
 

Roskilde 

J.nr. ROS-200-00194 

Ref. Kigni/Molut 

Den 13. december 2011 

 

 
Ændring af aktiviteterne hos Special Waste System, Nr. Alslev 
 
Sammenfattende redegørelse  
 
Efter afholdelse af den offentlige høring om forslag til tillæg til Guldborgsund Kommuneplan 
2009-2021 med VVM-redegørelse i perioden 12. oktober – 6. december 2011     
  

 

 
 
 
 
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 tillægsgodkendel-
se 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 forven-
ter Miljøstyrelsen nu at kunne træffe afgørelse i sagen. 
 
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 kom-
muneplantillægget 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 kommu-
neplan, 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. Als-
lev 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. 
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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 miljøgodken-
delse, som omhandler de to forhold. Vilkårene i den eksisterende godken-
delse vil også gælde for de nye aktiviteter.  
 
Overvågning 
I forslag til tillæg Guldborgsund Kommuneplan 2009-2021 ”Ændring af akti-
viteter 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 oplysnin-
ger 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. neden-
for. 
 
Overvågningsprogram for kommuneplantillæg ”Ændringer på Special 
Waste System”  
Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som for-
ventet 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 an-
søgning om miljøgodkendelse af projektet. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning fremgår af virksomhedens en-
delige tillægsgodkendelse, der er vedlagt VVM-redegørelsen som bilag 1. 
 
      


