
Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K
Tlf. 72 54 40 00 • Fax  • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Nordic Sugar Nykøbing

Østerbrogade 2

4800 Nykøbing F  

   

(hanne.lundsgaard@nordicsugar.com)  

Virksomheder

J.nr. MST-1272-00686

Ref. melso/benjo

Den 13. maj 2013

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udskiftning af eksisterende 

roevask med en ny

Miljøstyrelsen har den 23. april 2013 modtaget ansøgning fra Nordic Sugar 
Nykøbing om udskiftning af eksisterende tromlevask med en ny tilsvarende 
roevask med samme kapacitet og med samme placering. 

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at udskiftning af eksisterende roevask med en ny roevask

ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter 

miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte 

kræver tilladelse efter en anden lovgivning. 

Beskrivelse af det ansøgte og begrundelse for afgørelsen
Efter roerne er modtaget på fabrikken vaskes de i en roevask for blandt andet at 

fjerne jord fra roerne. Roevasken er af typen tromlevask, som egner sig til vask af 

roer der transporteres tørt. Den eksisterende tromlevask ønskes udskiftet med en 

ny vask med samme kapacitet og med samme placering.

Formålet med udskiftningen af roevasken er blandt andet, at minimere sukker-

tabet i vasken ved at mindske opholdstiden for roerne under vask. Herved kan 

BOD belastningen af spildevandet til jordbassinerne mindskes, hvilket medfører 

hurtigere anaerob rensning af spildevandet, som igen medfører en kortere 

opholdstid af spildevandet. Dette kan give et mindre overfladeareal med 

spildevand og dermed en mindre lugtafgivelse fra bassinerne. Tiltaget indgår i 

virksomhedens tekniske og økonomiske vurdering af lugtreduktion for Hasselø 

Nor.

                                                            

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
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Miljøstyrelsen vurderer, at udskiftningen ikke giver anledning til øget forurening, 

eller andre typer af forurening end hvad der tidligere er godkendt. Der vil som 

tidligere beskrevet derimod ske en mindskning af BOD belastningen af 

spildevandet, da roerne pga., den kortere opholdstid i vasken behandles mere 

skånsomt, hvilket giver færre skader på roerne og dermed et mindre sukkertab til 

vaskevandet (spildevandet).

I sig selv giver roevasken anledning til støj, men da der er tale om en 1:1 udskift-

ning, hvor kapaciteten og placeringen af roevasken ikke ændres, vurderes det, at 

støjbelastningen vil være den samme. Eventuel lugt fra roevasken forventes heller 

ikke at ændres ved udskiftningen.

Basistilstandsrapport
Ansøgningen er indsendt, efter bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed nr. 1454 af 20.12.2012 trådte i kraft den 7. januar 2013. 

Nordic Sugar Nykøbing har derfor taget stilling til, om der skal udarbejdes 
en basistilstandsrapport, jf. bilag 3 til godkendelsesbekendtgørelsen. 

Nordic Sugar Nykøbing har vurderet, at udarbejdelse af en 
basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 14 ikke 
er nødvendig i denne sag. Miljøstyrelsen er enig i Nordic Sugar Nykøbings 
vurdering, og har den 7. maj 2013 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening.

VVM – vurdering af virkninger på miljøet
Nordic Sugar Nykøbing er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 7 i 
Levnedsmiddelindustrien ”sukkerfabrikker”. 

Den påtænkte udskiftning af roevasken er omfattet af bilag 2 punkt 14, som lyder: 
Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er 
udført eller bliver udført, når de kan være til skade for miljøet.

Miljøstyrelsen vurderer, at udskiftning af en roevask, med en tilsvarende roevask 
med samme kapacitet og med samme placering, ikke vil være til skade for miljøet. 
Det ansøgte skal derfor ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Udtalelse fra virksomheden og andre myndigheder 
Guldborgsund Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte.

Nordic Sugar Nykøbing har haft udkast til afgørelse til kommentering og har 
ønsket at nedenstående anført med kursiv fremgår af afgørelsen for at præcisere, 
at roevasken ikke alene udskiftes med et ønske om at forbedre lugtforholdene på 
Hasselø Nor, men også pga. at det ikke vil være økonomisk ansvarligt at reparere 
roevasken, men at det er på tide med en udskiftning. 

Udskiftning af eksisterende roevask er primært begrundet i, at den eksisterende 
roevask er nedslidt i et sådant omfang, at yderligere reparation eller ændringer 
ikke vil være økonomisk forsvarligt. I forbindelse med udskiftningen benyttes 
muligheden for, efter undersøgelse af markedet, at vælge det fabrikat, der 
forventes at give den mindste opholdstid for roerne i vaskeprocessen. Det 
forventes at sukkertabet vil reduceres i forhold til nuværende forhold, og derved 
reduktion af BOD-belastningen i vaskevandet. Med denne reduktion forventes 
det, at der bliver mulighed for at udnytte det anaerobe vandrensningsanlægs 
hydrauliske kapacitet i større grad, hvorved den opmagasinerede vandmængde i 
bassinerne reduceres. Herved vil bassinernes overfaldeareal mindskes til gavn 
for en reduktion af lugtemissionen. 
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Reduktion at sukkertabet ved ændring i roevasken med deraf følgende 
forventning om en reduktion at lugtemissionen fra bassinerne i Hasselø Nor er 
nævnt i Nordic Sugar Nykøbings teknisk/økonomisk vurdering af mulighederne 
for lugtreduktion for Hasselø Nor. 

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller ros@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 10. juni 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte 
denne opkrævning 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. 

Gebyret tilbagebetalt, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 

behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 

Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 

Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.
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Søgsmål

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

senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen

72544362

melso@mst.dk

Kopi til: 
Guldborgsund Kommune, (kommunen@guldborgsund.dk)
Embedslægeinstitutionen Sjælland, (sjl@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, (dn@dn.dk)
Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.
(natur@dof.dk)
Greenpeace, (hoering@nordic.greenpeace.org)
Danmarks Sportfiskerforbund, (post@sportsfiskerforbundet.dk)
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