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1 Indledning 

Sukkerfabrikken A/S ønsker at etablere et feriecenter i Stege på den tidligere sukkerfabrik kaldet Sukkerfabrikken Møn. 

I 2015 blev Sukkerfabrikken udpeget som en af ti udvalgte destinationer i ”Forsøgsordningen for Kyst- og naturtu-

risme”, i forsøg på at give udvalgte områder i Danmark en ekstraordinær mulighed for at udvikle kyst- og naturturis-

men. Siden da har projektet gennemgået en løbende udvikling, som i dag består af flere tilbud, baseret på vand, na-

tur/outdoor samt ferieboligbebyggelser i det tæt bebyggede fabriksområde, der tænkes integreret med den maritime 

natur rundt om Stege. 

 

Møn er én af Vordingborg Kommunes vigtigste turismelokaliteter. Med Møns Klint som en allerede internationalt 

kendt storattraktion kombineret med den kommende faste Femern-forbindelse vil Sukkerfabrikken Møn kunne bi-

drage betragteligt til Sydøstdanmarks fremtidige turisme samt agere som et væsentligt element i en positive udvikling, 

der allerede tæller andre kommunalt støttede udviklingsprojekter som Camønoen, Dark Sky og Unesco Biosfære. 

 

Figur 1: Sukkerfabrikken og indsejlingen til Stege set fra luften. ©SDFE 

Visionen for Sukkerfabrikken Møn lægger sig på denne baggrund i fin tråd med Vordingborg Kommunes overord-

nede vision om at understøtte det varierede udbud af oplevelsestilbud indenfor turismen samt øge overnatningskapa-

citeten på Møn. Sukkerfabrikken Møn understøtter endvidere kommunens ambitioner for videreudvikling af Møns 
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certificering som udpeget biosfærereservat med fokus på bæredygtighed, naturoplevelser og aktiv ferie i tråd med 

øens naturgivne styrker. 

 

Sukkerfabrikken A/S har vurderet, at det ikke kan udelukkes, at gennemførelse af projektet kan medføre en påvirkning 

af det omkringliggende miljø og har derfor søgt Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet om gennemførelse af en 

frivillig miljøkonsekvensvurdering af projektet (tidligere benævnt VVM-proces). Vordingborg Kommune og Kystdirek-

toratet har imødekommet Sukkerfabrikken A/S anmodning om at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering af et nyt 

feriecenter i henhold til § 15, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer1. 

 

I forbindelse med projektet skal der desuden gennemføres en planproces omfattende kommuneplantillæg og lokal-

plan for det nye feriecenter. Kommuneplantillægget og lokalplanen skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingslo-

ven. Miljøvurderingen er integreret i miljøkonsekvensrapporten, som dermed både udgør en miljøvurdering af plan-

grundlaget og miljøkonsekvensvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten giver dermed en samlet beskrivelse 

af planer og projekt herunder de miljøkonsekvenser, hvilket kan danne grundlag for en offentlig debat og den ende-

lige politiske beslutning om planerne og projektets evt. gennemførelse.  

 

Ordet miljøkonsekvensrapporten anvendes derfor som en fælles betegnelse i denne rapport for både miljøvurdering 

af planerne og miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

 

Nærværende miljøkonsekvensrapport indeholder beskrivelser og vurderinger af de potentielt væsentlige miljøpåvirk-

ninger som følge af etablering og drift af et nyt feriecenter på arealerne for den tidligere sukkerfabrik i Stege. Vurde-

ringen omfatter alle påvirkninger, det vil sige alle direkte, indirekte, afledte og kumulative effekter som følge af gen-

nemførelse af projektet.  

 

Der er desuden udarbejdet et ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten, hvor de vigtigste oplysninger og kon-

klusioner fra rapporten er gengivet i en kort og let tilgængelig form. 

1.1 Læsevejledning 

Miljøkonsekvensrapporten starter efter denne indledning med et ikke-teknisk resume i kapitel 2, hvor miljøkonse-

kvensvurderingens vigtigste konklusioner gennemgås. Herefter følger der fem generelle kapitler der rummer forskel-

lige information om projekt, proces og lovgivning. 

 

• Kapitel 3 beskriver de nødvendige ansøgninger og tilladelser til projektet.  

• Kapitel 4 beskriver selve processen for miljøvurdering, og hvordan offentligheden er blevet, og fremadrettet 

bliver inddraget i processen. 

• Kapitel 5 redegør for den anvendte metode til vurdering af miljøforhold, samt afgrænsningen af de miljøfor-

hold der vurderes. 

• Kapitel 6 Indeholder en beskrivelse af projektet og af alternativer 

• Kapitel 7 beskriver de trafikale og støjmæssige konsekvenser af det konkrete projekt og planlægningen, hvil-

ket danne grundlag for de efterfølgende vurderinger. 

Så følger de otte egentlige vurderingskapitler:  

 

• Kapitel 8 beskriver og vurderer landskab og visuelle forhold 

• Kapitel 9 beskriver og vurderer Internationalt beskyttet natur og arter samt øvrige naturforhold 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 

med senere ændringer. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973 
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• Kapitel 10 beskriver og vurderer kulturarven og de historiske interesser 

• Kapitel 11 beskriver og vurderer befolkningen og de materielle goder  

• Kapitel 12 beskriver og vurderer menneskers sundhed 

• Kapitel 13 beskriver og vurderer jordforurening 

• Kapitel 14 beskriver og vurderer overfladevand og spildevand 

• Kapitel 15 beskriver og vurderer klima, sejlads og kystforhold 

Afslutningsvist er der et kapitel om kumulative effekter med andre kendte projekter eller planlægning i eller omkring 

området i kapitel 16. Derefter er der i kapitel 17 en beskrivelse af de relevante planforhold og forudsætninger. Endelig 

redegøres i kapitel 18 for afværgeforanstaltninger, overvågning og eventuelle mangler ved oplysningerne og vurde-

ringerne af miljøpåvirkningerne fra projektet. 

 

Referencer i miljøkonsekvensrapporten er indsat som fodnoter, så det er muligt let at orientere sig om kilder i sam-

menhæng med den relevante tekst.  

 

Til miljøkonsekvensrapporten er vedlagt en række bilag, som er oplistet nedenfor. Der henvises til relevante bilag i 

miljøkonsekvensrapportens tekst, når det er relevant. 

 

Bilag 1: Afgrænsningsnotat 

Bilag 2: Trafiknotat 

Bilag 3: Støjnotat 

Bilag 4: Visualiseringer 

Bilag 5: Hydrauliknotat 

 

1.2 Et miljøtilpasset projekt og miljøtilpassede planer 

Miljøvurderingerne er udført i en iterativ proces, hvilket betyder, at hvor der er konstateret en miljøpåvirkning med 

mulighed for at reducere miljøpåvirkningen, er der foretaget en justering af planerne og projektet, som har medført 

en opdatering af projektbeskrivelsen, som derefter er lagt til grund for en revurdering, hvor miljøpåvirkningen så kan 

konstateres lavere. Et eksempel på resultat af den iterative proces er tilbagerykningen af den offentlige strand så den 

ikke ligger ud for boligerne på Vejerboderne og dermed bedre tager hensyn til udsigt og indsigt. Et andet eksempel 

er integrationen af hensynet til biodiversiteten i form af forbedrede levesteder for flagermus, der til trods for at områ-

det ikke er et kerneområdet på Møn, bliver givet bedre vilkår gennem indbygning af frostfrie levesteder og bevarelse 

af en trægruppe der gennemgår en forandring så der skabes hulheder. 

 

Derved er planer og projekt blevet miljøtilpasset i størst muligt omfang, og det er det miljøtilpassede projekt, der lig-

ger til grund for vurderingen af miljøpåvirkningen fra planerne og projektet.  

 

Et behov for afværgeforanstaltninger bliver således alene beskrevet i de faglige vurderinger. En redegørelse for vurde-

ringsmetoden og referencescenariet, som vurderingerne foretages i forhold til, findes i kapitel 5.  
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2 Ikke teknisk resume 

I forbindelse med ønsket om etablering af projektet Sukkerfabrikken Møn har Sukkerfabrikken A/S som bygherre an-

søgt Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet om, at der skal gennemføres en såkaldt VVM-proces (Vurdering af 

Virkninger på Miljøet), hvor de miljømæssige konsekvenser af udvidelsen skal beskrives og vurderes i en miljøkonse-

kvensrapport. Realisering af projektet har forudsat udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, hvilket 

også er miljøvurderet. Plangrundlaget består af kommuneplantillæg nr. 12 og den tilhørende lokalplan nr. C 15.14.02. 

Planerne er udarbejdet af Vordingborg Kommune. Vurderingerne er afrapporteret i en samlet rapport, der indeholder 

miljøvurderingen af projektet og det tilhørende plangrundlag. Projektet kræver også tilladelse efter kystbeskyttelseslo-

ven, og derfor er Kystdirektoratet også myndighed. 

2.1 Projektet 

Projektet omfatter et nyt feriecenter i Stege på placeringen for den tidligere sukkerfabrik, der omfatter centerfaciliteter 

med vandland og forskellige aktiviteter samt 500 feriehuse fordelt på land og på vand ud for det tidligere fabriksom-

råde. Sukkerfabrikken Møn etableres på et areal på ca. 8,9 ha i sammenhæng med den tidligere fabriks bygninger og 

anlæg. Sukkerfabrikken Møn disponeres, som vist på illustrationsplanen i det følgende.  

 

På planen fremgår placeringen af de nye aktiviteter i forbindelse med de tidligere fabriksbygninger samt de nye ferie-

huse fordelt på land og på den kystnære del af vandet ud for fabriksgrunden. 

 

Udviklingen sker inden for rammerne af Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2018-2030 og lokalplan 

nr. C 15.14.02 for Sukkerfabrikken Møn, der fremlægges samtidig med nærværende miljøkonsekvensrapport. 

 

Sukkerfabrikken i Stege var fra 1884 til 1989 Møns største og vigtigste virksomhed, som har sat sit præg på området 

og Steges udvikling. Den var et grundlæggende vilkår for tusinder af familier og hundreder af leverandører. Efter luk-

ning af produktionen i 1989 står der nu en række meget karakteristiske bygninger tilbage som et ikon på en virksom-

hed med afgørende betydning for området. 

 

Fabriksområdet ejes i dag af ejendoms- og investeringsselskabet Sukkerfabrikken A/S, som med udgangspunkt i en 

bevaring af de smukke fabriksbygninger ønsker at omdanne og udvikle området til en levende og attraktiv bydel med 

mad- og markedshaller, restauranter, kultur, erhverv omfattende f.eks. kontorer, små værksteder og oplevelse samt 

velkomstcenter. 

 

Området skal samtidig udvikles til et attraktivt ferieområde, som kan styrke områdets generelle udvikling. Der plan-

lægges derfor for etablering af op til 500 ferieboliger, et hotel, wellness-og vandoplevelse på grunden således, at akti-

viteter på og ved vandet gøres til en del af oplevelsen. Der planlægges også for 25 pælehytter på søterritoriet nord 

for grunden, en ny strand, moler, badeanstalt og vandaktiviteter. Hele området er åbent og tilgængeligt for offentlig-

heden.  

 

Sukkerfabrikken A/S har i en årrække arbejdet med udnyttelsen af fabriksbygningerne, og i de senere år er interessen 

herfor væsentligt skærpet. Bygningerne rummer derfor allerede aktiviteter som detailhandel, produktion, arbejdende 

værksteder, serviceerhverv. Der er derfor allerede i dag en lokalplan, som dækker aktiviteterne for fabriksbygningerne, 

som nu opdateres og udvides til at dække hele projektområdet. Udviklingspotentialet består dels i en udnyttelse af de 

eksisterende bygningers betydelige volumen, dels i at etablere ny bebyggelse for at skabe bymæssig sammenhæng 

med Stege bymidte og udviklingen af de kystnære områder langs Stege kyst.  
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Figur 2: Illustrationsplan for disponering af Sukkerfabrikken Møn, projektafgrænsningen og planområdet er vist med en stiplet linje. 

2.2 Alternativer 

Etableringen af Sukkerfabrikken Møn sker i forlængelse af den eksisterende sukkerfabrik, som udgør en grundlæg-

gende præmis for projektet hvorfor projektet ikke kan realiseres uden. Der er derfor ikke andre alternativer, der opfyl-

der projektets formål, herunder den af Erhvervs- og Vækstministeriet meddelte forsøgstilladelse jf. den dagældende 

planlovs § 5. Forsøgstilladelsen er senest beskrevet i den forlængede tilladelse af 6. november 2020, der sætter ram-

men for projektet, hvorfor det eneste alternativ er 0-alternativet også kaldet referencescenariet. Der er derfor heller 

ikke andre rimelige alternativer til projektet, som bygherre har undersøgt. 
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Referencescenariet udgør således den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Referencescenariet anvendes som 

sammenligningsgrundlag for miljøvurderingen således, at det er ændringer i forhold til referencescenariet, der vurde-

res i miljøkonsekvensrapporten. Referencescenariet er lig med de eksisterende forhold, der er beskrevet for hver mil-

jøparameter, bortset fra trafik hvor trafikken fremskrives til forventet maksimal belastning i 2035. Såfremt projektet ikke 

gennemføres, vil det kunne være vanskeligt at sikre en økonomisk og funktionel bæredygtighed af sukkerfabrikkens 

bygninger, som i sidste ende indebærer en risiko for forfald og tab af kulturarv. 

2.3 Landskab og visuelle forhold 

Projektet grænser op til et landskab, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab, og som på baggrund af Vor-

dingborg Kommunes landskabsanalyse2 er vurderet karakteristik. Landskabet inden for projektområdet vurderes der-

for ikke at være særligt sårbart over for en karaktermæssig ændring. Projektet er samtidig beliggende inden for kyst-

nærhedszonen, og med orientering mod Stege Bugt, hvilket betyder, at projektets visuelle påvirkning af kystlandska-

bet er af national interesse. Projektets indpasning i kystlandskabet er derfor vurderet på baggrund af et særligt land-

skabshensyn.  

 

Set fra nærområdet i Stege tilfører de nye feriehuse et markant nyt byggeri, der med deres træbeklædte facader står i 

kontrast til de eksisterende kulturhistoriske og mere industrielle bygninger i området. Disponeringen af feriehusene 

betyder, at der ikke er noget kig på tværs af området, hvorfor bebyggelsen fremstår markant i området. 

 

Set fra afstand er feriehusene tilpasset på en måde, så de i udtryk falder i ét med landskabets naturlige mørke farver. 

Her er særligt bebyggelsens mørke tagflader og de naturprægede facadematerialer med til at give bebyggelsen et 

afdæmpet udtryk, ligesom bygningernes højde og udformning med forskellige taghøjder, har betydning for, at be-

byggelsen optræder afdæmpet og højdemæssigt er tilpasset i det øvrige landskabsbillede. Det er ligeledes væsentligt 

for vurderingen, at bebyggelsen ikke overstiger højden af den eksisterende bevoksning, men at den holder sig under 

den horisontale linje, som bevoksningen tegner.  

 

Ombygningen af siloerne med ferielejligheder uden på får siloerne til både at få et mere moderne og ikke industrielt 

udtryk, der står i kontrast til siloernes nuværende kulturhistoriske fortælling om den tidligere industri i området. Silo-

erne vil til trods for ombygningerne fortsat have sammenhæng med sukkerfabrikkens skorstene og vil opleves som et 

orienteringspunkt i landskabet. 

 

Samlet set vurderes graden af forstyrrelse at være middel, da området tilføres et mere moderne udtryk i forhold til det 

nuværende mere industrielle udtryk. Materialevalget med træbeklædte facader fungerer i sammenhæng med be-

voksningen langs med kysten set fra afstand, mens det kommer til at fremstå som et fremmedelement set fra nærom-

rådet. Derudover vil siloerne til trods for ombygningen fortsat fungere som et orienteringspunkt i landskabet sammen 

med skorstenene i området. På baggrund af disse betragtninger vurderes projektet at have en mindre påvirkning på 

landskabets karakter set fra det omkringliggende landskab, men en ubetydelig påvirkning på kystlandskabet set fra 

Stege Bugt.  

 

Området omkring Stege er det område på Møn, hvor lysforureningen er størst. Etablering af Sukkerfabrikken Møn vil 

med de i lokalplanen og projektbeskrivelsen fastsatte tiltag begrænse forøgelsen af lysforurening til området omkring 

Stege. Påvirkningen af lysforholdene i forhold til oplevelsen af nattehimlen i området vurderes derfor at være af min-

dre betydning.  

 

 
2 Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Område 16, Det Midtmønske Landbrugslandskab 
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2.4 Natura 2000, Bilag IV arter og øvrige naturforhold 

Projektområdet rummer ingen beskyttede naturtyper eller kendte forekomster af andre beskyttede arter, da området 

hovedsageligt udgøres af bygninger og befæstede arealer og derfor ikke indeholder egnede levesteder for beskyt-

tede arter. I den vestlige del af projektområdet er der mindre områder med beplantning, som skal fældes i forbindelse 

med projektet. Beplantningen er overvejende ung og tyndstammet og vurderes ved besigtigelsen ikke at rumme 

unikke levesteder for beskyttede arter grundet størrelsen, alderen og den forholdsvis isolerede geografiske placering. 

Projektet vurderes ikke at være i strid med eller påvirke formålet med vildtreservatet Ulvshale-Nyord hverken i an-

lægs- eller driftsfasen. 

 

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning på Natura 2000-område nr. 168 i driftsfasen, idet der som 

følge af projektet kun vil være aktivitet i tilknytning til den nye strand og husene på vandet, hvor der med markering 

sikres, at gæster ikke nærmer sig de beskyttede områder, og dermed kan menneskelig forstyrrelse helt undgås. Pro-

jektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr. 180 i driftsfasen, idet de nærmeste 

naturtyper kystlagune og strandeng, ikke påvirkes, hverken direkte eller indirekte af projektet i anlægs- eller driftsfa-

sen. 

 

Projektet rummer naturtiltag, som i driftsfasen vurderes at medføre en positiv påvirkning på områdets økologiske 

funktionalitet for flagermus, da der skabes flere yngle- og rasteområder for arter, som både benytter sig af træer og 

bygninger.  

2.5 Kulturarv og historiske interesser 

Området for Sukkerfabrikken Møn er i sin helhed udpeget som kulturmiljø. Omdannelsen af området fra industriom-

råde til feriecenter mv. medfører ændringer af området, der påvirker områdets kulturhistoriske fortælling om sukkerfa-

brikken. De bevaringsværdige bygninger i området bevares med ændringer, der respekterer bygningernes kulturhi-

storiske værdier. Bygningerne vil derfor fortsat vidne om områdets tidligere funktion som sukkerfabrik.  

 

Det nye feriecenter Sukkerfabrikken Møn indebærer etablering af 500 feriehuse fordelt på arealerne mellem de gamle 

fabriksbygninger og Stege Bugt. Der etableres desuden feriehuse oven på de gamle roeramper, så det fortsat er mu-

ligt at fortælle historien om roerampernes tidligere funktion i forbindelse med sukkerfabrikken. Etableringen af Sukker-

fabrikken Møn vurderes at medføre en moderat påvirkning af kulturarven, idet der med projektet er taget hensyn til 

den fortsatte oplevelse af kulturarven og de bevaringsværdige bygninger. Projektet udgør et samlet hele, hvor opde-

lingen mellem elementerne og afstanden mellem f.eks. de bevaringsværdige industribygninger og pælehusene på 

vandet muliggør integrationen af de forskelligartede elementer. 

 

2.6 Befolkning og materielle goder 

I forhold til projektets anlægsfase vurderes der på brugen af de tilgrænsende områder, særligt i relation til boligområ-

det Vejerboderne og på de rekreative muligheder.  

 

I forhold til brugen af arealer i området vil der være gener i form af anlægstrafik og byggeaktivitet med en intensitet 

svarende til byggetakten. Hvis byggeriet realiseres over en kort årrække, vil aktiviteten være mere intensiv, men samti-

digt relativt begrænset i sin udstrækning. Det vil primært være boligområdet Vejerboderne der vil blive påvirket med 

støj i anlægsfasen Hvis projektet realiseres over en længere årrække, vil intensiteten og generne være mindre, men 

med en længere påvirkning. Påvirkningen fra anlægsarbejdet vil være lig den, der opleves i tilknytning til en lang 

række af de byudviklingsprojekter, der kendes rundt om i Danmark. Dette vil være en gene, men det vil ikke betyde, 
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at man er nødt til at opgive den nuværende brug af området til beboelse og erhverv, hvorfor påvirkningen vurderes 

at være moderat. 

 

Udover støjen fra anlægsarbejdet påvirkes vejadgangen til Vejerboderne og delvist til tømmerhandlen og den rekrea-

tive brug af området af anlægsarbejdet. Vejadgangen vil blive opretholdt, selv om den vil skulle deles med anlægstra-

fik. Brugen af stisystemer vil også blive opretholdt, men der vil være en anden oplevelse for brugerne, når man bevæ-

ger sig igennem området. Vejadgangen i det nye signalregulerede kryds på Kostervej og Lendemarke hovedgade 

etableres som noget af det første, vil trafikafviklingen blive forbedret allerede i anlægsfasen. Påvirkningen på trafik og 

rekreative interesser vurderes at være mindre. 

 

Påvirkningen på fremkommeligheden og trafiksikkerheden i driftsfasen vurderes at være ubetydelig, med de trafikale 

tiltag, som projektet medfører. Det vurderes, at der med udformningen af projektet og særligt den skarpe afgræns-

ning mod nabobebyggelsen, samt det forhold at kun en del af kystlandskabet ud for boligerne påvirkes, vil være ind-

bliksgener, men ikke påvirkninger, der betyder, at områderne kan benyttes på en anden måde end ved de eksiste-

rende forhold. Dette sammenholdt med, at kun en mindre kreds af personer påvirkes, resulterer i, at påvirkning fra 

Sukkerfabrikken Møn på brug af tilgrænsende områder og indblik vurderes at være moderat. 

 

Med Vordingborg Kommunes turismesatsning, herunder nye initiativer inden for den såkaldte ”Blå turisme”, er ufor-

styrretheden i forhold til naturoplevelser under stærkt pres flere steder på Møn. Sukkerfabrikken Møn vil med sit af-

grænsede bynære aktivitetsområde, i form af badeanstalt og strand samt det afskærmede vandområde mellem pæle-

husene på vand, bidrage til forbedrede rekreative muligheder af høj kvalitet, samtidigt med at der sikres en fortsat 

uforstyrrethed i de nærmeste naturområder i tråd med Biosfære tankegangen. Samlet set vurderes påvirkningen af de 

rekreative interesser at være moderat positiv. 

 

På grund af det store antal overnattende gæster på Sukkerfabrikken Møn og udformningen af området, som under-

støtter Møn biosfæreområde, Dark Sky, Camønoen og et aktivt friluftsliv vurderes påvirkningen af turisme og friluftsliv 

at være positiv. Påvirkningen på beskæftigelse og bosætning vurderes at være moderat positiv. 

2.7 Menneskers sundhed 

I anlægsfasen vil der i forhold til menneskers sundhed være tale om en kortere påvirkningsperiode for de fleste påvir-

kede boliger. Samlet set vurderes påvirkningen af menneskers sundhed fra støj i anlægsfasen at være moderat, pga. 

perioden med støjgener som vil være afgrænsede perioder over flere år, men den vurderes ikke væsentlig, da der i 

projektet er fastsat tidspunkter for at undgå påvirkninger i de støjfølsomme tidspunkter af døgnet, og støjen fra ned-

ramning af pæle reduceres med forskellige tiltag, herunder de af projektet fastsatte støjgrænser og arbejdstider af 

hensyn til naboerne. Der vil være begrænsede gener i form af vibrationer, som vil kunne mærkes af naboer i anlægs-

fasen, ligesom der vil være en ubetydelig påvirkning af menneskers sundhed i form af påvirkninger fra anlægstrafik på 

trafiksikkerheden i anlægsfasen. 

 

I driftsfasen er den sundhedsmæssige påvirkning i relation til arealanvendelsen, og projektet med feriecenteret Suk-

kerfabrikken Møn i høj grad koblet til jordforurening fra affald grundet områdets tidligere anvendelse og produktio-

nen af sukker gennem forarbejdning af roer. Projektet rummer en række tiltag, der muliggør, at arealanvendelsen kan 

ændres, herunder etablering af byggeri på pæle og tildækning af arealer, så kontaktrisiko undgås. Påvirkningen vur-

deres derfor som begrænset, da der stadig vil være tale om etablering af byggeri på en kortlagt ejendom. 
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Der er udført beregning af vejtrafikstøj på den vestlige del af Møn, da alle gæster til feriecentret forventes at komme 

enten fra nordvest eller sydvest gennem det, der kaldes for influensvejnettet. Det er ikke muligt at vurdere støjpåvirk-

ningen uden for influensvejnettet, men turister til Sukkerfabrikken Møn vil som en del af deres ophold bidrage til den 

generelle trafikale påvirkning på Møn, ved besøg på forskellige destinationer, hvilket vurderes at have en begrænset 

påvirkning i forhold til den generelle trafikudvikling. Samlet set vurderes der at være en moderat negativ påvirkning af 

sundheden lokalt grundet trafikstøj, da enkelte boliger vil blive berørt af den generelle stigning i trafikmængden. 

2.8 Jordforurening 

Projektområdet ligger i byzone og har været anvendt til sukkerfabrik frem til 1989. Efter lukningen i 1989 er en række 

tekniske anlæg fjernet, men fabriksbygningerne står intakte. I de senere år er der flyttet virksomheder ind i nogle af de 

tidligere fabriksbygninger, mens det øvrige område har fremstået ubenyttet siden fabrikkens nedlukning. 

 

Fabrikkens tilhørende jordbassiner var først placeret nord for de første fabriksbygninger, i området nord for den da-

værende kystlinje. Senere i 1960’erne blev der etableret nye jordbassiner på opfyldte arealer vest for fabrikken ud i 

Stege Bugt. Jordbassinerne blev anvendt til oplag og bundfældning af jord og sten fra de afvaskede roer.  

 

På grund af aktiviteterne forbundet med sukkerfabrikken og påviste forureninger, er grunden kortlagt som forurenet 

efter reglerne i jordforureningsloven på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Derudover er projektområdet i sin helhed 

områdeklassificeret, hvilket betyder, at al jord på området i udgangspunktet betragtes som værende lettere forurenet. 

Påvirkningen fra arbejdet med forurenet  jord vurderes i anlægsfasen at være ubetydelig, ligesom risikoen fra spild i 

anlægsfasen, idet der i projektet tages de fornødne hensyn til arbejdets indretning. I forhold til påvirkning fra afdamp-

ning  af metan, sikrer projektets indretning, at der ikke vil være en påvirkning i driftsfasen.  

2.9 Overfladevand og spildevand 

I forhold til overfladevand og spildevand vurderes projektet at have en ubetydelig påvirkning i anlægsfasen da der 

ikke sker påvirkning af vandforekomster. I driftsfasen vurderes der i forhold til spildevand ikke at være en påvirkning, 

idet spildevand kan håndteres inden for de eksisterende tilladelser. Ændringen i håndteringen af overfladevand i om-

rådet vurderes med sikkerhed ikke at forringe nogen kvalitetselementer for hverken den kemiske eller økologiske til-

stand for vandforekomsterne herunder grundvand, da der sker en reducering i mængden af overfladevand fra veje, 

der skal håndteres, og mængden vil blive renset, inden det udledes til vandområde nr. 48 Stege Bugt og nr. 49 Stege 

Nor. Graden af forstyrrelse vurderes på den baggrund at være lav og positiv, da påvirkningen af vandområdet bliver 

reduceret i forhold til situationen i dag. Påvirkningen vurderes på den måde at være mindre og positiv. 

2.10 Klima, sejlads og kystforhold 

Etablering af pælebyen forventes at blive udført ved ramning af pælene med maskinel, der på grund af vanddybden 

sejles dertil på pram og opererer flydende i perioder med hydrauliske normalsituationer. Påvirkningen af de hydrauli-

ske og kystmorfologiske forhold i forbindelse med anlægsfasen af pælebyen forventes derfor at være ubetydelige og 

kortvarige ud fra de gennemførte hydrauliske beregninger. Ligeledes forventes der en ubetydelig påvirkning af sejlad-

sen i området i anlægsfasen, da anlægsarbejdet foregår uden for sejlrenden. 

 

I fremtiden forventes flere ekstremsituationer i form af stormflod. Med de forventede havspejlsstigninger vil vand-

stande, som vi i dag karakteriserer som værende ekstremvandstande være mere almindelige, eftersom middelvand-

standen er højere. Om f.eks. 50 år forventes vandstanden at være steget næsten en halv meter 

 

Det er planlagt, at der skal etableres en sandstrand, som skal være løftet op og afgrænset af en stenkastning mod 

havsiden. Mod den østlige side skal etableres en mindre høfde/mole, til at holde på sandet i denne retning. 
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Stenkastning og sandstrand etableres fra landsiden, hvilket vil give en ubetydelig påvirkning på hydrauliske og kyst-

morfologiske forhold under anlægsfasen. Samlet set vurderes påvirkningen af bølger, strømninger og dermed sedi-

mentationen i projektområdet og kanalen som følge af Sukkerfabrikken Møn at være ubetydelig, ud fra en konkret 

vurdering og den gennemførte modellering. 

 

Det vurderes, at etableringen af en sandstrand foran skråningsbeskyttelsen bag pælebyen i driftsfasen med tiden kan 

have mindre påvirkning på dybden, i sejlrenden og at den projekterede stensætning til kote +1,4 m DVR90 havværts 

for stranden, både i dag og i fremtiden, vil få de fleste bølger til at bryde, hvormed mængden af bølgeenergi, der når 

skrænten og kyststien, vil være reduceret betydeligt ved ekstremsituationer.  

 

Kystbeskyttelsen på strækningen vil således blive styrket imod både erosion og oversvømmelse, ved realisering af pro-

jektet. Det vurderes i alle tilfælde, både med og uden etablering af strand og stensætning, at husene i kote +4,0 m 

DVR90 på toppen af kystskrænten ikke er i risiko for oversvømmelse fra fjorden og påvirkningen derfor er ubetydeligt 

lille.  

