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HVAD ER VVM? 
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væ-
sentligt, kun kan realiseres på baggrund af VVM-redegørelsen. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat 
og for den endelige beslutning om projektets realisering. 
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det 
kan f.eks. være idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om 
alternativer. Idéfasen løb fra 12. oktober til 9. november 2010. Der kom ingen bemærkninger.  
 
Efter idéfasen udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurde-
rer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: 
 

 mennesker, fauna og flora 
 jordbund, vand, luft, klima og landskab 
 materielle goder og kulturarv, og  
 samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, og den dan-
ner grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemfø-
relse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen.  
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunen. I 
nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Da staten er godkendende myndig-
hed efter anden lovgivning.  
 
Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen for SWS, fordi Miljøstyrelsen i forvejen er mil-
jømyndighed for virksomheden. Det vil sige, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at SWS overhol-
der sin eksisterende miljøgodkendelse. For at de ansøgte ændringer kan realiseres, skal Miljø-
styrelsen udarbejde miljøgodkendelser til disse. SWS er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bi-
lag pkt. 9.  
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Ændring af aktiviteter på Speciel Waste System A/S, 
Herthadalvej 4A, Nr. Alslev 
 
Guldborgsund Kommune 

 
Vurderinger 

 
1. En beskrivelse af det 
påtænkte anlæg: 

 
Overordnet helhedsbeskrivelse af anlægget: 
Special Waste System A/S (SWS) er et affaldsbehandlingsselskab, der modtager 
farligt affald fra private og offentlige virksomheder. SWS må i dag primært 
modtage de affaldstyper, som SWS må forbrænde på eget forbrændingsanlæg. 
En mindre del af det modtagne affald omlastes til behandling eller deponering på 
andre godkendte affaldsanlæg.  
 
SWS ønsker fremadrettet at kunne tilbyde sine kunder et servicekoncept, der 
omfatter muligheden for at kunne aflevere alle typer af farligt affald til SWS. 
Herunder også affaldstyper, der ikke kan forbrændes på virksomhedens eget 
anlæg. Det indebærer at en større mængde affald fremover forventes blot at 
skulle omlastes og videreforsendes til andre affaldsanlæg.   
 
SWS har i dag miljøgodkendelse til at tilkøre modtageanlægget ca. 6.000 ton/år, 
hvilket svarer til forbrændingsanlæggets maksimale behandlingskapacitet. I dag 
modtager SWS dog kun omkring 3.500 ton affald til behandling. SWS ønsker 
fremover at øge mængden af modtaget affald til de 6.000 ton, som anlægget er 
miljøgodkendt til.  
 
 
 

 
 
 
 



 
1.1 En beskrivelse af 
anlæggets fysiske 
udformning og karakteristika 
samt arealanvendelses-
behovet under bygnings- og 
driftsfaserne, herunder 
angivelse af anlægget på 
kortbilag i relevante 
målestoksforhold. 

 
Fysisk beskrivelse 
Placering 
 

 
Luftfoto med angivelse af de matrikler, hvor SWS A/S er beliggende. 
 
Planforhold 
Området SWS er beliggende i er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2, Nørre Alslev 
Kommune 1972. Der er ikke siden 1974 foretaget ændringer i 
byplanvedtægterne for området. 
 
De ansøgte ændringer giver ikke anledning til udarbejdelse af ny lokalplan.  
 
Ændringen af aktiviteterne med højere grad af omlastning af affaldet kræver 
udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 
Sideløbende vil der blive udarbejdet ny miljøgodkendelse for anlægget. 
 
Fysisk udformning 
Ændringen af aktiviteterne kan rummes indenfor virksomhedens nuværende 
fysiske rammer og der er derfor ikke behov for om- eller tilbygning af 
modtageanlæg eller forbrændingsanlæg. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



1.2 En beskrivelse af de 
væsentlige karakteristika for 
produktionsprocesserne, f. 
eks. type og mængde af de 
anvendte materialer, 
herunder om der indgår 
risikofyldte produktions-
processer eller andre 
miljøbelastende forhold.  
 

