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Afgørelse om at øget omsætning, øget oplagsmængde samt udvidelse af 

oplagsarealet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke- VVM-

pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 18. august og 16. september 2021 modtaget jeres anmeldel-

se  om udvidet omsætning og udvidet lagerareal og den 16. juni 2022 modtaget 

den endelige fyldestgørende ansøgning efter MBL §33 om udvidelse af lagerarea-

let. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har vurderet at de to ansøgte projekter skal behandles som ét sam-

menhængende projekt. 

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

ne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering 

(ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Begrundelse 

 

I screeningen er der lagt vægt på naboforhold og udvidelse af kørselsveje til lage-

ret. 

 

I vurderingen er der lagt vægt på at udvidelsen af lageret er foregår i et lokalplan-

lagt område udlagt til erhverv. 

 

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 

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

1976 af 27. oktober 2021 

 



   

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

beføjelser for anlægget, jf. §3 stk 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Ansøgningen 

er vedlagt som bilag A, som er en del af screeningsskemaet 

 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a i miljøvurderingsloven.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af ansøgningen hos Guldborgsund Kommu-

ne inklusiv beredskabet og 4 naboejendomme der består af 3 erhvervsejendomme 

og  en med blandet bolig og erhverv.  

 

Der er kun modtaget kommentarer fra Guldborgsund Kommune til anmeldelsen 

og ansøgningen af de to projekter.  

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

 

Guldborgsund Kommune har den 22. januar 2022, udtalt sig til ansøgning og an-

meldelse af øget omsætning på lagerpladsen.  

 

Guldborgsund Kommune har d. 31. august 2021 modtaget kopi af Special Waste 

Systems ansøgning til Miljøstyrelsen om at udvide den årlige mængde modtaget 

affald fra 6.000 ton til 10.000 ton. Den ekstra affaldsmængde skal ikke forbræn-

des på anlægget med videresendes til slutbehandling på andre godkendte anlæg. 

 

Den ekstra mængde affald vil blive håndteret på eksisterende oplagsplads. Der 

skal således ikke ske fysiske ændringer i bygningsmasse, belægninger m.m. Det 

maksimale tilladte oplag skal heller ikke ændres. Driftstiden ønskes udvidet, så 

der fremover kan til- og frakøres fra 07.00 til 18.00 på hverdage og 07.00 til 

13.00 på lørdage. Nuværende tidsrum er fra 07.00 til 15.00 på hverdage og 

07.00 til 12.00 på lørdage. 

 

Der søges endvidere om at modtage flere affaldsfraktioner. 

 

Inden Miljøstyrelsen tager endelig stilling til godkendelse af det ansøgte skal 

Guldborgsund Kommune komme med en udtalelse om spildevandsforhold, trafi-

kale forhold og forholdet til kommunens planlægning, herunder handleplaner til 

efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om bilag 4-arter i 

lov om naturbeskyttelse, jf. § 7 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Guldborgsund Kommune har vurderet, at ansøgningen ingen indflydelse får på 

Special Waste Systems spildevandsforhold, planlægningsmæssige forhold, eller 

naturforhold (herunder bilag 4-arter). I forbindelse med tidligere ansøgninger er 

der redegjort for planforhold, naturforhold m.m. (se vedlagte § 7 udtalelser fra 

04.03.20). 

 

Eneste forventede påvirkning fra det ansøgte er ekstra transporter og udvidet 

tidsrum for transporterne. Da SWS er placeret i et lokalplanlagt industriområde, 

som endnu ikke er fuldt udnyttet, er det vurderet, at området kan rumme både de 

ekstra transporter, og det udvidede tidsrum for transporterne. 



   

 

Guldborgsund Kommune har således ingen bemærkninger til det ansøgte. 

 

Der henvises desuden til udtalelse af 4. marts 2020, hvor kommunens udtaler sig 

til ansøgning om etablering af posefilter på afsug af ovnluft. 

 

 

Omkring bilag IV-arter kan følgende oplyses: 

Umiddelbart syd for SWS ligger et regnvandsbassin, som er beskyttet natur jf. 

naturbeskyttelseslovens § 3. I juni 2015 blev der foretaget en besigtigelse af regn-

vandsbassinnet i forbindelse med behandlingen af en sag. Regnvandsbas-sinnet 

har et naturligt dyre- og planteliv, og der findes bl.a. de fredede arter Grøn Frø 

og orkideen Skovhullæbe. Det vurderes, at regnvandsbassinet i den nuværende 

tilstand ikke er egnet ynglested for bilag IV-padder. Det vurderes endvidere, 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. Ud 

over dette, har Naturafdelingen ikke kendskab til fore-komst af bilag IV-arter 

omkring SWS. 