2.11 Afværgeforanstaltninger 

Miljøvurderingerne er udført i en iterativ proces, hvilket betyder, at hvor der er konstateret en miljøpåvirkning med 

mulighed for at reducere miljøpåvirkningen, er der foretaget en justering af projektet, som har medført en opdatering 

af projektbeskrivelsen, som derefter er lagt til grund for en revurdering, hvor miljøpåvirkningen så kan konstateres la-

vere. Idet der ikke er vurderet nogen væsentlige miljøpåvirkninger fra projektet Sukkerfabrikken Møn, er der ikke fore-

slået afværgeforanstaltninger, som er nødvendige at indarbejde i projektet for at mindske påvirkningen. For de miljø-

påvirkninger, der er vurderet moderate, er det overvejet, om det i det konkrete tilfælde er relevant at foreslå afværge-

foranstaltninger. I forhold til de forskellige vurderede miljøemner vurderes projektet med de allerede indarbejdede 

tiltag ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger, og der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger. 

2.12 Overvågning og eventuelle mangler 

Formålet med et overvågningsprogram er at sikre, at projektets omfattende påvirkninger begrænses mest muligt, 

samt at sikre at projektets afværgeforanstaltninger virker efter hensigten. Et overvågningsprogram bygger på føl-

gende overordnede principper: 

 

• Programmet tager udgangspunkt i overvågning af potentielle omfattende miljøpåvirkninger samt overvåg-

ning af udvalgte afværgeforanstaltninger i henholdsvis anlægs- og driftsfase. 

• Overvågningen er enten rettet mod miljøstanden eller effekten af afværgeforanstaltninger. 

• Overvågningen skal ikke være rettet mod overholdelse af lovgivning eller andre almindelige gældende reg-

ler/retningslinjer på miljøområdet. Disse forhold forventes overholdt samt derudover reguleret og kontrolleret 

i anden forbindelse, f.eks. i forbindelse med tilsyn på projektet. 

• Overvågningen skal ikke være rettet mod almindelige krav til entreprenøren f.eks. stillet i tilbud og kontrakt. 

Disse forhold forventes kontrolleret i forbindelse med tilsyn på byggepladsen. 

Hvis der mod forventning i forbindelse med nedrivning af bygninger skulle identificeres flagermus i bygningerne, vil 

anlægsarbejdet stoppe øjeblikkeligt. Herefter vil flagermus i bygningerne blive udsluset efter de gældende retningslin-

jer i Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus. Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning af be-

skyttede naturtyper, idet den kommunale naturovervågning vurderes at være tilstrækkelig. Det vurderes, at konklusio-

nerne i miljøvurderingen er truffet på et tilstrækkeligt grundlag, og at der er foretaget en fuldstændig vurdering af 

anlæggets indvirkning på miljøet. 
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I forbindelse med detailprojektering kan der ske justeringer og mindre ændringer i projektudformningen såvel som 

anlægsmetoder. I miljøkonsekvensrapporten er der på baggrund heraf, hvis der kan være uklarhed om den endelige 

projektudformning, foretaget miljøvurdering af ”worst-case” scenarier således, at vurderingerne af miljøpåvirkningerne 

viser den værst tænkelige situation. Det betyder, at miljøkonsekvensrapportens konklusioner vurderes at være til-

strækkeligt rummelige til at indeholde projektjusteringerne i den kommende detailprojekteringsfase. 
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3 Ansøgning og tilladelser 

Sukkerfabrikken A/S har d. 6. juni 2021 søgt Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet om igangsætning af en frivil-

lig miljøvurderingsproces med tilhørende planproces for etablering af et nyt feriecenter Sukkerfabrikken Møn. Vor-

dingborg Kommuner fungerer som den koordinerende myndighed.  

  

Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet har i juni 2021 accepteret, at der gennemføres en proces for en miljøkon-

sekvensrapport af projektet i henhold til lovens § 15, stk. 2. Grundlaget for miljøkonsekvensvurderingen af projektet og 

miljøvurderingen af plangrundlaget beskrives i de følgende afsnit.  

 

Herefter redegøres desuden for en række yderligere tilladelser, afhængigheder og tilhørende procedurer, som vurde-

res at skulle indhentes for, at projektet kan gennemføres. 

3.1 Miljøkonsekvensvurdering af projektet på land 

Det fremtidige feriecenter Sukkerfabrikken Møn er bl.a. omfattet af: 

  

Bekendtgørelse af lov nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), bilag 2, punkt 12 c) ”Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet 

anlægsarbejde”3  

 

Sukkerfabrikken A/S har søgt Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet om gennemførelse af en frivillig proces med 

tilhørende miljøkonsekvensvurdering af projektet. Miljøvurderingsprocessen iværksættes derfor uden forudgående 

screening.  

Vordingborg Kommune er myndighed for de nye anlæg på feriecenteret, der er beliggende på land og Kystdirektora-

tet er myndighed for anlæg på vand. 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere projektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, 

biologisk mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, samt 

samspillet mellem disse faktorer, jf. lovens § 20 stk. 4. Rapporten skal desuden omfatte de oplysninger, som fremsæt-

tes i lovens bilag 7 herunder også planlagte foranstaltninger for at undgå, forebygge, begrænse og om muligt neutra-

lisere identificerede væsentlige skadelige virkninger på miljøet (afværgeforanstaltninger) jævnfør miljøvurderingslo-

vens § 20 stk. 2, nr. 3. 

3.2 Miljøkonsekvensvurdering af projektet på søterritoriet 

Det fremtidige feriecenter Sukkerfabrikken Møn kræver en tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16a4 og er omfattet 

af: 

Bekendtgørelse af lov nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), bilag 2, punkt 10 l) ”Uddybning og opfyldning på søterritoriet”5  

 

 
3 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973 
4 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v., LBK nr. 705 af 29/05/2020, https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2020/705 
5 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973 
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Kystdirektoratet er myndighed for godkendelse af placering af anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen efter naturbe-

skyttelseslovens § 156 og for opfyld og anlæg på søterritoriet efter kystbeskyttelsesloven, herunder de feriehuse, der er 

beliggende på søterritoriet ud for Sukkerfabrikken. 

3.3 Miljøvurdering af plangrundlaget 

I forbindelse med projektet skal der gennemføres en planproces omfattende kommuneplantillæg nr. 12 til Kommune-

plan 2018-2030 og lokalplan nr. C 15.14.02 for Sukkerfabrikken Møn. 

 

Der skal udarbejdes en miljøvurdering, når der skal udarbejdes eller ændres på planer, som fastlægger rammer for 

fremtidige anlægstilladelser for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2, eller hvis planen kan påvirke et inter-

nationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Planer, der i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, 

er ligeledes underlagt miljøvurderingspligt, hvis planen må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Vordingborg Kommune vurderer, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er obligatorisk miljøvurderingspligtige 

jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, idet planerne udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og 

fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2.  

 

Der skal derfor også i tilknytning til planlægningen udarbejdes en miljørapport, som beskriver planens sandsynlige 

væsentlige indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering for kommuneplantillægget og lokalpla-

nen, der indeholder de oplysninger, som er nævnt i lovbekendtgørelsens bilag 4 jf. § 12.7 

 

På mange måder minder processerne om hinanden, men der er også forskelle. Miljøvurdering af kommuneplantillæg-

get og lokalplanen for gennemførelse af projektet er derfor integreret i miljøkonsekvensrapporten, som dermed både 

udgør en miljøvurdering af planerne og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projektet. Miljøkonsekvensrappor-

ten giver dermed en samlet beskrivelse af plan og projekt og de miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for en 

offentlig debat og den endelige politiske beslutning om planernes og projektets evt. gennemførelse. Idet der er tale 

pm en projektlokalplan og et dertilhørende kommuneplantillæg, vil der for lange de fleste områder være en fuldstæn-

dig overensstemmelse mellem vurderingerne af plan og projekt, hvor det ikke er tilfældet vil der være en beskrivelse 

af dette.  

 

Denne rapport benævnes ’miljøkonsekvensrapport’ og er derfor både en miljøkonsekvensvurdering af projektet og en 

miljøvurdering af plangrundlaget. 

 

Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Kommuneplantil-

læg og lokalplan skal være endeligt vedtaget inden tilladelsen til det konkrete projekt kan meddeles, jf. miljøvurde-

ringslovens § 11.  

3.4 Tilladelse til det konkrete projekt  

Efter høringen af alle relevante interessenter træffer Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet afgørelse projektet på 

baggrund af miljøkonsekvensrapporten og de indkomne høringssvar. 

 

En § 25 tilladelse jf. miljøvurderingsloven kan helt eller delvist erstattes af andre tilladelser i anden lovgivning jf. miljø-

vurderingsbekendtgørelsens § 108. Tilladelserne kan erstatte § 25 tilladelsen, da den lovgivning, som tilladelserne 

 
6 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240 

 
7 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973 
8 Miljøministeriet, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, BEK nr. 1376 af 21/06/2021, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1376 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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meddeles på grundlag af, anses for at varetage de miljømæssige hensyn og afvejninger, som efter miljøvurderings-

reglerne er relevante for det konkrete projekt, og hvor alle miljøpåvirkninger er vurderet i nærværende miljøkonse-

kvensrapport. 

 

 

Da projektet for Sukkerfabrikken Møn rummer både dele på land og på vand omfatter det følgende to tilladelser: 

 

• § 25 tilladelsen ( § 25 i miljøvurderingsloven) 

• tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16a  

Jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 3 offentliggøres udkast til afgørelse sammen med offentliggørelsen af miljøkonse-

kvensrapporten9.  

3.5 Andre afledte nødvendige tilladelser 

I forbindelse med etablering af nyt feriecenter Sukkerfabrikken Møn er der et behov for indhentning af nedenstående 

tilladelser, før anlægsarbejderne kan påbegyndes. De arbejder, der kræver indhentning af tilladelser, er beskrevet i 

projektbeskrivelsen i kapitel 6 Tilladelserne indhentes særskilt uafhængigt af miljøvurderingsprocessen, men kan være 

forudsætninger for udnyttelse af tilladelsen fra Vordingborg Kommune i henhold til miljøvurderingslovens § 15.  

 

Tilladelsen i henhold til miljøvurderingslovens § 25 kan opstille vilkår, som medfører behov for indhentning af yderli-

gere tilladelser. Listen kan derfor ikke anses som komplet på nuværende tidspunkt, da der kan være andre forhold, 

som kræver en særskilt tilladelse. 

 

• Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15 (Kystdirektoratet) 

• Tilladelse fra Vejdirektoratet til ombygning på statsvejnettet (Vejdirektoratet) 

• Udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelseslovens regler (Vordingborg Kommune) 

• Svømmebads- og tilslutningstilladelse (Vordingborg Kommune) 

• Godkendelse af vejprojekter for interne veje og nye vejtilslutninger til offentlig vej (Vordingborg Kommune) 

• Byggetilladelser til center- og ferieboligbebyggelse (Vordingborg Kommune) 

• § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse i takt med at det sker områdevist. (Vordingborg Kommune i samråd 

med Region Sjælland) 

• Afmærkning på vand iht. Afmærkningsbekendtgørelsen (Søfartsstyrelsen) 

• Etablering af arbejdsområde på vand iht. bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og 

andre aktiviteter mv. i danske farvande (Søfartsstyrelsen) 

 

  

 
9 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2022 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976 
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4 Miljøvurderingsproces og offentlighedens inddragelse 

Miljøvurderingsprocessen omfatter en række procestrin, der med hjemmel i miljøvurderingsloven skal gennemføres, 

før der kan gives tilladelse til et projekt eller en plan. 

 

Miljøkonsekvensrapporten omfatter både en miljøkonsekvensvurdering af projektet og en miljøvurdering af plan-

grundlaget, og derfor skal miljøvurderingsprocessen leve op til kravene for begge typer af vurderinger10. Integrationen 

af miljøkonsekvensvurdering af projektet og miljøvurdering af plangrundlaget i en samlet miljøkonsekvensrapport gi-

ver en samlet beskrivelse af planer og projekt og de miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for en offentlig de-

bat og den endelige politiske beslutning om planernes og projektets evt. gennemførelse.  

 

Processen for miljøkonsekvensrapporten og det sideløbende plangrundlag med tilhørende miljøvurderinger er vist i 

figur 3 og uddybes i de følgende afsnit. Sukkerfabrikken A/S har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten i dialog med 

Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet, der efterfølgende har sendt miljøkonsekvensrapporten i høring hos be-

rørte myndigheder og offentligheden.  

 

Efter den offentlighedsfasen (Fase 3 i figuren herunder) træffer Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet afgørelse 

om, hvorvidt det nye feriecenter Sukkerfabrikken Møn kan gennemføres. Hvis det vurderes, at projektet og planerne 

kan gennemføres, skal Vordingborg Kommune udstedes en tilladelse til projektet og udarbejde en sammenfattende 

redegørelse til miljøvurderingen af planerne. 

 

Figur 3: Procesdiagram for miljøkonsekvensrapporten (MKR) og plangrundlag. 

4.1 Første offentlighedsfase 

Etablering af et nyt feriecenter Sukkerfabrikken Møn indebærer udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering af pro-

jektet og en miljøvurdering af plangrundlaget. I forbindelse med afgrænsningen af en miljøkonsekvensvurdering af 

projektet skal offentligheden og berørte myndigheder inddrages, og i forbindelse med afgrænsning af en miljøvurde-

ring af plangrundlaget skal berørte myndigheder høres.  

 

Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet foretog høring af berørte myndigheder og offentligheden om afgræns-

ning af miljøkonsekvensvurderingen af projektet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

 
10 Planklagenævnet, Afgørelse i klagesag om Vordingborg Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. T 01.01.01 

med tilhørende miljørapport, Sagsnr. 19/04619 og 19/04620, 21. oktober 2020 

MKR OG PLAN-
FORSLAG 
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programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer (LBK nr. 973 af 25/06/2020) § 35, nr. 211 og berørte 

myndigheder blev bedt om en udtalelse i henhold til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 2, inden der tages stilling til 

miljøkonsekvensrapportens indhold. 

 

Offentligheden og de berørte myndigheders kommentarer beskrives i det følgende. 

4.1.1 Høring af offentligheden 

I perioden 24. juni - 8. juli 2021 afholdt Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet en høring af offentligheden, hvor 

offentligheden kunne komme med forslag, idéer og bemærkninger til projektet, herunder om der er særlige forhold, 

der skal belyses i den videre planlægning og i miljøkonsekvensrapporten.  

 

VVM-myndighederne modtog seks bemærkninger fra offentligheden. Svarene omhandlede følgende: 

Tabel 1: Oversigt over indkomne høringssvar fra offentligheden 

Afsender Bemærkningens indhold 

Nabo Vejadgang og matr. 6bm som bufferområde 

Aktieselskabet Møens Tømmerhandel Hensigtsmæssig vejadgang til tømmerhandel 

Gruppe af naboer til sukkerfabrikken på vejene 

Enighedsvej, Fabriksgade, Strandvej, Lille Strand-

vej og Kalkbrænderivej 

Belastning af infrastrukturen i området 

Støj- og støvgener for naboerne både ved anlæg og driften af området 

Påvirkning af natur og arter omkring jordbassinerne 

Projektets overensstemmelse med certificeringen Dark Sky 

Rekreativ brug af matr. 6bm ændres til parkeringsplads 

Påvirkning af havmiljøet og visuelle konsekvenser fra øget sejlads og hytter 

på pæle 

Genovervej projektets omfang 

Møn Naturforening Forslag om at projektet i højere grad skal have fokus på kultur og kulturarv 

end på blå turisme og kystliv. 

Området skal ikke være et rent feriecenter, men skal have funktionel og vi-

suel forbindelse til Stege ved f.eks. at reservere plads til beboelse. 

Pælehusene og ferielejligheder ønskes udeladt, da de ikke understøtter for-

tællingen om Stege by som købstad 

Forslag om en rækkefølgeplan og prioritering af feriecentrenes udbygning 

på Møn 

Monitering af effekter på natur, det lokale erhvervsliv, bosætning og infra-

struktur. 

Brix Design A/S Protest mod feriehuse på pæle i vandet pga. påvirkning af udsigten set fra 

havneområdet, der vil stride mod kommunens projekt om forskønnelse af 

Stege Havn. 

Pælebyggeriets påvirkning af naturområdet Stege Nor 

E/F Stege Havn (beboerne på Vejerboden) v/for-

manden Per Lavmand Müller og Stege Havn A/S 

Eksisterende problemer med trængsel og manglende parkeringspladser og 

derfor ønskes de trafikale forhold vurderet. 

 

Kommentarerne fra offentligheden har betydet, at der er foretaget justeringer af projektet, så gener for naboerne re-

duceres. Mange af de påpegede emner i høringer er inddraget i miljøkonsekvensvurderingen, samt i udformningen af 

projektet og udarbejdelsen af planforslagene. En del af de indkomne bemærkninger omhandler forhold, som ligger 

uden for projektområdet og dermed forhold, som ikke kan reguleres som en del af miljøkonsekvensvurderingen samt 

kommune-og lokalplanlægningen.  

 
11 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
24/176 

4.1.2 Høring af berørte myndigheder  

Sideløbende med høringen af offentligheden hørte Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet berørte myndigheder 

om afgrænsning af miljøvurderingen for det samlede projekt og miljørapport for lokalplanerne. Berørte myndigheder 

blev bedt om at udtale sig om og evt. supplere udkastet til afgrænsning af den samlede miljøkonsekvensrapport, som 

er detaljeret beskrevet i bilag 1. 

 

VVM-myndighederne modtog tre høringssvar fra berørte myndigheder. Svarene omhandlede følgende: 

Tabel 2: Oversigt over indkomne høringssvar fra berørte myndigheder for det konkrete projekt. 

Berørt myndighed Bemærkningens indhold 

Region Sjælland Projektet kræver en tilladelse efter jordforureningslovens § 8. 

Ingen planer om oprensning af metangas på matr. 6bu eller 6a, men der foretages af-

værgetiltag i forbindelse med boligerne på matr. 6bz og 6br. 

Søfartsstyrelsen Anmoder involverede entreprenører mv., at lave en screening af sejladssikkerheden in-

den projektet sættes i værk. 

Vejdirektoratet Ønsker en vurdering af de trafikale effekter på statsvejnettet 

 

Kommentarerne fra høringen af berørte myndigheder er behandlet i afgrænsningsnotatet i bilag 1, hvor det også an-

gives, hvordan kommentarerne behandles i miljøkonsekvensrapporten. 

4.2 Anden offentlighedsfase 

Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet fremlægger miljøkonsekvensrapporten i 8 ugers offentlig høring. Miljø-

konsekvensrapporten med tilhørende bilag fremlægges i høring sammen med planforslagene med tilhørende miljø-

vurderinger samt VVM-myndighedernes udkast til afgørelser. 

 

I perioden er der mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til Vordingborg Kommune og Kystdirek-

toratet.  

 

Indsigelser eller bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten eller plangrundlaget skal sendes til Vordingborg Kom-

mune. 

 

Bemærkninger mærkes ”Sukkerfabrikken Møn” skal være skriftlige og sendes til e-mail: planby@vordingborg.dk eller 

til 

 

Vordingborg Kommune 

Plan og By 

Valdemarsgade 43 

4760 Vordingborg 

 

I sidste fase af processen vil Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet tage stilling til de indkomne bemærkninger 

og eventuelle afledte tilpasninger i projektet, inden planerne evt. vedtages, og Vordingborg Kommune og Kystdirek-

toratet kan give tilladelser til det konkrete projekt.   
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5 Miljøvurderingens indhold, afgrænsning og metode 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de overordnede principper og metoder, som benyttes i udarbejdelsen af 

denne miljøkonsekvensvurdering. For en specifik gennemgang af fagspecifikke metoder for de enkelte miljøemner, 

henvises til de respektive kapitler. Derudover beskrives den foretagne afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens ind-

hold.  

 

Miljøkonsekvensvurderingen af projektet er foretaget i overensstemmelse med miljøvurderingsloven12 med udgangs-

punkt i lovens afsnit III –miljøvurdering af konkrete projekter. Sideløbende med miljøkonsekvensvurderingen af projek-

tet er gennemført en miljøvurdering af plangrundlaget i overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit II. Miljø-

vurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen for gennemførelse af projektet er integreret i miljøkonsekvensrap-

porten, som dermed både udgør en miljøvurdering af planerne og miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

 

Formålet med miljøkonsekvensvurderingen af projekter, at kortlægge de mulige miljøpåvirkninger af at gennemføre 

projektet, samt at identificere forslag til afværgeforanstaltninger for at undgå, forebygge, mindske eller kompensere 

for eventuelle negative påvirkninger. Herved skabes det bedst mulige grundlag for en offentlig debat såvel som for en 

endelig beslutning om tilladelse til projektet. Miljøkonsekvensrapporten tjener efterfølgende som en del af grundlaget 

for udformning af en tilladelse til og vilkår for projektet, hvis det vedtages. 

5.1 Miljøbegrebet 

I miljøvurderingsloven er der krav om, at miljøkonsekvensrapporten skal baseres på den forventede væsentlige ind-

virkning inden for et bredt miljøbegreb, der omfatter følgende faktorer: 

 

• biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

• befolkningen (levevilkår og materielle goder, samt sikkerhed) 

• menneskers sundhed 

• jordbund og jordarealer 

• vand 

• luft  

• klimatiske faktorer 

• landskab 

• kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv 

• større menneskeskabte katastroferisici og ulykker 

• ressourceeffektivitet, samt 

• det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

5.2 Afgrænsning af rapporten 

I forbindelse med igangsætning af miljøkonsekvensvurdering for det samlede projekt og en miljørapport for kommu-

neplantillæg og lokalplan, har myndighederne, Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet, afgivet en udtalelse om, 

hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten 

jf. miljøvurderingslovens § 11 og § 2313. 

 

Formålet med afgrænsningen er at fastlægge den samlede miljøkonsekvensrapports indhold og omfang, så der kom-

mer fokus på de miljøemner, hvor det ikke kan udelukkes, at der kan være væsentlige miljøpåvirkninger og ikke bru-

ges kræfter på miljøemner, der ikke har betydning. 

 
12 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973 
13 Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973 
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Udkastet til afgrænsningsnotat blev fremlagt i idefasen, så offentligheden og berørte myndigheder havde mulighed 

for at kommentere miljøkonsekvensrapportens forventede indhold. På baggrund af indkomne høringssvar i offentlig-

hedsfasen har myndighederne udarbejdet et endeligt afgrænsningsnotat, hvori det er fastlagt, hvilke miljøemner, der 

skal behandles i rapporten, samt i hvilket omfang og på hvilket niveau, undersøgelserne i miljøkonsekvensrapporten 

udføres. Afgrænsningsnotatet kan ses i bilag 1. 

 

I afgrænsningsnotatet redegøres indledningsvis for processen mod fastlæggelsen af miljørapportens indhold. Herefter 

findes en skematisk afgrænsning af de miljøemner, der er relevante for projektet og planen, herunder hvilke, der po-

tentielt kan forventes at medføre en væsentlig miljøpåvirkning, og hvilke, der ikke kan forventes at medføre en væ-

sentlig miljøpåvirkning. For de emner, der vil blive vurderet i miljøkonsekvensrapporten, er der redegjort for data-

grundlag og metode for vurderingerne. For nogle emner er det kun anlægs- eller driftsfasen, der vurderes at kunne 

have væsentlige påvirkninger på miljøet, og i de tilfælde er det kun den ene af faserne, der vurderes i miljøkonse-

kvensrapporten.  

 

I de tilfælde, hvor det er vurderet, at et miljøemne ikke forventes at medføre en væsentlig miljøpåvirkning, er der ar-

gumenteret for dette, og det pågældende miljøemne behandles ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten, men kan 

blive omtalt. 

 

I nedenstående Figur 4 ses den opsamlede afgrænsning i bilag 1. Tabellen indeholder således en oversigt over resul-

tatet af afgrænsningen, idet det fremgår af tabellen, om et miljøemne behandles i miljøkonsekvensrapporten (om mil-

jøemnet er scopet ind (behandles) eller ud (behandles ikke)).  

 

 

 
Anlæg Drift 

Miljøfaktor scopes: Ind Ud Ind Ud 

Landskab og visuelle for-

hold 
 √ √  

Kulturarv   √ √  

Terrestrisk biodiversitet √   √ 

Natura 2000 √  √  

Spildevand og overflade-

vand, herunder vandplan 
√  √  

Luft  √ √  

Støj og vibrationer √  √  

Trafik  √ √  

Klima  √ √  

(Fortsat) Anlæg Drift 

Miljøfaktor scopes: Ind Ud Ind Ud 

Jordarealer  √  √ 

Jordbund √  √  

Affald og ressourcer  √  √ 

Materielle goder  √ √  

Befolkningen  √ √  

Menneskers sundhed √  √  

Større menneske- og natur-

skabte katastroferisici og 

ulykker 

 √  √ 

Sejlads og kystforhold  √ √  
 

Figur 4: Oversigt om miljøemner, som enten vurderes eller ikke vurderes yderligere i miljøkonsekvensrapporten. 
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5.3 Metode 

I det følgende beskrives den generelle metode, som anvendes til at identificere, beskrive og vurdere påvirkninger fra 

det nye feriecenter. Metoden sikrer, at vurderingerne er baseret på specifikke termer for at øge gennemsigtigheden af 

de udførte vurderinger. En vurdering af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere væsentlige påvirknin-

ger. Vurderingen fokuserer på de påvirkninger, hvor det ikke kan udelukkes, at der kan forekomme væsentlige miljø-

påvirkninger, mens påvirkninger, hvor der ikke forventes at være risiko for væsentlige påvirkninger, ikke vil indgå eller 

kun vil indgå i mindre omfang. En påvirkning kan være enten positiv eller negativ.  

 

Formålet er desuden at foreslå mulige afværgeforanstaltninger for væsentlige miljøpåvirkninger og at opgøre de re-

sterende miljøpåvirkninger som grundlag for myndighedens vedtagelse eller afslag til et givent projekt. 

 

Den beskrevne metode kan ikke stå alene, idet den ikke kan forudsige det eksakte omfang af en miljøpåvirkning eller -

ændring i alle situationer, og må således suppleres med faglig viden og projektspecifikke vurderinger foretaget af ek-

sperter inden for det enkelte fagområde. I forhold til vurderinger i medfør af Habitatdirektivet og vandrammedirekti-

ver benyttes den til disse korrekte terminologi for vurderingerne, der således adskiller sig fra nedenstående. 

5.3.1 Vurdering af påvirkning 

I nærværende miljøkonsekvensrapport anvendes en række begreber og vurderinger om miljøpåvirkningernes væ-

sentlighed. Vurderingerne foretages ved at kombinere viden om projektets påvirkninger med vigtigheden for en given 

receptor/recipient. Påvirkningsgraden af en aktivitet bestemmes til at være omfattende, moderat, mindre, ubetydelig 

eller neutral (Tabel 3). En påvirkning kan både være positiv og negativ. 

Tabel 3: Oversigt over væsentlighed, påvirkningsgrad, eksempel på effekter og afværgeforanstaltninger. 

Væsentlighed Påvirkningsgrad Eksempler på effekter Afværgeforanstaltninger 

V
æ

se
n
tl
ig

 

Omfattende påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang 

og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende 

eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irrever-

sible skader i betydeligt omfang. 

Påvirkning der anses for så alvorlig, at 

man bør overveje gennemføre afvær-

getiltag for at mindske denne påvirk-

ning. 

 

Ik
ke

 v
æ

se
n
tl
ig

 

Moderat påvirkning Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt 

stort omfang eller langvarig karakter (fx i hele anlæg-

gets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed el-

ler er relativt sandsynlige og måske kan give visse irre-

versible, men helt lokale skader på eksempelvis beva-

ringsværdige kultur- eller naturelementer. 

Påvirkning af en grad, hvor pro-

jektjusteringer overvejes. 

Mindre påvirkning Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist 

omfang eller kompleksitet, en vis varighed ud over helt 

kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed for 

at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfø-

rer irreversible skader. 

Påvirkning af en grad, hvor det er 

usandsynligt, at afværgetiltag er nød-

vendige. 

 

Ubetydelig påvirkning og 

ingen påvirkning 

Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt af-

grænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden lang-

tidseffekt og helt uden irreversible effekter. Eller der fo-

rekommer ingen påvirkning i forhold til referencescena-

riet. 

Påvirkninger der anses for så små, at 

de ikke er relevante at tage højde for 

ved implementering af projektet. 
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For at bestemme påvirkningsgraden kan anvendes erfaringer, eksisterende viden, modellering og fagspecifik viden. 

Vurderingerne af projektet er baseret på ovennævnte, men udbygget med principperne i en metode, der kombinerer 

faktorer for forskellige kriterier, som sættes op i en matrix, der på den måde leder frem til en påvirkningsgrad. 

I metoden indgår kriterier for: 

 

• Grad af forstyrrelse 

• Vigtighed 

• Sandsynlighed 

• Varighed 

 

Graden af forstyrrelse bestemmes til at være høj, middel eller lav i forhold til, hvor stor en ændring projektet vil med-

føre på de forskellige miljøparametre i forhold til referencescenariet. I vurderingerne indgår påvirkningens geografiske 

udstrækning, men ikke de øvrige parametre i vurderingsmetoden; vigtighed, sandsynlighed og varighed. 

 

Vigtigheden af en påvirkning vurderes i forhold til, om den omfatter internationale interesser (fx grænseoverskridende 

aktiviteter, nationale eller regionale interesser, lokale interesser, eller hvorvidt den er ubetydelig/ikke vigtig). 

 

Sandsynligheden for at en påvirkning opstår, vurderes høj for alle de påvirkninger, som med sikkerhed vil forekomme 

(>75 %); middel for påvirkninger, der forekommer i bestemte situationer, fx vejrforhold (25-75 %); lav ved påvirknin-

ger, hvor sandsynlighed for at forekomme er mindre end < 25 %. 

 

Varighed af påvirkningen bestemmes som en permanent påvirkning, hvis denne varer mere end 5 år eller omfatter 

irreversible påvirkninger; som midlertidig påvirkning, hvis påvirkningen varer 1-5 år og som kortvarig påvirkning, når 

den varer mindre end et år. 

 

Ved at kombinere disse fire faktorer nås frem til påvirkningsgraden hvorved det er muligt at vurdere om der vil være 

væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

Vurderingerne er udført på baggrund af de projektjusteringer, der er indarbejdet i projektet og evt. afværgeforanstalt-

ninger hvis den samlede miljøpåvirkning er væsentlig.  
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6 Projektbeskrivelse og alternativer 

Sukkerfabrikken A/S har anmeldt et projekt for et nyt feriecenter i Stege på placeringen for den tidligere sukkerfabrik, 

der omfatter centerfaciliteter med vandland og forskellige aktiviteter samt 500 feriehuse fordelt på land og på vand ud 

for fabrikken. Sukkerfabrikken Møn etableres på et areal på ca. 8,9 ha i sammenhæng med den tidligere fabriks byg-

ninger og anlæg. Sukkerfabrikken Møn disponeres, som vist på illustrationsplanen i Figur 5. På planen fremgår place-

ringen af de nye aktiviteter i forbindelse med de tidligere fabriksbygninger samt de nye feriehuse fordelt på land og 

på den bynære del af vandet ud for fabriksgrunden. 