Beskrivelse  
Fremover ønsker SWS at kunne vælge mellem forbrænding og omlastning for de 
affaldstyper, som SWS hidtil har kunne modtage. Dette medfører at en større 
mængde affald fremover blot skal omlastes og bortskaffes til anden godkendt 
modtager.  
 
Ud over de typer affald, som SWS i dag modtager ønskes der fremover mulighed 
for at kunne modtage affaldsgrupper (opdelt efter Kommunekemis 
affaldsgrupper): 
Fraktion B: Affald med halogener og svovl 
Fraktion K: Affald med kviksølv 
Fraktion O: Affald med oxiderende stoffer omfattet af miljøgodkendelserne. 
 
De 3 nye fraktioner vil alle udelukkende blive omlastet og bortskaffet til anden 
godkendt modtager.  
 
Med tilføjelsen af de 3 nye fraktioner vil SWS fremover kunne modtage alle de af 
Kommunekemi definerede affaldsgrupper.  
 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Et skøn efter type og 
mængde over forventede 
reststoffer og emissioner 
(vand-, luft- og 
jordbundsforurening, støj, 
vibrationer, lys, varme, 
stråling osv.) i forbindelse 
med driften af det foreslåede 
projekt. 

 
Beskrivelse af udslip (emissionsværdier)/ forureninger 
 
Der vil ikke være særlige udslip i anlægsperioden, da ændringerne i driften ikke 
kræver fysiske ændringer af virksomheden.  
 
Den ændrede drift af virksomheden vil udelukkende give anledning til en 
ændring i støjforholdene.  

 
Driftstiden vil ligge i tidsrummet 7-18 alle ugens dage. 
 
Til- og frakørsel af affald/materialer (6 biler pr. dag) samt lagerpersonalets 
personbiler (4 biler pr. dag) sker ad Peter L Jensens vej, mens til- og frakørsel til 
administrationsbygningen (4 biler pr. dag) sker ad Herthadalsvej. 
 
 

  
 
Støjforholdene vil blive vurdet i 
afsnit 3. 
 
Der sker ikke andre ændringer i 
miljøbelastningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. En oversigt over de 
væsentligste alternativer, 
som bygherren har 
undersøgt, og oplysninger 
om de vigtigste grunde til 
dennes valg af alternativ 
under hensyn til virkningerne 
på miljøet. Endvidere en 
oversigt over de væsentligste 
alternativer og alternative 
placeringer, som herudover 
har været undersøgt, en 
beskrivelse af 
konsekvenserne af, at 
anlægget ikke gennemføres 
(0-alternativet), samt 
oplysninger om de vigtigste 
grunde til planmyndighedens 
valg af alternativ under 
hensyn til virkningerne på 
miljøet. 
 

 
Alternativer 
 
Det ansøgte projekt (VVM-grundlaget): 
 
Der er ikke undersøgt yderligere alternative placeringer, da driftsændringerne 
ikke giver mening, hvis ikke de kan udføres i tilknytning til den eksisterende 
virksomhed. Endvidere medfører driftsændringen kun minimale ændringer i 
miljøbelastningen.  
 
Nul-alternativet: 
 
SWS har tilladelse til at forbrænde på virksomhedens eget forbrændingsanlæg, 
og kun en mindre del af det modtagne affald omlastes til behandling eller 
deponering på andre godkendte affaldsanlæg. Denne afgrænsning er stærkt 
begrænsende for virksomhedens forretningsudvikling.  
 
 

 
Bygherre vurderer, at det af hensyn 
til virksomhedens overlevelse på sigt 
er nødvendigt, at udvide 
virksomhedens muligheder for at 
modtage og omlaste affald. 
 
Miljøcenterets vurderer, at 
ændringen i virksomhedens drift er i 
overensstemmelse med gældende 
planlægning, at den kun vil medføre 
små ændringer i miljøbelastningen, 
og at der er tale om en rimelig 
udvidelse af virksomhedens 
muligheder for at foretage en 
udvikling af forretningen.  

 
3. En beskrivelse af de 
omgivelser, som i væsentlig 
grad kan blive berørt af det 
ønskede anlæg, beskrivelse 
af anlæggets betydelige 
virkninger på omgivelserne. 
 