 

Vedr. plangrundlag kan følgende oplyses: 

SWS ligger i byzone i lokalplanlagt erhvervsområde. PlanID 1031944, plannr. 

NRA BV 2,1. 

 

Vedr. spildevand kan følgende oplyses: 

Erhvervsområdet er separat kloakeret og spildevandet renses på Tårup Bro 

rensningsanlæg. 

 

Guldborgsund Kommune sender den 13. juli 2022, i forbindelse med udtalelse til 

ansøgning og anmeldelse af den udvidede lagerplads, en udtalelse fra beredskabet, 

samt kopi af kommunens udkast til spildevandstilladelse til overfladevand fra 

plads 22. 

 

Det fremgår af beredskabets udtalelse, at SWS bør gennemgå lageret med en 

brandsagkyndig, da det ikke fremgår af ansøgningen og anmeldelsen, hvordan 

SWS vil sikre sig, at lageret overholder brandforeskrifter. De påpeger desuden, at 

opstilling af permanente kølecontainere skal have tilladelse fra kommunen. 

 

 

 Miljøstyrelsen kommentarer til kommunens udtalelse: 

Miljøstyrelsen er tilfreds med, at beredskabet gør SWS opmærksom på, at lageret 

skal overholde brandforeskrifter. Miljøstyrelsen er ikke myndighed på dette områ-

de og kan derfor ikke stille vilkår i miljøgodkendelsen, som svarer til brandfore-

skrifterne. Der er påpeget i miljøgodkendelsen at opbygningen af lageret skal ske i 

overensstemmelse med brandforeskrifterne, men at Miljøstyrelsen ikke er myn-

dighed og derfor ikke kan stille vilkår om dette og kan heller ikke føre tilsyn. Miljø-

styrelse kan dog regulere oplag, hvis begrundelse er forebyggelse af forurening. 

 

Vedr kommentaren til ansøgning om nye affaldsfraktioner 

Det er korrekt at Special Waste System ansøger om at få tilføjet en række EAK-

koder. Miljøstyrelsen har drøftet listen med SWS, da Miljøstyrelsen ikke vil anven-



   

de EAK-koder som styrende for hvilke affaldsfraktioner anlægget kan modtage. 

Miljøstyrelsen vurdere, at der i de fleste tilfælde ikke kan være tale om nye affalds-

fraktioner (affaldet kemiske og fysiske tilstand) men også at flere af beskrivelser af 

affaldet i EAK-koden, dækker affald som SWS ikke kan modtage. Miljøstyrelsen 

vurdere at ansøgning af om EAK-koder er mere et spørgsmål om hvordan godken-

delse sættes op og er derfor ikke en del af denne screening. 

 

 

Natura 2000-områder  

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturty-

per i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-

reglerne., da projektet ikke har udledninger 

 

Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge 

bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er 

ikke påvirkning af omgivelserne fra lageret, det inddragede område er udlagt til 

erhverv og har ikke huset bilag IV arter. Der er ifølge sagsgis 2022 ikke fundet 

bilag IV arter i det øvrige området. 

 

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 11. 

august 2022 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig 

interesse 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. 

http://www.mst.dk/


   

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID/MitID.  

 

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-

foedevareklagenaevnet/).  

 

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 8. september 2022 

 

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 Fødevare-

klagenævnet 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. Udnyt-

tes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en kla-

ge opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og næv-

net kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvur-

deringslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en rets-

sag ved domstolene. 

 

 

Med venlig hilsen 

Annemarie Ellen Brix 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.domstol.dk/


   

 

Kopi til: 

Guldborgsund Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Friluftsrådet 

Regionen 

NOAH 

 

Bilag: 

Bilag A:  Miljøstyrelsens screeningsskema med virksomhedens anmeldelse og Mil-

jøstyrelsen vurdering 



Skema til virksomhedens anmeldelse samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Special Waste System anmeldelse af ansøgning om øget omsætning og øget oplag på lager og anmeldelse af ansøgning om udvidelse af oplagsarealet   

MST-journalnummer: 2021 – 68996 Udvidelse af oplagsarealet, 2021-38329; 2021 Øget tonnage,  

samt 2019-1533; Revurdering start 2016 af lagerfaciliteter og forbrænding 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, 

resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse 
(kan vedlægges) 

Anmeldelse af august 2021 
Special Waste System A/S (SWS) har i dag 

tilladelse til at modtage 6.000 tons affald 

om året. SWS modtager både farligt affald, 
som bliver forbrændt i eget anlæg, og 

farligt affald, som ikke er godkendt til 
forbrænding på eget anlæg. Herefter 

samles de sidstnævnte affaldsfraktioner til 

videresendelse til godkendte modtagere af 
de pågældende affaldsfraktioner. For at 

kunne tilbyde bedst muligt service – dvs. 
et servicekoncept, der omfatter 

muligheden for at kunderne kan aflevere 
alle typer af farligt affald til SWS - ønsker 

vi at øge kapaciteten af affald som må 

modtages til 10.000 tons affald om året. 