 

 

Figur 5: Illustrationsplan for disponering af Sukkerfabrikken Møn, projektafgrænsningen og planområdet er vist med en stiplet linje. 
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Udviklingen sker inden for rammerne af Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2018-2030 og lokalplan 

nr. C 15.14.02 for Sukkerfabrikken Møn, der fremlægges samtidig med nærværende miljøkonsekvensrapport. 

6.1 Sukkerfabrikken Møn 

Sukkerfabrikken i Stege var fra 1884 til 1989 Møns største og vigtigste virksomhed, som har sat sit præg på området 

og Steges udvikling. Den var et grundlæggende vilkår for tusinder af familier med hundreder af leverandører. Efter 

lukningen af produktionen i 1989 står der nu en række meget karakteristiske bygninger tilbage som et ikon på en virk-

somhed med afgørende betydning for området. En række tekniske installationer er taget ned, mens de bevaringsvær-

dige fabriksbygninger står intakte på det store fabriksområde. Området rummer ligeledes et stort område, hvor ro-

erne blev tilkørt, vasket og det raffinerede sukker blev lagret i store siloer.  

 

 

Figur 6: Sukkerfabrikken set fra sydvest. 

Som en del af driften på sukkerfabrikken blev roerne afvasket for jord og sten, hvilket resulterede i et stort oplag af 

materialer, som blev brugt til opfyld eller udvasket til bundfældning i de store jordbassiner vest for området. Arealerne 

med ”jordbassinerne” vest for sukkerfabrikkens matrikel har med tiden udviklet sig til et spændende naturområde med 

delvis åbne vandområder og et omfattende stisystem. Området er af stor rekreativ værdi for bl.a. borgere i Stege-

Lendemarke og er nu fredede. Den nordlige del af grunden er også opfyld af oprindelige jordbassiner.  
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Figur 7: Sukkerfabrikken Luftfoto fra 1980 der viser Sukkerfabrikken fra øst med jordbassinerne i baggrunden. Der ses at der oprindeligt var en rund-

kørsel med vejadgang ind i området fra krydset Lendemarke hovedgade/Kostervej. 

Fabriksområdet ejes i dag af ejendoms-og investeringsselskabet Sukkerfabrikken A/S, som med udgangspunkt i en 

bevaring af de smukke fabriksbygninger ønsker at omdanne og udvikle området til en levende og attraktiv bydel med 

mad-og markedshaller, restauranter, kultur, erhverv omfattende f.eks. kontorer, små værksteder og oplevelse samt 

Velkomstcenter. 

 

Området skal samtidig udvikles til et attraktivt ferieområde, som kan styrke områdets generelle udvikling. Der plan-

lægges derfor for etablering af op til 500 ferieboliger, et hotel, wellness-og vandoplevelse på grunden således, at akti-

viteter på og ved vandet gøres til en del af oplevelsen. Der planlægges således også, som en del af det konkrete pro-

jekt, for 25 pælehytter på søterritoriet nord for grunden, en ny strand, moler, badeanstalt og vandaktiviteter. Hele om-

rådet er åbent og tilgængeligt for offentligheden.  

 

Sukkerfabrikken A/S har i en årrække arbejdet med udnyttelsen af fabriksbygningerne og i de senere år er interessen 

herfor væsentligt skærpet. Bygningerne rummer derfor allerede aktiviteter som detailhandel, produktion, arbejdende 
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værksteder, serviceerhverv. Der er derfor allerede i dag en lokalplan, som dækker aktiviteterne for fabriksbygningerne, 

som nu opdateres og udvides til at dække hele projektområdet. Udviklingspotentialet består dels i en udnyttelse af de 

eksisterende bygningers betydelige volumen, dels i at etablere ny bebyggelse for at skabe bymæssig sammenhæng 

med Stege bymidte og udviklingen af de kystnære områder langs Stege kyst.  

 

 

Figur 8: Øverst ses en snittegning af sukkerfabrikkens område, som det ser ud i dag. Nederst ses en snittegning af feriecenteret Sukkerfabrikken Møn 

Snittet er vist Nord-Syd. 

 

 

Figur 9: Snit af Sukkerfabrikken Møn fra vest mod øst. Her ses den højere bebyggelse og de forskellige byrum tættest ved Siloerne mod vest og den 

gradvise nedtrapning af byggeriet mod vejerboden mod øst. 

 

Bygningernes indbyrdes placering skal være med til at skabe byrum, der kan udnyttes til forskellige pladsdannelser, 

der sammen med akser ned gennem komplekset giver en urban struktur med stræder og pladser. Stierne fra fabriks-

området op gennem ferieboligområdet til kysten vil være offentligt tilgængelig, og styrke adgangen til kysten for ind-

byggerne i området.  
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Figur 10: Kunstværk på en af de mindre siloer i området af kunstneren Kristian Vodder Svensson. Dette er et emsempel på, hvordan eksisterende 

bebyggelse får et nyt liv og på den formidling af samspillet mellem kulturhistorie og natur, som Sukkerfabrikken Møn vil biddrage med. 

En del af området er omfattet af bymidteafgrænsningen i Stege, som giver mulighed for detailhandel i eksisterende 

og ny bebyggelse. Detailhandel ses som en af flere måder at aktivere området – herunder de eksisterende industri-

bygninger.  

6.2 Bebyggelse 

I forbindelse med det nye ferie- og oplevelsescenter opføres ca. 36.500 m² ferieboliger som nybyggeri, samt ca. 

15.000 m2 øvrigt nybyggeri bl.a. med  vandland, parkeringshus, boliger, detailhandel mv. samt med mulighed for til-

bygning til de gamle fabriksbygninger med glasoverdækkede rum samt ekstra etager på Saftstationen og Administra-

tionsbygningen. Derudover nedrives 3000 m² og 22.000 m² eksisterende bygninger ombygges delvist til nye anven-

delser. 

 

Projektet for Sukkerfabrikken Møn disponeres med følgende bygningsmæssige delområder: 

 

1. Sukkerfabrikken – ny indretning til bl.a. detailhandel, kultur, turisme, overnatning, restauranter, velkomstcen-

ter. Hotel med op til 110 værelser. 

2. Vand og wellness, oplevelsesunivers – inde i siloerne, i en af fabriksbygningerne samt nybygning i området 

mellem siloerne. 

3. 500 ferieboliger – opførelse af ferieboliger i tre samhørende grupper med 475 boliger på terræn, udenpå de 

to store sukkersiloer og på de gamle roeramper midt i den nordlige del af matriklen. 

For at understøtte Dark Sky14 på Møn anvendes udhæng på bygningerne i forbindelse med større vinduespartier, lige-

som der stedvis anvendes lameller til afskærmning. Der vil ikke blive etableret ovenlysvinduer. 

 

 
14 Dark Sky er et fænomen, som betyder, at det er muligt, at se en klar stjernehimmel. Det er muligt på Møn og Nyord, da der er steder, der ligger 

langt væk fra byens forstyrrende lys så stjernehimlen står tydeligere frem end andre steder. Se også https://moensklint.dk/dk/naturen/dark-sky/ 

https://moensklint.dk/dk/naturen/dark-sky/
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Træ er valgt som et let, bæredygtigt materiale, og som reducerer vægten af konstruktionen. Det muliggør samtidigt, 

at der arbejdes med præfabrikeret elementbyggeri, hvilket kan reducere byggeperioden afgørende samtidig med at 

byggepladsaktiviteten minimeres.  

 

 

Figur 11: Eksempel på byggeri i de klynger af ferieboliger som etableres i området nord for de Gamle fabriksbygninger. 

6.2.1 Sukkerfabrikken 

De eksisterende fabriksbygninger omdannes til at kunne rumme følgende funktioner, der alle indrettes under hensyn 

til de bevaringsværdige bygninger og formidling af områdets kulturhistorie: 

 

• Velkomstcenter - reception, outdoor-center, turistinformation 

• Ottos oplevelsesfabrik - læringshus og legeland 

• Møns madhus - glasoverdækket opholdsrum 

• Møn Merkantil - markedshaller, mad og handel 

• Saftstationen - hotel 

• Værkstederne - Værksteder og kursus/arbejdende værksteder 

• Badehuset - vandland, kurbade og svømmehal 

• Sukkerhallerne konference /event 

• Kontorhuset Kontor og mødelokaler 

• Silo Sky Park, taghave og Skybar 

• Vandrehjem 

• Restaurant 

Herudover etableres der detailhandel og parkeringshus i området.  

6.2.2 Vand og wellness 

Mellem siloerne og det gamle Kedelhus etableres et Vandoplevelseshus på ca. 3.000 m2 til underholdning med vand 

som tema. Siloen, med en højde til loftet på 34 meter, indrettes til vandrutsjebaner, klatring, svømning og dykning.  

Endvidere etableres et center for Vandoplevelse – et vandland for hele familien – med bassiner, vandrutsjebaner, 

vandfald, og leg i Silo 1, og faciliteter til omklædning, cafe, afslapning, wellness, behandlinger, massage, spa og 
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saunaer som nybyggeri i området mellem Silo 1 og kedelhuset. Silo 2 tænkes anvendt til et slags planetarium, som 

virker ved, at der ophænges en frit svævende jordklode – en digital globe - i rummet med en diameter på ca. ti me-

ter. Kloden fungerer som et filmlærred, forskellige problematikker i Jordens udvikling kan vises: Kontinenternes dan-

nelse, vejrsystemer, klimabælter etc. Projektet udvikles i samarbejde med Geocenter Møns Klint 

 

 

Figur 12: Eksempel Illustration af den fremtidige indretning af Sukkersiloerne. 

6.2.3 Feriehuse på terræn 

På den eksisterende konstruktion for roeramperne, placeres ca. 30 -40 sammenbyggede feriehuse i en til to etager i 

en højde på 20 meter, i alt op til 60-80 ferielejligheder i en størrelse fra 40-80 m2, med et etageareal på 6.000 m2.  

 

 

Figur 13: Illustration af ferieboligerne set fra vandet, Her ses boligerne placeret på de ramperne. Det bemærkes at lokalplanen ikke giver mulighed for 

ovenlysvinduer. 
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100-120 lejligheder i en størrelse fra 60 -100 m2 bygges op på ydersiden af siloerne som lette trækonstruktioner i ni 

etager i en højde på 51 meter. Dette kan f.eks. være 108 lejligheder á 90 m2 eller en fordeling på større og mindre lej-

ligheder, afhængig af behovet på opførelsestidspunktet. Etagearealet vil være på 10.000 m2.  

 

50 - 80 Ferielejligheder som 8-10 punkthuse i tre til fire etager i en højde på op til 23 meter, med et samlet etageareal 

på 4.000 m2. Husene bliver arrangeret på kanten af naturområdet, rundt om den gamle læsseplads og den bevarede 

beplantning. Husene funderes med dæk hævet over terræn, med naturlig ventileret sokkel. 

 

48 -80 Ferielejligheder i to blokke på mellem to og tre etager i en højde på 12 meter, placeret ved fabrikkens gamle 

havn i sydøst. Samlet etageareal på 6.000 m2. Husene funderes med dæk hævet over terræn, med naturlig ventileret 

sokkel. 

 

 

Figur 14: Illustration af Sukkerfabrikken Møn set fra øst. Man ser samspillet mellem hotellet i den eksisterende fabriksbygning ”Safstationenn” og de to 

siloer med nye lejligheder på ydersiden. 

6.2.4 Anlæg på søterritoriet 

Der vil i projektet blive etableret følgende anlæg på søterritoriet, oplistet herunder. 

 

• Ny badestrand med stenkastning og trætrapper mod vandet. 

• Ny høfde som afslutning af stranden mod naboerne mod øst 

• 25 pælehuse i et cirkelslag med en adgangsbro til land 

• Badeanstalt og mindre serveringssted midt i cirkelslaget. 
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I forlængelse af Sukkerfabrikkens hovednerve – roebanen – opføres en træbro, der forbinder en badeanstalt og pæle-

husene med Sukkerfabrikken. 25 pælehuse, med en højde på 7 meter, er fordelt på et cirkelslag, lagt omkring en cen-

tralt placeret badeanstalt og et serveringssted. Disse installationer forventes at have en levetid på ca. 50 år. 

 

 

Figur 15: Skitse over de samlede anlæg på søterritoriet, herunder pælehytterm badeanstalt/cafem samt strand med kampestensmole mod øst. På 

tegningen ses ogs afstanden til sejlrenden til Stege havn, samt afmrærkingen af aktiviteterne på søterritoriet i forhold til projektet. 

Der hvor cirkelslaget hægter sig på træbroen, nedtrappes broen til et lavereliggende forløb, så man kommer tættere 

på vandoverfladen. Badeanstalten og de omkringliggende arealer tænkes etableret på flydepontoner, så de altid er 

tæt på vandspejlet. Badeanstalten samt vandområdet i indercirklen tænkes som et offentligt område med mulighed 

for badning og sejlads i beskyttet farvand og med den mindst mulige påvirkning af omgivelserne og tilgrænsende 

boligområder.  

 

Selve udformningen og det afsluttede karakter mod det omgivende vandområde vil sikre at aktiviteterne i relation til 

stranden og feriecenteret skærmes mod det øvrige vandområde, så forstyrrelser af natur og naboer undgås. Der mar-

keres med bøjer hvortil aktivitet må foregå således at der ikke sker en unødig påvirkning af de tilgrænsende naturom-

råder på vandet. Aktiviteterne i relation til projektet vil kun bestå af svømning og ikke motoriseret sejlads indenfor af-

mærkningen. 
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Husene opføres på pæle, med en gulvkote på +2,5 meter over daglig vande, for at sikre husene mod høj vandstand. 

For at sikre mod isskruninger fastgøres et foringsrør uden på pælene således, at evt. isskruninger ikke stuves op foran 

husene. 

 

Figur 16: Illustration af pælehusene set fra nordøst. Man ser de eksisternede boliger med hvidt til venstre i billedert, og forrest pælehusene med 

saddeltag. Bagerst ses med hvidt de nye feriehuse på terræn og de to siloer med nye feriellejligheder udenpå. 

Husene er ens og har en størrelse på ca. 55 m2, planlagt maks. etageareal 1.600 m2. De indrettes med fire faste sove-

pladser fordelt på to værelser samt en sovehems. Fra køkken-alrummet bliver der en stor udsigt gennem et diagonalt 

hjørnevinduesparti.  

 

 

Figur 17: Illustration af indregningen af et af de 25 pælehuse på søterritoriet 
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Husene opføres som sorte træhuse med vandret klink-beklædning på facaderne. Mellem husene etableres en ter-

rasse, som er lukket på tre sider. Den tilstødende facade på nabohuset er udført som en helt lukket facade, skærmet 

mod vinden og mod indkik fra naboen. Fra terrassen er der adgang til en lavereliggende båd- og badebro. Adgang til 

husene sker via terrassen, der er forbundet til forbindelsesbroen. 

 

 

Figur 18: Illustration af snit af pælehusene fra badeanstalt til venstre og halvdelen af virkelslaget mod højre. 

 

 

Figur 19: Teknisk illustration af etableringsforholdne på sæterritoriet i forhold til pæle og dæk. 

Ved kysten, hvor der i dag er en lodret overgang fra stien til vandet, etableres der en offentligt tilgængelig strand. 

Denne etableres med stensætning i en afstand fra nuværende kyst på 5-20 meter. Bag denne opfyldes med rent 

strandsand, der leveres fra en godkendt leverandør. 
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Figur 20: Principsnit af den planlagte sandstrand med skrænten i venstre side og den afsluttende stenkastning og fjorden i højre side Stenkastninge 

opbygges med forskelligt kernefyld og med en pælefunderet trætrappe ned mod vandet. 

Der forventes brugt de nedenstående mængder til etableringsarbejderne på søterritoriet 

Tabel 4: Forbrugte mængder til anlæg på søterritoriet 

 Mængde/antal 

Sand 5200 m3 

Dæksten 520 m3  

Filtersten (Ral og håndsten) 640 m3 

Betonfyldte pæle Ø250 med foringskappe 238 stk. 

 

Mod øst afsluttes stranden med en kampestensmole, med den nedenstående opbygning. 

 

 

Figur 21: Illustration af den mole der afslutter stranden mod Vejerboderne. 

6.2.5 Bevaringsværdige bygninger og nedrivning af nyere fabriksbygninger 

Projektet Sukkerfabrikken Møn rummer bevaring og genanvendelse af en lang række bevaringsværdige bygninger, 

der alle relaterer sig til Kulturmiljøer omkring de tidligere sukkerproduktion. På figur 10 er der vist de bygninger, der 
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bevares i projektet og som jf. lokalplan nr. C 15.14.02 er udpeget som bevaringsværdige. Der nedrives i forbindelse 

med projektet forventeligt en række uopvarmede lagerhaller, siloer og mindre fabriksbygninger, der er etableret efter 

1960’errne. 

 

 

Figur 22: Oversigt over bygninger der bevares i projektet og jf. lokalplan nr. C 15.14.02. 

6.3 Veje og stier 

Den primære vejadgang til området sker fra Kostervej i et nyt firbenet kryds overfor Lendemark Hovedgade. Dette 

sker i forlængelse af tidligere planlægning jfr. lokalplan C-15-.14.01, som er drøftet med Vejdirektoratet i relation til 

nærværende projekt. Vejdirektoratet tilkendegiver, at der her skal etableres et signalanlæg, hvilket kan ske indenfor 

vejmatriklen. Der vil fortsat være en vejadgang til den vestlige del af området og til vestlige parkeringsplads via den 

eksisterende vejadgang til Strandvejen. Herudover vil der være en supplerende adgang til området syd for Sukkerhal-

lerne, tilsvarende i dag som serviceadgang, varekørsel og redningsvejsamt vest for området til en ny parkeringsplads. 
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Den eksisterende midterste vejadgang til Kostervej ændres med projektet således, at der alene kan ske udkørsel for 

varetransport med svingning til højre ud af Stege. 

 

Der er udarbejdet en plan for placering af fordelingsveje, adgangsveje, interne driftsveje, stier og parkeringspladser. 

Projektet rummer et overordnet vejnet med primære fordelingsveje, og sekundære adgangsveje til områderne. In-

ternt i området afvikles biltrafikken med lav hastighed (15-20 km/t) på de lette trafikanters præmisser via kørsel i for-

bindelse med ankomst og afgang på de kombinerede stiforbindelser langs ferieboligbebyggelsen. Princippet for den 

trafikale afvikling er, at der parkeres på de centrale parkeringsløsninger i form af parkeringshuset ved de primære an-

komstvej eller ved parkeringspladsen mod vest, og at gæster og besøgende derfra transporterer sig rundt i området 

til fods. De primære fordelingsveje etableres med en kørebanebredde på minimum 6,5 m, mens de sekundære vejes 

bredde bliver minimum 4,5 m. Den yderste 0,5 m i hver side af vejene udføres i græsarmering, hvilket understøtter 

oplevelsen af smalle veje og lav fart. Veje og stier etableres således at der sikres en god fremkommelighed for perso-

ner med mobilitetshandicap, og på en måde så flest muligt får forbedret deres adgangsforhold. Dette inkluderer 

etableringen af niveaufrie overgange mellem belægninger og sikring af at kørestolsbrugere kan færdes i området 

uden assistance i videst muligt omfang. 

 

Projektet rummer etablering og fastholdelse af en lang række stier således, at der er muligt at opretholde den forbin-

delse, der er igennem området og langs vandet i dag og sådan, at det i fremtiden bliver mulige at bevæge sig rundt i 

området og til bydelscenteret på en sikker måde for lette trafikanter enten til fods eller på cykel. 

 

En del af de gennemgående arealer etableres som ”Shared space”, dvs. et areal, som trafikanterne deles om.  

Ideen er er at deregulere trafikken og at integrere i stedet for at opdele. ”Shared space” anvendes de steder hvor der 

vil være mange lette trafikanter og i den del af området der har karakter af byområde med mange forskellige funktio-

ner gennem en stor del af døgnet. 
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Figur 23: Oversigt over fordelingen af primære og sekundære veje samt stier i projektet, hvliket er fastlagt i lokalplan nr. C 15.14.02. Den midterste 

vejadgang til Kostervej, er i lokalplanen alene fastlagt til venstresvingende kørsel ud af området og der vil ikke være mulighed for indkørsel gennem 

denne vejadgang. 

 

Der etableres en gennemgående stiforbindelse fra ankomstområdet ved Velkomstcentret, som forbinder alle feriebo-

ligområderne, kysten, centerfaciliteter, parkering og kyststierne, så gående kan bevæge sig sikkert mellem boligerne. 

Stierne til kysten bliver offentligt tilgængelige så tilgængeligheden til kysten sikres i projektet. 
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Figur 24: Jordbassinerne er resultatet af mere end hundrede års sukkerproduktion. Overskudsjorden fra de skyllede roer blev tilført jordbassinerne 

beliggende i forlængelse af fabriksområdets vestlige afgrænsning, og blev over tid til en udvidelse af kysten med 400 meter på den korte led, og næ-

sten halvanden kilometer på den lange. Området er i dag en naturoplevelse med fuglereservat, vandrestier, dyrehold og en unik fauna. 

6.3.1 Parkering 

Der etableres ca. 690 parkeringspladser til dækning af det samlede parkeringsbehov i området. Til ferieboligerne 

etableres centrale parkeringspladser, idet biltrafik rundt i området er uønsket. Der etableres ca. 350 pladser i terræn, 

på arealerne rundt omkring fabriksbygningerne i det sydlige område på grunden suppleret med ca. 130 i et nyt parke-

ringshus øst for siloerne og ca. 200 pladser på matr. 6bm, ejet af Vordingborg Kommune. Herudover vil der bliver 

etableret handicapparkering tæt på boligerne i det nødvendige omfang. 

6.4 Ubebyggede arealer grøn struktur og bevaret beplantning 

Området vil integrere den nye bebyggelse med kystlandskabet og de omkringliggende naturområder, samtidigt med 

at der skabes en overgang mellem de værdifulde og fredede jordbassiner og den gamle købstadsbymidte i Stege. 

 

Dette sker ved indretningen af grønne friarealer i en egentlig grøn struktur hvor der skiftes mellem beplantning med 

bymæssig karakter og en mere bymæssig karakter. Desuden bevares den eksisterende beplantning i et område, både 

af hensyn til integrationen af naturen ind i området og af hensyn til biodiversiteten i form af forbedrede levevilkår for 

f.eks. flagermus. 

 

Områderne med naturkarakter vil falde i et med de omgivende arealer og dermed danne en glidende overgang mel-

lem naturen og feriecenterets gradvist tættere bebyggelse der trappes op fra de lave huse på vandet og langs kysten 

og op mod Siloerne der fortsat markerer sig mod den omgivende natur og skaber en overgang til den egentlige 

Stege by.  
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Figur 25: Oversigt over den grønne struktur i projektet og fordelingen af shared space i bydelscenteret og den bevarede legeplads syd for den vestlige 

parkeringsplads. 

Som en del af projektet bliver der fastholdt en legeplads, som i dag anvendes i forlængelse af det areal, der udlægges 

til parkering. Legepladsen afskærmes fra den øvrige del af lokalplanen med et beplantningsbælte, ligesom naboerne 

vest for den udlagte parkeringsplads skærmes med et beplantningsbælte. 

 

Der etableres en også en bynær strand, hvilket muliggør en integration mellem feriecenteret, og det tilstødende 

vandområde under hensyn til kystlandskabet. Stranden sluttes mod øst af med en stenhøfde, således at vandområdet 
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ud for Vejerboden friholdes, og der skabes en afskærmende effekt i forhold til områdets fremtidige rekreative udnyt-

telse og den nærmeste nabobebyggelse. 

 

I området med eksisterende beplantning, der bevares, findes ni yngre træer, der i projektet vil undergå en veteranise-

ring. Herudover er det en del af projektet, at der indbygges frostfrie egnede levesteder for flagermus i form af 20 ind-

bygningselementer af typen Multiple Bat Tubes 2FR. Disse bygges ind i grupper af fire i gavlene af den nye bebyg-

gelse således, at der skabes forbedrede levesteder for flagermus i området. 

 

 

Figur 26: Frostfrit indbygningselement til flagermus som benyttes i projektet af typen Schwegler Bat Tubes 2FR. Kilde: https://www.schwegler-natur.de/ 

6.5 Tekniske anlæg og affald 

Al håndtering af affald vil ske i henhold til affaldsplanlægningen i Vordingborg kommune og jf. de til enhver tid gæl-

dende regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald, hvilket vil sikre så lille en miljøpåvirkning som muligt. Der 

vil i samarbejde med private aktører blive sikret tilfredsstillende løsninger indenfor projektområdet, i forhold til ind-

samling og transport ud af området. 

 

I ferieboligerne vil effektiv sortering af husholdningsaffald blive understøttet med decentrale affaldsstationer, da nær-

hed har indflydelse på sorteringsgraden. I driftsfasen vil der være affaldsproduktion svarende til områdets nuværende 

anvendelse tillagt ca. 500 ferieboliger samt 110 hotelværelser, restaurantdrift og vandland. Der forventes affalds-

mængder på ca. 1.300 tons/år. 

 

Elforsyning sker som i dag med Cerius som netselskab. Opvarmning sker primært med fjernvarme, suppleret med var-

mepumper, eller andre tilsvarende energieffektive løsninger hvor dette er mere optimalt. Energiforbruget og klimaaf-

tryk herfra minimeres ved tilslutning til fjernvarme og/eller anvendelse af varmepumpe efter en konkret vurdering. 

Oliefyr og tanke fjernes. Der bygges bæredygtigt med træ, som ikke kræver et stort energiforbrug ved fremstillingen. 

 

https://www.schwegler-natur.de/
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6.5.1 Drikkevand 

Sukkerfabrikken forsynes i dag samlet fra Vordingborg Vandforsyning fra Vandværket Møn Ny Vandværk i Frenderup. 

Indvindingsområdet er beliggende sydvest for Stege og dermed uden for Sukkerfabrikkens område. Den forventede 

drikkevandmængde vil ved 2.000 daglige gæster i feriehusene og 500 daglige gæster på hotel/vandrehjem svare til 

200 m3 om dagen i højsæson og dermed et årligt gennemsnit på 30.000 m3. Fra centerfaciliteterne forventes på sigt 

et årligt forbrug på 30.000 m3. . Det samlede behov for drikkevand vil derfor være på årligt 60.000 m3. 

6.5.2 Spildevand og overfladevand 

Spildevandet fra Sukkerfabrikkens matrikler indgår i spildevandsplanens delopland A.26, nu kaldet 301-26 med et be-

fæstet areal på samlet 5,6 ha og en befæstelsesgrad på 0,7. Spildevandet udledes i dag til en hovedledning i Kostervej 

til Stege renseanlæg.  

 

Der skal etableres nye pumpestationer i området med ferieboliger og øvrige formål, hvilket planlægges i samarbejde 

med Vordingborg Forsyning. 

 

Den forventede spildevandmængde vil ved 2.000 daglige gæster i feriehusene og 500 daglige gæster på hotel/van-

drehjem svarende til et årligt gennemsnit på 35.000 m3. Fra centerfaciliteterne forventes et årligt forbrug på 30.000 

m3. Den samlede afledning af spildevand til renseanlæg vil derfor være på årligt 65.000 m3.  

 

Der vil blive ansøgt om ny tilslutningstilladelse til feriecenter og nye aktiviteter. Ledninger og regnvandssystem vil blive 

dimensioneret efter BAT og i henhold til gældende funktionskrav i Vordingborg Kommunes spildevandplan. Der plan-

lægges afledning af overfladevand via eksisterende udløb til havneområdet, og i fornødent omfang ansøgt om udled-

ningstilladelse. Der planlægges direkte udledning efter bundfældning af overfladevand fra terræn. Regnvandssyste-

met dimensioneres med bundfældning, mens udligning af vandmængderne ikke er relevant med den aktuelle reci-

pient. Tagvand forsinkes og anvendes rekreativt i området inden udledning.  

 

Området egner sig som hovedregel ikke til nedsivning, hvilket blandt andet skyldes, at der flere steder er risiko for at 

mobilisere jordforurening og dermed potentielt at øge tilstrømningen til Stege Bugt af forurenet grundvand. Af 

samme grund udformes regnbede, afvandingsløsninger og regnvandssystemer som udgangspunkt med fast 

bund/membran med henblik på at sikre adskillelse af regnvand og evt. forurenet grundvand i undergrunden. 

6.5.3 Bortskaffelse af tang 

Som et led i at holde den offentligt tilgængelige strand ren og attraktiv for besøgende og for driften af Sukkerfabrik-

ken Møn, vil der i sommerperioden maj- september, løbende blive fjernet tang således at ophobning undgås og der 

ikke sker udvikling af lugt. Der vil være tale om mindre mængder nyopskyllet tang der kan fjernes uden dispensation, 

ligesom der ikke vil ske oplag i mere end 24 timer. Den tang der flyder frit i vandet opsamles uden at der sker en be-

arbejdning af fjordbunden. 

6.6 Anlægsarbejder 

Det konkrete projekt belyses for hhv. etableringsfasen (kort sigt) og driftsfasen (langt sigt). Det er ikke muligt at etape-

opdele miljøeffekter i etableringsfasen, idet rækkefølgende af delprojekterne ikke kan fastlægges på forhånd. Dette 

afhænger af hvilken takt disse bliver solgt og gennemført i. Kort sigt - Etableringsfasen antages at kunne strække sig 

over en periode på 10 år med opstart efterår 2022. ”Langt sigt” er dermed efter 2032 

 

Ved byggemodning anlægges veje, og der udlægges vand- og kloakrør samt ledninger mv. Der vil ske terrænregule-

ring for etablering af regnvandsbassiner og opfyldning af mindre lavtliggende områder for etablering af feriehuse. Til 
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dette arbejde anvendes enkelte entreprenørmaskiner som gravemaskine og dozer, og der vil være tilkørsel af materi-

aler omfattende 6-7 lastbiler pr. dag. Der vil blive udarbejdet en jordhånderingsplan, og der vil hvis der konstateres 

jordforurening, der udgør en kontaktrisiko i forbindelse med følsom anvendelse, bliver der tilført en overdækning på 

0,5 cm ren jord, der tilføres fra en godkendt leverandør. Projektet rummer således ikke håndtering af jord ud af områ-

det, men alene på de af projektet omfattede matrikler. 

