeskyttelsesområde nr. F96, Farvandet mellem Skælskør 
Fjord og Glænø, beliggende mod øst, syd og vest 

• EF-Habitatområde nr. H143, Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø, beliggende mod nord, syd og vest samt 

• Ramsar-område nr. 19, Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 
med strandenge, beliggende mod nord, syd, øst og vest 

 
Det er 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 de nævnte områder.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i ansøgningen om 
miljøgodkendelse af anlægget, som I har beskrevet for MST og på 
baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på 
screeningstidspunktet.  
 
Vurdering 
Der har været produceret damp på nabomatriklen og den ophører, da 
anlægget lukkes. Etableringen af dampanlægget er en nulløsning ift. CO- 
og NOx-udledningen, da set ud fra et plan- og naturmæssig vinkel vil 
belastningen være uændret, da der hele tiden har været produceret den 
samme mængde damp i området. 
 
Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat grænser for hvor meget fosfor, der 
må udledes til Agersøsund, så tilførslen af næringsstoffer til vandområdet er 
acceptable i forhold til områdets målsætning. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget ikke påvirke eller hindre at 
naturtyperne og arterne der er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 
området kan opnå en gunstig bevaringsstatus. 
 
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. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 3. august 2012  
  
 
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 
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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 direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 
København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af 
klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er 
modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsen afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Larsen  
72 54 43 55  
kalar@mst.dk 
 
Bilag: Screeningsnotat 
 
 
Kopi til: 

• Slagelse Kommune 
• dn@dn.dk 
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