4. En beskrivelse af 
anlæggets såvel kortsigtede 
som langsigtede virkninger 
på miljøet: 
 
 

 
Overordnet helhedsbeskrivelse af omgivelserne 
SWS er beliggende i erhversområde med ca. 150 m til nærmeste boligområde.  
 
Særlige interesseområder i omgivelserne:  
Ændringerne i driften vil ikke påvirke særlige interesseområder i omgivelserne, 
da ændringen i støjen ikke vil påvirke boligområdet og der er ikke andre 
naboområder af interesse. 
 
Andre særlige interesser i omgivelserne 
Driftsændringen af anlægget vil ikke kunne påvirke særlige interesser, som  

- Borgernes sundhed, offentlighedens adgang 
- strengt beskyttede, fredede eller rødlistede arter (herunder især Habitat-

bilag IV arter) 
- samfundets transportbehov  
- samfundets behov for naturlige råstoffer 
- samfundets behov for affaldshåndteringssystemer 
- klimaet (lokalt (vind, skygge, tågedannelse) og/eller globalt 

(drivhusgasser, ozonlagsnedbrydende gasser  og/eller albedo-gasser). 
 
Giver udledningerne anledning til overskridelser af  
bindende eller vejledende (immisionskoncentrations) grænseværdier 
Ændringen i støjbelastningen vil ikke medføre en overskridelse af gældende 

   
Ændringen af virksomhedens drift vil 
give anledning til en mindre ændring 
af virksomhedens støjemissioner. 
Ændringen vil dog fortsat ligge inden 
for de gældende grænseværdier, lige 
som ændringen må forventes ikke at 
være hørbar i boligområdet.  
 
Der vil derfor ikke være tale om en 
belastning af betydning eller en 
sådan karakter, at driftsændringen 
ikke vil kunne accepteres.  
 
Den eksisterende drift af SWS 
overholder i dag alle gældende 
vejledende grænseværdier, og det 
vil også være tilfældet fremover.  
  



vejledende grænseværdier.  
 
Socioøkonomiske forhold (sociale struktur og erhvervsliv & rekreation).  

Der vil ikke være nogen påvirkning af de socioøkonomiske forhold ved at ændre 
på driften som ønsket af SWS.  
 
De samlede miljøforhold for virksomheden kan beskrives således: 
 
Trafik 
Til- og frakørsel af affald/materialer (6 biler pr. dag) samt lagerpersonalets 
personbiler (4 biler pr. dag) sker ad Peter L Jensens vej, mens til- og frakørsel til 
administrationsbygningen (4 biler pr. dag) sker ad Herthadalsvej. 
 
Luftforurening 
På et affaldsforbrændingsanlæg er der fastsat grænseværdier for, hvor meget 
forurening der må være i røgen. Grænseværdierne stiller f.eks. krav til, hvor 
mange milligram støv der må være i en kubikmeter røggas. 
 
Der er i de gældende miljøgodkendelser stillet krav til luftforureningen, som 
overholder de gældende vejledende grænseværdier. 
 
Der sker ingen ændringer i luftemissionerne. 
 
Støj 
Der vil kun være mindre ændringer i støjbilledet fra den samlede virksomhed, og 
den vil fortsat kunne overholdende gældende vejledende grænseværdier.  
 
Støv og lugt 
Affaldet vil som nu blive opbevaret i forbrændingsanlæggets forhal, før det 
forbrændes.  
 
De udendørs arealer bliver og vil fortsat løbende blive fejet og rengjort, så støvet  
bliver holdt nede. 
 
Spildevand samt Jord og grundvand 
Der forekommer ikke spildevand fra hverken modtageanlæg eller forbrænding. 
Sanitært spildevand afledes til kommunalt renseanlæg ligesom overfladevand fra 
tag og befæstede arealer opsamles eller bortledes. 
 
Tilledningen af spildevandet til kommunalt renseanlæg er uproblematisk og kan 
fortsætte uden problemer.  



