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MILJØGODKENDELSE TIL UDLÆG AF SLAGGER SOM BUNDSIKRING AF PLADS PÅ STUBBERUPVEJ 24, 4840
18-06-2021

Ansøgning
På vegne af Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, 4840 Nørre Alslev har Meldgaard Miljø
A/S søgt om brug af op til 1152 m3 eller 2074 ton affaldsforbrændingsslagge. Slaggen der er klassificeret som kategori 3 og kommer fra AFATEK, udlægges på adressen, som har matrikel 17a Gunderslev by, Gunderslev. Slaggen anvendendes som
bundsikring på en ny plads og siloanlæg, der anlægges i tilknytning til ny hal, hvortil
der er accepteret anmeldt slaggeudlæg under halbyggeriet. Slaggen til pladsen udlægges i et 0,75 m tykt lag og den dækkes med 100 mm beton.
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Godkendelse og tilsyn

Guldborgsund Kommune Miljø

Figur 1 Situationsplan – udlæg af slagger er angivet med grønt.
Afgørelse og miljøgodkendelse
Guldborgsund Kommune meddeler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1
§ 33 til etablering af plads med genanvendelsen af 1152 m3 affaldsforbrændingsslagge kategori 3. Godkendelsen gives efter miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed2.
Kommunen finder, at aktiviteten er omfattet af listepunkt K 201: Anlæg, der nyttiggør
farligt affald, hvor virksomhedsaktiviteten ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 i
bilag 1.
Miljøgodkendelsen vil være retsbeskyttet i 8 år. Guldborgsund Kommune kan revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at
forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.
Godkendelsen bortfalder, hvis genanvendelsen af slaggen ikke er begyndt inden 2 år
fra godkendelsens dato. Guldborgsund Kommune har fastsat denne frist jf. § 32 i
godkendelsesbekendtgørelsen.
Godkendelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og er gyldig fra dette tidspunk.
Om vilkår
Ejer af den anlagte plads med slagge som bundsikring er ansvarlig for, at indretningen og drift pladsen sker i overensstemmelse med det er er beskrevet i ansøgningen
og med de vilkår der fremgår af denne godkendelse.
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Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1218 af 25/11/2019
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Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr 2255 af 29/12/2020

Vilkårene er fastsat efter oplysninger i ansøgningsmaterialet sammen med de standard vilkår, beskrevet i bekendtgørelse om standardvilkår3 for punkt K 201, som er
relevante for anlæg af den respektive plads.
Vilkår
Generelle forhold
1. Affaldsforbrændingsslaggerne kan udelukkende anvendes i den udstrækning, der
fremgår af figur 1 i denne afgørelse.
2. Der må genanvendes ca. 1152 m3 slagger svarende til ca. 2074 tons i en maksimal tykkelse på 0,75 meter på pladsen.
3. Der skal løbende indsendes deklarationer, jf. restproduktbekendtgørelsens4 § 10,
til Guldborgsund Kommune for de slagger, der modtages i projektet.
Jord og Grundvand
4. Slaggerne skal placeres over højeste grundvandsspejl.
5. Slaggerne skal være overdækket med minimum 10 cm svindarmeret beton klasse
aggressiv miljøpåvirkning (efter EN 1992-1-1 DK NA:2007) senest 8 uger efter de
sidste slagger er udlagt. Betonafdækningen skal vedligeholdes så den er tæt.
6. Der skal gives en skriftlig meddelelse til Guldborgsund Kommune, når den sidste
slagger er udlagt på pladsen.
7. Sløjfes pladsen skal slaggen fjernes.
Menneskers sundhed
8. Uvedkommende skal hindres adgang til områder, hvor der håndteres slagger, om
nødevndigtf.eks. ved brug af markeringsbånd eller hegning.
Luft
9. Al håndtering af slagger skal ske uden væsentlige støvgener for omgivelserne.
Slaggerne skal befugtes eller overdækkes, hvis der er risiko for, at der kan opstå
støvgener. Det er Guldborgsund Kommune, som vurderer, om en evt. gene er væsentlig.
Overfladevand
11. Pladsen skal etableres med fald mod afløb og brønde, så vandet hurtigt ledes
væk fra pladsen.
12. Alle brønde og rør i, under og omkring slaggeudlægget skal være tætte.
Øvrige oplysninger
Region Sjælland er kortlægningsmyndighed for jordforureninger. Regionen vil vurdere om udlægget af affaldsforbrændingsslagger skal kortlægges. De orienteres derfor
om, slaggeudlægget med kopi af denne godkendelse.
Kommunen er tilsynsmyndighed med projektet generelt og med den efterfølgende
vedligeholdelse af den faste overdækning af slaggen.
Høring
Et udkast til denne tilladelse blev sendt i høring til ansøger og rådgiver mfl.d. 11. juni.
Der fremkom kun svar fra rådgiver Meldgård Miljø A/S, der ingen bemærkninger havde
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Standardvilkårbekendtgørelsen BEK nr 1537 af 09/12/2019