 

 

Figur 27: Principsnit af ferieboligbebyggelsen der indenfor risikoområderne er etableret på et ventileret fundament og på pæle. Således kan byggeriet 

etableres uden at påvirke jordforureing og sikrer samtidigt mod evt, indtrængende metangas. 

 

For opførelse af ferieboliger nedgraves punktfundamenter, hvorefter elementer til ferieboligerne opsættes og monte-

res. Elementerne til ferieboligerne transporteres på større lastbiler. På de dage, hvor der tilkøres elementer, kan der 

forventes op til 6 transporter pr. dag. Ved beplantning anvendes enkelte entreprenørmaskiner, og der vil være tilkør-

sel af materialer på enkelte lastbiler pr. dag. 

 

Sukkerfabrikken Møn vil på grund af nærheden til naboer, tage særlige hensyn i anlægsfasen, hvor projektet, i forhold 

til nedramning, anlægsarbejder og kørsel vil overholde nedenstående støjgrænser, der også gælder ved anlægsarbej-

der i en lang række danske kommuner. Vordingborg Kommune har tilkendegivet at de forventer at ville stille krav om 

at den normale arbejdstids ophør kl. 18, reduceres til kl. 16. Dette er derfor allerede indarbejdet i projektet. Der vil som 

en del af projektets gennemførsel desuden bliver sikret at Vordingborg Kommunes tomgangsregulativ overholdes, 

uagtet at dette som udgangspunkt kun gælder kommunale veje, erhvervsområderne på Masnedø samt Klintholm og 

Vordingborg Havn. Dermed sikres det at anlægsmaskiner som udgangspunkt kun holder i tomgang i en varighed af 1 

minut. 

 

 

 

Tabel 6.5: Projektets støjgrænser 
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Tidsrum Støjgrænse 

Almindelig arbejdstid: Hverdage kl. 07.00 – 

16.00 

70 dB(A) 

Alle andre tidsrum 40 dB(A) 

 

 

Støjgrænsen gælder for den mest støjende aktivitet inden for et referencetidsrum, der varierer afhængigt af perioden 

for arbejdets udførsel. Tiltaget, som er en del af projektet, vil sikre, at arbejdet kan udføres med hensyn til den tætte 

afstand til naboer.  

 

Projektet vil desuden i anlægsfasen sikre, at der ved nedrivning, læsning af affald, jordkørsel og anden støvende akti-

vitet vandes og fejes regelmæssigt og tilstrækkeligt samt inddækkes eller udføres andre støvhæmmende foranstalt-

ninger, så der ikke opstår væsentlige støvgener til omgivelserne. 

 

Herudover vil Sukkerfabrikken Møn i anlægsfasen informere naboer til byggepladsen og Vordingborg Kommune om 

de tidspunkter og perioder, hvor der udføres arbejde, der må formodes at være støjende, vibrationsfremkaldende 

eller støvende. 

6.6.1 Arealer til byggeplads og færdsel på søterritoriet 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være et behov for areal til materialeoplag, kørsel med entreprenørmaski-

ner, mandskabsfaciliteter og opfyld. Arealbehovet i forbindelse med anlægsarbejderne vil kunne opfyldes på inden for 

sukkerfabrikkens arealer, hvorfor der ikke vil være behov for anlægsarealer uden for projektområdet.  

 

En mindre del af anlægsarbejdet består af opfyld, som vil ske på søterritoriet samt etablering af pælehuse. Disse ar-

bejder vil således heller ikke beslaglægge arealer ud over projektområdet. På søterritoriet vil der dog kunne ske færd-

sel med anlægsfartøjer i randen af og uden for anlægsområdet, men på en sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand af 

sejlrenden og efter Søfartsstyrelsens standardanvisninger. Arbejdet vil overholde de støjgrænser der er fastsat i pro-

jektet jf. afsnittet herover, men vil visuelt kunne ses fra de nærtliggende arealer. 

 

Planlægning af byggepladser vil ske med maksimal genanvendelse af pladser, veje og stier. Herved spares ressourcer 

til nyanlæg, ligesom affaldsmængden af brugt sand/grus/belægning minimeres. 

6.7 Planbeskrivelse 

Gennemførelse af projektet med etablering af feriecenteret Sukkerfabrikken Møn forudsætter vedtagelse af et kom-

muneplantillæg og en ny lokalplan. Planernes indhold beskrives i det følgende. 

6.7.1 Kommuneplantillæg nr. 12 

For at bringe lokalplan nr. C 15.14.02 i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 12 til 

Kommuneplan 2018-2030, hvor kommuneplanens retningslinjer og rammer ændres på flere måder. 

 

En del af lokalplanområdet er ifølge Kommuneplan 2018-2030 udpeget til bycenter, hvor lokale funktioner, handel og 

service placeres. Udvikling af Stege sker ved ny byvækst samt byomdannelse og fortætning. Lokalplanområdet indgår 

delvist i det udpegede byomdannelsesområde i kommuneplanen. 

 

Området er i dag beliggende i både by- og landzone og reguleres af kommuneplanramme C 15.10, C 15.14, C 15.16 

og B 15.09. Det ansøgte projekt for Sukkerfabrikken Møn vil umiddelbart kunne indskrive sig i de eksisterende 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
50/176 

rammebestemmelser for anvendelse, der i dag er fastlagt til Centerområde til lettere industri, liberalt erhverv, kontor, 

lager og værkstedsvirksomheder, by hotel, ferielejligheder og kulturelle formål. Detailhandelsbutikker/dagligvarebutikker 

samt helårsboliger. 

 

Kommuneplanrammerne for området sammenfattes i to rammer, dels en for centerområdet og dels en for feriehus-

bebyggelsen. Rammerne får numrene C 15.14 og R 15.16. 

 

C 15.14 fastlægger området til centerformål med en bygningshøjde på 13 meter, dog 51 meter for de to siloer, mens R 

15.16 fastlægger området til rekreativt område for ferie- og kongrescenter med en bygningshøjde på op til 23 meter. 

 

Derudover øges det mulige antal ferielejligheder fra 350 til 500 ved vedtagelse af en ny retningslinje 23.8: 

 

”Feriehoteller skal opføres med en maksimal størrelse på normalt 200 enheder (værelser/lejligheder). I købstæderne kan 

der dog tillades op til 350 enheder. På Sukkerfabrikken Møn kan der tillades op til 500 ferieenheder. Bebyggelsestæthed 

skal tilpasses de lokale forhold.” 

6.7.2 Lokalplan nr. C 15.14.02 

Dele af sukkerfabrikkens arealer og bebyggelse reguleres allerede i dag af lokalplan C 15.14.01 Centerområde – Stege 

Sukkerfabrik, der muliggør en koordineret og fokuseret omdannelse og fornyelse af området. Den østlige del af områ-

det reguleres af lokalplan nr. 100 for et boligområde ved den tidligere sukkerfabrik i Stege-Lendemark, som udlægger 

området til boligformål. 

 

Da projektet samlet set ikke kan rummes inden for de gældende lokalplaners bestemmelser og afgrænsninger, har 

Vordingborg Kommune udarbejdet forslag til Lokalplan nr. C 15.14.02 Sukkerfabrikken Møn. 

 

Lokalplan nr. C 15.14.02 giver mulighed for at realisere det foreliggende projekt for et større område end C 15.14.01 og 

fastlægger bestemmelser for et ferieby med op til 500 ferieenheder og en række kulturaktiviteter, oplevelsestilbud og 

et vandland. Den nye lokalplan viderefører mange af bestemmelserne fra de tidligere lokalplaner, og supplerer disse 

med feriehusbebyggelse på de øvrige arealer af Sukkerfabrikken Møn. 

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 15.14.02 ophæves den tidligere lokalplan C 

15.14.01 i sin helhed og lokalplan nr. 100 for matr. nr. 6bu og del af matr. nr. 6a begge ejerlav Lendemarke, Stege Jor-

der. 

6.8 Alternativer 

Miljøkonsekvensrapporten skal, udover en præsentation af selve projektet, også beskrive rimelige alternativer til pro-

jektet, som bygherre har undersøgt.  

 

Etableringen af Sukkerfabrikken Møn sker i forlængelse af den eksisterende Sukkerfabrik som udgør en grundlæg-

gende præmis for projektet hvorfor projektet ikke kan realiseres uden. Der er derfor ikke andre alternativer der opfyl-

der projektets formål, herunder den af Erhvervs og Vækstministeriet meddelte forsøgstilladelse jf. den dagældende 

planlovs § 5, som senest er beskrevet i den forlængede tilladelse af 06.11 2020, der sætter rammen for projektet, hvor-

for det eneste alternativ er 0-alternativet også kaldet reference scenariet. Der er derfor heller ikke andre rimelige alter-

nativer til projektet som bygherrer har undersøgt..  
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Der har i den oprindelige ansøgning været foreslået etablering af husbåde som alternativ til etablering af pælehusene 

på søterritoriet. Dette er fravalgt da det ikke vil kunne leve op sommerhuslovens hotelbegreb, hvilket er en forudsæt-

ning for projektets gennemførsel og er derfor fravalgt i forbindelse med den forlængelsens af tilladelsen i 2020, Der er 

ikke undersøgt andre alternativer til indretning af bygningsmassen idet der i projektet skal tages hensyn til den land-

skabelige tilpasning, jf. betingelserne i forsøgstilladelsen. En mere kompakt disponering med byggeri i højden vurde-

res således ikke at kunne leve op til projektets formål, hvori der skal sikres en nedtrapning mod søterritoriet og sikres 

et samspil i bygningsmassen mellem det lave byggeri ved vandet og mod det højere byggeri udenpå de eksisterende 

siloer.  

 

Referencescenariet udgør således den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Referencescenariet anvendes som 

sammenligningsgrundlag for miljøvurderingen således, at det er ændringer i forhold til referencescenariet, der vurde-

res i miljøkonsekvensrapporten. Referencescenariet lig med de eksisterende forhold, der er beskrevet for hver miljøpa-

rameter, bortset fra trafik hvor trafikken fremskrives til forventet maksimal belastning i 2035. Såfremt projektet ikke 

gennemføres, vil det kunne være vanskeligt at sikre en økonomisk og funktionel bæredygtighed af Sukkerfabrikkens 

bygninger, som i sidste ende indebærer en risiko for forfald og tab af kulturarv. 
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7 Trafik og støj som følge af projektet 

I dette kapitel redegøres der for trafik og støj som følge af projektet. Dette danner grundlaget for en række af de vur-

deringer der foretages i de efterfølgende miljøvurderingskapitler. 

7.1 Trafik og vejadgange 

Herunder beskrives dels vejbetjeningen af Sukkerfabrikken Møen og dels den afledte trafik på influensvejnettet. 

7.1.1 Vejbetjening 

Sukkerfabrikken skal fortsat vejbetjenes fra Kostervej. Den primære vejadgang til området sker fra Kostervej i et ny-

etableret firbenet kryds overfor Lendemark Hovedgade. Herudover vil der være to supplerende adgang til området, 

som placeres hvor de eksisterende vejadgange er i dag. Den midterste vejadgang, anvendes til udkørsel af servicetra-

fik, varekørsel og redningsvej. Den vestlige vejadgang er via Strandvejen, som trafikbetjener en ny parkeringsplads.  

 

I forbindelse med projektet planlægges følgende geometriske ændringer på selve Kostervej: 

Det eksisterende kryds Kostervej/Lendemark Hovedgade ombygges til et signalreguleret firbenet kryds. Dette medfø-

rer, at vejprofilet omdisponeres lokalt omkring krydset. 

 

Ved den vestlige adgangsvej til Strandvejen udvides Kostervej for at skabe plads til anlæg af en venstresvingsbane for 

trafikken ind mod Sukkerfabrikkens området. Formålet hermed er at minimere påvirkning af afviklingen af den eksiste-

rende ligeud kørende trafik, samt af trafiksikkerhedsmæssige hensyn for at minimere risikoen for bagendekollisioner 

for den svingende trafik. 

7.1.2 Trafik 

 

Projektet vil have langt den største trafikale effekt i driftsfasen, hvorfor der i den nedenstående er gennemgået den 

beregnede trafik herfra. Trafikken i anlægsfasen vil beså at tung trafik til og fra området, hvilket kan afvikles i den nu-

værende vejsystem uden påvirkninger af kapacitet idet der er de fornødne dimensioner på vejadgangene og trafikken 

primært vil ske af statsvejen Kostervej.  

7.1.2.1 Beregningsforudsætninger 

Trafikken i området er præget af ferietrafik i sommermånederne. Ligeledes vil Sukkerfabrikken generere mere trafik i 

disse måneder. Der tages derfor udgangspunkt i den såkaldte julidøgntrafik (JDT), som beskriver den gennemsnitlige 

trafik i juli måned, samt hverdagsdøgnstrafik (HDT), som beskriver den gennemsnitlige trafik i et hverdagsdøgn uden 

for sommermånederne.  

Aktiviteterne på Sukkerfabrikken genererer en øget mængde trafik. Denne trafikmængde er beregnet med afsæt i 

turrater, som beskriver den afledte trafik afhængig af forskellige funktioner, samt erfaringstal fra sammenlignelige pro-

jekttyper.  

Med udgangspunkt i områdets funktion som feriepark forventes der at være en højsæson, som strækker sig over de 3 

sommermåneder juni, juli og august. Her forventes at feriecenteret har fuld belægning. Uden for højsæson antages 

det at aktiviteterne i feriecenteret at have en lavere belægningsgrad. Som ”worst case” antages, at alle besøgende i 

ferieboliger og hotellet ankommer i bil.  

7.1.2.2 Beregnet trafik fra aktiviteterne på Sukkerfabrikken 

Baseret på ovenstående forudsætninger er det estimeret, at der i højsæsonen med fuld udbygning af Sukkerfabrikken 

genereres ca. 1.800 nye bilture i døgnet. Uden for højsæsonen genereres der ca. 1.200 nye bilture i døgnet.  
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7.1.2.3 Fordeling af trafikken på vejadgange 

Fordeling af trafikken til og fra Sukkerfabrikkens tre vejadgange forudsættes at være ens i hverdagsdøgn og i julidøgn. 

Forudsætninger for fordelingen af trafikken for de tre vejadgangen fremgår af tabel 7.1.  

 

Trafik fordelt på adgangsvej 
Vest Midt Øst 

Procentvis fordeling af trafikken ml. adgangsvejene 25 % 5 % 70 % 

Bilture/døgn i højsæson, afrundet 450 100 1250 

Procentvise fordeling af ind- og udkørsel fra Sukker-

fabrikken i spidstimen 

Ind: 50 % 

Ud: 50 % 

Ind: 0 % 

Ud: 100 % 

Ind: 75 % 

Ud: 25 % 

Svingstrømme fra Sukkerfabrikken 
50% 

↲ 

50% 

↳ 

70% 

↲ 

30% 

↳ 

45% 

↲ 

10%  

↓ 

45% 

↳ 

Tabel 7.1. Forudsætninger for fordeling af trafikken genereret fra Sukkerfabrikken på vejnettet. 

Som følge af mertrafikken vil det være nødvendigt at ombygge krydset ved Lendemark Hovedgade, når den østligste 

adgangsvej til Sukkerfabrikken forlægges hertil. Den stigende trafikmængde og den relative tætte placering til krydset 

ved Nygade (ca. 170 meter), medfører, at det i dag trebenede vigepligtskryds ombygges til et firbenet, signalreguleret 

kryds, med en separat venstresvingsbane ind mod Sukkerfabrikken. Ved at anlægge et signalanlæg vil der desuden 

være muligt at implementere grønne bølger på vejstrækningen Kostervej-Støvvasen til gavn for den generelle trafikaf-

vikling i nærområdet. 

 

Der er udført konsekvensberegninger for trafikafviklingen i nærområdet, i form af kapacitetsberegninger. Det fremgår 

af beregningerne, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende, også i højsæsonen. Den vejgren med det største belast-

ningsgrad vil være Lendemark Hovedgade, hvor trafikken vil blive afviklet med en belastningsgrad på 0,60, hvilket er 

langt under den ”maksimalt tilrådelige” belastningsgrad på 0,8. Afvikling af trafikken i signalanlægget kan finjusteres i 

de følgende projektfaser. Trafikken er nærmer beskrevet i bilag 2 og vurderes i kapitel 12 Befolkning og materielle go-

der. 

7.1.3 Støj og vibrationer fra projektet 

Herunder beskrives kort projektets støj fra anlægsarbejder i anlægsfasen og i driftsfasen støj fra vejtrafik som følge af 

projektets bidrag til trafikken på det offentlige vejnet. 

7.1.3.1 Anlægsfasen 

Derudover er der udført optælling af antal støjbelastede boliger over 70 dB.  

Resultaterne af optællingen er vist i Tabel 6. 

Tabel 6: Optælling af støjbelastede boliger, for uddybning se bilag med støjnotat.r 

 Antal boliger > 70 dB* Antal boliger > 80 dB* 

Nord 5 0 

Vest 6 0 

Øst 22 12 

*: Inklusiv 5 dB impulstillæg. 
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I henhold til afsnit 6.6 vil man begrænse støj i anlægsfasen til 70 dB. Støjen vil kunne dæmpes ved benytte alternative 

nedbringelses metoder. F.eks. dæmper det omkring 10 dB at nedvibrere pælene eller 15 dB’s dæmpning, hvis der be-

nyttes silent piling der ikke medfører impulser. Fundamenter kan også nedgraves tættest på nabobebyggelsen så støj-

påvirkning med impulsstøj helt undgås. Der kan også opsættes lokale skærme, som vil dæmpe støjen ved de nærme-

ste boliger. Der kan desuden arbejdes med at bygninger mod de nærmeste naboer mod øst etableres først således at 

de virker som et støjværn.  

7.1.3.2 Driftsfasen 

Der er lavet en optælling af støjbelastede boliger ved hver af de tre situationer. I nedenstående Tabel 7, er der angivet 

antallet af boliger, der er belastede med støj over 58 dB (støjbelastede) og 68 dB (stærkt støjbelastede). 

Tabel 7: Optælling af støjbelastede boliger 

Situation Støjbelastede boliger 

Lden > 58 dB Lden > 68 dB 

Basis 240 32 

Reference 257 36 

Projekt 264 38 
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8 Landskab og visuelle forhold 

Kapitlet beskriver og vurderer påvirkningen af landskabet ved etablering af et nyt feriecenter Sukkerfabrikken Møn og 

vedtagelsen af det tilhørende plangrundlag. I henhold til afgrænsningsnotatet omhandler kapitlet udelukkende en 

vurdering af feriecenterets påvirkning af landskabet i driftsfasen. 

 

Kapitlet indeholder først en beskrivelse af den metodiske tilgang til vurderingen og herefter en beskrivelse af eksiste-

rende forhold. Med afsæt i de eksisterende forhold er det vurderet, hvordan Sukkerfabrikken Møn vil påvirke landska-

bet i driftsfasen. 

8.1 Metode 

Vurderingen af Sukkerfabrikken Møns påvirkning af landskabet i anlægs- og driftsfasen har fokus på at vurdere, hvor-

dan landskabet inden for og i relevant afstand til udpegede landskaber kan blive påvirket.  

 

Vurdering af projektet og det tilhørende plangrundlag i form af tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2018-2030, og lokalplan 

nr. C 15.14.02 er gennemført i henhold til den metode, der er illustreret på Figur 28 og omfatter fire parametre. Ho-

vedprincipperne i parametrene er kort beskrevet i de følgende afsnit. 

 

 

Figur 28: Vurderingen af, hvordan projektet og planerne for Sukkerfabrikken Møn vil påvirke landskabet, tager afsæt i de fire parametre, der er angivet 

i figuren. 

8.1.1 Analyseområde og projektområde 

Påvirkningen af landskabet er analyseret og vurderet inden for et afgrænset analyseområde, som er vist på Figur 29. 

Analyseområdets afgrænsning er fastlagt ved det landskabsområde, der vurderes at kunne blive visuelt påvirket ved 

etablering af Sukkerfabrikken Møn. 

 

Analyseområdets afgrænsning er mod øst fastlagt ved øst for Stege Nor, hvor der er udsigt på tværs af Stege Nor til 

projektområdet. Mod syd og vest er afgrænsningen fastlagt ved en stigning i terrænet, hvorfra der kan være visuelle 

forbindelser til ferieparken. Mod nord er analyseområdet afgrænset ved Stege Bugt.  

 



 

 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
56/176 

 

Figur 29: Oversigtskort der viser det område, der analyseres, samt en angivelse af projektområdet (rødt). ©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, september 

2021. 

 

8.1.2 Landskabet – eksisterende karakter 

Vurderingen af, hvordan projektet og planen vil påvirke landskabets visuelle forhold, tager afsæt i den landskabska-

rakteranalyse, som Vordingborg Kommune udarbejdede i 2019. Projektområdet ligger inden for landskabskarakterom-

rådet ” Det Midtmønske Landbrugslandskab”15. Karakterområder er landskabelige helheder, der bl.a. er afgrænset ud 

fra naturgeografiske og kulturgeografiske forhold samt rumligt-visuelle sammenhænge.  

 

Landskabsanalysen tager afsæt i den statsligt anbefalede landskabskaraktermetode16. Metoden forholder sig til karak-

teren af det konkrete landskab med fokus på en karakterisering af landskaber fordelt på landskabsområdernes natur-

grundlag (geologiske karaktertræk), kulturgrundlag (arealanvendelse) samt de særlige rumlige og visuelle forhold, 

som kendetegner området og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. Metoden er tilpasset projektets karak-

ter og skala, hvor der især er fokuseret på forhold med betydning for kystlandskabets overordnede karaktertræk samt 

synligheden af de ændringer, som Sukkerfabrikken Møn medfører. Det gælder især landskabets terræn, arealanven-

delse, bevoksning og bebyggelse, der tilsammen definerer landskabets strukturer, skala og visuelle forhold. 

 

Beskrivelsen af landskabets karakter tilvejebringer en forståelse af landskabets opbygning og forudsætninger for at 

rumme de ændringer, som Sukkerfabrikken Møn medfører, herunder ændringernes skala og karakter. 

 
15 Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Område 16, Det Midtmønske Landbrugslandskab 
16 Miljøministeriet, vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007, https://mst.dk/media/150569/vejledningenilandskab_050707b1.pdf 
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Beskrivelsen tager udgangspunkt i de eksisterende karaktertræk dels inden for analyseområdet, Figur 29, og dels in-

den for projektområdet (rød afgrænsning). Beskrivelsen er lavet på baggrund af Vordingborg Kommunes overord-

nede landskabskarakteranalyse og ud fra kortanalyser i GIS samt fotoregistrering af landskabet. 

 

Beskrivelserne har et omfang, en detaljeringsgrad og et fokus, der er relevant for at vurdere projektets påvirkning af 

landskabet i driftsfasen.  

 

Beskrivelsen af landskabets karakter tilvejebringer en forståelse af landskabets opbygning og forudsætninger for at 

rumme de ændringer, som Sukkerfabrikken Møn medfører, herunder ændringernes skala og karakter. 

 

Beskrivelsen repræsenterer vurderingsmetodens parameter 1, jf. Figur 28. 

 

8.1.3 Landskabet – værdi og sårbarhed 

Vurderingsmetodens parameter 2 handler om at vurdere den landskabelige værdi, der er bestemt af landskabets kva-

litet og betydning, som illustreret på Figur 30. 

 

 

Figur 30: Vurdering af landskabelig værdi er bestemt af vurderingen af landskabets kvalitet og betydning. 

Kvaliteten bestemmes ud fra en vurdering af, om landskabet er særligt karakteristisk eller oplevelsesrigt, karakteristisk 

eller karaktersvagt. Denne vurdering laves med afsæt i de beskrevne og analyserede eksisterende forhold (parameter 

1). 

 

Betydningen bestemmes ud fra, om landskabet alene har betydning for et lokalområde, om det har kommunal/regio-

nal betydning som følge af udpegning i kommuneplan eller anden planlægning, eller om området har national/inter-

national betydning som følge af landsplanlægning, fredning, lovgivning eller internationale aftale. 

Landskabets værdi bestemmes herefter ved at sammenveje kvalitet og betydning og kan være ringe (værdi 1), lav 

(værdi 2), middel (værdi 3), høj (værdi 4) eller unik (værdi 5). Hvis landskabet er tillagt værdi 3-5, kan en karaktermæs-

sig ændring og/eller visuel påvirkning fra de ændringer, som Sukkerfabrikken Møn medfører, have stor konsekvens for 
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kvaliteten af værdierne. Landskabet kan dermed i højere grad være sårbart over for projektets påvirkning end land-

skaber med en mindre landskabsværdi.  

8.1.4 Projektets visuelle karakter – hvordan ser projektet ud? 

Projektets visuelle karakter indgår i vurderingen af påvirkningen i anlægs- og driftsfase som parameter 3 jf. Figur 28. 

 

I anlægsfasen vil anlægsarbejdets omfang og karakter have betydning for projektets visuelle karakter og den visuelle 

påvirkning af det omgivende landskab. Disse forhold er beskrevet i projektbeskrivelsen i kapitel 6, og indgår i vurde-

ringen af anlægsfasen. 

 

I driftsfasen har Sukkerfabrikken Møns endelige udformning betydning for påvirkningen af landskabet. Dette afsnit 

redegør kort for, hvordan væsentlige elementer ved Sukkerfabrikken Møn forventes at komme til at se ud på bag-

grund af projektbeskrivelsen i kapitel 6.  

8.1.5 Projektets synlighed i landskabet 

Synligheden af Sukkerfabrikken Møn er illustreret med en række visualiseringer fordelt inden for undersøgelsesområ-

det. Visualiseringerne viser projektets placering i landskabet, herunder kystlandskabet og illustrerer de visuelle ændrin-

ger og indgår som en del af vurderingen af metodens parameter 4 jf. Figur 28. 

 

Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch med bygningsværker vist med de aktuelle materialer. Med visualiserin-

gerne er projektets synlighed illustreret fra ni positioner i det omgivende landskab, der repræsenterer synligheden fra 

veje og bebyggelser rundt om projektområdet. De valgte fotostandpunkter tager højde for landskabets terrænmæs-

sige forhold således, at projektet er visualiseret fra højdepunkter i det omkringliggende landskab, hvorfra projektet kan 

have en synlighed. Projektet er ligeledes visualiseret fra valgte punkter langs kystlinjen, hvorfra det vurderes, at projek-

tet kan have en synlighed, ligesom der er udarbejdet en visualisering fra båd på Stege Bugt, der repræsenterer pro-

jektets synlighed set fra vandet.  

 

Fotostandpunkter for visualiseringerne er vist på Figur 31. Hvert enkelt fotostandpunkt er opmålt med højpræcisions 

landmåler-GPS for at sikre præcisionen i visualiseringerne.  
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Figur 31: Placering af standpunkter for visualiseringer. Illustration: NIRAS. Baggrundskort: Ortofoto forår 2021, ©SDFE 

 

Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af en 3D-model, der illustrerer projektet med det indhold af bygninger 

og andre elementer, der fremgår af den tekniske beskrivelse af projektet i kapitel 6.  

 

Visualiseringerne er udarbejdet i 3ds max, og herefter indarbejdet i fotos gennem Photoshop. 3D visualiseringerne er 

kvalitetssikret med data fra den danske højdemodel (DHM), ortofotos samt tekniske kort fra Kortforsyningen. Med af-

sæt i visualiseringerne er projektets synlighed beskrevet og vurderet under driftsfasen. 

 

I denne rapport er vist de visualiseringer, der anses at være relevante for vurderingen af projektets påvirkning på 

landskabet. Visualiseringerne er på grund af rapportens format reduceret i størrelse. Derfor bør visualiseringerne ses i 

fuld størrelse (svarende til A3) og høj opløsning i den særskilte visualiseringsrapport (bilag 4) for at give det rette ind-

tryk af projektets synlighed i landskabet. I bilaget er der ligeledes redegjort for metoden for udarbejdelse af visualise-

ringerne og udvælgelsen af visualiseringspunkter. 

8.2 Lovgrundlag 

Kystnærhedszone 

Det er en national interesse, at de åbne danske kyster bevares17. Der er derfor udpeget en 3 km zone langs kyststræk-

ningen (kystnærhedszone), med det formål at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interes-

ser, der knytter sig til kysterne.  

 
17 Erhvervsstyrelsen, Kystnærhedszonen, https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kystnaerhedszonen 
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I overensstemmelse med planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 21 indeholder Kommuneplan 2018, for Vordingborg Kommune 

retningslinjer for arealanvendelse inden for kystnærhedszonen18. Bestemmelserne for planlægning inden for kystnær-

hedszonen er fastlagt i planlovens kapitel 2a, §§ 5a og 5b19. 

 

Idet projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, vil projektets påvirkning af kysten indgå som et para-

meter i vurderingen af de visuelle forhold. 

 

Dark Sky 

For at beholde udnævnelsen som Dark Sky Park og Community skal Vordingborg Kommune overholde en række krav 

til belysning og har i den forbindelse udarbejdet en belysningsplan for Møn og Nyord20. Planen fastsætter regler for al 

udendørs belysning, som kan blive tændt mellem solnedgang og solopgang, herunder retningslinjer for forskellige 

typer af belysning samt 8 simple regler:  

 

− Ret lyset nedad 

− Ret ikke lyset over vandret 

− Vælg fladt lampeglas i stedet for buet 

− Lys kun den flade op, som skal belyses 

− Brug kun den nødvendige mængde lys 

− Kun lys når der er behov for det (brug timer og bevægelsesmelder) 

− Meget lidt eller intet blåt lys 

− Undgå blænding 

Ferieparken skal overholde belysningsplanen.  

 

Udover belysningsplanen har kommunen udviklet en Dark Sky certificering for lokale virksomheder inden for området 

med Dark Sky Community status. Certificeringsprogrammet tildeler virksomhederne 1 til 5 stjerner, afhængigt af hvor 

meget virksomheden har gjort for at beskytte mørk himmel og informere om konsekvenserne af lysforurening. Ferie-

parken forventes at søge om certificering.  

8.3 Eksisterende forhold 

I det følgende beskrives landskabet og de landskabelige interesser, der findes indenfor eller i nærheden af Sukkerfa-

brikken Møn. 