 
Da det er vurderet at farligt affald ved uheld kan sive ud fra emballager, der 
enten er beskadiget ved modtagelsen eller beskadiges, mens det henstår på 
virksomheden, er der potentielt risiko for, at der kan ske spredning af farligt 
affald i forbindelse med udsortering og omemballering. Denne risiko er 
imødegået, ved at der er stillet krav til virksomhedens indretning. Primært stilles 
der krav, om at oplag og håndtering sker på impermeabel befæstet areal. Det 
centrale er, at affald der spildes kan opsamles og bliver opsamlet og 
oplagsarealerne kan rengøres. Det er endvidere vigtigt at forurenende stoffer i 
affaldet ikke siver igennem det impermeable, befæstede areal med forurening af 
jord og grundvand til følge.  
 
Hensynet til jord og grundvand begrunder ud over andre miljøhensyn, at pladsen 
indrettes med opkanter langs oplagsarealerne og fald mod afløb, for at evt. 
forurenet overfladevand ikke henstår som vandpytter på arealerne eller løber ud 
over kanterne og på den måde siver ned og forurener jord og grundvand. 
Afløbsledninger og opsamlingsbeholdere skal være tætte. 
 
I tilfælde af uheld eller spild er det muligt at afspærre al afledning af spildevand 
og overfladevand, - dvs. der kan ske opsamling af brandslukningsvand. Der er 
endvidere mulighed for særskilt opsamling af spild fra det indendørs lager. 
Bortskaffelse af spild, brandslukningsvand o.l. vil ske på baggrund af en konkret 
vurdering.   
 
Restprodukter 
Forbrænding af affald giver anledning til dannelse af faste restprodukter dels 
som slagge og dels som affald fra røggasrensningen. 
 
Mængden af slagge og røggasaffald vil variere forholdsmæssigt med mængden af 
affald. Slaggen køres i dag til deponi, men SWS afsøger muligheden for fremover 
at kunne afsætte den til genanvendelse ved anlægsarbejder.  
 
Der sker ikke ændringer for restprodukterne som følge af de ansøgte 
driftsændringer, hvorfor de heller ikke fremover forventes at give anledning til 
miljømæssige problemer.  
 
Visuelle forhold 
Ændringen af aktiviteterne med tilføjelse af omlastning vil ikke få indflydelse på 
anlæggets størrelse. Hverken modtageanlægget, der nu tillige skal fungere som 
omlastningsanlæg eller forbrændingsanlægget ændres i udformning, størrelse 
eller areal. 
 



De eksisterende visuelle forhold anses for at være uproblematiske.  
 
4.6 Beskrivelse af, hvilke 
metoder der er anvendt til 
forudberegningen af 
virkningerne på miljøet. 

 
Metoder 
Der er kun anvendt alment kendte standardmetoder og miljøforholdene er 
relativt velkendte.  
 

  
Der er ikke usikkerheder ved 
metoderne eller kendskabet til 
miljøforholdene i området og på 
virksomheden, der giver anledning 
til særlige overvejelser om de 
fremtidige miljøforhold.  
    

5. En beskrivelse af de 
foranstaltninger, der tænkes 
anvendt med henblik på at 
undgå, nedbringe og om 
muligt neutralisere de 
skadelige virkninger på 
miljøet.  
 

 
Angivelse af afværgeforanstaltninger  
Det vil ikke være nødvendigt at etablere særlige afværgeforanstaltninger overfor 
ændringen i støjbelastningen, da den fortsat ligger indenfor de gældende 
grænseværdier.  
 
 
    

 
Virksomhedens miljøforhold vil også 
fremover kunne håndteres på 
baggrund af de vilkår, der er stillet i 
de eksisterende miljøgodkendelser 
suppleret af vilkårene i den nye 
miljøgodkendelse.  

6. Et ikke-teknisk resumé 
på grundlag af ovennævnte 
oplysninger.  
 

 
Resumé  
Special Waste System A/S (SWS) er et affaldsbehandlingsselskab, der modtager 
farligt affald fra private og offentlige virksomheder. SWS må i dag primært 
modtage de affaldstyper, som SWS må forbrænde på eget forbrændingsanlæg. 
En mindre del af det modtagne affald omlastes til behandling eller deponering på 
andre godkendte affaldsanlæg.  
 