Beskrivelse af ansøgning
På vegne af Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, 4840 Nørre Alslev har Meldgaard Miljø
A/S søgt om brug af op til 1152 m3 eller 2074 ton affaldsforbrændingsslagge. Slaggen der er klassificeret som kategori 3 og kommer fra AFATEK, udlægges på adressen, som har matrikel 17a Gunderslev by, Gunderslev. Slaggen anvendendes som
bundsikring på en ny plads og siloanlæg, der anlægges i tilknytning til ny hal, hvortil
der er accepteret anmeldt slaggeudlæg under halbyggeriet. Slaggen til pladsen udlægges i et 0,75 m tykt lag og den dækkes med 100 mm beton.
Ansøgningen er indsendt i systemet BOM, her har den desværre ligget uopdaget et
stykke tid.
Vurdering og begrundelse for afgørelse
Slaggeudlægget vurderes at ligge udenfor rammerne i restproduktbekendtgørelsen5 fordi anlæg af pladser her ikke specifikt er nævnt i bekendtgørelsen, efter hvilken et
restprodukt som slagge kan udlægges efter anmeldelse, derfor er det ansøgte slaggeudlæg godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.
Det vurderes at slaggen i kategori 3 er omfattet af listepunkt K201 fordi den har et
højt indhold af tungmetaller. På grund af slaggens indhold af tungmetaller og salte
stilles der krav om tæt fast overdækning således at udvaskning og spredning af slaggen nedsættes.
Endvidere vurderes det at der er anlægsteknisk begrundelse for slaggen som bundsikring af pladsen i et 0,75 cm tykt lag og at der således ikke er tale om deponi af
slagge.
Det ansøgte slaggeudlæg ligger i område med drikkevandsinteresser og der er registreret en drikkevandsboring tilhørende Gundslev vandværk ca 150 m fra slaggeudlægget. Det sekundære grundvandsspejl er ved udgravning primo maj 2021 pejlet til
2 mut. Det vurderes på baggrund af disse oplysninger, at slaggeudlægget på de givne vilkår ikke udgør nogen risiko for grundvand.

VVM-pligt – afgørelse
Projektet er omfattet af § 2 og bilag 2, nr. 11 b, ” Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).” i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter6 (Miljøvurderingsloven), Projektet skal således
VVM-screenes, jf. lovens § 16 (VVM – Vurdering af Virkning på Miljøet).
Afgørelse – ikke VVM pligt
Det er ved denne screening fundet, at projektet ikke påvirker miljøet i så væsentlig
grad, at der skal udarbejdes en VVM- redegørelse.
Denne afgørelse kan påklages – se afsnit om ”klage og søgsmål”.
Begrundelse for afgørelse om at der ikke er pligt til VVM
Plangrundlag – projektarealet er beliggende i landzone, og er beliggende indenfor
område med drikkevandsinteresse. Det vurderes imidlertid at under de givne vilkår,

5
6

Restproduktbekendtgørelsen, bek nr. 1672 af 15/12 2016
Miljøvurderingsloven LBK nr 973 af 25/06/2020

vil den udlagte slagge ikke påvirke drikkevandsressourcen væsentligt i negativ retning.
Der er ingen påvirkede beskyttede naturtyper – jf. naturbeskyttelsesloven i nærheden
af slaggeudlægget, der kan påvirkes negativt (nærmeste § 3 område er en sø ca. afstand 150m).
Habitatbekendtgørelsen - En godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6 i habitatbekendtgørelsen7. Af bekendtgørelsen følger at der skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt (internationale naturbeskyttelsesområder).
Nærmeste Natura 2000 områder er N175 Horreby Lyng og Listrup lyng, der ligger ca.
6 km syd for projektet. Slagge udlægget vil ikke påvirke N175.
Artsbeskyttelse – Natura2000, Habitatdirektiv Bilag IV arter - I henhold til habitatbekendtgørelsens § 10 må projektet ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Det fremgår af VVM vurderingen i ansøgningsmaterialet, at der ikke er registret dyr eller planter optaget på bilag IV på det areal anlægget vil optage.
Klage og søgsmål
Guldborgsund Kommunes afgørelser kan påklages af sagens parter og andre med
væsentlig interesse i sagen. Der kan klages over afgørelserne om miljøgodkendelse
af anlægsaktiviteten, og af afgørelse om at der ikke er pligt til at udarbejde VVM-redegørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet fra tidspunkt for offentliggørelse på
kommunens hjemmeside og med en frist på 4 uger efter offentliggørelse. Evt. klage
skal være modtaget senest 20. juni 2021 inden midnat. Evt. klage skal indsendes
elektronisk direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen, som
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk,- søg efter ”klageportal”. I særlige tilfælde
kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, hvis du ønsker at søge om ikke at benytte den
digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet
inden udløbet af ovenstående klagefrist.
Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer
andet. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Udnyttelse af tilladelsen, inden en eventuel klage er færdigbehandlet, kan kun ske ved opfyldelse af de fastsatte
vilkår.
Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.
Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig
interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi
af afgørelsen. Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du
blive orienteret herom.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af evt. klage, at
klager indbetaler et gebyr til klagenævnet. Læs mere på klagenævnets hjemmeside
https://naevneneshus.dk/.

7 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter Habitat bekendtgørelsen

Offentlig annoncering
Der skal altid foretages offentlig annoncering af miljøgodkendelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 74 stk. 2. Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Thomas Jørgensen
Geolog

Michael Behrens
Biolog

Kopi til:
Meldgaard miljø A/S att. Roland Boisen via mail rob@meldgaard.com.
Region Sjælland Alleen 15, 4180 Sorø, naturmiljo@regionsjaelland.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, terkeljmaribo@gmail.com
Museum Lolland-Falster, post@museumlollandfalster.dk

Bilag:
Ansøgning af 29. marts 2021 fra Meldgaard Miljø A/S med bilag

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