8.3.1 Landskabets karakter 

Beskrivelsen af landskabets karakter har et niveau og fokus, der er relevant for at vurdere projektets påvirkning af 

landskabets karakter og visuelle forhold. Beskrivelsen omfatter de overordnede terrænforhold, der kendetegner land-

skabet omkring projektområdet, samt de kulturbestemte landskabstræk, der i samspil med terrænet giver landskabet 

sin rumlige og visuelle karakter. 

 

Beskrivelsen tager udgangspunkt i Landskabskarakteranalysen for ”Det Midtmønske Landbrugslandskab”21, kortanaly-

ser samt fotoregistrering af området. 

 

 
18 Vordingborg Kommune, Kommuneplan 2018, https://www.vordingborg.dk/kommuneplan-2018/ 
19 Erhvervsministeriet, Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157 
20 Application for Designation as International Dark Sky Community Møn og Nyord, https://www.darksky.org/wp-content/up-

loads/2017/03/M%C3%B8nNyord_IDSC_Application.pdf 
21 Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Område 16, Det Midtmønske Landbrugslandskab 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
61/176 

8.3.2 Overordnede terrænforhold og geologiske interesser 

Landskabet opleves med et let bølget terræn, som geologisk set er en del af en større moræneflade, der dækker 

store dele af landskabet på den centrale del af Møn.  

 

Omkring Stege Nor ses enkelte mindre randmoræner, mens terrænet mod øst og vest er et højereliggende dødis-

landskab. Her fremstår terrænet generelt mere bakket, særligt omkring tunneldalen, der strækker sig mellem Stege 

Nor og Hjelm Brugt. 

 

Inden for selve sukkerfabrikkens areal er terrænet fladt med en mindre bakke vest for områdets afgrænsning. 

 

 

Figur 32: Terrænkort, der illustrerer de overordnede terrænforhold omkring projektområdet (markeret med rødt). ©SDFE, WMS-tjeneste, Farvekodet 

højdemodel. 

8.3.3 Kulturbestemte landskabstræk 

Landskabets kulturbetingede karaktertræk har afsæt i udviklingen af kysten ud for sukkerfabrikken og for udviklingen 

af byen rundt om fabrikken. 

Sukkerfabrikken blev etableret i 1884, hvorefter der løbende kom flere bygninger til. På det historiske kort på Figur 33 

ses det, at store dele af projektområdet ikke eksistererede i 1800-tallet, da området efterfølgende er etableret som 

opfyld på søterritoriet. I perioden fra 1950 til 1983 blev der desuden anlagt bassiner omgivet af dæmninger vest for 

sukkerfabrikken på søterritoriet til overskudsjord fra vaskning af sukkerroer på fabrikken. Bassinerne blev efterhånden 
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mere eller mindre fyldt med jord. Stege Sukkerfabrik lukkede i 1989, og dermed ophørte også tilførslen af jord. Møn 

Kommune købte derpå området med henblik på fredning og pleje. Området blev fredet i 1993 og udgør i dag et re-

kreativt område. 

 

Fabriksområdet fremstår til trods for lukningen i 1989 fortsat med de røde fabriksbygninger, betonsiloerne og de høje 

skorstene samt rampeanlægget. Fabriksanlæggets betonsiloer og skorstene er dominerende elementer i byens profil 

og står som vartegn for Stege og Lendemarke. 

 

 

Figur 33: Historisk kort, der viser de oprindelige kulturbetingede strukturer inden for analyseområdet. Strukturerne tager afsæt i udskiftningstidens 

stjerne- og blokudskiftning af landsbyerne. ©SDFE, WMS-tjeneste, Høje Målebordsblade, 1842-1899, april 2021 

 

Etableringen af sukkerfabrikken havde ligeledes betydning for udviklingen af Stege by og Lendemarke rundt om fa-

brikken. De mange nye arbejdspladser betød en mangel på faste boliger i Stege-Lendemarke. I 1886 stiftedes derfor 

"Stege Sukkerfabriks Byggeselskab", som opførte 30 boliger i Fabriksgade og Nygade lige over for fabrikken. Boligerne 

består af rækker af små dobbelthuse (arbejderboliger) fra slutningen af 1800-tallet. De finere funktionær- og direktør-

boliger findes på den nærliggende Strandvej. I 1912 stiftedes endnu et boligselskab, Arbejdernes Byggeforening, der 

stod for opførelsen af ejendomme på Enighedsvej. Disse huse er lidt større og fritliggende, og var formentlig bygget 

til faglærte arbejdere og mestre.22 

 

 
22 Museum Sydøstdanmark, Stege sukkerfabrik, https://historiskatlas.dk/Stege_Sukkerfabrik_(6252) 
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Byområdet Lendemarke har siden udviklet sig videre mod syd, så der i dag er et helt byområde rundt om sukkerfa-

brikken til forskel fra tidspunktet for etableringen af fabrikken, som det kan ses på det historiske kort på Figur 33. 

8.3.4 Rumlige og visuelle landskabstræk 

De rumlige og visuelle landskabstræk omfatter, hvordan landskabet opleves af folk, hvilket omfatter karaktergivende 

elementer og rumlige aspekter samt særlige visuelle oplevelsesværdier. 

 

Stege by er beliggende på et næs, der stikker ud i det smalle farvand, som forbinder Stege Nor og Stege Bugt. Oprin-

deligt var Noret en af de mange dale, som gennemskærer Møn, men det blev fyldt med vand, da stenalderhavet skyl-

lede ind over området. Stege by er med sin placering på næsset lavt beliggende i forhold til arealerne rundt om Stege 

Nor. Der er derfor i forskellig grad indkig til Stege by set fra positioner rundt om Stege Nor alt efter bevoksning og 

placeringen af det overordnede vejnet, der nogen steder er trukket længere væk fra Noret.  

Indkigget til Stege by karakteriseres ved sukkerfabrikkens siloer og skorstene, samt Stege Kirke, der ligger tydeligt i 

landskabet. Sukkerfabrikken og kirken opleves som landmarks og orienteringspunkter, hvilket understøtter historien 

om fabrikkens virke og betydning for øen. 

 

 

Figur 34: Udsigt fra Søndersognsvej nord for Tøvelde over Stege nor til Stege. Visuel sammenhæng på tværs af noret. 

Byerne Stege og Lendemarke omkranser sukkerfabrikken og derfor er fabrikkens høje skorstene og siloer fra mange 

vinkler mod nord og syd skjult af bebyggelsen i byerne, mens de på større afstand ligeledes skjules af bevoksning og 

terrænet. Set fra sydvest for fabrikken uden for Lendemarke fungerer Kostervej som et sigtelinje ind mod Stege, der 

domineres af sukkerfabrikkens siloer og skorstene, som det kan ses på Figur 35. 
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Figur 35: Udsigten over Stege by set fra Kostervej vest for Lendemarke domineres af sukkerfabrikken siloer og skorstene (GoogleStreetView). 

Set fra Koster og Mønbroen fungerer sukkerfabrikkens siloer og skorstene samt Stege Kirke som orienteringspunkter, 

der viser placeringen af Stege by. Kirken og sukkerfabrikkens anlæg bryder horisontlinjen i forhold til den øvrige by og 

er med til at understøtte historien om Stege by som købstad og sukkerfabrikkens virke som en betydende arbejds-

plads på Møn. 

 

 

Figur 36: Stege Kirke og sukkerfabrikken siloer og skorstene angiver placeringen af Stege by set fra Mønbroen (GoogleStreetView). 

8.3.5 Kysten 

Kystlinjen mod Stege Bugt varierer en del, til forskel fra kysten vest for Stege, der er præget af tagrør og strandenge, 

herunder jordbassinerne, som blev anvendt til overskydende jord fra behandling af roer på sukkerfabrikken. Kystlinjen 

omkring jordbassinerne er præget af de dæmninger, som bassinerne er opbygget af og skrænterne ned til kysten.  

 

Figur 37 illustrerer den afgrænsede kystforlandsgrænse langs Stege Bugt, som er fastlagt i landskabskarakteranalysen 

for ”Det Midtmønske Landbrugslandskab” 23. Kystforlandsgrænsen er betegnelsen for den del af landskabet, der ter-

rænmæssigt orienterer sig mod kysten, samt de kystnære områder, hvorfra der er visuel kontakt til vandfladen, også 

kaldet ”kystrummet”.  

 

I landskabskarakteranalysen er kystforlandsgrænsen langs Stege Bugt vest for Stege varieret afgrænset, men på en 

lang strækning strækker kystforlandsgrænsen sig længere ind i landet. Projektområdet ligger uden for det afgræn-

sede kystforland, hvilket betyder, at landskabet kun i begrænset omfang er orienteret mod kysten, både terrænmæs-

sigt og visuelt. 

 

 
23 Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Område 16, Det Midtmønske Landbrugslandskab 
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Figur 37: Afgrænsning af kystforlandsgrænsen, hvorfra der er visuel relation til kyststrækningen (markeret med stiplet blå). Den omtrentlige placering 

af projektområdet er vist med en rød cirkel. ©Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Det Midtmønske Landbrugslandskab. 

 

Kyststrækningen ved projektområdet er beskyttet af en skråningsbeskyttelse opbygget af sten op af skrænten til det 

flade bagland. Der er ingen strand mellem skråningsbeskyttelsen og havet. Langs kysten findes der spredt bevoksning, 

der i nogen grad skjuler indkigget til baglandet. Området omkring boligerne på Vejerboden fremstår åbent og derfor 

betyder bevoksningskarakteren, at der i nogen grad er visuel kontakt mellem projektområdet og Stege Bugt set fra 

øst, mens indkigget til området er mere begrænset mod vest, hvor der findes mere bevoksning i forbindelse med 

jordbassinerne. 

8.3.6 Områder med landskabelig værdi 

Områder med særlige landskabskvaliteter er i Kommuneplan 2018 udpeget som Områder med landskabelig værdi, jf. 

retningslinje 49.124. Landskabet inden for de udpegede områder skal således bevares. Landskabsudpegningen omfat-

ter store dele af Møn, herunder hele kyststrækningen vest for sukkerfabrikken, som vist på Figur 38. Projektområdet er 

ikke omfattet af udpegningen.  

 

Særligt den lange kystlinje og de visuelle relationer på langs af kysten vurderes at have betydning for landskabsud-

pegningen.  

 

I Kommuneplanens redegørelse er det dog fremhævet, at der med næstkommende kommuneplanrevision vil ske en 

revision af landskabsudpegningerne på baggrund af landskabskarakteranalysen. 

 
24 Vordingborg Kommune, Kommuneplan 2018, Områder med landskabelige værdi, https://www.vordingborg.dk/kommuneplan-2018/land-

skab/landskab/omrader-med-landskabelig-vaerdi/ 



 

 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
66/176 

 

Figur 38: Projektområdet (markeret med rødt) er beliggende op til et landskab, der i kommuneplanen er udpeget som ”Områder med landskabelig 

værdi” (markeret med grønt). Det betyder, at der knytter sig særlige retningslinjer til anvendelse og regulering af landskabet inden for det udpegede 

område. ©SDFE, WMS-tjeneste, Topografisk kort, Bevaringsværdige landskaber, september 2021 

 

8.3.7 Landskabets vigtighed 

Med afsæt i den overordnede landskabsanalyse for området samt landskabskarakteranalysen for ”Det Midtmønske 

Landbrugslandskab” 25 vurderes landskabet omkring projektområdet at være karakteristisk. 

 

På baggrund heraf vurderes landskabet inden for projektområdet at have en lav landskabsværdi, jævnfør vurderings-

skemaet vist i Figur 30. Landskabet inden for projektområdet vurderes derfor ikke at være særligt sårbart over for en 

karaktermæssig ændring.  

 

Projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen, men uden for det afgrænsede kystforland, og medfører således 

ikke ændringer, der påvirker kystnærhedszonens formål inden for kystforlandsgrænsen. Idet projektområdet grænser 

umiddelbart op til kystforlandet, samt det forhold, at landskabet her fremstår forholdsvist åbent set fra øst, men for-

holdsvist lukket set fra vest, vurderes landskabet at have en sårbarhed, der knytter sig til den visuelle oplevelse af kyst-

landskabet, både set fra den omgivende kyststrækning langs Stege Bugt og set fra vandet.  

 

Landskabet inden for kystnærhedszonen er af national interesse, og derfor vurderes landskabet set fra vandet at have 

en høj landskabsværdi jævnfør vurderingsskemaet vist i Figur 30. Det kystnære landskab inden for det afgrænsede 

 
25 Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Område 16, Det Midtmønske Landbrugslandskab 
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kystforland vurderes at være særligt sårbart over for ændringer, der medfører en visuel påvirkning for oplevelsen af 

kystlandskabet, set fra vandet.  

 

Vurderingen af projektets påvirkningsgrad vil således forholde sig til et generelt landskabshensyn, set i forhold til land-

skabets karakter, men til et særligt landskabshensyn i forhold til projektets påvirkning på kystlandskabets visuelle for-

hold.  

8.3.8 Belysning i området 

Projektområdet ligger inden for området, der er udnævnt til Dark Sky Community, men ikke områder udnævnt til 

Dark Sky Parker, se Figur 8.39.  

 

 

Figur 8.39: Afgrænsning af Dark Sky Community(gul) og Dark Sky Parker (rød) på Møn og Nyord26. Ferieparken er angivet med blå cirkel.  

Projektområdet er beliggende i byen Lendemark ud til Stege Bugt, og Stege by er beliggende på den anden side af 

kanalen ca. 200 meter mod øst. Der findes derfor både erhverv og boliger tæt på projektområdet, hvilket bidrager til 

lysforurening. Lysforureningen på møn kan ses på Figur 8.40. 

 

 
26 Application for Designation as International Dark Sky Community Møn og Nyord, https://www.darksky.org/wp-content/up-

loads/2017/03/M%C3%B8nNyord_IDSC_Application.pdf 
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Figur 8.40: Lysforurening på Møn. Projektområdets omtrenrlige placering er vist med rød cirkel27 

8.4 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

Vurderingen i driftsfasen tager afsæt i beskrivelserne af landskabets eksisterende forhold samt projektets visuelle ka-

rakter og synlighed. For vurdering af projektets påvirkning af landskabets karakter og visuelle forhold, er der udarbej-

det en række visualiseringer, der viser projektet i landskabet.  

8.4.1 Projektets visuelle karakter 

Projektet er visualiseret på baggrund af bestemmelserne i lokalplanplan C 15.14.02 Sukkerfabrikken Møn, som giver 

mulighed for en disponering af området, som vist på illustrationsplanen (Figur 41). 

 

Særligt lokalplanens bestemmelser omkring bygningernes omfang og udformning (LP §§ 4-7), herunder højde, mate-

rialer og farver, samt bestemmelser om ubebyggede arealer og beplantning (LP § 11), har betydning i forhold til pro-

jektets påvirkning på landskabets karakter og visuelle forhold.  

 

Området består i dag af en række bygninger og anlæg, der tidligere rummede Sukkerfabrikkens forretning og pro-

duktion. I forbindelse med det nye ferie- og oplevelsescenter planlægges det at nedrive ca. 3.000 m² og opføre ca. 

39.000 etage m² ferieboliger og udvide med ca. 14.000 m2 med afsæt i de eksisterende bygninger til bl.a. hotel, par-

keringshus og boliger. Det svarer til et fremtidigt etageareal på 75.000 m2 og et bebygget areal på ca. 27.000 m2,mod 

et nuværende bebygget areal på 14.600 m2.  

 

Der vil dermed være et betydeligt genbrug af den eksisterende bygningsmasse, der gives et nyt liv og en ny udnyt-

telse af de historiske bygninger. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at det nye byggeri integreres med det eksisterende 

byggeri gennem materialevalg og byggestil ved dels at anvende røde sten og tagflader af primært tagpap eller skifer. 

Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser for konkrete bygningsmæssige ændringer af bygningerne, der der-

med ikke forudsætter dispensation (LP § 6.3) og bestemmelser for de hensyn, der skal lægges vægt på ved dispensa-

tion for øvrige bygningsmæssige ændringer af bevaringsværdige bygninger (LP § 6.2). En vurdering af de bygnings-

mæssige ændringer af de bevaringsværdige bygninger kan findes i kapitel 10 om kulturarv. 

 
27 Light pollution map, https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=10.99&lat=54.9657&lon=12.3363&layers=B0TFFFFFFFFFFFFFFFF 
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Figur 41: Illustrationsplan af de fremtidige forhold for Sukkerfabrikken Møn. 
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Lokalplanen opdeler planområdet i delområder med forskellige bebyggelsesprocenter og højder på de fremtidige 

bygninger (LP § 5). I området ud mod Kostervej i den sydlige del af lokalplanområdet findes de eksisterende fabriks-

bygninger, hvor der tilføres en etage til saftstationen, så bygningshøjden bliver på op til 26 meter over terræn. De øv-

rige bygninger ombygges rent bygningsmæssigt til de nye funktioner med respekt for de bevaringsværdige værdier. 

Derudover etableres et glasoverdækket rum mellem sukkerhuset, centrifugehallen og kogeriet. 

 

I den centrale del af området etableres nye faciliteter i form af vandland, wellnessfaciliteter og ferieboliger udenpå de 

eksisterende siloer. Siloerne får en højde på 50 meter over terræn, mens nye bygninger rundt om siloerne får en 

højde på op til 12 meter. Byggeriet udføres i facadematerialer så som glas og træ, hvorved de danner en overgang 

mellem de historiske bygninger og de nye ferieboliger i området mellem siloerne og Stege Bugt.  

 

Ferieboligerne opdeles i tre delområder: D, E, og F. Bygningerne får ensartede facademateriale primært i træ og tage 

med tagpap eller skifer, der dels giver området et ensartet præg, og dels sikrer et lavt ressourceforbrug og klimaaftryk 

for byggeriet. Opdelingen i delområderne fremgår af Figur 8.42. 

 

Delområde D omfatter området ud mod kysten, hvor ferieboligerne etableres som lejligheder i huse i to til tre etager 

svarende til en højde på op til 11 meter over terræn, hvorved der tages hensyn til den eksisterende bebyggelse langs 

Vejerboden samt en nedtrapning af bygningsmassen mod kystlandskabet. 

 

Delområde E er beliggende mellem roeramperne og jordbassinerne, hvor der skal etableres lejligheder i form af fem 

til seks etages punkthuse arrangeret rundt om den gamle roerampe i området vest for siloerne. Højderne på punkthu-

sene svarer til hhv. 18 og 20 meter over terræn. Områdets disponeres med fem etagers punkthuse mod nord og seks 

etagers punkthuse mod syd, og bygningernes placering sikrer grønne områder mellem bygningerne og åbne kiler ud 

mod jordbassinerne mod vest. Disponeringen sikrer dermed, at bebyggelsen tilpasses dels det omgivende landskab 

og dels bevaring af den eksisterende beplantning. 

 

I området med de gamle roeramper, delområde F, planlægges ferieboliger i op til tre etager som rækkehuse oven på 

de eksisterende ramper, mens roebassinerne anvendes til rekreative regnvandsbassiner. Højden på rækkehusene bli-

ver 11 meter oven på roeramperne, og dermed bliver den samlede højde over terræn inkl. roerampe på op til 15 me-

ter.  

 

Bebyggelsen aftrappes fra de meget høje siloer til de 5-6 etagers bygninger nordvest for siloerne, de tre etagers byg-

ninger på roeramperne og ned til kysthusene i 2-3 etager langs kysten. På den måde bygges ferieboliger op omkring 

de høje bygninger centralt i området, så de to siloer også fortsat vil fungere som et markant pejlemærke og et bag-

tæppe for den ørige bebyggelse i området. 

 

Bestemmelserne vedrørende de ubebyggede arealer og beplantning (LP § 10) er afgørende i forhold til en indpasning 

af bebyggelsen i kystlandskabet og en indpasning i forhold til de omkringliggende naturområder, samtidigt med at 

der skabes en overgang mellem de værdifulde og fredede jordbassiner og den gamle købstadsbymidte i Stege. 
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Figur 8.42: På kortet til venstre ses lokalplanens opdeling i byggefelter. På kortet til højre ses en illustration af indretningen af grønne friarealer. 

 

Lokalplanen sikrer en indretning af grønne friarealer i en egentlig grøn struktur, hvor hensynet til oplevelsen af jord-

bassinerne vest for planområdet ved at trække den lysåbne beplantning ind i selve lokalplanområdet og dermed sik-

res overgangen mellem natur og by på naturens præmisser. Lokalplanens områder med naturkarakter vil dermed ses 

i sammenhæng med de omgivende arealer, og dermed danne en glidende overgang mellem naturen og feriecente-

rets gradvist tættere bebyggelse, der trappes op fra de lave huse på vandet og langs kysten og op mod siloerne, der 

fortsat markerer sig mod den omgivende natur og skaber en overgang til den egentlige Stege by. På den måde sikres 

en beplantning med et højt naturindhold mod vest langs jordbassinerne og mod kysten, der langsomt nedtrappes 

mod syd og øst, hvor området overgår til et mere bymæssigt præg, der afsluttes med egentlige solitære træer langs 

Kostervej. Samtidig etableres flere enkelt opstammede træer, så der dannes en række af træer ud for Sukkerfabrikken 

Møn. Trærækken vil give et grønt præg langs vejen, der ellers er karakteriseret ved de store røde husfacader, som det 

kan ses på Figur 43. 

 

I delområde H kan der etableres en strand, hvilket muliggør en integration mellem feriecenteret og det tilstødende 

vandområde under hensyn til kystlandskabet. Mod øst afsluttes stranden med en stenhøfde i forlængelse af den eksi-

sterende stenhøfde ud for Vejerboden. Med stenhøfden fortsættes den eksisterende visuelle karakter af kysten set fra 

de modstående kyster.  
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Figur 43: Kostervej set fra nordøst med drone. 

8.4.2 Projektets synlighed i landskabet 

Projektets synlighed er vurderet på baggrund af en række visualiseringer af projektet, set fra forskellige standpunkter i 

det omgivende landskab, som vist på Figur 44. 

 

Alle visualiseringer viser bygningerne med den maksimalt tilladte bygningshøjde samt med træklædte facader og 

mørke tagflader, som beskrevet i lokalplanen for området. 

 

Visualiseringerne viser projektets indpasning i landskabet, dels fra de nære omgivelser omkring projektområdet 

(standpunkt 04 og 05), dels fra lidt større afstand i udkanten af Lendemarke (standpunkt 01) samt fra jordbassinerne 

(standpunkt 03) fra Svensmarke på kysten syd for Stege Nor (standpunkt 2). Derudover er der visualiseringer dels fra 

Stege Bugt og kysten ved Nyord og Kalvehave ud til Stege Bugt (standpunkt 06, 07 og 09), der viser projektets visuelle 

påvirkning af kysten.  

 

Alle visualiseringer er i rapporten indsat i reduceret størrelse og i 16:9 format. Visualiseringerne skal derfor ses i fuld 

størrelse i visualiseringsrapporten, bilag 4, for at give et retvisende billede af projektets synlighed i landskabet.  
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Figur 44: Ortofoto med fotostandpunkter for visualiseringer samt fotovinkler. Illustration: NIRAS A/S. Baggrundskort: Ortofoto forår 2021. 

 

8.4.2.1 Projektets synlighed fra de nære omgivelser 

Visualiseringerne viser projektets indpasning i landskabet fra de nære omgivelser på Stege Havn (standpunkt 04 og 

05).  

 

Set fra Stege Havn ved hhv. færgen (Figur 8.45) og ved udsigtspunktet længere mod nord (Figur 8.47) ses projektom-

rådet fra en afstand på hhv. ca. 250 og 550 meter. Fra begge standpunkter ses på tværs af vandet til sukkerfabrikken i 

Lendemarke med dens gamle bygninger, siloer og skorstene. I kanalen findes Stege Lystbådehavn, der med sine lyst-

både tilfører området visuel uro pga. lystbådenes master. På havnefronten ud mod Stege Bugt findes boligerne på 

Vejerboden, der står i kontrast til det bagvedliggende industriområde. Horisontlinjen brydes af sukkerfabrikkens siloer, 

skorstene og saftstationen, der fremstår som orienteringspunkter i landskabet. 

 

På visualiseringen set fra havnen ved Møn Færgen (Figur 8.19) betyder den korte afstand til feriecenteret, at der er et 

stort indkig til området, og dermed kan bygningsdetaljer mv. tydeligt ses. Ferielejlighederne uden på siloerne og ferie-

husene mellem siloerne og Stege Bugt vil med deres træbeklædte facader stå i kontrast til de eksisterende kulturhisto-

riske og mere industrielle bygninger i området. Disponeringen af feriehusene betyder, at der ikke er noget kig på 

tværs af området, og samtidig er feriehusene højere end boligerne på Vejerboden, hvorfor bebyggelsen fremstår 

markant i området. Ombygningen af siloerne med ferielejligheder uden på får siloerne til både at få et mere moderne 

og ikke industrielt udtryk, der står i kontrast til siloernes nuværende kulturhistoriske fortælling om den tidligere industri 

i området. Siloerne vil til trods for ombygningerne fortsat have sammenhæng med sukkerfabrikkens skorstene, der 

opleves som et orienteringspunkt i landskabet. Den samlede vurdering af etableringen af Sukkerfabrikken Møn set fra 

Møn Færgen på Stege Havn vurderes at være moderat. 
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Figur 8.45: Eksisterende forhold, standpunkt 04, Havnen i Stege ved Færgen Møn. 

 

 

Figur 8.19: Fremtidige forhold, standpunkt 04, Havnen i Stege ved Færgen Møn. 
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Figur 8.47: Eksisterende forhold, standpunkt 05, udsigtspunktet syd for krydset mellem Langelinje og Langgade. 

 

 

Figur 8.21: Fremtidige forhold, standpunkt 05, udsigtspunktet syd for krydset mellem Langelinje og Langgade. 
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Set fra udsigtspunktet ud til Stege Bugt (Figur 8.21) tilfører de nye feriehuse ligeledes et markant nyt byggeri til områ-

det, men set fra dette standpunkt ses feriehusene i sammenhæng med bevoksningen langs kysten til højre for ferie-

centeret pga. bygningernes træbeklædte facader. Feriehusene ændrer horisontlinjen i forhold til de eksisterende for-

hold, men på grund af bygningernes form og taghældning ændrer den nye horisontlinje ikke på det visuelle udtryk 

set fra Stege Bugt, da de opleves i forlængelse af bevoksningen langs med kysten. Ombygningen af siloerne med fe-

rielejligheder uden på får siloerne til både at få et mere moderne og ikke industrielt udtryk, der står i kontrast til siloer-

nes nuværende kulturhistoriske fortælling om den tidligere industri i området. Siloerne vil til trods for ombygningerne 

fortsat have sammenhæng med sukkerfabrikkens skorstene opleves som et orienteringspunkt i landskabet. Desuden 

ændrer de pælefunderede feriehytter på vand og den nye stenhøfde ud mod bugten oplevelsen af kysten ud mod 

Stege Bugt set fra standpunktet, da de rækker længere ud i vandet end ved de eksisterende forhold. Stenhøfden ses 

dog i forlængelse af den eksisterende stenhøfde ud for boligerne på Vejerboden. Den samlede vurdering af Sukkerfa-

brikken Møn set fra udsigtspunktet vurderes på den baggrund at være moderat. 

8.4.2.2 Projektets synlighed fra de fjernere omgivelser 

Set fra lidt større afstand er der udarbejdet tre visualiseringer fra hhv. udkanten af Lendemark på Kostervej ( stand-

punkt 01), fra jordbassinerne (standpunkt 02) og fra Svensmarke på kysten syd for Stege Nor. 

 

Set fra indkørslen til ejendommene Kostervej 35A og 35B (Figur 8.26) ses langs Kostervej mod Stege og Lendemark. 

Standpunktet er beliggende 1,3 km sydvest for projektområdet. Standpunktet er beliggende højere i landskabet end 

byerne, og derfor skjuler bevoksningen i landskabet i høj grad bebyggelsen i byerne. Der er kun enkelte hustage syn-

lige i bevoksningen. Horisontlinjen brydes af sukkerfabrikkens siloer og skorstene samt toppen af saftstationen, hvor 

især skorstenene og siloerne fremstår som orienteringspunkter i landskabet. Stege Kirke kan ses mellem siloerne og 

den ene af skorstene, men da størstedelen af kirken er skjult af siloerne, vurderes kirken ikke at være et orienterings-

punkt i landskabet set fra dette standpunkt. 

 

På visualiseringen (Figur 8.27) vurderes ombygningen af siloerne som den største visuelle ændring. Siloerne vil blive 

udbygget med ferielejligheder uden på, hvilket får siloerne til både at få et mere moderne og ikke industrielt udtryk, 

der står i kontrast til siloernes nuværende kulturhistoriske fortælling om den tidligere industri i området. Siloerne vil til 

trods for ombygningerne fortsat have sammenhæng med sukkerfabrikkens skorstene og opleves som et orienterings-

punkt i landskabet. Siloerne får desuden et større volumen, og dermed skjules indkigget til Stege Kirke set fra dette 

standpunkt. Kirken var i forvejen ikke et orienteringspunkt fra standpunktet, og derfor vurderes påvirkningen ved at 

skjule kirken ikke at have stor betydning. Til venstre for siloerne kan toppen af de højeste feriehuse ses over bevoks-

ningen mellem standpunktet og projektområdet. Den øvrige bebyggelse er skjult på grund af terræn og bevoksning. 

Samlet set vurderes etableringen af Sukkerfabrikken Møn at medføre en mindre visuel påvirkning. 
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Figur 8.22: Eksisterende forhold, standpunkt 01, ved indkørslen til ejendommene Kostervej 35A og 35B. 

 

 

Figur 8.23: Fremtidige forhold, standpunkt 01, ved indkørslen til ejendommene Kostervej 35A og 35B. 
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Set fra centralt i det fredede naturområde ved jordbassinerne (Figur 8.24) ca. 800 meter vest for projektområdet ses 

på tværs af et af jordbassinerne med en åben vandflade. Bassinerne er omgivet af bevoksning, og derfor er indkigget 

til projektområdet begrænset. Det er derfor kun toppen af sukkerfabrikkens siloer, skorstene og saftstationen samt 

spiret på Stege Kirke, der kan ses fra standpunktet. Siloer og skorstene opleves som orienteringspunkter i landskabet.  