SWS ønsker fremadrettet at kunne tilbyde sine kunder et servicekoncept, der 
omfatter muligheden for at kunne aflevere alle typer af farligt affald til SWS. 
Herunder også affaldstyper, der ikke kan forbrændes på virksomhedens eget 
anlæg. Det indebærer at en større mængde affald fremover forventes blot at 
skulle omlastes og videreforsendes til andre affaldsanlæg.   
 
SWS har i dag miljøgodkendelse til at tilkøre modtageanlægget ca. 6.000 ton/år, 
hvilket svarer til forbrændingsanlæggets maksimale behandlingskapacitet. I dag 
modtager SWS dog kun omkring 3.500 ton affald til behandling. SWS ønsker 
fremover at øge mængden af modtaget affald til de 6.000 ton, som anlægget er 
miljøgodkendt til.  
 
Ændringerne kan rummes indenfor anlæggets nuværende fysiske rammer og der 
er derfor ikke behov for om- eller tilbygning af modtageanlæg eller 
forbrændingsanlæg.  
 
Den eksisterende drift af SWS overholder i dag alle gældende vejledende 

 
Anlægget i sig selv og den ansøgte 
driftsændring vurderes som 
miljømæssigt ubetænkeligt (uden 
væsentlige miljømæssige gener i 
VVM-reglernes forstand).   
 



grænseværdier, og det vil også være tilfældet fremover. 

 
  
Kommuneplantillæg m.v.  
Der ændres ikke i de eksisterende retningslinjer for erhverv i Guldborgsund 
Kommunes kommuneplan.  
 
Der tilføjes følgende retningslinje til Guldborgsund Kommunes kommuneplan, 
afsnit ”4.1.7 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, VVM-pligtige anlæg 
og Risikovirksomheder”: 
 
4.1.7.5: Udvidelse og ændringer af Speciel Waste System A/S i Nr. Alslev skal 
ske i overensstemmelse med Kommuneplantillægget ”Ændring af aktiviteter 
på Special Waste System A/S, Herthadalvej 4A, Nr. Alslev” udstedt af 
Miljøstyrelsen til Guldborgsund Kommunes ”Kommuneplan 2009-2021”. 
 
Planredegørelse  
I Guldborgsunds kommuneplan 2009-2021 er der udlagt et større erhversområde 
i udkanten af Nr. Alslev, som bl.a omfatter område NALS E1, hvori SWS er 
beliggende. 
 
Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen i NALS E1: 
 
NALS E1 - Nyere erhvervsområde Nørre Alslev 
Lokaliseringskategori C. Erhvervsområde på kanten af byen – virksomheder, der giver anledning til 
væsentlig miljøbelastning, store virksomheder med behov for udendørs oplag samt virksomheder med 
meget tung transport. Bebyggelsen udformes som lager og produktionsbygninger; og der kan alene 
opføres eller indrettes kontorbebyggelse for den enkelte virksomheds administration. 
Max. bygningshøjde 8,5 m. 
Max. rumfang 3m3 pr. m2 
Max. procent af grundareal der må bebygges, 50. 
Den maksimale butiksstørrelse for pladskrævende udvalgsvarebutikker er 2000 m2. 
Der friholdes et mindst 15 m bredt bæltelangs tilstødende boligområder og mod det åbne land til 
skærmende beplantning, og at bebyggelsen placeres således, at væsentlig génevirkninger i forhold til 
anden bebyggelse eller omgivelserne undgås 
Arealet ligger i Byzone. 
 

Der ændres ikke på rammerne for lokalplanlægningen med dette 
kommuneplantillæg.  
 
Dette tillæg til Guldborgsunds kommuneplan 2009-2021 omfatter udelukkende 
SWS og skal gøre det muligt at ændre driften af anlægget, ligesom der er taget 
stilling til, at den eksisterende virksomhed ligger fornuftigt det pågældende sted.  
Miljøstyrelsen er jvf. VVM-bekendtgørelsen myndighed for udarbejdelse af et 
statsligt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for SWS, da 
anlægget ligger indenfor rammerne af gældende planlægning og da 

 
Med dette kommuneplantillæg 
ændres der ikke på de eksisterende 
retningslinier og rammer for 
lokalplanlægningen i NALS E1. 
 