 
Miljøstyrelsen har den 18. august og den 16. december 2021 modtaget ansøgninger om dels 
at udvide tonnagen på eksisterende lager (den årlig omsætning) og øget åbningstid og dels 
ansøgning om udvidelse af oplagsområde. Endelige fyldestgørende ansøgning efter MBL §33 
er modtaget den 16. juni 2022. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der er tale om to sammenhængende projekter og vil derfor udføre 
en screening for VVM-pligt for det samlede projekt. 
 
Miljøstyrelsen har samlet virksomhedens oplysninger fra anmeldelse af øget tonnage og den 
fyldestgørende anmeldelse af udvidelse af arealet modtaget den 4. marts 2022. 
 
Den samlede anmeldelse vil danne grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse. 
 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Dette indebærer hverken en udvidelse af 

det maksimale oplag (godkendt er 1.500 

tons) eller en øgning af den årlige 
mængde forbrændt affald på 

affaldsforbrændingsanlægget (6.000 t/år). 
 

SWS vurderer, at der er tilstrækkeligt plads 

på det eksisterende areal til modtagelse af 
den øgede tonnage i henblik til de krav, 

der stilles til opbevaring af farligt affald, 
som ikke skal til forbrænding. 

 
I forbindelse med denne udvidelse ønsker 

SWS også at udvide deres affaldskatalog 

med flere affaldsfraktioner til både 
forbrænding på eget anlæg og fraktioner, 

der skal omlæsses til videreforsendelse. 
Dette skal ske i forbindelse med det 

ovenstående servicekoncept af SWS. De 

nuværende godkendte affaldsfraktioner 
samt deres fysiske og kemiske egenskaber 

og EAK-numre er nævnt i 
basistilstandsrapporten. De 

affaldsfraktioner, som SWS ønsker at 
optage i forbindelse med denne 

ansøgning, er vedhæftet med de samme 

oplysninger. 
 

Til sidst ønsker SWS at udvide den 
periode, hvor der kan være kørsel til og fra 

anlægget. I dag er denne periode 7-15 på 

hverdage og 7-12 om lørdagen. Dette 
ønskes udvidet til 7-18 om hverdagen og 

7-13 om lørdagen. En støjmåling fra et 
akkrediteret ingeniør kontor er udført. 

 

Anmeldes af 24. marts 2022 

 
SWS affaldsforbrændingsanlæg og nuværende oplagsareal. Kommende lagerområde er markeret med 
rød. 

 

Ansøgning og anmeldelse af nyt oplagsareal indeholder også en ansøgning om øgning af den 
oplagrede affaldsmængde.  

 
Dvs. det samlede projekt omfatter: 

 

 Udvidelse af det befæstede areal med 3.600 m2 til oplag og håndtering af affald der må stå 

udendørs. 

 Øget mængde af affald der må være oplagret på det samlede oplagsareal (plads 8, plads 10, plads 

22 og i affaldsforbrændingsanlæggets hal) til fra 1500 tons til 2000 tons. 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

SWS erhvervede grundstykket Peter L 

Jensens Vej 22 i 2018 for at sikre fremtidig 

udvikling. I takt med øgede tonnager og 
aktivitet, giver det mening at udnytte 

grundstykket ("Plads 22") til aktiv 
oplagsplads for sortering og oplag af farligt 

affald (EAK-liste er vedhæftet 

ansøgningen). Plads 22 er ca. 3.600 m2 og 
er beliggende i direkte tilknytning til vores 

øvrige lager og emballageplads. Hele 
området ønskes anvendt til 

affaldshåndtering. Nuværende 
modtageforhold og oplagsplads på ca. 

6.000 m2 er stærkt presset. Vores 

nuværende affaldshal på ca. 550 m2 er 
ikke tilstrækkelig til håndtering og oplag af 

udgående affald til ekstern behandling 
(trading). I forlængelse af vækst strategi 

på modtaget tonnage fra 6.000 tons til 

10.000 tons er der behov for yderligere 
arbejdsarealer og oplagsplads. 

 
Videre ansøger SWS om at øge den 

maksimale oplagskapacitet fra 1.500 til 
2.000 tons affald, for at bedre kunne 

håndtere og planlægge en jævn 

forbrænding såvel som modtagelse og 
klargøring af affald til videresendelse. 

 
Efter etableringen og ibrugtagning af 

pladsen, ønsker vi i en næste fase at 

bygge en telthal, som primært er tiltænkt 
håndtering og oplag af affald til trading. 

Hallen bliver på ca. 550 m2 (B 20 m x L 25 
m x H 6 m). Belægnings- og 

afvandingsprojekteringen sker iht. den 

fremtidige placering af hallen. 