 

Visualiseringen set fra jordbassinerne (Figur 8.25) viser, at det kun er ombygningen af siloerne med ferielejlighederne 

uden på siloerne, der kan ses fra standpunktet. Ombygningen får siloerne til både at få et mere moderne og ikke in-

dustrielt udtryk, der står i kontrast til siloernes nuværende kulturhistoriske fortælling om den tidligere industri i områ-

det. Siloerne vil til trods for ombygningerne fortsat have sammenhæng med sukkerfabrikkens skorstene, der opleves 

som et orienteringspunkt i landskabet. Derudover er det fortsat muligt at se spiret af Stege Kirke. På baggrund af æn-

dringen af siloerne vurderes etableringen af Sukkerfabrikken Møn at være mindre. 

 

Fra Svensmarke ses på tværs af Stege Nor (Figur 8.26) mod Lendemarke og sukkerfabrikken og videre mod Stege 

Bugt. Bevoksningen rundt om Stege Nor begrænser udsigten ud over noret, men ved huller i bevoksningen er der 

tydelig udsigt ud over vandet og den modstående kyst. Set fra standpunktet er der et tydeligt kig på tværs af noret til 

sukkerfabrikken omgivet af den lave bebyggelse i Lendemarke, mens især sukkerfabrikkens siloer, skorstene og saft-

station dominerer billedet. Stege by er set fra dette standpunkt i høj grad skjult af bevoksningen rundt om noret, men 

Stege Kirke og bygningerne her omkring kan ses mellem to buske.  

 

Visualiseringen set fra Svensmarke på tværs af Stege Nor (Figur 8.27) viser, at den nye bebyggelse med feriehuse 

nord for siloerne medfører højere og mere omfangsrig bebyggelse i Lendemarke. Desuden ændrer de pælefunde-

rede feriehytter på vand oplevelsen af kysten ud mod Stege Bugt set fra standpunktet, da de rækker længere ud i 

vandet end ved de eksisterende forhold. Der er fortsat udsigt til Stege Bugt, men udsynet bliver mindre end i dag. 

Ombygningen af siloerne med ferielejligheder uden på får siloerne til både at få et mere moderne og ikke industrielt 

udtryk, der står i kontrast til siloernes nuværende kulturhistoriske fortælling om den tidligere industri i området. Silo-

erne vil til trods for ombygningerne fortsat have sammenhæng med sukkerfabrikkens skorstene, som opleves som et 

orienteringspunkt i landskabet. På grund af det ændrede kig mod Stege Bugt vurderes etableringen af Sukkerfabrik-

ken Møn at være mindre. 
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Figur 8.24: Eksisterende forhold, standpunkt 03, jordbassinerne Stege. 

 

 

Figur 8.25: Fremtidige forhold, standpunkt 01, jordbassinerne Stege. 
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Figur 8.26: Eksisterende forhold, standpunkt 02, Svensmarke på kysten syd for Stege Nor. 

 

 

Figur 8.27: Fremtidige forhold, standpunkt 02, Svensmarke på kysten syd for Stege Nor. 
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8.4.2.3 Projektets synlighed set fra Stege Bugt 

Set fra Stege Bugt er projektet visualisereret dels fra en båd i Stege Bugt ud for Stege by (standpunkt 06) og dels fra 

kysten ved Nyord og Kalvehave ud til Stege Bugt (standpunkt 07 og 09) for at vurdere Sukkerfabrikken Møns visuelle 

påvirkning set fra vandet og andre kyster. Visualiseringerne beskrives og vurderes i det følgende. 

 

På Figur 8.28 ses den nuværende udsigt over kyststrækningen ud for Stege by, Sukkerfabrikken og jordbassinerne fra 

en afstand af ca. 1,5 km fra kystlinjen set fra en båd. Kyststrækningen karakteriseres til venstre i billedet af Stege by, 

hvor byen danner horisontlinjen i sammenhæng med beplantningen på Stege Byvold og i haverne rundt i byen, mens 

især Stege Kirke bryder horisonten. Til højre for kirken adskiller kanalen mellem Stege Bugt og Stege Nor byerne 

Stege by og Lendemark. Lendemark er i høj grad skjult af sukkerfabrikken og bevoksningen langs med kysten, der 

fortsætter til højre i billedet, hvor de fredede jordbassiner findes. Horisonten på denne del af kyststrækningen karakte-

riseres ved bevoksningen, der brydes af sukkerfabrikkens siloer og skorstene, der sammen med Stege Kirke står som 

orienteringspunkter i landskabet.  

 

På Figur 8.29 ses det færdigetablerede Sukkerfabrikken Møn, hvor kyststrækningen ud for sukkerfabrikken under eksi-

sterende forhold karakteriseres ved grøn bevoksning, tilføres ny bebyggelse i form af nye feriehuse. Bygningernes ma-

terialer i form af træbeklædte facader og mørke tage betyder dog, at de kan ses i sammenhæng med bevoksningen. 

De højeste af feriehusene op i mod sukkerfabrikkens siloer vil ændre horisontlinjen i forhold til de eksisterende for-

hold, men på grund af bygningernes form og taghældning ændrer den nye horisontlinje ikke på det visuelle udtryk 

set fra Stege Bugt. Siloerne fremstår fortsat som nogle af de højeste punkter i området, og de vil fortsat opleves som 

orienteringspunkter i landskabet sammen med skorstenene på sukkerfabrikken og Stege Kirke, men siloerne vil med 

ferielejlighederne uden på siloerne ændre udtryk fra et industrianlæg til et mere moderne udtryk og ikke et industrielt 

udtryk. Disponeringen af bebyggelsen i området sikrer en aftrapning af bygningshøjden mod kysten, så de to siloer 

også fortsat vil fungere som et markant pejlemærke og et bagtæppe for den ørige bebyggelse i området. 

 

De pælefunderede feriehuse på vandet rykker kyststrækningen nærmere fotostandpunktet, men på grund af materia-

lerne i form af træbeklædte facader og mørke tage fremstår de lige som de øvrige feriehuse i området i sammen-

hæng med bevoksningen i området. På baggrund af vurderingen af de nye ferielejligheder og ombygningen af silo-

erne vurderes Sukkerfabrikken Møn at være ubetydelig. 
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Figur 8.28: Eksisterende forhold, standpunkt 06, Stege Bugt ud for Stege by. 

 

 

Figur 8.29: Fremtidige forhold, standpunkt 06, Stege Bugt ud for Stege by. 
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Set fra både Nyord Havn (Figur 8.30) og Kalvehave Havn (Figur 8.32) øges afstanden til projektområdet til hhv. ca. 8 

og 7 km. Afstanden betyder, at det kun er muligt at se Stege Kirke og sukkerfabrikkens skorstene og siloer af bebyg-

gelsen i Stege, der bryder horisonten og fremstår som orienteringspunkter i landskabet. Set fra begge standpunkter er 

det kun i begrænset omfang muligt at skelne bygningerne på Møn fra det øvrige landskab. 

 

Set fra Nyord Havn (Figur 8.31) og Kalvehave Havn (Figur 8.33) vil det fortsat være Stege Kirke og sukkerfabrikkens 

skorstene og siloer, der bryder horisonten, og dermed vil de fortsat opleves som orienteringspunkter i landskabet. Det 

er ikke muligt set fra denne afstand at se ændringerne på siloerne med nye ferielejligheder. Feriehusene mellem silo-

erne og kysten vil som den øvrige bebyggelse i høj grad falde i et med det øvrige landskab på Møn. På den baggrund 

vurderes påvirkningen set fra Nyord Havn og Kalvehave Havn at være ubetydelig. 
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Figur 8.30: Eksisterende forhold, standpunkt 07, Nyord Havn. 

 

Figur 8.31: Fremtidige forhold, standpunkt 07, Nyord Havn. 
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Figur 8.32: Eksisterende forhold, standpunkt 09, Kalvehave Havn. 

 

 

Figur 8.33: Fremtidige forhold, standpunkt 09, Kalvehave Havn. 
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8.4.2.4 Samlet vurdering 

Etableringen af feriecenteret Sukkerfabrikken Møn vurderes samlet set at have en moderat påvirkning på landskabets 

karakter og visuelle forhold. Vurderingen er en samlet afvejning af landskabets karakter og vigtighed, som beskrevet 

under eksisterende forhold, samt graden af karaktermæssig og visuel forstyrrelse, som projektet vil påføre de eksiste-

rende forhold. Nedenfor er en nærmere redegørelse for vurderingen. 

 

Projektet grænser op til et landskab, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab, og som på baggrund af Vor-

dingborg Kommunes landskabsanalyse28 er vurderet karakteristik. Landskabet inden for projektområdet vurderes der-

for ikke at være særligt sårbart over for en karaktermæssig ændring. Projektet er samtidig beliggende inden for kyst-

nærhedszonen, og med orientering mod Stege Bugt, hvilket betyder, at projektets visuelle påvirkning af kystlandska-

bet er af national interesse. Projektets indpasning i kystlandskabet er derfor vurderet på baggrund af et særligt land-

skabshensyn.  

 

Set fra nærområdet i Stege tilfører de nye feriehuse et markant nyt byggeri, der med deres træbeklædte facader står i 

kontrast til de eksisterende kulturhistoriske og mere industrielle bygninger i området. Disponeringen af feriehusene 

betyder, at der ikke er noget kig på tværs af området, hvorfor bebyggelsen fremstår markant i området. 

 

Set fra afstand er feriehusene tilpasset på en måde, så de i udtryk falder i ét med landskabets naturlige mørke farver. 

Her er særligt bebyggelsens mørke tagflader og de naturprægede facadematerialer med til at give bebyggelsen et 

afdæmpet udtryk, ligesom bygningernes højde og udformning med forskellige taghøjder, har betydning for, at be-

byggelsen optræder afdæmpet og højdemæssigt er tilpasset i det øvrige landskabsbillede. Det er ligeledes væsentligt 

for vurderingen, at bebyggelsen ikke overstiger højden af den eksisterende bevoksning, men at den holder sig under 

den horisontale linje, som bevoksningen tegner.  

 

Ombygningen af siloerne med ferielejligheder uden på får siloerne til både at få et mere moderne og ikke industrielt 

udtryk, der står i kontrast til siloernes nuværende kulturhistoriske fortælling om den tidligere industri i området. Silo-

erne vil til trods for ombygningerne fortsat have sammenhæng med sukkerfabrikkens skorstene og vil opleves som et 

orienteringspunkt i landskabet. 

 

Samlet set vurderes graden af forstyrrelse at være middel, da der tilføres mere moderne udtryk i forhold til det nuvæ-

rende mere industrielle udtryk. Materialevalget med træbeklædte facader fungerer i sammenhæng med bevoksnin-

gen langs med kysten set fra afstand, mens det kommer til at fremstå som et fremmedelement set fra nærområdet. 

Derudover vil siloerne til trods for ombygningen fortsat fungere som et orienteringspunkt i landskabet sammen med 

skorstenene i området. På baggrund af disse betragtninger vurderes projektet at have en mindre påvirkning på land-

skabets karakter set fra det omkringliggende landskab, men en ubetydelig påvirkning på kystlandskabet set fra Stege 

Bugt.  

 

Alle visualiseringer er udarbejdet på baggrund af fotos fra juli 2021, hvor eksisterende beplantning i området fremstår 

fuldt udsprunget. Den eksisterende beplantning har betydning for projektets visuelle fremtoning i landskabet, og der-

for vurderes årstidernes skiften at have nogen betydning for projektets visuelle påvirkning. Ved løvfald vurderes pro-

jektet således at fremstå mere synligt i landskabet end på de viste visualiseringer. Det vurderes dog ikke, at have afgø-

rende betydning for den samlede vurdering af projektets påvirkning. 

 

 
28 Vordingborg Kommune, Landskabskarakteranalyse, Område 16, Det Midtmønske Landbrugslandskab 
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8.4.3 Påvirkning fra lys 

Møn er udnævnt som International Dark Sky Park, hvilket betyder, at udvendig belysning skal mindskes og reduceres 

mest muligt for at undgå lysforurening. Udover projektbeskrivelsen i kapitel 6 sikrer lokalplanen for områdets § 8, at 

der tages hensyn til påvirkningen fra belysning, så generne fra lys reduceres i videst muligt omfang.  

 

 

Figur 8.34: Oversigt over det lys, der kan blive sendt ud fra et armatur29 30 31. 

 

Projektet og lokalplanen vil understøtte Dark Sky-initiativet gennem afskærmning og nedadvendt orientering af belys-

ning af områdets arealer samt sikring af, at der ikke etableres ovenlys i nybyggerier, og at der etableres udhæng, der i 

muligt omfang begrænser opadstrålende lyspåvirkning. Større vinduespartier skal etableres med udhæng og med 

lameller således, at den udendørs lyspåvirkning er nedadrettet og minimeres. Der må ikke etableres ovenlys eller lys-

kasser på bygninger. Belysningen må ikke være blændende eller virke generende på omgivelserne, så derfor må be-

lysningen være på maksimalt 3.000K. Udendørsbelysningen vælges med omhu og i overensstemmelse med belys-

ningsplanen og kravene til certificering beskrevet i ansøgningen om Dark Sky status.  

 

Området omkring Stege er det område på Møn, hvor lysforureningen er størst. Etableringen af Sukkerfabrikken Møn 

vil med de ovenstående beskrevne tiltag begrænse forøgelsen af lysforurening til området omkring Stege. Graden af 

forstyrrelse vurderes på den baggrund at være lav. Påvirkningen af lysforholdene i forhold til oplevelsen af nattehim-

len i området vurderes derfor at være af mindre betydning.  

 

  

 
29 Lysforurening.dk 
30 Institution of Lighting Engineers, “Guidance notes for the reduction of light pollution”, 2000 
31 Institution of Lighting Engineers, Guidance Note GN01/2, The Reduction of Obtrusive Light, Institution of Lighting Professionals”, 

2021 
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9 Natura 2000, bilag IV-arter og øvrige naturforhold 

Møn rummer noget af Danmarks mest unikke natur, og af samme årsag blev Møn og de omkringliggende øer og 

vandområder den 14. juni 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. Biosfære-

områderne er modelområder for bæredygtig udvikling, som har til hensigt at samle borgere, virksomheder og institu-

tioner, så der bliver skabt balance mellem mennesker og natur. Biosfæreområder er samtidig kendetegnet ved at om-

fatte en unik natur, hvor man på Møn bl.a. kan opleve de fleste danske naturtyper, Møns Klint, Nyord Enge og Østers-

øens bugter og fjorde. 

 

Samtidig er der fem Natura 2000-områder, som har deres geografiske udbredelse indenfor Møns grænser. Natura 

2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og 

arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landende.  

  

Beskyttelsen af Natura 2000-områder har hjemmel i EU’s habitatdirektiv, som ligeledes indeholder en liste over dyre- 

og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-

områderne, de såkaldte bilag IV-arter.   

 

Forud for denne miljøkonsekvensrapport er der blevet udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering i marts 

2020, som havde til formål at vurdere projektets potentielle påvirkning på de nærmeste Natura 2000-områder. Natura 

2000-væsentlighedsvurderingen blev suppleret med uddybende vurderinger i maj 2020, på baggrund af bemærknin-

ger fra Miljøstyrelsen. På baggrund af Natura 2000-væsentlighedsvurderingen og de supplerende vurderinger blev 

det afvist, at projektet kunne medføre væsentlig påvirkning på de nærmeste Natura 2000-områder. Vurderingen blev 

påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet i august 2020. Nævnet traf afgørelse i februar 2021 og gav ikke medhold i 

klagen, som derved ikke fandt grundlag for at tilsidesætte væsentlighedsvurderingen og afgørelsen om, at projektet 

ikke ville medføre væsentlige påvirkninger på Natura 2000-områder. Vurderingen af Natura 2000 i denne miljøkonse-

kvensrapport er derfor med udgangspunkt i den tidligere Natura 2000-væsentlighedsvurdering samt supplerende 

vurderinger i forhold til flagermus. For uddybende beskrivelser og vurderinger henvises der derfor til væsentligheds-

vurderingen og de supplerende vurderinger.   

 

I det følgende kapitel vil indgå en beskrivelse af datagrundlaget og metoden for vurdering af påvirkning, samt den 

lovgivningsmæssige ramme. Dernæst en beskrivelse af de eksisterende forhold og en vurdering af påvirkningen på 

Natura 2000, bilag IV-arter og den øvrige natur i både anlægs- og driftsfasen.  

9.1 Metode 

Projektets påvirkning i anlægs- og driftsfasen er vurderet på baggrund af projektets forventede udformning og de 

tilhørende anlægsaktiviteter, som fremgår af den eksisterende projektbeskrivelse. Metoden for vurdering fremgår for 

henholdsvis Natura 2000, bilag IV-arter og de øvrige naturforhold i det følgende. 

9.1.1 Natura 2000 

Beskrivelser og vurderinger af områder, arter og naturtyper, der er omfattet af internationale naturbeskyttelsesbe-

stemmelser, skal baseres på et relevant og eksisterende videns- og datagrundlag, samt relevant faglitteratur. Beskri-

velse og vurdering bygger blandt andet på materiale fra Natura 2000-planer, Natura 2000-basisanalyser og faglige 

rapporter, som f.eks. håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV32.  

 

 
32 Søgaard, B & Asferg, T. (2007). ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning”. Faglig rapport 

fra DMU. 
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Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på ud-

pegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder, hvor begrebet gunstig bevaringsstatus er defineret i habi-

tatdirektivet33. 

 

Vurderingen af den potentielle påvirkning på Natura 2000-områder er udarbejdet i henhold til kysthabitatbekendtgø-

relsen34 § 3 og habitatbekendtgørelsen35 § 6, stk. 1 og den dertilhørende habitatvejledning36. 

 

I vurderingen af den potentielle påvirkning på Natura 2000-områder bliver det i henhold til habitatreglerne vurderet, 

om planen eller projektet kan medføre væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. Ifølge habitatvejledningen skal 

udtrykket væsentlig tolkes objektivt, men skal samtidig også ses i forhold til de lokale miljø- og naturforhold i det kon-

krete Natura 2000-område. Påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så væsentlig, at gunstig bevaringsstatus ikke 

kan opretholdes, eller der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter skal således være stabile eller i 

fremgang. Ifølge habitatvejledningen er en påvirkning som udgangspunkt ikke væsentlig: 

 

• Hvis påvirkningen skønnes at indebære negative udsving i bestandstørrelser, der er mindre end de naturlige 

udsving, der anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype, eller 

 

• Hvis den beskyttede naturtype eller art skønnes hurtigt og uden menneskelig indgriben at ville opnå den hid-

tidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige tilstand. Generelt 

vurderes det, at der er tale om kort tid, hvis der sker en naturlig reetablering af naturens tilstand inden for ca. 

ét år. Midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der ikke har efterfølgende konse-

kvenser for de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, er almindeligvis 

ikke en væsentlig påvirkning.  

Der er således inden for rammerne af reglerne mulighed for at vedtage planer eller gennemføre projekter, som med-

fører en vis negativ påvirkning, hvis blot denne påvirkning kan rummes inden for de naturlige udsving, eller hvis der 

kan ske retablering inden for kort tid. 

 

Der er, som beskrevet i den indledende tekst, derudover taget udgangspunkt i den foreliggende Natura 2000-væ-

sentlighedsvurdering, der er udarbejdet tidligere i forbindelse med projektet. 

9.1.2 Bilag IV-arter 

Vurdering af bilag IV-arter er baseret på artsregistreringer fra Naturbasen37 og Naturdata38. Samtidig er der taget ud-

gangspunkt i håndbog om bilag IV-arter, som beskriver arternes forekomst og udbredelse ud fra det nationale over-

vågningsprogram af vand og natur (NOVANA), samt aktiviteter og tiltag, som kan være i konflikt med beskyttelsen af 

arterne. 

9.1.3 Øvrig natur 

Beskrivelse og vurdering af naturforholdende er baseret på data om beskyttede naturtyper og arter fra Danmarks Mil-

jøportal, samt artsregistreringer på Naturbasen. I kortlægningen er der samtidig taget udgangspunkt i de nyeste orto-

fotos. Kortlægningen og vurderingen knytter sig i høj grad til den omkringliggende beskyttede natur, samt Møns sam-

lede natur, der er en del af UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder.  

 
33 EU (1992). Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.  
34 Bekendtgørelse nr 654 af 19/05/2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt an-

går kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg søterritoriet. 
35 Bekendtgørelse nr 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
36 Miljøstyrelsen (2020). Vejledning til bekendtgørelse nr 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-

telsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
37 www.naturbasen.dk (2021). Licens: E03/2014 
38 Danmarks Miljøportal (2021). www.naturdata.miljoeportal.dk.  

http://www.naturbasen.dk/
http://www.naturdata.miljoeportal.dk/
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9.2 Lovgrundlag 

Vurderingerne er foretaget i henhold til gældende lovgivning på området, hvor den for Natura 2000, bilag IV-arter og 

øvrige naturforhold fremgår i det følgende.  

9.2.1 Natura 2000 

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der laves en konsekvensvurdering af planer og projekter, som vil være placeret 

indenfor de beskyttede områder eller kan påvirke ind i de beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Der 

skal udarbejdes en ”væsentlighedsvurdering”, hvor det vurderes, om projektet kan medføre væsentlig påvirkning på 

Natura 2000-området.  

 

Hvis det i væsentlighedsvurderingen uden rimelig tvivl kan afvises, at en plan eller projekt i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, kan projektet tillades efter indhentelse 

af nødvendige tilladelser. Hvis det ikke kan afvises, at der vil være en væsentlig påvirkning, er en konsekvensvurdering 

nødvendig. I en konsekvensvurdering vurderes det, om påvirkningen kan skade Natura 2000-området under hensyn 

til områdets bevaringsmålsætninger. 

 

Vurderingen skal også omfatte kumulative påvirkninger, som typisk ses som en forstærkning af påvirkningen af en 

given miljøkomponent. Kumulative påvirkninger kan også være mere komplekse påvirkninger, hvor samspillet af for-

skellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger. Kumulative påvirkninger fremgår af kapitel 16. 

 

Dette kapitel indeholder en væsentlighedsvurdering af projektets potentielle påvirkninger på Natura 2000-område nr. 

168 og nr. 180 i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen § 3 og habitatbekendtgørelsen § 6, stk. 1. 

9.2.2 Bilag IV-arter 

Alle arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, er beskyttet, uanset om de yngler og raster i eller uden for 

habitatområderne. Det skal derfor sikres, at projektet ikke forsætteligt forstyrrer bilag IV-arterne i deres naturlige ud-

bredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i deres naturlige udbredelsesom-

råde. Forudsætningen er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes 

på mindst samme niveau som hidtil. Med økologisk funktionalitet menes de vilkår, som et yngle- og rasteområde kan 

tilbyde en bestand af en art. Den økologiske funktionalitet er således at sikre et mønster af yngle- og rasteområder, 

som arten er afhængig af.  

 

Dette kapitel indeholder en vurdering af påvirkninger på bilag IV-arter i henhold til habitatbekendtgørelsens § 10 og 

kysthabitatbekendtgørelsens § 7. 

9.2.3 Øvrig natur 

Ifølge naturbeskyttelsesloven39 § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper som enge, 

moser, overdrev, heder og strandenge samt søer og vandløb. Påvirkninger, der kan medføre tilstandsændringer, kan 

både være direkte (i form af f.eks. arealinddragelse) og indirekte (som f.eks. ændrede udledninger). Tilstandsændring 

af et beskyttet naturområde må kun ske med forudgående dispensation fra den ansvarlige myndighed.  

Mange arter er beskyttet indirekte gennem beskyttelse af deres levesteder. En stor del af artsbeskyttelsen sker således 

gennem naturbeskyttelsesloven. Derudover findes der også en række arter, som er fredet i henhold til artsfrednings-

bekendtgørelsen40, fordi de er truet af udryddelse. Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller slås ihjel, og fre-

dede planter må ikke flyttes fra det sted de vokser, uden forudgående dispensation fra den ansvarlige myndighed.   

 

 
39 Lovbekendtgørelse nr 240 af 13/03/2019 om naturbeskyttelse. 
40 Bekendtgørelse nr. 521 af 25/03/2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. 
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I området omkring Stege Bugt ligger jagt- og vildtreservatet Ulvshale-Nyord. Vildtreservater er oprettet i henhold til 

lov om jagt- og vildtforvaltning41 og har hjemmel i Ramsar-konventionen. Områderne har til formål at beskytte og 

styrke vildtlevende bestande af fugle og pattedyr. I vildtreservater kan jagt og andre forstyrrende aktiviteter for dyreli-

vet helt eller delvist forbydes. Der findes separate bekendtgørelser for hver enkelt vildtreservat, hvor de lovgivnings-

mæssige rammer for de enkelte områder er specificeret, ligeledes også for vildtreservatet Ulvshale-Nyord42.  

9.3 Eksisterende forhold 

9.3.1 Natura 2000 

Projektområdet for Feriebyen Sukkerfabrikken Møn er beliggende imellem de to Natura 2000-områder nr. 168 og nr. 

180. Ca. 700 m vest for projektområdet ligger Natura 2000-område nr. 168, som strækker sig fra Grønsund på Falsters 

østkyst og op til Præstø fjord. Ca. 250 m øst for projektområdet ligger Natura 2000-område nr. 180, som dækker hele 

Stege Nor. Projektområdet og de nærmeste Natura 2000-områder fremgår af Figur 35. 

 

 
Figur 35: Oversigt over projektområdets beliggenhed i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder nr. 168 og nr. 180. 

9.3.1.1 Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 

Natura 2000-område nr. 168 har et samlet areal på 32.972 ha, hvor hovedparten af området er marint43. Natura 2000-

område nr. 168 er et af de Natura 2000-områder i Danmark der er rigest på internationalt beskyttelseskrævende na-

turtyper og arter.  

 
41 Bekendtgørelse nr. 265 af 21/03/2019 af lov om jagt og vildtforvaltning. 
42 Bekendtgørelse nr. 14015 af 07/07/1995 om Ulvshale-Nyord Vildtreservat. 
43 Miljøstyrelsen (2020) Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Natura 2000-område nr. 168. 

Habitatområde H147. Fuglebeskyttelsesområde F84 og F89. 
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De marine naturtyper udgøres hovedsageligt af lavvandede bugter og vige, mens der også er forekomst af flere 

sandbanker. Yderligere er der flere mindre områder med spredte forekomster af stenrev, kystlaguner og mudder- og 

sandflader.  

 

Den overordnet målsætning for Natura 2000-området, har særligt fokus på at sikre vandkvalitet af det marine om-

råde, for at sikre gunstige livsbetingelser for et artsrigt plante- og dyreliv. Derved vil livsbetingelserne for de internati-

onale vigtige forekomster af trækkende vandfugle, som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte, være opfyldt.  

Den overordnet målsætning og de konkrete bevaringsmålsætninger for Natura 2000-område nr. 168 fremgår af Na-

tura 2000-planen44. 

 

Natura 2000-område nr. 168 består af habitatområde H147 samt de to fuglebeskyttelsesområder F84 og F89. Habitat-

område H147 og fuglebeskyttelsesområde F89 ligger ca. 700 m vest for projektområdet, mens fuglebeskyttelsesom-

råde F84 ligger i en afstand på ca. 6,5 km fra projektområdet. Grundet den geografiske afstand, sammenholdt med 

projektets indretning og sammenhæng med den eksisterende by, afgrænsningen af aktiviteter på søterritoriet til nær-

området og forbuddet mod motoriserede aktiviteter på søterritoriet, vurderes projektet ikke at kunne medføre væ-

sentlige påvirkninger på fuglebeskyttelsesområde F84. Dette vil derfor ikke blive beskrevet eller vurderet yderligere.  

 

Der er 41 naturtyper og 8 arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde H147, se Tabel 8. 

 

Som det fremgår af udpegningsgrundlaget omfatter habitatområdet 41 forskellige naturtyper, mens det mest domine-

rende er områdets hav-natur. Det er ligeledes kun hav-naturtyperne, som potentielt vurderes at kunne blive påvirket 

af projektet, da nærmeste terrestriske naturtyper er beliggende over 2 km fra projektområdet. 

 

Størstedelen af hav-naturtyperne er bugt og sandbanke, og det er ligeledes disse to naturtyper, som er beliggende i 

kortest afstand til projektområdet.  

 

Den marine habitatnaturtype bugt er registreret på hovedparten af habitatområdet og er beliggende nærmest pro-

jektområdet i en afstand af ca. 700 m mod vest. Stege Bugt er overordnet lavvandet og beskyttet mod stærk bølge-

påvirkning. Habitatnaturtypen bugt er i den seneste statusvurdering af bevaringsstatus for danske naturtyper og arter 

blevet vurderet til at have stærk ugunstig bevaringsstatus45. De største trusler mod habitatnaturtypen vurderes at være 

eutrofiering, forurening, trawl, transport og klimaforandringer. 

 

Habitatnaturtypen sandbanke er kortlagt i både mindre og større områder indenfor habitatområdet, hvor der også 

ligger et område ca. 700 m vest for projektområdet. Sandbanker er topografiske elementer i havet i form af opra-

gende eller forhøjede dele af havbunden hovedsageligt omgivet af dybere vand, og hvis top er dækket af vanddyb-

der på op til 20 m, og som ikke blottes ved lavvande. Sandbanker har en sparsom vegetation, men kan være rig på 

fauna og udgør samtidig et vigtigt fourageringssted for rastende fugle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Naturstyrelsen (2016). Natura 2000-plan 2016-2021. Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Natura 2000-område nr. 168. Habitat-

område H147. Fuglebeskyttelsesområde F84 og F89. 
45 Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019. habitatdirektivets Artikel 17-rapportering. Videnskabelig rapport fra DCE. 
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Tabel 8: Udpegningsgrundlag for habitatområde H147. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirekti-

vets bilag I og II. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturtyper: 

Sandbanke (1110) Vadeflade (1140) 

Lagune* (1150) Bugt (1160) 

Rev (1170) Strandvold med enårige planter (1210) 

Strandvold med flerårige planer (1220) Kystklint/klippe (1230) 

Enårig strandengsvegetation (1310) Strandeng (1330) 

Forklit (2110) Hvid klit (2120) 

Grå/grøn klit (2130) Klithede* (2140) 

Havtornklit (2160) Skovklit (2180) 

Klitlavning (2190) Enebærklit* (2250) 

Søbred med småurter (3130) Kransnålalge sø (3140) 

Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) 

Våd hede (4010) Tør hede (4030) 

Enekrat (5130) Tørt kalksandsoverdrev* (6120) 

Kalkoverdrev* (6210) Surt overdrev* (6230) 

Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) 

Hængesæk (7140) Tørvelavning (7150) 

   Avneknippemose* (7210) Kildevæld* (7220) 

Bøg på muld (9130) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) 

Bøg på muld (9130) Ege-blandskov (9160) 

Vinteregeskov (9170)  Stilkege-krat (1042) 

Elle- og askeskov* (91E0)  

 

Arter: 

Mygblomst (1903) Stor kærguldsmed (1042) 

Skæv vindelsnegl (1014) Sumpvindelsnegl (1016) 

Flodlampret (1099)  Havlampret (1095) 

Stor vandsalamander (1166) Spættet sæl (1365) 

Marsvin (1351) Bredøret flagermus (1308) 

 

 

 

På Figur 36 ses de mest nærtliggende habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 168 i forhold til projektområdet. 