Der tilføjes dog en ny retningslinje, 
som skal sikre at ændringerne på 
SWS sker i overensstemmelse med 
VVM-redegørelsen og det tilhørende 
kommuneplantillæg.  
     
   



Miljøstyrelsen er miljøgodkendelsesmyndighed.  
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[VVM-bekendtgørelsens (og 
evt. miljøvurderingslovens) 
krav om en ”sammenfattende 
redegørelse”] 

 
Sammenfattende redegørelse 
Offentlig høring 
Miljøstyrelsen har i perioden den 12. oktober – 6. december 2011 afholdt en 
offentlig høring om et forslag til tillæg til Guldborgsund Kommuneplan 2009-
2021 med tilhørende VVM-redegørelse for ændringer på Special Waste System 
(SWS). Planforslaget var ledsaget af et udkast til tillægsgodkendelse til 
miljøgodkendelsen for de nye tanke. 
 
I forbindelse med den offentlige høring blev ovennævnte materiale bl.a. 
fremsendt til Guldborgsund Kommune som planmyndighed. 
 
Der indkom i den offentlige høring 1 bemærkning.  
 
Forventet afgørelse 
På baggrund af det offentliggjorte planforslag med VVM, det foreliggende udkast 
til tillægsgodkendelse og den gennemførte offentlige høring forventer 
Miljøstyrelsen nu at kunne træffe afgørelse i sagen, når der foreligger en 
udtalelse fra Kalundborg Kommune. 
 
Afgørelsen vil omfatte udstedelse af tillæg til Guldborgsund Kommuneplan 2009-
2021. Der vil senere blive meddelt VVM-tilladelse til SWS i form af en 
tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse. Indholdet i 
kommuneplantillægget og tillægsgodkendelsen vil give SWS mulighed for at 

 



foretage de ønskede ændringer på nærmere angivne vilkår. 
 
Forventet udformning af tillæg til Guldborgsund Kommuneplan 2009-
2021 for ændringer på SWS 
 
Der tilføjes følgende retningslinje til Guldborgsund Kommunes kommuneplan, 
afsnit ”4.1.7 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, VVM-pligtige anlæg 
og Risikovirksomheder”: 
 
4.1.7.5: Udvidelse og ændringer af Speciel Waste System A/S i Nr. Alslev skal 
ske i overensstemmelse med Kommuneplantillægget ”Ændring af aktiviteter på 
Special Waste System A/S, Herthadalvej 4A, Nr. Alslev” udstedt af Miljøstyrelsen 
december 2011 til Guldborgsund Kommunes ”Kommuneplan 2009-2021”. 
 
Der er ikke behov for ændringer i rammerne. 
 
Høringens indflydelse på afgørelsen 
Der er kommet 1 bemærkning i forbindelse med høringen. Bemærkningen er fra 
Guldborgsund Kommune og vedrører udkastet til tillægsgodkendelse. Kommunen 
anbefaler, at arealerne sikres mod nedsivning af farlige stoffer, samt at der 
etableres indhegning og aflåsning af arealerne.  
 
For begge forhold gælder, at der er vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse, 
som omhandler de to forhold. Vilkårene i den eksisterende godkendelse vil også 
gælde for de nye aktiviteter.  
 
Overvågning 
I forslag til tillæg til Guldborgsund Kommuneplan 2009-2021 ”Ændring af 
aktiviteter på Speciel Waste system A/S” med tilhørende VVM for de nye tanke, 
er der i bilag 2 angivet et forslag til overvågningsprogram.  
 
Da der ikke var kommentarer til overvågningsprogrammet i den offentlige 
høring, og Miljøstyrelsen heller ikke på anden måde har modtaget oplysninger 
eller tilkendegivelser, der kunne føre til en ændring i programmet, vil 
Miljøstyrelsen med udstedelsen af kommuneplantillægget betragte forslaget til 
overvågningsprogram som det endelige overvågningsprogram, jf. nedenfor. 
 
Overvågningsprogram for kommuneplantillæg ”Ændringer på Special 
Waste System”  
Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som forventet 
ved udarbejdelse af miljørapporten. 
 



Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden i 
området ud over den overvågning, som myndighederne allerede udfører, f.eks. 
NOVANA, DEVANO, anden naturovervågning. 
 
