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Virksomheder 
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Den 3. april 2020 

Afgørelse om, at etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra ind-
fyringen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-plig-
tigt)  
 
Miljøstyrelsen har den 4. december 2019 modtaget jeres ansøgning via BOM om 
etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen. Endvidere har virk-
somheden fremsendt yderligere oplysninger, senest 24. februar 2020. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurde-
ring (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 
 
Begrundelse 
I afgørelsen er det især lagt vægt på:  

- at projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset,  
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder, herunder be-

skyttede vandløb  
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter.  

 

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 
gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 
fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be-
føjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2. Ansøgningen 
er vedlagt som bilag B. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1225 af 25. oktober 2018 

2Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, program-

mer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 
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Projekt om etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen er omfattet 
af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.  
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Guldborgsund Kommune.  
 
Kommunens og andres kommentarer: 
Guldborgsund Kommune har den 4. marts 2020 oplyst, at SWS ligger i byzone i lo-
kalplanlagt erhvervsområde. PlanID 1031944, plannr. NRA BV 2,1. 
 
Kommunen oplyser endvidere, at der inden for det område, der kan påvirkes af 
projektet, ikke er kendskab til bilag IV-arter, men at der i findes en sø, omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Ud fra de givne oplysninger har Guldborgsund Kommune vurderet, at det ansøgte 
ikke vil påvirke nærområdet i negativ retning. Der vurderes således, at der ikke vil 
være påvirkning af Natura 2000 områder, bilag IV arter, § 3 områder, fredninger, 
trafikbelastning, spildevand, støj, planforhold, vandplaner eller andre forhold i 
nærområdet. 
 
Natura 2000-områder  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper 
i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.  
Projektet vurderes ikke at kunne have nogen væsentlig påvirkning på arter eller na-
turtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.  
 
Bilag IV-arter 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge le-
vesteder for bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-ar-
ter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vurderes at kunne påvirke bilag IV arter væsentligt. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 
på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 
om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 
jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 
#dato  
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 
følger af lovgivningen. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig in-
teresse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 
som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-
gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-
menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-
vurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 1. maj 2020.  
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-
stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 
miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-
gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu-
lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsæt-
tende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan på-
byde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 
 
Med venlig hilsen 

 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
72544247  
johje@mst.dk  
 
 
Kopi til: 
Guldborgsund Kommune, mewol@guldborgsund.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
NOAH, noah@noah.dk 
 
Bilag: 
Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema   
Bilag B: Bygherres ansøgning 



 

 
 

 

Bilag A.  
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Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)  

Projektnavn: Special Waste System, etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen, 2019 - 12404 

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 
1225 af 25/10/2018). 

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. 

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. 

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at 
kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for krav 
om miljøvurdering (VVM-pligt) og ”grøn” en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet 
ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 

Ansøgning modtaget den 4. december 2019 og supplerende oplysninger 
den 24. februar 2020. 

 

Myndighedsvurdering 
 

Projektbeskrivelse Se ansøgning efter VVM-reglerne. 
 
Special Waste Solutions ønsker at etablerer et posefilter/kulfilter til 
diffus røg fra indfyringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Virksomheden er omfattet af Bilag 1, 
Listepunkt 5.2.b, Affaldshåndtering, 
Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i 
affaldsforbrændingsanlæg eller 
affaldsmedforbrændingsanlæg, jf. 
Godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
 
Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 13a i 
miljøvurderingsloven, da der er tale 
om en ændring af et eksisterende anlæg 
opført på bilag1: punkt 9: Anlæg til 
bortskaffelse af farligt affald ved 
forbrænding, kemisk behandling (som 
defineret i bilag I til Europa- Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald, afsnit D9) eller 
deponering i jorden som defineret i artikel 
3, nr. 2, i det nævnte direktiv. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

 - Se ansøgning. 
 

Ingen bemærkninger. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherres kontaktperson 

 - Se ansøgning. 
 