 Øget omsætning fra 6.000 tons til 10.000 pr kalenderår 

 Øget åbningstid for til- og frakørsel:  Hverdage fra 7-15 øges til 7-18, lørdage 7-12 øges til 7-13. 

 Etablering af endnu en adgangsvej til lageret ad fra Peter L. Jensens Vej´s vestlige del. 

 Udvidelse af antallet af affaldsfraktioner, der må modtages samt øget omlastning og sortering af 

affald. 

 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Navn, adresse, 

telefonnr. og e-mail 

på bygherre 

Special Waste System A/S 

 

Administration: 
Herthadalvej 4a 

4840 Nr. Alslev 
 

Modtageanlæg og forbrændingsanlæg: 

Peter L Jensens Vej 4 og 8 
4840 Nr. Alslev 

 
Tlf. 54400212 

post@sws.dk 

 
  

Navn, adresse, 
telefonnr. og e-mail 

på bygherres 
kontaktperson 

Paul Trøjmer 
Herthadalvej 4a 

4840 Nr. Alslev 
Tlf. 31771373 

pt@sws.dk 

 
  
 

Projektets adresse, 
matr.nr. og ejerlav. 

For havbrug angives 
anlæggets 

geografiske 

placering angivet 
ved koordinater for 

havbrugets 4 
hjørneafmærkninger 

i bredde/længde 

(WGS-84 datum). 

Special Waste System A/S 
Peter L Jensens Vej 4B 

4840 Nørre Alslev  
Ravnse BY Nr. Alslev 7l 

 
  

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 

Guldborgsund Kommune 
  

 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

tænkes påvirket af 

projektet) 

Oversigtskort i 

målestok 1:50.000 

(målestok skal 
angives). For 

havbrug angives 
anlæggets placering 

på et søkort. 

Se bilag 1. 
 

Se ovenfor 

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 bilag 2. 
 

  

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. 

Angiv punktet på bilag 1: 
 

  

Er projektet opført 
på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af 

planer og 
programmer og af 

X 

 Angiv punktet på bilag 2: 13 
a 

 
Begge aktiviteter og det samlede projekt er omfattet f bilag II punkt 13, ændringer og udvidelser af 
allerede eksisterende lager aktiviteter. 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

konkrete projekter 

(VVM). 

 
 

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 

 
Bygherre er ejer af 

grunden 

 
Special Waste System erhvervede det nye areal plads 22 i 2018. 

Det øvrige lagerområder fik miljøgodkendelse i henholdsvis 2005, 2010 og 2016 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering 

  Fra anmeldelse af nyt 
lagerområde 

Grunden inddrages i 
virksomhedens lager og 

modtagefaciliteter 

 
ca. 3.600 m2 befæstet 

areal med impermeabel 
belægning 

 
Det samlede befæstede areal efter udvidelse af oplagsarealet er ca 11.500 m2. 
Det nye befæstede areal udgør 3.600 m2. 

Der er ikke ansøgt om nye faste bygninger, men der planlægges med en telthal på den vestlige side 
af plads 22. Det nuværende bebyggede areal udgør ca. 1.500 m3 i faste bygninger og ca. 1.030 m2 i 

midlertidige fast bygninger. 

 
Der etableres ny adgangsvej fra den vestlige side. Denne tegning skal kun anvendes til at illustrere 

ny adgangsvej. Endelig placering af hegn afhænger af afstandskrav til skel. 
 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
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 

 Nej, ingen 

grundvandsænkning 
 

 

 
3.772m2 projektets 

samlede grundareal i m2 

 
Det nye lagerområde skal etableres på et areal, hvor der ikke tidligere har være bebyggelse. Arealet 

er ejet af virksomheden og er omfattet af byplanvedtægt nr. 2.1 Industriområde II og er udlagt til 
erhvervsformål 

 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

3.600 m2 projektets nye 

befæstede areal i m2 

9.350 m3 projektets 
samlede bygningsmasse i 

m3 
8,5 m i bygningshøjde 

 

ingen nedrivning; grunden 
består af en græsplæne og 

er ikke bebygget 

Er der behov for 

grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet 
og i givet fald hvor meget i 

m 

  

 

 

Projektets samlede 
grundareal angivet i ha 

eller m2 

  
 

  

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 

    

I anlægsperioden vil der 

være brug for almindelige 
byggematerialer som 

stabilgrus, cement, fliser, 
spånplader, tømmer o.lign. 

 
Anlægsarbejdet er etablering af kloak, belægning, hegn og porte og støjdæmpende foranstaltninger 

som fremgår af ansøgningen. Der bliver etableret adgangsvej mellem eksisterende lagerareal og det 

nye areal.  
 