Det overvågningsprogram, der foreslås, ligger i forlængelse af de vilkår SWS har 
i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse samt det forslag til 
tillægsgodkendelse, der er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om 
miljøgodkendelse af projektet. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning fremgår af virksomhedens endelige 
tillægsgodkendelse, der er vedlagt VVM-redegørelsen som bilag 1. 
 

[VVM-bekendtgørelsen] Udstedelse af kommuneplantillæg til Guldborgsund Kommunes Kommuneplan 
2009-2021: Ændringer på Special Waste System A/S, Nr. Alslev 
 
Til Guldborgsund Kommunes Kommuneplan 2009-2021 udstedes hermed 
kommuneplantillæg for ændringer på Special Waste System (SWS). 
 
Der tilføjes følgende retningslinje til Guldborgsund Kommunes kommuneplan, 
afsnit ”4.1.7 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, VVM-pligtige anlæg 
og Risikovirksomheder”: 
 
4.1.7.5: Udvidelse og ændringer af Speciel Waste System A/S i Nr. Alslev skal 
ske i overensstemmelse med Kommuneplantillægget ”Ændring af aktiviteter på 
Special Waste System A/S, Herthadalvej 4A, Nr. Alslev” udstedt af Miljøstyrelsen 
december 2011 til Guldborgsund Kommunes ”Kommuneplan 2009-2021”. 
 
Der er ikke behov for ændringer i rammerne. 
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige 
anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning §§ 
11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). 
 
Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlægget, fordi Miljøstyrelsen er miljømyndighed jf. VVM-
bekendtgørelsens § 11, stk. 2. En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter 
Miljøstyrelsens accept. 
 

 



I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Miljøstyrelsen SWS 
tilladelse i form af en tillægsgodkendelse til at foretage de ansøgte ændringer.  
 
Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for 
at meddele miljøgodkendelse til etablering af tankene.  
 
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for ”Ændringer på 
Special Waste System” været i offentlig høring. Da høringsperioden udløb havde 
Miljøstyrelsen Roskilde modtaget 1 henvendelser. 
 
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der er indarbejdet i VVM-
redegørelsen.  
 
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en 
konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne, da der ikke ligger habitatområder 
så tæt på SWS, at de vil kunne blive påvirket. 
 
Klagevejledning  
Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt 
angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen 
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted onsdag den 21. december i Ugeavisen 
Guldborgsund. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes 
direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller 
som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets 
behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 
3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter 
modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. 
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om 
klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 

mailto:nmkn@nmkn.dk


www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Kirsten Grahn Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: 
Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse  
 
 
Kopi af brevet er sendt til: 
Guldborgsund Kommune 
Special Waste System A/S 
Friluftsrådet 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
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Miljørapport i forslag til kommuneplantillæg for ændringer på Speciel 
Waste System A/S (SWS) 
 

 
Miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven 
Miljørapporten er reguleret i miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 
936/2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Miljørapporten er en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentli-
ge indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige alternati-
ver.  
 
Rapportens omfang og detaljeringsgrad er fastlagt efter høring af andre 
myndigheder, hvis områder berøres af planforslaget. Dette afsnit i kommu-
neplantillægget udgør miljørapporten. Afsnittet suppleres af den faglige ud-
dybning i VVM-redegørelsen.  
 
Berørte myndigheder 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer for projektet 
er følgende myndigheder hørt som berørte myndigheder: 
 
Guldborgsund Kommune 
 
Beskrivelse og vurdering  
I VVM-redegørelsen er gennemført en beskrivelse og vurdering af den sandsynli-
ge væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige 
alternativer til projektet. Der henvises derfor til VVM-redegørelsen. 
 
Forslag til overvågningsprogram 
Miljøstyrelsen Roskilde skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver 
som forventet ved udarbejdelse af miljørapporten. 
 
Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden i 
området ud over den overvågning, som myndighederne allerede udfører i 
form med tilsyn i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse 
samt det forslag, der er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om miljø-
godkendelse af projektet. De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil 
fremgå af virksomhedens endelige miljøgodkendelse.  
 
Arbejdet i anlægsfasen kræver ikke særskilt overvågning.  
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