Ingen bemærkninger. 
 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav  - Se ansøgning. 
 

Ingen bemærkninger. 
Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, som 
projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 
projektet) 

 - Se ansøgning. 
  

 
Guldborgsund Kommune er berørt 
myndighed og Miljøstyrelsen har foretaget 
en høring af kommunen. 
 
  

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 
skal angives) 

 - Se ansøgning. 
 

Ingen bemærkninger. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 

Ansøgning modtaget den 4. december 2019 og supplerende oplysninger 
den 24. februar 2020. 

 

Myndighedsvurdering 
 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

 - Se ansøgning. 
 

Ingen bemærkninger. 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  
Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

- -X Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-
pligtigt). 

 
Ingen bemærkninger. 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

-X - Pkt. 13 a) på bilag 2:  
”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 
1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er 
udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige 
skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, 
som ikke er omfattet af bilag 1).” 

 
Ingen bemærkninger. 

 

Anmelders oplysninger 
 

 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

. 
 

Se ansøgning efter 
VVM-reglerne. 
 

 
Bygherre ejer de berørte arealer. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering   Se ansøgning efter 
VVM-reglerne 

 
Det eksisterende kontrolrum udvides, og posefilter/kulfilter vil blive opsat på en repos 
ovenpå dette. 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2   
 

  

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
  

 
  

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 

 
Se ansøgning efter 
VVM-reglerne. 
 

 
Der vil ikke være behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen. 
 
 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 
meget i m 
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Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 

  
 

Projektets maksimale bygningshøjde er ca. 6 m. 

Projektets bebyggede areal i m2   
 

  
Projektets nye befæstede areal i m2   

 
  

Projektets samlede bygningsmasse i m3   
  

Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

  
 

  

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 

  Se ansøgning efter 
VVM-reglerne. 
 

 
Der vil være et lille behov for råstoffer på lokaliteten i forbindelse med etablering af et 
posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen. 
 
 
 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 

 
 

Vandmængde i anlægsperioden  
 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden  
 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden   
 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 
søer, hav i anlægsperioden 

  
 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå 

  
 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 
ind og ud samt angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet 
i driftsfasen: 

Se 
ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 
 

Se ansøgning efter 
VVM-reglerne. 
 

 
Der dannes ingen restprodukter, udover flyveaske og brugt aktivt kul fra rensning af diffus 
røg fra indfyringen. 
 
Aktivt kul bruges på virksomheden i forvejen og restprodukter i form af flyveaske og brugt 
aktivt kul opbevares på virksomheden i forvejen. 
  
Kapaciteten til behandling af affald på forbrændingsanlægget vil ikke blive berørt af 
nærværende projekt. 
 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen   
 

  

Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 
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Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen   
 

  

Vandmængde i driftsfasen   
 

  

6. Affaldstype, spildevand og overfladevand 
og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 

   - 
 

Der anvendes ikke vand i driftsfasen. 
Regnvand fra befæstet areal afledes iht. tilslutningstilladelse. 
 

Farligt affald:   
 

Andet affald:   
 

Spildevand til renseanlæg:   
 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 
sø, hav: 

  

Håndtering af regnvand:   
 

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?  

 
X  - 

 
Ingen bemærkninger. 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af standardvilkår? 

 
X - 

 
Ingen bemærkninger. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår? 

  
- 

 
Ikke relevant. 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

X 
 

 
- 

 
Virksomheden er omfattet af: 
WI - Waste Incineration 
WT - Waste Treatment 
EFS - Emissions From Storage 
Projektet som sådan er ikke omfattet af et BREF-dokument. 
 
Virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af BREF-noten for affaldsforbrænding (Waste 
Incineration, WI). 
 
Virksomheder der er omfattet af en BREF-note, har pligt til at overholde de nye krav senest 
4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. 

For SWS er BAT konklusionerne offentliggjort den 3. december 2019. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

X 
 

- 
 

Ingen bemærkninger. 