 

Der er otte arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde H147; mygblomst, stor kærguldsmed, skæv vindelsnegl, 

sumpvindelsnegl, havlampret, flodlampret, stor vandsalamander, spættet sæl, marsvin og bredøret flagermus.  

 

Der er hverken i forbindelse med NOVANA kortlægning eller ved øvrige besigtigelser eller registreringer, gjort fund af 

habitatarterne i eller nær projektområdet (radius på 1 km). Med kendskab til arternes biologi og præferencer i forhold 

til leve- og ynglesteder, vurderes projektområdet ikke at rumme egnede leve- og ynglesteder for nogle af habitatar-

terne. 

 

De potentielt nærmeste habitatarter vurderes at være stor vandsalamander, havlampret, spættet sæl og marsvin. 
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Stor vandsalamander er forholdsvis almindelig i det meste af Danmark. Arten yngler i vandhuller, som primært er sol-

beskinnede og uden forekomst af fisk. Vest for projektområdet ligger de tidligere jordbassiner, som i dag har status af 

§ 3-beskyttede søer. Der foreligger ingen registreringer af stor vandsalamander, men jordbassinerne vurderes potenti-

elt at udgøre et egnede levested for stor vandsalamander. Den primære trussel mod stor vandsalamander er eutrofie-

ring af vandhuller. 

 

 
Figur 36: De mest nærtliggende habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 168 og nr. 180 i forhold til projektområdet. 

 

Havlampret lever i havet, men søger i yngletiden op i større vandløb, hvor den gyder på stenet, gruset eller sandet 

bund. Havlampret er forholdsvis sjælden i Danmark og etablerede bestande forekommer primært i Nord- og Vestjyl-

land. Fund øvrige steder er vurderet til at være strejfende individer. Havlampret kan potentielt forekomme i farvandet i 

Natura 2000-område nr. 168. De primære trusler mod havlampret vurderes at være fragmentering, opgravning og 

ændrede hydrologi af dens yngle-vandløb. 

 

Marsvin lever og yngler i salte og brakke havområder. Der vurderes at være tre populationer af marsvin i Danmark; 

Østersø-populationen, Bæltehavs-populationen og Nordsø-populationen. Natura 2000-område nr. 168 udgør for-

mentlig et transitionsområde mellem bæltehavs-populationen og Østersø-populationen. Området vurderes at være 

af middel betydning for populationen af marsvin, da der er tale om et relativt stort område med middeltæthed af 

marsvin46. De primære trusler mod marsvin vurderes bl.a. at være bifangst ved fiskeri, forurening, menneskelig forstyr-

relse og undervandsstøj.  

 
46 Miljøstyrelsen (2020) Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Natura 2000-område nr. 168. 

Habitatområde H147. Fuglebeskyttelsesområde F84 og F89. 
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Spættet sæl er den mest hyppige sælart i Danmark og forekommer især i de kystnære farvande, hvor der er rigeligt 

med føde og uforstyrrede yngle- og hvilepladser på sandbanker og mindre øer. I Natura 2000-område nr. 168 findes 

spættet sæl fouragerende over store dele af området. Der vurderes at være fire populationer af spættet sæl i Dan-

mark; Vadehavs-populationen, Limfjord-populationen, Kattegat-populationen og vestlig Østersø-populationen. Popu-

lationen af spættet sæl i Natura 2000-område nr. 168 hører til sidstnævnte. Der er ved optælling fra fly fundet to kolo-

nier i Bøgestrømmen, henholdsvis ved Ægholm og på stenrevet langs den nordøstlige kyst af Jungshoved. De pri-

mære trusler mod spættet sæl vurderes at være trawling, forurening, menneskelig forstyrrelse og undervandsstøj. 

 

Der er 25 fuglearter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F89. 13 af arterne er trækfugle (T), 11 af 

arterne er ynglefugle (Y) og en enkel af arterne er både træk- og ynglefugl (TY). Fuglebeskyttelsesområde F89 er ud-

peget især af hensyn til vand- og kystfugle. Beskyttelsesområdet består først og fremmest af store hav- og kystområ-

der. Kun få områder i baglandet hører med. 

 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F89 fremgår af Tabel 9. Det skal bemærkes at nedenstående ud-

pegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F89 er fra Natura 2000-basisanalysen for 3. planperiode (2022-

2027)47, som derfor først er gældende fra 2022. I indeværende planperiode (2016-2021) omfatter udpegningsgrundla-

get endvidere arterne pibesvane toppet skallesluger og vandrefalk. Alle tre arter er trækfugle, og de er blevet fjernet 

fra udpegningsgrundlaget i den nyeste basisanalyse. Af Miljøstyrelsens høringsforslag til nye udpegningsgrundlag48 

fremgår det, at arterne er blevet fjernet fra udpegningsgrundlaget, da deres forekomst og tilbagevenden til området 

ikke har levet op til de faglige kriterier49 i perioden 2004-2017. Vurderingen af potentielle påvirkninger på områdets 

trækfugle i afsnit 9.4.1.1 omfatter imidlertid også arterne pibesvane, toppet skallesluger og vandrefalk.  

 

Tabel 9: Tabellen viser udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F89. (Y) = ynglefugle og (T) = trækfugle. 

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F89 

 

 

 

 

 

 

Fugle 

Skarv (Y) Knopsvane (T) 

Sangsvane (T) Grågås (T) 

Bramgås (T) Spidsand (T) 

Skeand (T) Pibeand (T) 

Troldand (T) Hvinand (T) 

Lille skallesluger (T) Stor skallesluger (T) 

Havørn (TY) Rørhøg (Y) 

Plettet rørvagtel (Y) Blishøne (T) 

Klyde (Y) Hjejle (T) 

Brushane (Y) Dværgterne (Y) 

Splitterne (Y) Fjordterne (Y) 

Havterne (Y) Rovterne (Y) 

Hedelærke (Y)  

 

De mest hyppige ynglesteder indenfor fuglebeskyttelsesområde F89 omfatter Malurtholm, Ægholm, Lilleø, Ulvshale og 

Sækkesand, med størst bestande af arterne havterne, klyde og skarv. Fuglebeskyttelsesområde F89 er også et regel-

mæssigt ynglested for havørn, som yngler i området omkring Even Sø. 

 

 
47 ”Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Natura 2000-område nr. 168, Habitatområde H147, 

Fuglebeskyttelsesområde F84 og F89” (2020). Miljøstyrelsen.  
48 ”Oversigt over forslag til Fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag, oktober 2019” (2019). J. nr. MST-821-00403. Miljøstyrelsen 
49 ”Kriterier for at tilføje eller fjerne fuglearter på udpegningsgrundlaget i et givent fuglebeskyttelsesområde” (2019). Miljøstyrelsen.  
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Trækfuglene på udpegningsgrundlaget benytter primært fuglebeskyttelsesområde F89 som rasteområde, hvor den 

primære lokalitet er området omkring Nyord og Ulvshale, ca. 6 km fra projektområdet.  

 

I området omkring havneløbet mellem Stege Nor og Stege Bugt, inklusiv projektområdet på søterritoriet, er der inden 

for det sidste år observeret flere arter på udpegningsgrundlaget50. Arter som troldand, pibeand, hvinand, lille skalle-

sluger og stor skallesluger er alle blevet observeret regelmæssigt igennem de seneste 10 år i området. Alle observatio-

ner er af enkeltindivider, hvor de typisk har været fouragerende eller overflyvende. Havørn ses også regelmæssigt 

overflyvende i området.  

9.3.1.2 Natura 2000-område nr. 180 

Natura 2000-område nr. 180 har et samlet areal på 572 ha, hvor over 90% udgøres af hav og den marine habitatna-

turtype lagune51. Området udgøres af Stege Nor, hvor vandet er brakvand, og mere ferskt end havet omkring Møn.  

 

Den overordnede målsætning for Natura 2000-område nr. 180, er at sikre god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og 

planteliv, samtidig med at man sikrer gunstig bevaringsstatus af naturtypen lagune, som Natura 2000-området er spe-

cielt udpeget for at beskytte. Den overordnet målsætning og de konkrete bevaringsmålsætninger for Natura 2000-

område nr. 168 fremgår af Natura 2000-planen52. 

 

Natura 2000-område nr. 180 omfatter et enkelt habitatområde H179. Habitatområde H179 ligger ca. 250 m øst for 

projektområdet. 

 

På Figur 35 ses en oversigt over afgrænsningen af Natura 2000-område nr. 180 og på Figur 36 ses Natura 2000-om-

råde nr. 180 med oversigt over habitatnaturtyper. 

 

Der er fire naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområde H179, se Tabel 10. 

 

Tabel 10: Udpegningsgrundlag for habitatområde H179. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirekti-

vets bilag I og II. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H179 

 

  Naturtyper 
Lagune* (1150) Strandeng (1330) 

Kildevæld* (7220) Rigkær (7230) 

 

Habitatområde H179 er primært bestående af lagune, som udgør ca. 521 ha af det samlede areal på 572 ha. Lagune 

er karakteriseret ved et større lavvandede område med brakvand, som næsten er adskilt fra havet, i det her tilfælde 

kun sammenhængende med Østersøen via det snævre løb ved Stege Havn til Stege Bugt. Oplandet til Stege Nor er 

ikke særlig stort, hvilket betyder at vandkvaliteten primært er styret af vandet fra Stege Bugt. På grund af det meget 

smalle løb ud til Stege Bugt sker vandudskiftningen derfor langsomt. De lavvandede områder har et veludviklet dyreliv 

med muslinger, snegle og børsteorme, der udgør fødegrundlaget for rastende vandfugle. Fra projektområdet til lagu-

nen er der ca. 300 m.  

 

Kystlagunen er omgivet af mindre terrestriske naturtyper, hvor strandeng udgør størstedelen. Projektets omfang og 

aktiviteter taget i betragtning, vurderes det ikke at kunne medføre væsentlige påvirkninger på terrestrisk natur i Na-

tura 2000-område nr. 180. 

 

 
50 Danmarks Ornitologiske Forening (2021). www.dofbasen.dk  
51 Miljøstyrelsen (2020). Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180. Habitatområde H179. 
52 Naturstyrelsen (2016). Natura 2000-plan 2016-2021. Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180. Habitatområde H179. 

http://www.dofbasen.dk/
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9.3.2 Bilag IV-arter 

Alle arter som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV er beskyttede uanset om de yngler og raster i eller uden for 

Natura 2000-områderne. Ud fra håndbog om bilag IV-arter samt øvrige registreringer forventes følgende bilag IV-

arter at forekomme i området: dværgflagermus, sydflagermus, troldflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus, 

frynseflagermus, pipistrelflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og grønbroget tudse. 

 

Flagermus 

Dværgflagermus, sydflagermus, troldflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus, frynseflagermus og pipistrelflager-

mus kan potentielt forekomme i og omkring projektområdet. I perioden 2017-2019 har Vordingborg Kommune udført 

en omfattende kortlægning af flagermus i kommunen. I den forbindelse er alle de førnævnte arter af flagermus blevet 

registreret med detektor i området lige omkring Sukkerfabrikken i 201853. I Tabel 11 ses en oversigt med arternes som-

mer- og vinterkvarter, flyvehøjde og udbredelse.  

 

Den største trussel mod flagermus er ødelæggelse af raste- og ynglesteder, hvilket primært omfatter hule træer, byg-

ninger og for enkelte arter underjordiske huler som f.eks. kalkminer, brønde og lignende. I forbindelse med projektet 

vil det være nødvendigt at nedrive enkelte bygninger samt fælde beplantning. De relevante bygninger og beplantning 

er blevet besigtiget i forbindelse med projektet, hvor resultaterne og vurderingen heraf fremgår af afsnit 9.4.2.  

 

Tabel 11: Oversigt med potentielt forekommende arter af flagermus samt arternes sommer- og vinterkvarter, flyvehøjde og udbredelse54. 

Art Sommerkvarter Vinterkvarter Flyvehøjde Udbredelse 

Dværgflagermus Hule træer og bygninger Hule træer og bygninger Flyver både tæt på vegetation og 

følger landskabselementer samt i 

frie luftrum 

Udbredt og almindelig 

Sydflagermus Næsten udelukkende 

bygninger 

Næsten udelukkende 

bygninger 

Flyver ofte frit, men følger til dels 

også strukturer i landskabet under 

jagt 

Udbredt og almindelig 

Troldflagermus Hule træer og bygninger Hule træer og bygninger Flyver både tæt på vegetationen 

og følger landskabselementer 

samt i frie luftrum op til 15 m 

Udbredt og forholdsvis 

almindelig 

Vandflagermus Hule træer Under jorden og hule 

træer 

Følger i meget høj grad ledelinjer i 

landskabet og jager helt tæt over 

vandflader 

Udbredt og almindelig 

Skimmelflagermus Bygninger Bygninger Flyver højt og frit, især over åbent 

landskab og søer, men også over 

vejbelysning.  

Almindelig i Nordsjæl-

land ellers sjælden i re-

sten af Danmark 

Frynseflagermus Huler træer og bygninger Hule træer, bygninger og 

under jorden 

  Flyver lige over og ofte i beplant- 

  ning og skov. Følger generelt  

  landskabselementer. 

Fåtallig og sjælden hist 

og her 

Pipistrelflagermus Hule træer og bygninger Hule træer og bygninger Flyver i flere højder og følger ge-

nerelt landskabet, men flyver sjæl-

dent lavt.  

Almindelig i Øst- og 

Sønderjylland ellers 

sjælden i resten af 

Danmark 

 

Markfirben 

Markfirben træffes generelt på skråninger med løs sandede jord, hvor der samtidig er en rig flora og gode mulighe-

der for at solbade, oftest langs kysterne. Den nærmeste registrering af markfirben er ved Keldby knap 4 km fra pro-

jektområdet. Der foreligger generelt få registreringer af arten på nordvendte skråninger som kystskrænten i projekt-

området, da solskinstimerne er begrænset.  

 
53 SeNatur (2018) Flagermusundersøgelse i Vordingborg Kommune. Møn og omkringliggende øer 2018. 
54 Naturstyrelsen (2013). Forvaltningsplan for flagermus. Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
98/176 

 

Padder 

Der er registreret grønbroget tudse ved jordbassinerne ca. 300 m vest for projektområdet. Arten er endvidere regi-

streret over det meste af Møn, som vurderes at rumme den største koncentration af arten i Danmark.  

 

Den nærmeste registrering af stor vandsalamander er i Stege by, over 1 km fra projektområdet. Arten er naturligt fo-

rekommende i Danmark og forekommer potentielt også i jordbassinerne vest for projektområdet. 

 

Den nærmeste registrering af spidssnudet frø er i den vestlige del af Møn over 10 km fra projektområdet. Den nær-

meste registrering af springfrø er nordøst for Stege, ca. 1,5 km fra projektområdet. 

9.3.3 Øvrig natur 

Projektområdet udgøres hovedsageligt af bygninger og øvrig bygningsmasse fra den tidligere Sukkerfabrik. Derud-

over er der enkelte veje og græsarealer.  

 

Der er inden for projektområdet ingen forekomst af beskyttede naturtyper. Den nærmeste forekomst af beskyttede 

natur er et strandengsareal ca. 80 m mod vest. Ca. 5-600 m mod vest ligger Sukkerfabrikkens tidligere jordbassiner, 

som i dag udgør et større rekreativt område med vandfyldte bassiner og stiforløb. Jordbassinerne er i dag et lysåbent 

naturområde med ferske søer ud mod kysten, som rummer et varieret plante- og dyreliv. Området er især rigt på ra-

stende fugle. 

Ca. 150 sydøst for projektområdet ligger der ligeledes et strandengsareal. Projektområdet og strandengen er adskilt af 

bebyggelse.  

 

Den nærmeste strandeng mod vest blev senest besigtiget i 2010 i forbindelse med en kommunal besigtigelse. Områ-

det blev på daværende tidspunkt beskrevet som en intensivt afgræsset strandeng med højstaudestrandsump, hvor 

den estimerede naturtilstand var dårlig. 

 

Der foreligger ingen registreringer af beskyttede arter indenfor projektområdet. Nærmeste registrering af en beskyt-

tede art er lille vandsalamander i et lille vandhul, som ligger i en have ca. 100 m vest for projektområdet. Derudover er 

der registreret grønbroget tudse og grøn frø i jordbassinerne. Lille vandsalamander og grøn frø er fredet i artsfred-

ningsbekendtgørelsen. Der er registreret flere arter af flagermus i området omkring Sukkerfabrikken. Flagermus og 

grønbroget tudse vil blive vurderet i afsnit om bilag IV-arter. 

 

Projektområdet rummer ikke områder, der jf. Vordingborg Kommuneplan 2018 er udpeget som (potentiel) økologisk 

forbindelse eller område med (potentielle) naturbeskyttelsesinteresser.  

 

På Figur 37 fremgår en oversigt over projektområdet og de nærmeste beskyttede naturtyper. 
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Figur 37: Der er ingen forekomst af beskyttede natur indenfor projektområdet. Nærmeste kortlagte naturområder er et strandengsareal samt 

vandhuller vest for projektområdet.  

I området omkring Stege Bugt ligger vildtreservatet Ulvshale-Nyord, som overlapper med projektområdet på søterri-

toriet i den østlige del af områdets udstrækning, se Figur 38.  

 

 
Figur 38: Vildtreservatet Ulvshale-Nyord overlapper med projektområdet på søterritoriet. 
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Vildtreservatet omfatter lidt over 10.000 ha og i bekendtgørelsen for vildtreservatet fremgår det bl.a., at jagt er helt 

forbudt ved delområdet omkring indløbet til Stege Nor, som overlapper med projektområdet. Derudover er færdsel, 

herunder jagt og sejlads reguleret i de øvrige dele af reservatet. Vildtreservatet er formentlig en medvirkende faktor til 

at området i dag er et af de mest artsrige rasteområder for fugle i Danmark. Især de nordlige delområder omkring 

Ægholm, Tyreholm og Nyords strandenge er vigtige lokaliteter for både rastende og kolonirugende ynglefugle. 

 

9.4 Vurdering af konsekvenser i anlægsfasen 

9.4.1 Natura 2000 

Projektets potentielle påvirkninger på Natura 2000-områder i anlægsfasen omfatter primært støjpåvirkning på arter.  

9.4.1.1 Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 

Projektområdet vurderes ikke at rumme egnede yngle- og levesteder for habitatarter, hvilket NOVANA-kortlægnin-

gen og øvrige besigtigelser understøtter. De fleste habitatarterne på udpegningsgrundlaget forekommer i så stor af-

stand til projektområdet, at de ikke vil blive påvirket af anlægsarbejdet eller er ikke støjfølsomme: mygblomst, skæv 

vindelsnegl, sumpvindelsnegl, stor kærguldsmed, stor vandsalamander, havlampret og bredøret flagermus.  

 

De arter som potentielt forekommer i kortest afstand til projektområdet vurderes at være spættet sæl og marsvin. 

Ynglesteder for de marine pattedyr i Danmark er forholdsvis præcist kortlagt gennem flere rapporter og udgivelser fra 

DCE55 56, og der vurderes derfor ikke være potentielle ynglesteder nær projektområdet. Østersø-population af mar-

svin yngler formentlig på bankerne i det centrale Østersøen syd for Gotland, mens den nærmeste bekræftede yngle-

koloni for spættet sæl findes i Bøgestrømmen ca. 9 km fra projektområdet. Det kan imidlertid ikke udelukkes at begge 

arter forekommer i forbindelse med jagt, transport eller strejfende i det kystnære farvand nær projektområdet.  

 

Undervandsstøj har en negativ effekt på marine pattedyr, heriblandt spættet sæl og marsvin57. I forbindelse med an-

lægsarbejdet vil der forekomme midlertidig undervandsstøj lokalt. Potentielle undervandsstøjgener vil være midlerti-

dige og lokale og vil ikke påvirke det marine miljø indenfor Natura 2000-område nr. 168.  

 

Undervandsstøj fra nedramning af pæle til fundering og ramning af spuns kan medføre permanent (PTS) og midlerti-

dig høretab (TTS) eller adfærdsændringer hos sæler og marsvin. Støjen kan også have en barriereeffekt, som hæm-

mer havpattedyr i at svømme forbi. Afstanden fra projektområdet, hvor nedramning af pæle i havbunden vil foregå til 

Natura 2000-område nr. 168 er ca. 700 m. 

 

Anlægsarbejdet på søterritoriet omfatter etablering af stålpæle (betonfyldte og med løs, udvendig foring af hensyn til 

evt. isskruninger) som nedrammet fra en flydende nedramningsplatform. Alle anlæg på pælene udføres af træ. Der 

skal etableres i alt 264 pæle med en diameter på 22-25 cm. Pælene etableres på ud til ca. 3 m dybt vand. Den mest 

støjende aktivitet vil være nedramning af pælene.  

 

Anlægsfasens varighed er vurderet til at tage ca. 40 arbejdsdage. Det forventes at der kan rammes ca. 10 pæle pr. 

dag, og der er i de 40 dage medregnet til lidt stilstandsdage til vind og vejr, samt evt. nedbrud.  

 

Ramning på spuns genererer lyd under vandet, der kan inducere permanente høreskader (PTS) på havpattedyr, som 

opholder sig i nærheden af støjkilden. Den danske havstrategi har miljømål for impulslyd58. Her fremgår det bl.a. at: 

 

 
55 ”Baggrund om spættet sæl og gråsæls biologi og levevis i Danmark” (2017). Notat fra DCE. 
56 ”Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i dansk farvande” (2018). Videnskabelig rapport fra DCE. 
57 ”Vurdering af effekter af undervandsstøj på marine organismer” (2014). Teknisk rapport fra DCE. 
58 Miljø- og Fødevareministeriet (2019). Danmarks Havstrategi II.  
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- Havdyr under habitatdirektivet udsættes så vidt muligt ikke for impulslyde, der medfører permanente høre-

skader (PTS). Grænseværdien for PTS vurderes i øjeblikket at være 200 og 190 dB re. 1 uPa2s SEL for hhv. sæ-

ler og marsvin, der de arter, hvor der foreligger mest viden. Værdierne er lydeksponeringsniveauet akkumu-

leret over 2 timer.  

- Menneskelige aktiviteter, som giver anledning til impulslyd, planlægges på en sådan måde, at direkte skade-

lige virkninger på sårbare populationer af havdyr i videst muligt omfang undgås både i rum, tid og niveau, og 

at påvirkningerne ikke vurderes at have langsigtede negative effekter på populationsniveau.  

 

Der er foretaget en beregning af den forventede udbredelse af undervandsstøj fra nedramning af de beskrevne stål-

pæle Ø250. Følgende er antaget: 

 

- Maksimal kildestyrke er antaget at være SEL = 184 dB re. 1 uPa2s, dette ud fra målinger fra et andet projekt 

ved San Fransisco Bay i 200259, hvor Ø300 m hule stålpæle blev nedrammet på lavt vand. Der er ikke angivet 

kildestyrke heri, men målinger på 10 m afstand. Herfra er der foretaget en konservativ beregning af kildestyr-

ken. 

- Det er antaget at der i løbet af referencetidsrummet på 2 timer, kan installeres 3 pæle, hver med 2.000 pæle-

slag. Det er her antaget at pælene først bliver udsat for 200 slag af relativ lav styrke (ca. 20% hammer energi) 

og herefter 1.800 slag med op til fuld kraft. Der er antaget 1 sekund mellem hvert pæleslag. 

- Givet at der er tale om meget lave vanddybder har lyden ekstremt svært ved at udbrede sig effektivt, og der 

vil typisk ses meget høj reduktion af lydniveauet over afstand i størrelsesordenen 17*log10 (afstand) [dB] – 

20*log10 (afstand) [dB]. Som eksempel vil det i 100 m afstand betyde, at lydniveauet (SEL) ved 17*log10 er 34 

dB, mens det for 20log er 40 dB.  

- Grundet den lave kildestyrke er det antaget at sæler og marsvin ikke flygter i betydelig grad til at det har ind-

virkning på resultaterne.  

 

For en ramningsperiode på 2 timer, og med ovenstående forudsætninger, herunder konservativ valgt 17*log10 af-

standsreduktion, fås følgende resultater:  

 

- For 200 dB SELc,2t vil afstanden være < 20 m. 

- For 190 dB SELc,2t vil afstanden være < 75 m. 

- For 145 dB SEL vil afstanden være < 100 m. (145 dB for et enkelt pæleslag ved maksimal hammerenergi)60. 

 

Ud fra ovenstående beregning af udbredelse af undervandsstøj og afstand for permanente høreskader (PTS) for sæler 

på 200 dB re. 1 uPa2s SEL at være < 20 m og for marsvin på 190 dB re. 1 uPa2s SEL at være < 75 m. Da nedramnin-

gen vil foregå på meget lave vanddybder, har lyden ekstremt svært ved at udbrede sig effektivt, og der vil derfor 

være meget høj reduktion af lydniveauet med stigende afstand fra arbejdsområdet. 

 

De beregnede afstande for permanente høreskader (PTS) er så små, at det vurderes at evt. forekommende dyr inden 

for disse afstande vil svømme væk i forbindelse med opstart af anlægsarbejdet. Da der er lang afstand til egentlige 

sælkolonier, og der kun forekommer sporadiske observationer af spættet sæl og marsvin nær projektområdet vurde-

res det, at der ikke er risiko for permanente høreskader hos marine havpattedyr. Adfærdsændringer hos havpattedyr 

vurderes ligeledes at være begrænsede. 

 

 
59 Illinworth & Rodkin (2007). Compendium of pile driving sound data. Prepared for: The California Department og Transportation, 1120 N Street, 

Sacremento, Ca 94274.  
60 Tougaard, J. (2016). Input to revision of guidelines regarding underwater noise from oil and gas activities – effects on marine mammals and miti-

gation measures. Aarhus University, DCE.  
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I anlægsfasen kan det forventes, at støjen vil medføre en barriere for eventuelle havpattedyr i forhold til adgang til 

fouragering i Stege Nor. Anlægsfasen forventes maksimalt at tage 2 måneder, og arbejdet foregår 700 m fra habitat-

området. Da der kun forekommer sporadiske observationer af spættet sæl og marsvin nær projektområdet, vurderes 

påvirkningen ikke at være væsentlig.  

 

Spættet sæl benytter de lavvandede bugter som fourageringsområde og sandbanker, rev, øer og andre uforstyrrede 

landarealer til bl.a. hvile, fødsler og fældning. Da naturtyperne ikke vurderes at blive påvirket, vil habitat- og føde-

grundlag for spættet sæl heller ikke blive påvirket.  

 

Fuglebeskyttelsesområde F89 er beliggende ca. 700 m i vestlig retning fra projektområdet. De mest benyttede yngle-

lokaliteter for ynglefugle på udpegningsgrundlaget er dog beliggende i større afstand fra projektområdet, hvor det 

nærmeste er Ulvshale, ca. 6 km i nordvestlig retning.  

 

Trækfuglene på udpegningsgrundlaget benytter store dele af området som rasteområde, men den primære lokalitet 

er Nyord og Ulvshale i ca. 6 km afstand fra projektområdet. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der forekomme støj-

gener, som dog vil være midlertidige og lokale. Anlægsarbejdet vil ikke have en væsentlig påvirkning på hverken 

yngle- eller trækfugle, da fugle i tæt afstand til projektområdet vil have mulighed for at fortrække til andre områder 

indenfor det næsten 40.000 ha store Natura 2000-område.  

 

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkninger på Natura 2000-område nr. 168 i anlægsfasen. 

9.4.1.2 Natura 2000-område nr. 180, Stege Nord 

Der vurderes ikke at være potentielle påvirkninger på Natura 2000-område nr. 180 i anlægsfasen. Det skyldes at der 

ikke er arter på udpegningsgrundlaget, hvorfor det vurderes at støjpåvirkning i anlægsfasen ikke vil kunne påvirke ud-

pegningsgrundlaget. Samtidig vil der ikke forekomme udledninger til havmiljøet i anlægsfasen, som potentielt kan 

påvirke lagunen i Stege Nord. 

9.4.2 Bilag IV-arter 

I det følgende vurderes projektområdets egnethed i forhold til yngle- og rastesteder for de bilag IV-arter, som poten-

tielt forekommer i lokalområdet på Møn. På baggrund heraf, vurderes det om den økologiske funktionalitet for bilag 

IV-arter kan opretholdes igennem projektets anlægsfase.  

 

Flagermus 

I forbindelse med kortlægningen af flagermus i Vordingborg Kommune, er der blevet identificeret syv arter af flager-

mus i området omkring Sukkerfabrikken, se Tabel 11. Det antages, at lokalområdet omkring Sukkerfabrikken udover 

fourageringsområder også rummer potentielt egnede yngle- og rasteområder for flere arter af flagermus. Den største 

trussel mod flagermus er ødelæggelse af yngle- og rasteområder, som typisk omfatter hule træer og bygninger.  

 

Da projektet omfatter nedrivning af bygninger og fældning af træer, er området blevet besigtiget med henblik på at 

lokalisere potentielle levesteder for flagermus.  

 

På Figur 39 fremgår en oversigt over bygninger og delområder med beplantning som skal nedrives og fældes. I alt 

skal fem bygninger (bygning 1, 2, 3, 4 og 5) nedrives, samt tre delområder (delområde A, B og C) med beplantning 

skal fældes. Områderne er blevet besigtiget medio september 2021. Derudover blev et andet delområde med be-

plantning (delområde D) ligeledes besigtiget. Dette delområde skal ikke fældes. 
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Figur 39: I forbindelse med projektet er bygninger som skal nedrives og beplantning som skal fældes blevet besigtiget for potentielt egnede leve- og 

ynglesteder for flagermus. Område D skal ikke fældes, men er alligevel blevet besigtiget. 

 

Ved besigtigelsen blev alle bygninger gennemgået omhyggeligt udefra, ligesom beplantningen blev gransket nøje. 

