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Den 29. oktober 2012

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

Nordic Sugar Nakskov har med brev af 31. august, supplerende med mail af 
19. september 2012 søgt om miljøgodkendelse til at etablere en damptørrer 
til tørring af virksomhedens pulp fra sukkeroerne. Princippet er, at pulpen 
tørres ved anvendelse af den samme damp, der i øvrigt anvendes til 
inddampning af sukkersaft.

I har efterfølgende med mail af 12. oktober 2012 søgt om tilladelse til at 
igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en 
miljøgodkendelse.

Afgørelse
Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 
stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der 
foreligger en miljøgodkendelse til at etablere en damptørrer.  

Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de 
vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. I skal 
være opmærksomme på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før 
Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til damptørreren.

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af damptørren, som beskrevet i 
Nordic Sugars Nakskovs ansøgning, kan miljøgodkendes – og at driften af 
anlægget ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige påvirkninger.  

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke skal behandles efter reglerne i 
VVM-bekendtgørelsen2. Det skyldes, at damptørrer ikke i sig selv er anført 
på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, og at ændringen ikke kan være til 
skade for miljøet. 

Ved etablering af damptørreren nedlægges virksomhedens tørreri, hvilket 
betyder, at virksomhedens største enkeltkilde til lugt (1.919.667 LE/s 
næsten svarende til ½-delen af bidraget fra alle lugtkilder) og 
luftemissionerne fra afbrænding af kul til tørringen forsvinder. Samtidig vil 
støjbidraget fra virksomhedens tørreri blive reduceret. Nordic Sugar 
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Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
2 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
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Nakskov har oplyst, at hvis det mod deres forventning viser sig, at 
damptørreren skulle give anledning til øget støj i virksomhedens omgivelser, 
vil virksomheden dæmpe andre støjkilder, sådan at støjbelastningen ikke 
ændres fra hvad den er i dag. 

Det vurderes endvidere, at på trods af damptørrerens dimensioner vil den 
visuelt falde i med de øvrige installationer på virksomheden. Transport til og 
fra virksomheden vil ikke ændres ved gennemførelse af projektet.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at kommunen skal give 
byggetilladelse, før virksomheden kan påbegynde bygge- og 
anlægsarbejderne.

Lolland Kommune har til det ansøgte udtalt, at der på nuværende tidspunkt 
ikke er meddelt byggetilladelse, da ansøger ikke har beregnet 
bebyggelsesprocent (må maksimalt må være 60 %) og rumfanget af den 
samlede bebyggelse (må maksimalt må være 5 m3/m2). 

Nordic Sugar Nakskov har efterfølgende oplyst til Miljøstyrelsen, at 
bebyggelsesgraden bliver mindre end 19 %, og rumfanget for den samlede 
bebyggelse er mindre end 3 m3/m2.

Lolland Kommune havde ikke andre bemærkninger til det ansøgte.

Klagevejledning
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at 
påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, 
ikke påklages.

Afgørelsen annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen 
72544362 
melso@mst.dk 

Kopi til:
Lolland Kommune (lolland@lolland.dk)
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