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

 
X - 

 
Ingen bemærkninger. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

  
- 

 
Ikke relevant. 
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14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

X 
 

Se ansøgning efter 
VVM-reglerne. 
 

 
Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 
Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 3, 1996 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

- 
 

Virksomheden oplyser, at der ikke vil være væsentlig støjemission under drift af anlægget. 
Anlægget vil blive yderligere lydisoleret efter montering. 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 
udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

- 
 

Filterarrangementet vil ikke være omfattet af separate støjvilkår, men skal indgå i 
støjgrænserne for den samlede virksomhed, der er fastlagt i den gældende godkendelse, 
(revurdering) af generelle miljøforhold dateret 26. juni 2006. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

X 
 

- 
 

Projektet er omfattet af ”Luftvejledningen", vejledning nr. 2/2001.  
 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

X 
 

 
- 

 
Der forekommer ikke punktemissioner under anlægsarbejdet udover fra anvendte 
entreprenørmaskiner. 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger 
om de indvirkninger, projektet kan forventes 
at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

X 
 

- 
 

Den udsugede luft fra indfyringen udledes gennem både posefilter og kulfilter. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

 
X - 

 
Projektet forventes ikke at give anledning til støvgener.   

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
  

 
  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

 
X - 

 
Ingen bemærkninger. 

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
  

 
 

  

22. Vil projektet som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

 
X 
 

- 
 

Ingen bemærkninger. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Nej Tekst 
 

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

X 
 

Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 
Ingen bemærkninger. 
 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

 
X 
 

- 
 

Ingen bemærkninger. 
 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

 
X  - 

 
Ingen bemærkninger. 
 

27. Vil projektet kunne udgøre en 
hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
X  - 

 
Ingen bemærkninger. 
 

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

 
X - 

 
Ingen bemærkninger. 

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov? (skov er et bevokset areal 
med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede 
træer, og arealet er større end ½ ha 
og mere end 20 m bredt.) 

 
X Se ansøgning efter VVM-

reglerne. 

 
Ingen bemærkninger. 

30. Vil projektet være i strid med 
eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 
X - 

 
Ingen fredningssager på arealet. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste beskyttede naturtype i 

  
- 

 
Der er ca. 60 meter i luftlinje mod sydøst til en sø (regnvandsbassin). 

I anlægsperioden? 
  

 
  

I driftsfasen? 
  

 
 

  
23. Er projektet omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 
X  - 

 
SWS er med det nuværende oplag ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Nej Tekst 
 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. 

32. Er der forekomst af beskyttede 
arter og i givet fald hvilke? 

 
X - 

 
Guldborgsund Kommune har besigtiget regnvandsbassinet 17. juni 2015 og fundet de 
fredede arter padden Grøn Frø og orkideen Skovhullæbe. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste fredede område. 

  
- 

 
Ca. 900 meter til kirkefredning mod vest. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  
- 

 
Ca. 6.5 km til smålandsfarvandet nord for Lolland, der er EF habitatområde, 
Ramsar område og EF-fuglebeskyttelsesområde. 
 

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 
X - 

 
Ingen afledning af spildevand. 

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

X 
 

- 

Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 
Virksomheden er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser, jf. SagsGIS. 
Projektet vurderes ikke at kunne påvirke disse interesser. 

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

 
X 
 

- 
 

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at SWS er omfattet af kravet om 
udarbejdelse af basistilstandsrapport. 
 
SWS har derfor udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomhedens aktiviteter i 
Guldborgsund.  
 
Projektet om etablering og drift af posefilter/kulfilter er ikke medtaget i 
basistilstandsrapporten. 
  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at filterarrangementet er effektivt sikret imod, at der kan 
ske væsentlig forurening af jord og grundvand fra aktiviteter ved filterarrangementet. Der 
er derfor ikke behov for at udarbejde en basistilstandsrapport for dette projekt. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Nej Tekst 
 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse. (Kumulative 
forhold)? 