Anlægsfasen råstofanvendelse vurderes til at være af underordnet betydning. 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Ingen særlig vandforbrug 

udover almindelig 

afvanding af 
entreprenøren. 

Ordinært bygningsaffald i 
anlægsperioden. 

Der vil ikke forekomme 

sanitært spildevand eller 
processpildevand i 

anlægsperioden. 
 

I anlægsperioden vil 
pladsen blive afvandet til 

regnvandskloaken. 

Anlægsarbejde forventes 
startet så snart tilladelse 

foreligger. 
Anlægsarbejde forventes 

færdigt anden kvartal 

2023. 

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 

  
 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

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: 

 SWS er i dag godkendt til 

opbevaring af 1.500 tons 
farligt affald på de 

nuværende lagerpladser 

”Plads 8” og ”Plads 10”.  
Med indretning af ”Plads 

22” vil det være muligt at 
håndtere et oplag op til 

2.000 tons samtidig med, 
at der sikres en ordentlig 

drift af 

forbrændingsanlægget, da 
det indfyrede mix af affald 

lettere vil kunne optimeres.  
I tillæg vil dette skaffe 

grundlag for at kunne 

håndtere større mængder 
affald til videresendelse. 

  
Ingen vandforbrug på 

”Plads 22” i driftsfasen. 

 
Der vil samlet for året blive øget til og frakørsel af affald og der vil være 2 tilkørselsveje.  

 
Den øgede mængde af tilkørende trafik vil blive fordelt og vil fordelt på nu to tilkørselsveje. 

 

Vejene ligger i et erhvervsområde hvor der i forvejen er en virksomheder med fra og tilkørsel af tung 
trafik. 

 
Ved benyttelsen af den nye tilkørselsvej vil naboerhvervene og til dels boligen på Stubbekøbingvej nr 

1 kunne opleve større trafik, da vejen har været en mere eller mindre blind vej. Det vurderes dog at 
trafikken ikke vil blive større end det der kan forventes i et område udlagt til erhverv. 

 

 

Råstoffer – type og 
mængde i driftsfasen 

  
 

  

Mellemprodukter – type og 

mængde i driftsfasen 

  
 

  

Færdigvarer – type og 

mængde i driftsfasen 

  
 

  

Vandmængde i driftsfasen   
 

  

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 

projektet i driftsfasen: 

  SWS er godkendt til at 

modtage de affaldstyper, 

som fremgår af bilag 3. 

SWS ønsker at udvide 

tonggen til  

 
  
Miljøstyrelsen bemærker at kontamineret overfladevand også er spildevand, men det er korrekt at 

der ikke er andet drift, der medfører dannelse af spildevand på pladsen. 

 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

10.000 tons/år. 

  

Der vil ikke være 

spildevand fra ”Plads 22” 

 

Regnvand fra ”Plads 22” 

ledes til kommunal 

regnvandskloak. Kloakken 

vil også blive forsynet med 

stophane, så regnvand 

/brandslukningsvand kan 

tilbageholdes i tilfælde af 

et større uheld eller brand. 

Kommunen er myndighed for spildevand og afgør om der skal stilles krav om olieudskiller og eller 

krav om overvågning af spildevand i kommunens spildevandstilladelse. Guldborgsund Kommune har 

på nuværende tidspunkt ikke stillet krav om olieudskiller. 
  
  
  

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 
 

  

8. Er projektet eller dele af 

projektet omfattet af 

standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

  
Hvis »ja« angiv hvilke. 

Hvis »nej« gå til punkt 10 

 
Projektet er ikke direkte omfattet af standardvilkår for oplag . Men der er i vilkårsfastsættelse taget 

hensyn til standardvilkår og til BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg og 

Affaldsbehandlingsanlæg 

9. Vil projektet kunne 

overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelse? 

X 

 
Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke vilkår, 
der ikke vil kunne 

overholdes. 

 
  

10. Er projektet eller dele 

af projektet omfattet af 

BREF-dokumenter? 

 

X 

BREF for 

affaldsforbrænding, 12-

2019 

 
 

BREF-dokumentet skal opfattes som en inspiration til brug af renere teknologi og god drift.  

. BREF dokumenter er ikke direkte bindende. Det er de vedtagne BAT-konklusioner der er bindende 
(som regel også gengivet i kapitel 5 i BREF dokumentet) 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

BREF for 

affaldsbehandlingssektore

n, 8-2018 
BREF for emissioner fra 

oplagring, 1-2005: 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 

BREF-dokumenter?  

 
Hvis »nej« angives og 
begrundes hvilke BREF-

dokumenter, der ikke vil 
kunne overholdes. 

 

 
Se ovenfor 

12. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 

BAT-konklusioner? 

