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Ref. melso/benjo

Den 12. oktober 2012

Påbud om nye vilkår vedrørende støv

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye 
vilkår for virksomheden:

1. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden 
for virksomhedens areal. Det er tilsynsmyndigheden, der vurderer,
om generne er væsentlige.

2. Ved optræk til støvflugt skal der vandes eller gennemføres andre 
tiltag, så støvflugt effektivt forebygges.

3. Når eksisterende kulbunke1 er væk, må kulpladsen ikke tages i brug 
til oplag af kul, eller andre støvende oplag, før der er gennemført
foranstaltninger, der sikrer mod støv uden for virksomhedens areal, 
se bilag for placering af kulplads.

Kulbunken skal senest være væk fra kulpladsen den 1. december
2012, medmindre der er etableret foranstaltninger som nævnt i 
vilkår 4.

4. Nordic Sugar Nakskov skal, før kulpladsen ønskes genoptaget til 
brug for støvende oplag, fremsende forslag til nævnte 
foranstaltninger i vilkår 3. Forslaget skal accepteres af 
tilsynsmyndigheden, før foranstaltningerne gennemføres.

Påbuddet gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 12.

Baggrund for varsel om påbud
Nordic Sugar Nakskov har i mange år anvendt en åben plads til opbevaring 
af virksomhedens kul. Pladsen er etableret umiddelbart op til nabobeboelse, 
med kun en række træer (buskads) imellem.

Naboer til virksomheden har gennem tiden flere gange klaget over støvgener 
(kulstøv). I år har der været klaget over støv 5 gange – senest i september. 

                                               
1

Definition af eksisterende kulbunke – kulbunke fra kampagne 2011/2012
2

Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
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Miljøstyrelsen har ved tilsyn den 1. marts 2012 konstateret, at der var 
tydeligt kulstøv hos en nabo til virksomheden.

Som opfølgning på tilsynet oplyste Nordic Sugar Nakskov, at man ville 
vande på kulpladsen for at forebygge støvflugt. Senere over sommeren 2012 
oplyste Nordic Sugar Nakskov, at man ikke længere ville bruge pladsen til 
opbevaring af kul, men derimod opbevare kullet på Nakskov Havn.

Pladsen, jf. bilag 1 må dog ifølge virksomhedens miljøgodkendelse stadig 
anvendes til opbevaring af kul. På nuværende tidspunkt er der én kulbunke 
stammende fra kampagnen 2011/2012. Nordic Sugar Nakskov oplyste først, 
at bunken forventes opbrugt i løbet af 2-3 uger, senere er dette ændret, se 
virksomhedens bemærkninger til varsel af påbud.

Virksomhedens miljøgodkendelse (revurdering af 29. august 2006) 
indeholder 2 vilkår om støvnedfald – dels et vilkår med en grænseværdi for,
hvor meget virksomheden maksimalt må bidrag med til støvnedfaldet af
totalstøv og et vilkår, der gør det muligt for tilsynsmyndigheden at kræve, at 
der udføres en måling af totalstøv.

Miljøstyrelsen vurder, at det har vist sig nødvendigt med flere vilkår om 
støv, som kan sikre, at Nordic Sugar Nakskov gennemfører de forebyggende
tiltag eksempelvis vandinger, og at pladsen indrettes mere nutidigt med 
foranstaltninger, der kan forebygge støvgener udenfor virksomhedens areal. 

Miljøstyrelsen vurder, at før pladsen igen kan anvendes til opbevaring af kul 
eller andre støvende oplag, skal de nævnte foranstaltninger være gennem-
ført. Miljøstyrelsen vurderer, at de skal have karakter af et effektivt hegn 
mod naboer, opførelse af en hal eller anden form for overdækning af 
kulbunkerne, men det er op til Nordic Sugar Nakskov at finde en løsning.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud
Miljøstyrelsen varslede den 18. september 2012 påbud om ny vilkår for støv.

Vi har modtaget følgende bemærkninger fra Nordic Sugar Nakskov:
 Vi mener ikke, at der et nødvendigt at meddele påbuddet, da vi 

allerede har truffet foranstaltninger for at undgå støvgener fra 
kulpladsen. Således er det sidste oplag på kulpladsen nu af 
begrænset størrelse, og når det er fjernet, vil der ikke blive oplagret 
kul der igen. Desuden er de dele af pladsen, der er trafik på, blevet 
overdækket med grus.

 Endelig gør vi opmærksom på, at vores miljøgodkendelse allerede 
indeholder vilkår om den slags støvgener. Vilkår 19, 20 og 43 fra 
IPPC revisionen af 29/8 2006 er gengivet med kursiv herunder. 
Kravet i vilkår 43 om afgrænsning mod naboer blev drøftet med 
Miljøstyrelsen i 2007. 

 De kul, der stadig ligger på kulpladsen, har på grund af kullenes 
størrelse vist sig mindre egnede til brug på tørreriet. Fyrene på 
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tørreriet er således kørt ind og justeret til energirigtig drift med nye 
og mere egnede kul fra havnen. Oplaget på kulpladsen er derfor ikke 
afviklet i det tempo, som vi tidligere har givet udtryk for. Vi vil 
foreslå, at såfremt påbuddet bliver meddelt, at fristen i vilkår 3 
fastsættes til 1. december i år. Til den tid vil kullene være fjernet til 
brug i kedelhuset (kedel 40). Såfremt oplaget ikke er brugt, vil det 
blive kørt til oplagring på havnen, så kulpladsen under alle 
omstændigheder er tømt senest den 1. december. Vi vurderer, at 
eventuelle støvgener kun vil kunne opstå i forbindelse med 
håndteringen af kullene. Ved ovennævnte strategi vil kullene kun 
blive håndteret den ene gang, hvor de fjerne, hvad enten det bliver til 
kedelhuset eller til havnen. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at meddele de nye vilkår, da 
det har vist sig, at selv om der har været en aftale mellem styrelsen og 
Nordic Sugar om at vande og på anden måde begrænse støv fra kuloplaget,
har Nordic Sugar ikke levet op til aftalen. Der har det sidste års tid være 
flere naboklager over støv. 

I forbindelse med varslingen var Miljøstyrelsen ikke opmærksom på vilkår 
43 i revisionen fra 2006, som blandt andet foreskriver, at væsentlige 
støvgener fra kul- og kalkstensoplag skal undgås. Da dette vilkår kun retter 
sig mod oplag af kul og kalksten vurderer styrelsen, at der stadig skal 
meddeles et mere generelt vilkår om virksomheden ikke må give anledning 
til støvgener.

Miljøstyrelsen imødekommer, at datoen for, hvornår kulpladsen skal være 
tømt for kul (vilkår 3 i denne afgørelse), kan rykkes til den 1. december 
2102.

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

 virksomheden
 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 meddelt Miljøministeren, 
at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 12. november 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

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. 
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. 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. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

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

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.”

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00
eller ros@mst.dk

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen 
72544362 
melso@mst.dk 

Kopi til:
 Annette Rasmussen og Tommy Østergaard, Rådmandsvej 30, 4900 

Nakskov
 Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo 

(lolland@lolland.dk)

http://www.mst.dk/
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 Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø 
(sjl@sst.dk)

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 
København Ø. (dn@dn.dk)

 Friluftsrådet att. Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 
Kalundborg (fr@friluftsraadet.dk)

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 
København V. (natur@dof.dk)
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Bilag 1: Kort med placering af kulplads
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