 
X - 

 
Jf. Guldborgsund Kommunes Klimatilpasningsplan af 2013 – 2025 er det ikke et prioriteret 
område. 
 

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget 
som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 
X 
 

- 

 

 
Jf. Guldborgsund Kommunes Klimatilpasningsplan af 2013-2025. 

40. Er der andre lignende anlæg 
eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

 X -  Ingen bemærkninger. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

 X -  Ingen bemærkninger. 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

  
 - 

 
Det vurderes, at det anmeldte projekt ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor 
der ikke planlægges yderligere foranstaltninger til forebyggelse af eventuelle skadelig 
virkning på miljøet.  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

    X   Ingen bemærkninger. 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  
anlægsfasen 
driftsfasen 

    X   Ingen bemærkninger. 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 
jordarealer 

  X  Ingen bemærkninger. 

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, 
herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer 

  X  Ingen bemærkninger. 

Indebærer projektet risiko for 
menneskers sundhed 

  X  Ingen bemærkninger. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  X  Ingen bemærkninger. 

Tænkes projektet placeret i 
Vadehavsområdet 

    X   Ingen bemærkninger. 

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

    X   Ingen bemærkninger. 

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

    X   Ingen bemærkninger.  

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

    X   Virksomheden er beliggende ca. 6,5 km fra Natura 2000-området Smålandsfarvandet nord for 
Lolland (nr. 173). Der er desuden flere beskyttede naturtyper og fredede områder i nærheden af 
SWS. 
 
Det er Miljøstyrelsen og Guldborgsund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke 
nærområdet i negativ retning. Det vurderes ligeledes, at projektet derfor ikke kan påvirke Natura 
2000-områder og bilag IV-arter, § 3 områder og fredninger. 

1.     Nationalt:           
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

2.     Internationalt (Natura 2000):         
 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

    X   Guldborgsund Kommune vurderer dog, at der findes 3-4 arter af flagermus (som også er bilag IV-
arter) i området omkring SWS, idet disse arter er almindeligt forekommende i denne del af 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 

Forventes området at rumme 
danske rødlistearter 

    X 
 

Projektet forventes ikke at påvirke danske rødlistearter. 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet 

    X   Det er Miljøstyrelsen og Guldborgsund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke 
nærområdet i negativ retning. 

      Overfladevand:               

      Grundvand:            

      Naturområder:           

      Boligområder (støj/lys og Luft):           

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning 

    X   Det er Miljøstyrelsen og Guldborgsund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke 
nærområdet i negativ retning. 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

    X   Der forventes ingen væsentlig ændring i påvirkningen af personer eller beboelser under 
anlægsfasen eller fra selve driften. 

Kan projektet påvirke historiske, 
kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

    X   Områdets samlede udtryk ændrer ikke det teknisk industrielle præg, og placering af anlægget gør, 
at der ikke vil være en påvirkning. 

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

        Påvirkningerne forventes alene at forekomme lokalt omkring virksomheden og vil således primært 
berøre ansatte på virksomheden og de naboer, der er lokaliseret tæt på virksomheden. 

Miljøpåvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

        Der vil ikke være miljøpåvirkninger uden for Danmark som følge af projektet. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

     X   Lille miljøpåvirkningsgrad og lille kompleksitet  
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Lille sandsynlighed. 
Miljøpåvirkningens:         Miljøpåvirkningen vil være reversibel, da projektet i princippet kan fjernes igen.  

 Varighed 
Hyppighed 
Reversibilitet 

        

         
 

           
Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at det er 
krav om miljøvurdering (VVM-pligt):  

 X Ovennævnte gennemgang viser, at kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af 
miljøpåvirkningerne i forbindelse med projekt om etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen vurderes til 
ikke at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende 
karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. 
Det er foretaget en foreløbig vurdering af betydning af påvirkning fra det planlagte projekt på de omkringliggende Natura 
2000-områder og Bilag IV-arter. Desuden en vurdering af påvirkningen af de øvrige beskyttede naturområder. 
• Det kan således samlet set på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt eller 
forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur. 
• Det ansøgte kan endvidere ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller raste områder i det naturlige udbredelsesområde 
for dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt og derfor ikke er VVM pligtigt. 