 

X 

BREF for 
affaldsforbrænding, 3. 

december 2019: 
 

•Miljøledelsessystemer 

•Støj 
 

BREF for 
affaldsbehandlingssektore

n, 17. august 2018: 
 

•Materialeudnyttelse 

•Genbrug af emballage 
 

BREF for emissioner fra 
oplagring, januar 2005: 

 

•Oplag af emballerede 
farlige stoffer 

•Transport og håndtering 
af væsker og flydende 

gasser 

•Oplagring af faste stoffer 
•Transport og håndtering 

af faste stoffer 

 
 
For vilkår for oplag af affald inden forbrænding eller videreforsendelse anvendes bla : 

 
 BAT-konklusioner for affaldsforbrænding; BAT 9 pkt. d), e) og f) og BAT 12.   

 

BAT-konklusioner for Affaldsbehandling for listepunkt 5.5: 

 BAT 2 om forhåndsgodkendelse af affald, lagerstyring mm.,  

 BAT 4 om at minimere miljørisiko ved oplag af affald,  

 BAT 13 om minimering af lugt ved forkortning af affaldets opholdstid 
 

 
Der vil blive  redegjort for dette i miljøgodkendelsen og der er stillet vilkår i henhold til BAT-

konklusionerne  og det er en forudsætning at virksomheden kan overholde de stillede vilkår. 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

13. Vil projektet kunne 

overholde de angivne BAT-

konklusioner? 

X 

 
Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke BAT-

konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes. 

 

 
Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsforbrænding. Ifølge BAT-konklusionerne er det BAT at 

etablere et affaldssporingssystem til hjælp for styring og kontrol med oplaget af affald. Miljøstyrelsen 

forventer at stille vilkår i miljøgodkendelsen, som meddels samtidig med revurderingen, om at der 
skal være et affaldssporingssystem. 

 
 

Relevante vilkår fra BAT-konklusioner fra emissioner fra store oplag vurderes også. Miljøstyrelsen 

forventer at kun få konklusioner er relevante da SWS oplag af flydende affald er i palletanke på 1 m3 
og der ikke er uemballeret affald. 

 
 

Miljøstyrelsen vurdere at SWS vil kunne overholde de relevante BAT-konklusioner. 

14. Er projektet omfattet 
af en eller flere af 

Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 

bekendtgørelser om støj 

eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

X 

 
VEJL. nr 5 11/1984 
Støjvejledningen 

VEJL. nr 6 11/1984 Måling 
ekstern støj 

VEJL. nr 5 1993 Beregning 

ekstern støj 
VEJL. nr 60420 af 

01/06/1996 Supplement til 
vejledning om ekstern støj 

fra virksomheder 

 
    Der er ikke lokalt fastsatte støjgrænser for virksomhedsstøj 

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 

eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier 

for støj og vibrationer? 

X
? 

 
Hvis »nej« angives 
overskridelsens omfang 

og begrundelse for 
overskridelsen 

 
Der er ingen lokal fastsatte grænseværdier. 
 

SWS har grænseværdier fastsat efter de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. I 
ansøgningen er redegjort for de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger. 

16. Vil det samlede anlæg, 
når projektet er udført, 

kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 

for støj og vibrationer? 

X
? 

 
Hvis »nej« angives 
overskridelsens omfang 

og begrundelse for 
overskridelsen 

 
Den nye aktivitet kan ikke blive godkendt, uden det kan overholde de allerede gældende støjgrænser 
for virksomheden. Der er redegjort for støjdæmpende foranstaltninger. 

17. Er projektet omfattet 
af Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og 

bekendtgørelser om 
luftforurening? 

 X 

Hvis »ja« angives navn og 
nr. på den eller de 

pågældende vejledninger, 

regler eller 
bekendtgørelser. 

 
SWS hovedaktivitet, affaldsforbrænding, er omfattet af bekendtgørelsen og anlæg der forbrænder 
affald.  



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

 

Se bkg. på MST 
hjemmeside eller i 

retsinformation 
 

18. Vil anlægsarbejdet 

kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 

for luftforurening? 

  
Hvis »Nej« angives 

overskridelsens omfang 
og begrundelse for 

overskridelsen. 
Vær opmærksom på, at 

det er anlægsperioden der 

behandles i dette felt. 
 

 
 

 
Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til særlig luftforurening.  

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. 

  
Hvis »Nej« angives 

overskridelsens omfang 
og begrundelse for 

overskridelsen. 

 
 
Det aktuelle  projekt vil få minimal indflydelse på virksomhedens luftforurening. 

20. Vil projektet give 

anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

 

X 

Projektet kan give 

anledning til støvgener i 
anlægsperioden. 

Støvgenerne vil være 

lokale og forekomme i en 
begrænset periode. For at 

begrænse eventuelle 
støvgener mest muligt, 

forudsættes det at 

 
Miljøstyrelsen er enig i, at anlægsfasen kan give støvgener, men at der ikke vil være støvgener i 

driftsfasen. 
 

