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Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstands-rapport i 
forbindelse med forlængelse af udledningsperioden for spildevand 
 
Nordic Sugar i Nakskov har den 31. januar 2013 søgt om at 
udledningsperioden for renset spildevand kan forlænges udover 15. april 
2013 og at der kan stå urenset spildevand i jordbassinerne frem til 1. maj 
2013. 
 
I henhold til vilkår 2.1 i miljøgodkendelsen af 27. september 2002 skal 
udledningsperioden for renset spildevand afsluttes den 15. april og 
jordbassinerne skal være tømt for urenset spildevand inden 1. april, jf. 
vilkår 1.5 i samme godkendelse. Spildevandet består overvejende af 
roevaskevand, kølevand, kondensat og regnvand fra befæstede arealer. Det 
rensede spildevand ledes til Langelandsbælt, øst. 
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 151 træffer myndigheden afgørelse 
om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport eller 
supplerende basistilstandsrapport efter § 14, når der er modtaget 
ansøgning om godkendelse af en bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse 
af en udvidelse eller ændring. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at Nordic Sugar Nakskovs ansøgning vedrørende 
spildevand ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstands-
rapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet det ansøgte ingen 
indflydelse har på tilstanden af hverken jord eller grundvand.  
 
Den opmagasinering af spildevand, der ønskes forlænget, sker i 
jordbassiner, der er godkendt i henhold til deponeringsbekendtgørelsens 
regler, og vurdering af krav til tæthed m.m. er foretaget uden henvisning til 
de perioder, der opbevares spildevand i bassinerne. Hvad angår udled-
ningen til havet har en ændring af udledningsperioden heller ingen 
indflydelse på jord eller grundvand. 
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Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en rapport med 
oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand 
med hensyn til forurening. 
 
Høring 
Udkast til afgørelse har været fremsendt til Nordic Sugar Nakskov, som 
ikke havde bemærkninger til det. 
 
Klagevejledning 
Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden 
administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 5. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen hos domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt 
afgørelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 1012. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Lumbye Sørensen  
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2 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 