Dato: 3. april 2020. Sagsbehandler: Jørn Hessellund Jeppesen 

 
 



 

 

Bilag B.  

 



Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Virksomheder SPECIAL WASTE SYSTEM A/S, CVR: 16756288, P-nr.: 1001155285

Adresser Peter L Jensens Vej 4B, 4840 Nørre Alslev

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Posefilter til diffustrøg fra indfyring

Sted(er)

Ansøgere

Special Waste System A/S 
Herthadalvej 4A 
4840 Nørre Alslev 
E-mail: hg@sws.dk 
Telefon: 31831312 

Indsendt af

Special Waste System A/S 
Herthadalvej 4A 
4840 Nørre Alslev 

E-mail: hg@sws.dk

Telefon 31831312

CVR / RID CVR:16756288-
RID:1078324299004

Indsendt: 03-12-2019 10:18

BOM-nummer: MaID-2019-3716

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Guldborgsund Kommune

 VVM 

Side 1 ud af 3



CVR-nummer
16756288 - SPECIAL WASTE SYSTEM A/S

P-nummer
1001155285 - SPECIAL WASTE SYSTEM A/S

Herthadalvej 4 
4840 Nørre Alslev 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn Special Waste System A/S

Vejnavn Herthadalvej 4 A

Vejnummer 4A

Postnummer 4840

By Nørre Alslev

Virksomhedens navn Special Waste System

Vejnavn Peter L Jensensvej

Vejnummer 4B

Postnummer 4840

By Nørre Alslev

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Helle Grimstrup/JohnAndersen

Vejnavn Herthadalvej

Vejnummer 4A

Postnummer 4840

By Nørre Alslev

Telefonnummer 31138312

Mailadresse post@sws.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Redegørelse:
Der ansøges om opsætning af posefilter/kulfilter til diffustrøg fra indfyringen. 

Det eksistrende kontrolrum udvides og posefilteret/kulfilteret vil blive opsat på en repos ovenpå.

Der udføres - efter opførsel af filtre - beregning af emmsionsafkast og OML af den skorsten der monteres.

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  

Beskriv det ansøgte projekt  

Side 2 ud af 3



 

Bilag

Skitse for ståldæk - 23-10-19.pdf

Skitse over opstilling posefilter-kulfilter_20191121_135510.pdf

Indblæsningsaggregat 23-10-19.pdf

Byggetilladelse nyt kontrolrum og repos_20191121_140600.pdf

Indblæsningsaggregat - Laboratorium.pdf

Kulfilter.pdf

Tilbud Camfill - filteranlæg.pdf

Markeret ikke relevant: 

Der er ingen indtegninger

Bilag

Tegning SWS _20191029_134159.pdf

Der er ingen indtegninger

Bilag

Skitse over opstilling posefilter-kulfilter_20191121_135510.pdf

Redegørelse:

Er din virksomhed en risikovirksomhed?  

Tegninger over virksomhedens indretning  

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast  

Andre relevante oplysninger  

Side 3 ud af 3

https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/b078832f-6d92-46ba-9488-568f884d8543
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/292b08ab-a708-452d-b62a-9f47d8ce769e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/77995e73-d242-4f37-b890-d2c06558ff4b
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/75ad7578-a093-4b8d-a85d-575314f221e4
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/3985f0fc-bf7d-4e53-9cf8-e6d43059ff0b
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/353adc1f-3dab-4e66-bc8f-d3170d29fd67
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/9c58ab57-1fdf-489f-b00b-31116f18da92
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/3c6dbaaa-31df-4d2e-b5eb-589173ef7be6
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/292b08ab-a708-452d-b62a-9f47d8ce769e
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