Alt affald skal være emballeret og der vil blive stillet vilkår om at pladsen skal være ren og rydelig og 

evt spild øjeblikkelig skal opsamles. De ansøgte aktiviteter vil ikke genere støv af betydning. 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

entreprenøren udøver 

vanding efter behov. 

Projektet vurderes ikke at 
vil give anledning til 

støvgener eller øgede 
støvgener i driftsperioden. 

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
  

 
  

21. Vil projektet give 

anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

 

X 

Hvis »ja« angives omfang 

og forventet udbredelse. 
 

Hvis der er tale om lugt 
fra punktkilder, skal det 

være oplyst herom i punkt 

17 

 
Affaldet skal være emballeret og der vil være begrænsning på oplagstiden af affald. Miljøstyrelsen 

vurderer at SWS nye lager kan drives uden at give lugtgener. Der er ikke gives godkendelse til at 
udsende lugt. 

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 

Det kan være nødvendigt 
at opsætte midlertidig 

arbejdsbelysning under 
anlægsarbejde i 

vinterperioden. Der 
vurderes dog ikke at være 

behov for belysning i 

aften- og nattetimer, da 
anlægsarbejdet forventes 

at kunne blive gennemført 
uden aften- og 

natarbejde. 

Der vil blive oprettet 
lygtepæle på Plads 22, 

som vil kunne oplyse 
naboarealer og 

omgivelser, dog kun i 

 
I driftsfasen vil der være behov for belysning i dagperioder, hvor der ikke er dagslys. Dertil vil der 
være drift på lageret for afhentning af affald med truck til forbrændingsanlægget i alle døgnets 

timer. 
 

SWS har oplyst at lysene kan dæmpes efter kl. 18 og at de ikke vil oplyse naboarealer.  



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

døgndrift (kl. 7 – 18) og 

ikke uden for driftstiden. 

Der opsættes 6 lysmaster. 
Anlægget designes 

således, at vi via ur kan 
skrue ned for lysniveauet 

efter eksempelvis kl. 

18.00. 
Anlægget bliver udført iht. 

DS 700 og lysmasterne 
har en højde på 6 meter. 

Bilag 4 viser et 
belysningskort der 

dokumenterer, at 

naboarealer ikke oplyses. 

 
 

Virksomhedens illustration af lysforhold kan ses i bilag. 
I anlægsperioden? 

  
 

  

I driftsfasen? 
  

 
 

  

23. Er projektet omfattet 

af risikobekendtgørelsen, 
jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for 

større uheld med farlige 

 

X 

  
 

Virksomheden har et kontrolsystem, der løbende beregner mængden af stoffer omfattet af 

risikobekendtgørelsen. Virksomheden har vilkår om at tærskelværdierne ikke må overskrides. 
Overskridelse af tærskel værdien vil være godkendelsespligt. 

 

 
 



Basisoplysning
er 

Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

stoffer nr. 372 af 25. april 

2016? 

 

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? X 

 
Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

 
Ja, arealet og alle naboarealer er udlagt til erhverv. 

25. Forudsætter projektet 

dispensation fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

 

X 

Hvis »ja« angiv hvilke: 
 

Virksomheden skal overholde brandmyndighedernes afstandskrav 
til skel for oplag.  

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

 

X 

Det kan fx være en sikkerhedszone, et 

miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut 

 
Nej,  SWS skal overholde afstandskrav. 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 

X 

 
 

Nej. 

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

 

X 
 

 
Projektet er placeret i Byzone i Erhvervsområde. Der er 2,1 km til 
nærmeste kyst. 

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 

Definition af skov fremgår af skovloven.  

 

 
Nej. 

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

rejst fredningssag? 

 

X 
Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger 

 
Nej. 

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

henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. 

  
0,16 km (sø på matrikel 7b) 

 
Byzone omgivet af landbrugsjord. 
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Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

 

X 
 

 
Det fremgår af Sagsgis at der ikke er fundet beskyttede arter i 
nærheden af SWS. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
1,12 km (Nr. Alslev kirke) 

 
  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 

2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

  
6,4 km (Natura 2000-område 173) 

 
Projektet kan ikke påvirke det nærmeste Natura 200 område. 
 
 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 

X 

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
 

Nedsivning af regnvand vil blive forhindret når pladsen befæstes. 
Arealet er ikke af en størrelse, der kan have påvirkning af 
grundvandsdannelsen. 

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

 

X 

 
 

Virksomheden oplysning er ikke korrekt. Den røde prik markerer 
placeringen af SWS i Nørre Alslev. Virksomheden er placeret i et 
område med særlige drikkevandsinteresser
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37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 

X 

 

 

 
Arealet ligger inden for områdeklassificering i byzone, dvs der ved 
jordarbejde med fraførsel af jord, skal tages analyser af jorden som 
minimum efter jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
Plads 10 er kortlagt på V2. Guldborgsund Kommune har i 
forbindelse med SWSs overtagelse af pladsen vurderet, at der ikke 
var en ansvarlige der kunne påbydes oprensning af pladsen. 
 
Lageret er kortlagt på niveau 1 grundet aktiviteten. Der er fundet 
mindre forureninger i forbindelse med basistilstandsrapport. 
 
Følgende oplysninger mangler på Arealinformation: 
Kortlægning på V2, mindre olieforurening ved nedgravet olietank 
ved affaldsforbrændingsanlægget. 
Igangværende påbud, dioxinforurening ved tidligere oplag af 
restprodukter ud affaldsforbrændingsanlægget. 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse.? 

 

X 

Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge 

skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give 

mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden 

tilvejebringelse af en lokalplan. 

 

Der henvises til de gældende kommuneplaner. 

 

 
 
 
 
 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 

X 

Områderne kan ses her: 

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmels
eskort.aspx 

 

 
 
 

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 

  Området er udlagt til erhverv som ikke giver anledning til store 
miljøeffekter. 
 
Den samlede belastning fra SWS aktiviteter bliver vurderet samlet. 

41. Vil den forventede 

miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

 
X 

     
 

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, 

  
En støjmåling er blevet udført. Ellers ingen nye 
miljøpåvirkninger. 
 

 
Projektet er blevet tilpasset hvad angår støjdæmpende 
foranstaltninger.  
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begrænse eller kompensere for 

væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

Entreprenøren forudsættes at foretage 
foranstaltninger til begrænsning af eventuelle gener 
ved anlægsarbejdet, herunder overholdelse af 
forskrifter for støjende arbejder, arbejdstider og brug 
af arbejdsbelysning samt regelmæssig vanding til 
begrænsning af støvgener. 

 

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 

for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

 

   x   Oplaget af vil blive mere synligt og komme tættere på andre erhverv og en bolig der er tilknyttet erhverv. 
Naboer vil få indsyn til oplaget. 
Miljøstyrelsen vurderer, at den øgede længde og strækning vil påvirke naboerne visuelt og støjen vil øges i 
sammenligning med tidligere, men vejledende støjgrænseværdier fastsat i miljøgodkendelsen skal overholdes. 

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  

anlægsfasen 

driftsfasen 

 
   x   Der installeres tæt belægning med afløb af overfladevand til kommunalt spildevandssystem. SWS skal have en 

tilladelse fra Guldborgsund kommune. 

 

 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x  nej 

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, 

herunder sådanne som forårsages af 

klimaændringer 

  x  nej 

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x  nej 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  x  nej 



Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

     x   nej 

Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

     x   nej 

Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder 

     x   nej 

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

     x   
 

1.     Nationalt:          nej 
2.     Internationalt (Natura 2000):         

 

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

     x    
 
 
 
nej 
 

Forventes området at rumme 
danske rødlistearter 

     x 
 

 
nej 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 

fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 

           
Arealet får udført tæt belægning, med løbende eftersyn og vedligehold. Der er ikke tilladelse til opbevaring af 
flydende stoffer over 1 m3 (bort set fra olietanke) . 
 
Kommunen har godkendt installationer til afledning af overfladevand. 
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor at oplaget ikke vil påvirke drikkevandsinteresser. 

      Overfladevand:               

      Grundvand:       x     

      Naturområder:           

      Boligområder (støj/lys og Luft):           

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning 

     x   nej 

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

     x    
nej 



Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

 

     x    
nej 

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

         En beboelsesejendom berøres og 3 erhvervsejendomme. 

Miljøpåvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

 x       nej 
 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

        Støjen vil øges, men skal være under de vejledende støjgrænseværdier ved naboer (bolig i tilknytning til 
erhverv og andre erhverv. 
 
Miljøpåvirkningerne er ikke komplekse. 
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Øget støj er sikkert men fortsat inden for støjgrænseren med de støjdæmpende foranstaltninger. 

Miljøpåvirkningens:          
Støjen vil være størst i dagtimerne i anlægget åbningstid for tilkørsel af lastbiler. Der kan være støj fra kørsel 
med truck og stabling i forbrændingsanlæggets driftstid. 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:  

  Miljøstyrelsen vurderer at projektet i sig selv og den kumulative effekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt. 

Dato:16.juni 2022_ Sagsbehandler: Annemarie Brix anelb@mst.dk 

  



Virksomhedens Bilag 1 
 

Oversigtskort i målestok 1:50.000

 

  



 

Bilag 2 
 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet 

 
 
  



 
 
Kilde: DIALux/ENELCO ApS 
 
Bilag 4 
Lysanlæg efter DS 700 
 