Der blev ved besigtigelsen ikke fundet spor (ekskrementer, mumificeringer, kradsemærker eller lignende) fra flager-

mus ved hverken bebyggelse eller beplantning. Bygning 1-4 rummer imidlertid hulrumsstrukturer (løs tagbeklædning, 

huller i gavl, tagudhæng og lignende), som potentielt udgør egnede levesteder for flagermus. Bygning 5 var en lukket 

tank uden potentielle flagermuslevesteder.  

 

Beplantningen i delområderne var generelt ung og tyndstammet og kun med meget få ældre træer. I alt blev der kun 

fundet tre træer, men potentiale som levested for flagermus. To af træerne stod i delområde D (som ikke vil blive fæl-

det) og et enkelt stod i delområde A. 

 

Der er ligeledes indhentet oplysninger fra ansatte på Sukkerfabrikken, herunder personale med ansvar for tilsyn og 

vedligehold af bygninger. Det er blevet oplyst, at der aldrig er blevet set eller fundet spor efter flagermus i bygnin-

gerne. Dertil skal oplyses, at ikke-anvendte bygninger er uopvarmede og som hovedregel lukkes godt af for at undgå 

indtrængning og forurening fra duer.  

 

I forbindelse med kortlægning af flagermus i Vordingborg Kommune, blev der identificeret syv arter af flagermus i 

området omkring Sukkerfabrikken, se Tabel 11. Registreringen blev udført vha. opsatte detektorer, hvor resultaterne 

viste, at >90% af registreringerne var dværgflagermus. Resultaterne viste samtidig flere registreringer i området 
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omkring jordbassinerne end ved Sukkerfabrikken, hvilket formentlig er flagermus som fouragerer langs kysten. De tid-

ligste registreringer af flagermus forekommer mere end 1 time efter solnedgang, hvilket tyder på at der er ikke er 

sommerkvarter i nærheden.  

 

Stege er en ældre by med mange gamle bygninger, og der er mange gamle træer i omegnen. Dværgflagermus er en 

af de arter der har den korteste aktionsradius på ca. 1-2 km fra sit dagopholdssted, mens de øvrige arter ofte kan jage 

op til 4-5 km fra deres dagopholdssted61. Da der samtidig er ikke er fundet spor efter flagermus i hverken bygninger 

eller beplantning, vurderes det usandsynligt, at projektområdet bliver benyttet som levested for flagermus. 

 

Projektområdet rummer imidlertid potentielt egnede levesteder for flagermus i bygning 1-4, samt i tre træer. Det sik-

res derfor, at den økologiske funktionalitet for flagermus i området forbliver opretholdt, som følge af nedrivningen af 

bygninger og fældning af træer. Dette sker gennem tiltag, som er en del af projektet og beskrevet i projektbeskrivel-

sen. Tiltag er beskrevet i afsnit 9.5.2 om vurdering af konsekvenser i driftsfasen for bilag IV-arter.  

 

Kortlægningen af flagermus i området omkring Møn viser, at der er en rig udbredelse af flere arter af flagermus på 

hele Møn. Da flagermus samtidig er meget mobile vurderes det, at netværket af yngle- og rastesteder for flagermus 

spænder over et større areal, hvor projektområdet muligvis indgår som en mindre del.  

 

Da der kun skal fældes ét træ med potentiale som levested for flagermus, vurderes det derfor ikke at påvirke den 

samlede økologiske funktionalitet for flagermus, da ingen bestande af de registrerede arter vurderes at være af-

hængige af et enkelt træ.  

 

Der er ikke fundet spor efter flagermus i bygningerne som skal nedrives, hverken i forbindelse med besigtigelsen eller 

tidligere. Det vurderes derfor usandsynligt, at bygningerne skulle huse levesteder for større kolonier af flagermus. På 

trods af, at fire af bygningerne rummer få egnede levesteder bliver de formentlig ikke brugt af flagermus. Dette bliver 

understøttet af Vordingborg Kommunes kortlægning af flagermus der konkluderer, at området omkring Sukkerfabrik-

ken ikke udgør et kerneområde for flagermus på Møn. Registreringer af flagermus i området omkring Sukkerfabrikken 

er formentlig fouragerende individer, som har dagopholdssted i større afstand fra projektområdet. Det vurderes der-

for, at nedrivning af bygninger ikke vil skade den økologiske funktionalitet for flagermus i området. Projektets tiltag vil 

derimod forventeligt forbedre forholdene. 

 

Hvis der mod forventning i forbindelse med nedrivning af bygninger skulle identificeres flagermus i bygningerne, vil 

anlægsarbejdet stoppe øjeblikkeligt. Herefter vil flagermus i bygningerne blive udsluset efter de gældende retningslin-

jer i Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus.  

 

Padder 

Projektområdet vurderes ikke at rumme egnede ynglesteder for padder, da der ikke er forekomst af vandhuller. Der er 

forekomst af grønbroget tudse i jordbassinerne, som ligger ca. 300 m vest for projektområdet. Jordbassinerne udgør 

også et potentielt levested for øvrige bilag IV-arter, som f.eks. stor vandsalamander. Jordbassinerne vil ikke blive på-

virket af projektet, da der ikke vil ske direkte påvirkning som f.eks. arealinddragelse eller indirekte påvirkning, f.eks. i 

form af udledninger. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-

padder.  

 

Markfirben 

 
61 Naturstyrelsen (2013). Forvaltningsplan for flagermus. Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. 
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Projektområdet vurderes ikke at rumme egnede biotoper for markfirben, da der ikke er forekomst af skrænter med 

sandede jord og urterig flora indenfor projektområdet. Samtidig er nærmeste registrering af markfirben 4 km fra pro-

jektområdet. Projektområdet vurderes derfor ikke at påvirke områdets økologiske funktionalitet for markfirben. 

9.4.3 Øvrig natur 

Projektområdet rummer ingen beskyttede naturtyper eller kendte forekomster af andre beskyttede arter da der ikke er 

egnede levesteder for beskyttede arter, idet området hovedsageligt udgøres af bygninger og befæstede arealer. I den 

vestlige del af projektområdet er der mindre områder med beplantning, som skal fældes i forbindelse med projektet. 

Beplantningen er overvejende ung og tyndstammet og vurderes ved besigtigelsen ikke at rumme unikke levesteder 

for beskyttede arter grundet størrelsen, alderen og den forholdsvis isolerede geografiske placering. 

 

Projektet vil derfor ikke medføre arealinddragelse af beskyttede natur eller potentielle levesteder for beskyttede arter. 

Påvirkninger fra støj, støv og lys vurderes at være så lokalt begrænset, at de nærmeste forekomster af beskyttede ar-

ter ikke vil blive påvirket og heller ikke deres levesteder.  

 

Projektområdet overlapper med en mindre del af vildtreservatet Ulvshale-Nyord i den østlige del af vildtreservatets 

udbredelse, se Figur 38. Indenfor vildtreservatet er det forbudt at udøve jagt eller på anden måde at ombringe, ind-

fange eller forjage pattedyr og fugle i dele af området. Øvrige delområder er også underlagt jagtlige restriktioner. 

Projektet indebærer ingen jagtaktiviteter og vil derfor ikke være i strid med områdets restriktioner i forhold til jagt.  

 

Vildtreservatet omfatter også restriktioner i forhold til færdsel, hvor færdsel flere steder er forbudt i perioden 1. marts 

– 31. juli på dele af søterritoriet. Motordrevet sejlads og brætsejlads er ligeledes forbudt hele året rundt på udvalgte 

lokaliteter. Projektområdet ligger imidlertid ikke indenfor de delområder, hvor der er restriktioner i forhold til færdsel 

på søterritoriet. I projektets anlægsfase vil det være nødvendigt med brug af motordrevne fartøjer, men aktiviteterne 

vil som beskrevet kun foregå udenfor områder, hvor færdsel er reguleret.  

 

Vildtreservatet omfatter et areal på ca. 10.000 ha, hvor anlægsområdet på søterritoriet forventeligt vil omfatte ca. 3 ha, 

hvilket svarer til <0,1% af det samlede areal. Da anlægsområdet samtidig ikke udgør et unikt eller vigtigt yngle- og 

rasteområde for fugle, vurderes anlægsfasen ikke at være i strid med områdets overordnet formål, som er at sikre 

vand- og landarealer som raste- og yngleområder for vandfugle. 

9.5 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

9.5.1 Natura 2000 

Den potentielle påvirkning på Natura 2000-områder i driftsfasen kan være ændrede bølge- og strømforhold i områ-

det, som følge af anlægget på søterritoriet og menneskelig udnyttelse af vandområdet. 

 

De potentielle påvirkninger på bølge og strømforhold ved anlæg på søterritoriet er blevet undersøgt ved en MIKE21 

model for derved at vurdere eventuelle påvirkninger på de omkringliggende Natura 2000-områder.  

 

MIKE21 er en hydrodynamisk model udviklet af DHI (Dansk Hydraulisk Institut), som bl.a. beregner strøm og udviklin-

gen af vind-generede bølger. Modellen beskrives nærmere i bilag 5. 

 

Analysen af pælenes indvirkning på bølger og strøm viser, at denne er ubetydelig lille. Dette skyldes dels, at der er tale 

om pæle med små diametre, men også at pælene er placeret umiddelbart øst for et lavvandet område, som tager det 
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meste af energien ud af bølgerne. Derfor er der meget lille energi i bølgerne, hvilket gør pælenes påvirkning af strøm 

og bølger meget lille, hvilket anvendes som grundlag for de efterfølgende vurderinger.  

9.5.1.1 Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 

Projektområdet ligger i bunden af Stege Bugt, og der kan derfor kun komme bølger af betydning ind fra retninger 

mellem vest og nord. Små lokalt dannede bølger fra nordøst kan også ramme området, men vil være ubetydeligt 

små.  

 

Der vil derfor ikke forekomme påvirkninger af bølge- og strømforhold i vestlig regning mod Natura 2000-område nr. 

168, i driftsfasen. Natura 2000-område nr. 168 ligger ca. 700 m vest for projektområdet, hvor de nærmeste naturtyper 

er lavvandede bugter og vige, samt en sandbanke. Væsentlig påvirkning af naturtyperne på udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000-området kan derfor afvises. I Natura 2000 basisanalysen for Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 

Grønsund62 nævnes menneskelig forstyrrelse ved fiskeri og sejlads som en trussel. Der vil som følge af projektet kun 

være aktivitet direkte i tilknytning til strand og huse på vandet, hvor der med markering sikres at gæster ikke nærmer 

sig de beskyttede områder, så menneskelig forstyrrelse helt kan undgås, hvorfor en væsentlig påvirkning herfra kan 

afvises. 

 

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning på Natura 2000-område nr. 168 i driftsfasen. 

9.5.1.2 Natura 2000-område nr. 180, Stege Nor 

Analysen af de marine anlægs indvirkninger på bølger og strøm viser, at ændringer i bølge- og strømforhold ved et 

permanent anlæg på søterritoriet er meget lille og at vandudskiftningen ikke påvirkes. Sammenholdt med afstanden 

på over 500 m til Natura 2000-område nr. 180, vurderes projektet ikke at medføre væsentlig påvirkning. De nærmeste 

naturtyper kystlagune og strandeng, vurderes derfor ikke at blive væsentligt påvirket, hverken direkte eller indirekte, i 

projektets driftsfase. 

 

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning på Natura 2000-område nr. 180 i driftsfasen. 

9.5.2 Bilag IV-arter 

Da der ikke findes egnende levesteder for bilag IV-padder eller markfirben inden for projektområdet, samtidig med at 

driftsfasen ikke vil medføre varige påvirkninger af levesteder uden for projektområdet (f.eks. i form af udledninger), 

vurderes driftsfasen områdets økologiske funktionalitet at være opretholdt for disse arter. 

 

Kortlægningen af flagermus i Vordingborg Kommune har vist en høj diversitet af flagermus på Møn. I alt er der blevet 

registreret 12 af de 17 danske flagermusarter, og Møn vurderes derfor at udgøre et vigtigt område for danske flager-

mus. Kerneområderne er ligeledes spredt ud over det meste af Møn og omfatter områder som f.eks. Fanefjord sko-

vene, Klinteskovene, Tærø og Ulvshale. Med forekomsten af mindst 12 arter af flagermus, hører Møn til blandt de mest 

flagermusartsrige områder i Danmark. Hele fire af de 12 registrerede arter er samtidig kategoriseret som sårbare (VU) 

på den Danske Rødliste og Møn vurderes på den baggrund, at være væsentlig for bevarelsen af disse truede arter.  

 

På den baggrund ønsker projektet også at bidrage yderligere til at forbedre levevilkårene for flagermus på Møn. Pro-

jektet indarbejder derfor to tiltag, som vurderes at bidrage til at forbedre områdets økologiske funktionalitet for fla-

germus: 

 

 
62 Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, Natura 2000-område nr. 168, Habitatområde H147, 

Fuglebeskyttelsesområde F84 og F89, https://mst.dk/media/194284/n168-basisanalyse-2022-27-havet-og-kysten-mellem-praestoe-fjord-og-

groensund.pdf 

 

https://mst.dk/media/194284/n168-basisanalyse-2022-27-havet-og-kysten-mellem-praestoe-fjord-og-groensund.pdf
https://mst.dk/media/194284/n168-basisanalyse-2022-27-havet-og-kysten-mellem-praestoe-fjord-og-groensund.pdf
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1 - Veteranisering af træer: I delområde D, se Figur 39, bevarer man den eksisterende beplantning. På baggrund af 

besigtigelsen af området blev der identificeret to træer med potentiale som flagermuslevested. Her planlægges det at 

lade den øvrige bevoksning stå urørt, så der på sigt skabes flere tykstammede og ældre træer med hulheder. Samti-

dig er der udvalgt 9 yngre træer, som er fundet egnede til veteranisering, hvor man vil man fremskynde processen 

ved at skabe hulheder, så de hurtigere kan skabe potentielle levesteder for flagermus. Flere af flagermusarterne som 

forekommer i området omkring Sukkerfabrikken, heriblandt dværgflagermus, troldflagermus og vandflagermus benyt-

ter sig af hulheder i træer i sommer- og vinterperioden.  

 

2 – Integrering af flagermushuler i bygninger: I de nye bygninger vil der blive integreret 20 indbygningselementer i 

bygningsmassen, som skal udgøre levesteder for flagermus. I dag findes der flere typer af flagermuskasser, som kan 

integreres i bygninger i både facader og gavlrum, men i projektet vil typen Multiple Bat Tubes 2FR blive benyttet og 

indbygget i grupper af 4. Materialet er frostfrit og sikrer således, at de også kan benyttes som vinterkvarter. Flere af 

flagermusarterne, som forekommer i området omkring Sukkerfabrikken, heriblandt sydflagermus, skimmelflagermus 

og frynseflagermus, benytter sig af hulrum i bygninger i sommer- og vinterperioden. 

 

 
Figur 40: Frostfrit indbygningselement til flagermus som benyttes i projektet af typen Schwegler Bat Tubes 2FR. Kilde: https://www.schwegler-natur.de/  

 

Da de to ovenstående tiltag indarbejdes i projektet, vurderes driftsfasen at medføre en positiv påvirkning på områdets 

økologiske funktionalitet for flagermus, da der skabes flere yngle- og rasteområder for arter som både benytter sig af 

træer og bygninger.  

9.5.3 Øvrig natur 

Projektet vurderes ikke at medføre potentielle påvirkninger på beskyttede natur eller arter i driftsfasen. Projektet vil 

medføre en øgede aktivitet indenfor området i driftsfasen, men påvirkning vil kun være lokal og afgrænset til projekt-

området. Da der ikke er forekomst af beskyttede natur eller levesteder for beskyttede arter indenfor projektområdet, 

vurderes driftsfasen derfor ikke at medføre påvirkning. Den øgede aktivitet indenfor projektområdet vurderes heller 

ikke at medføre påvirkning på vildtreservatet Ulvshale-Nyord, da driftsfasen ikke vil medføre hverken jagt- eller færd-

sel indenfor regulerede områder. Samtidig vurderes den øgede aktivitet ikke at medføre påvirkning på vildtreservatets 

vandfugle, da den øgede aktivitet er meget begrænset og sker inden for et lille område (<0,1% af det samlede vildtre-

servat), som ikke udgør et unikt eller vigtigt raste- og yngleområde for vandfugle.  

https://www.schwegler-natur.de/
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10 Kulturarv og historiske interesser 

Kapitlet beskriver påvirkningen af kulturhistoriske interesser i forbindelse med Sukkerfabrikken Møn. 

10.1 Metode 

De eksisterende kulturhistoriske forhold er kortlagt, beskrevet og vurderet på baggrund af følgende kilder:  

 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser om ”Fund og fortidsminder” og ”Fredede og bevaringsværdige bygninger” 

Kommuneplan 2018-2030 fra Vordingborg Kommune 

Data fra relevante hjemmesider og kilder fra bl.a. kommunerne, Naturstyrelsen og Historisk Atlas. 

10.2 Lovgrundlag 

Planloven stiller krav i § 11a om, at kommunerne varetager de kulturhistoriske interesser såvel i byerne som på landet. 

Planloven stiller derimod ikke krav om, på hvilken måde værdierne skal sikres, eller hvad der skal prioriteres som beva-

ringsværdier. Det beslutter kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. 

 

Efter bygningsfredningslovens § 17 er en bygning bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en 

kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af de udpegede kulturmiljøer og en oversigt over bevarings-

værdige bygninger. Lokalplaner kan detaljere og uddybe, hvilke hensyn der gælder for de enkelte kulturmiljøer og 

bygninger. En lokalplan er bindende for den enkelte grundejer, mens kommuneplanen alene er bindende for kommu-

nalbestyrelsen og den kommunale administration. 

 

Bestemmelser i lokalplaner er blandt de væsentligste redskaber for kommunalbestyrelsen til at sikre de fysiske kvalite-

ter, dvs. arkitektoniske og kulturhistoriske elementer og sammenhænge. 

10.3 Eksisterende forhold 

I det følgende beskrives kulturhistoriske interesser, der i dag findes i området ved Sukkerfabrikken Møn, herunder: 

 

• Kulturhistorisk udvikling 

• Bevaringsværdige bygninger 

• Kulturmiljøer 

10.3.1 Kulturhistorisk udvikling 

De kulturhistoriske interesser omfatter de elementer eller miljøer, som fortæller om tidligere tiders levevis. I Danmark 

vægtes det højt, at historien om tidligere tiders levevis kan aflæses i omgivelserne. I det følgende beskrives den kultur-

historiske udvikling generelt for området ved Sukkerfabrikken Møn. 

 

Sukkerfabrikkens karakterfulde rødstensbygninger møder alle, der kommer til Stege. Fra 1884 til 1989 var Sukkerfabrik-

ken Møns største og vigtigste virksomhed. Sværindustri i et kæmpestort fabrikskompleks, med hundreder af leveran-

dører og egnsdækkende infrastrukturer til transport af roer, saft og sukker. Fabrikken var det grundlæggende vilkår 

for tusinder af familiers dagligliv og for lokalsamfundets sociale struktur i hundrede år. 

 

Med anlæggelsen af Sukkerfabrikken blev der igangsat en udvikling i Lendemarke med andre produktionsvirksomhe-

der og boliger til arbejdere og funktionærer. Landsbyen udviklede sig til en forstad til Stege, kun adskilt af havneløbet, 

der binder Stege Nor med Stege Bugt. Byen gennemskæres i dag af landevejen Kostervej-Støvvasen. 
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Stege-Lendemarke er vokset op omkring dette møde mellem vand og land, og havnen rummede de mest forskellig-

artede funktioner, som var livsnerven for byen. Havnen var fælleseje, hvor alle kom og tog del i aktiviteterne eller kom 

for at betragte livet ved vandet. 

 

Som en del af driften på sukkerfabrikken afvaskede man roerne for jord og sten, hvilket resulterede i et stort oplag af 

jord og sten, som blev brugt til opfyld eller udvaskede til bundfældning i de store jordbassiner, som ligger vest for 

området og dækker et areal på adskillige hektar. Disse arealer er nu fredede og er af stor rekreativ værdi for bl.a. bor-

gere i Stege-Lendemarke. 

 

Efter lukningen i 1989 er en række tekniske anlæg taget ned, men fabriksbygningerne står intakte. 

10.3.2 Bevaringsværdige bygninger 

Store dele af bygningsmassen på Sukkerfabrikken er registreret som bevaringsværdige bygninger. Bygninger med høj 

bevaringsværdi (SAVE 2-3) er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udfø-

relse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. På området ses bl.a. flere store skorstene, som er med til at 

give området sit særlige præg som gammelt industrikvarter.  

 

Fælles for de bevaringsværdige bygninger i området er, at de er opført i blankt murværk i røde mursten - opmuret 

med murpiller/lisener med blændingsfelter. Døre og vinduer er overalt placeret i disse felter. Eksisterende vinduer be-

står af to typer – dels gennemgående lodrette vinduesbånd og dels enkeltstående vindueshuller i det blanke mur-

værk. Nogle med lige stik over vindueshullet - andre med buet. 

 

På området er der tre store skorstene, som er med til at give området sit særlige præg som gammelt industriområde. 

 

I det følgende gennemgås de bevaringsværdige bygninger. 

 

Saftstationen (SAVE-værdi: 3): Bygningen er opført i 

1884, men ombygget væsentligt i 1972. Bygningen er 

fuldt udnyttet i stueetagen med butikker. Vinduerne i 

underetagen er delvis udskiftet til butiksformål, hvor 

brystningerne er fjernet, og der er isat døre og vinduer 

til gulvniveau. På bygningen vidner et hul øverst om, at 

her har været et transportbånd. 
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Sukkerhuset (SAVE-værdi: 3): Sukkerfabrikkens ældste 

bygning fra 1884 ligger med sin hovedfacade ud mod 

vejen. Bygningen er markant specielt på sydsiden mod 

Kostervej med rytmiske og ensartede lodrette vindues-

bånd, lisener og støbejernsvinduer. Det er specielt 

denne facade, der bidrager til de kulturhistoriske lag. 

Indgangspartiet er udført som sandstensportal. Facaden 

ud mod Kostervej er udført med enkelte vindueshuller, 

der vurderes at passe til eventuelle fremtidige indskudte 

etagedæk. 

 
Centrifugehallen (SAVE-værdi: 2): Er opført i 1884 og 

udført med enkelte og gennemgående vindueshuller 

med buet stik. Særligt den lange østvendte facade, som 

er ensartet rytmisk i sit formsprog, vurderes at bidrage 

til bygningens bevaringsværdi. 

 

Kogeriet (SAVE-værdi: 2): Bygningen fra 1884 fremstår 

med rimelig intakt facade mod vest. Øvrige facader er 

helt eller delvist beklædt med metalplader for at dække 

over huller fra gamle installationer. Den vestvendte fa-

cade er den eneste bevaringsværdige facade på byg-

ningen.  

 

 

Elværket (SAVE-værdi: 2): Har gennemgående tætsid-

dende jernvinduer med buet stik over. Elværket er op-

ført i 1884 og er en velproportioneret rødstensbygning 

med pudset gesims, lisener og klassicistisk inspireret 

gavl og detaljer.  
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Smedjen (SAVE-værdi: 2): Er opført i 1884 og udført 

med fine murværksdetaljer, muret gesims, originale 

rundbuede jernvinduer bortset fra stueetagen, hvor der 

er isat fladbuede trævinduer uden den oprindelige 

sprosse-inddeling. 

 

 
Skorstenen (SAVE-værdi: 2): Den store skorsten fra 1929, 

ligger ved kedelhuset og er et af fabrikkens vartegn. 

Smukt udført i røde mursten med gesimser og kvadre-

stenssokkel. Skorstenen må ikke ændres i sin udform-

ning. Det kan dog tillades at der kan etableres adgang 

til skorstensrøret via det eksisterende røgtilgangshul. 

Hullet kan evt. udvides til et dørhul. 

 

 
Kedelhuset (SAVE-værdi: 2): Bebyggelsen er opført i 

1929, og har været anvendt som kedelhus og fremstår 

indvendig rustik. Den sydvendte facade mod Sukker-

strøget har gennemgående lodrette vinduesbånd på 

overfacaden og enkelte vinduer i underfacaden (stue-

plan). Denne facade er den eneste bevaringsværdige 

facade på bygningen. 
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Sukkerlageret (SAVE-værdi: 3): Bygningen er en af de 

yngre bevaringsværdige bygninger, idet den først blev 

opført i 1929. Materialevalg og formsprog er lig de øv-

rige bevaringsværdige bygninger, dog med retvinklede 

kvadratiske vinduer og med pudset gesims. Bygningen 

indeholder et af Sukkerfabrikkens mest spektakulære 

rum – ”den Bøhmiske hal” som var fabrikkens sukkerla-

ger. Den pudsede gesims og det runde gavlvindue er 

bevaringsværdige detaljer. 

 

 

10.3.3 Kulturmiljøer 

I Kommuneplan 2018-2030 er fabriksområdet udpeget som et bevaringsværdigt kulturhistorisk miljø, hvor fabriksan-

læggets størrelse og udstrækning ganske godt modsvarer Sukkerfabrikkens omfattende virke og betydning for Møn. I 

Kulturmiljøbeskrivelserne beskrives at: 

 

”Bygningerne er således et af Danmarks fremmeste eksempler på industriel kulturarv og et af landsdelens vigtigste kul-

turmiljøer. Hovedparten af bygningerne er opført i historicistisk stil med røde blanke sten opmuret i murpiller (lisener) 

med blændingsfelter og er repræsentative for datidens industribyggestil. Undtagelsen er dog Sukkerfabrikkens admini-

strationsbygning fra 1984 der er opført i et mere nutidigt formsprog med lange vandrette vinduesbånd samt det gamle 

tørreri, hvis bygning, der mere har form som en værftsbygning i stil med skibsværftet i Marstal.” 

 

Selv om fabrikken løbende er udbygget gennem alle dens hundrede årige levetid, og omfatter bygninger fra alle epo-

ker og stilarter indenfor hele perioden, er det hele dog bygget i en rationel fabriksarkitektur og med samme materia-

ler (de røde sten), hvilket har resulteret i, at fabrikken (trods 100 års forandringer) fremstår som en homogen helhed, 

men samtidig har bygningsmassen og arkitekturen været - og også fremover vil være - robust overfor forandringer 

og tilbygninger. 

 

Retningslinjen for kulturmiljøerne fastlægger, at der inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ind-

greb, der i væsentlig grad vil påvirke oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, skal foretages en kon-

kret vurdering af, om sådanne indgreb vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.63 

 

Slots og Kulturstyrelsen har i samarbejde med blandt andet de kulturhistoriske museer og kommunerne skabt et over-

blik over industrisamfundets fysiske kulturarv ved at udpege nationale og regionale industriminder, der danner Indu-

striens danmarkskort. Steg Sukkerfabrik er udpeget som regionalt industriminde. Med status som regionalt industri-

minde følger en opfordring til, at der i den fremtidige udvikling tages størst muligt hensyn til, at der er tale om steder 

af regional betydning.64 

 

 
63 Vordingborg Kommune, Kommuneplan 2018, Kulturmiljøer, https://www.vordingborg.dk/kommuneplan-2018/landskab/landskab/kulturmiljoer/ 
64 Slots- og Kulturstyrelsen, Industrikultur, https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/in-

dustrikultur/ 



 

 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
113/176 

 

Figur 10.1: Området omkring Sukkerfabrikken er udpeget som bevaringsværdigt kulturhistorisk miljø i Vordingborg Kommuneplan. De 

bevaringsværdige kulturmiljøer er vist med blå på kortet. 

 

Vurderingen af sukkerfabrikken som regionalt industriminde er: 

 

”Stege Sukkerfabrik med produktionsbygninger, siloer, havneanlæg og boliger udgør en velbevaret helhed. Selv om an-

lægget har fået nye funktioner, har det bevaret sin karakter af industrimiljø. Arkitektonisk er fabrikken et typisk eksempel 

på 1880'ernes industribyggeri. Fabrikken er en vigtig repræsentant for Storstrøms-områdets sukkerindustri, og lokalt har 

den haft stor betydning for Steges industrielle udvikling.”65 

 

10.4 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

Projektet og planernes realisering kan påvirke de bevaringsværdige bygninger i området og områdets kulturhistoriske 

værdi som helhed. 

10.4.1 Påvirkning af bevaringsværdige bygninger 

De bevaringsværdige bygninger i området er integreret i planerne for det samlede feriecenter. Den samlede fremti-

dige anvendelse i fabriksbygningerne skal dække over funktioner som detailhandel, mad- og markedshaller, kulturak-

tiviteter, værksteder, overnatning/vandrehjem, restauranter, et velkomstcenter for turisme, wellness, fritidsaktiviteter. 

 
65 Slots- og Kulturstyrelsen, Stege Sukkerfabrik, https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/in-

dustrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/stege-sukkerfabrik/ 
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For at sikre kulturarvssporerne stilles der i lokalplanen krav til udformningen af fremtidige ændringer af eksisterende 

bebyggelse indenfor området. Lokalplanen fastsætter således bestemmelser om de bevaringsværdige bygningers 

ydre herunder bestemmelser for om- og tilbygning (LP § 7.2). Bestemmelserne sikrer, at fremtidige ændringer ikke 

forringer bygningernes kulturarvmæssige spor og bevaringsværdier og samtidig sikres bygningens kulturhistoriske 

betydning, som et vidnesbyrd fra industrikulturen.  

 

Lokalplanen giver mulighed for tilføjelse af tidssvarende bygningselementer i forbindelsen med bygningsomdannel-

sen, under respekt for bygningens arkitektur (LP § 7.3), der ikke forudsætter dispensation, forudsat at betingelserne i § 

7.2 overholdes. Der vil eksempelvis være mulighed for at etablere flere nye etager inde i de eksisterende bygninger. 

 

De eksisterende bygninger genanvendes med mindst muligt indgreb i facade og indre. Bygningerne er solidt konstru-

eret til at kunne håndtere store laster, typisk i en søjle-dækkonstruktion, som giver en stor fleksibilitet for alsidig an-

vendelse.  

 

I den gamle saftstation etableres hotel/hotellejligheder ved nænsom genindretning af den gamle flotte bygning. Byg-

ningen vil bevare den ydre form og facade, idet der dog vil blive åbnet for at isætte flere og større vinduespartier for 

at kunne bygge værelser i fornuftig størrelse med tilstrækkeligt dagslys, og som opfylder krav om redningsåbninger 

mv. Ændringen kræver dispensation, hvor der bl.a. vil blive lagt vægt på: 

 

”-at facader fremstår i rødt blankt murværk med ensartet rytme, f.eks. gennem fremskudte lodrette murpiller (lisener) og 

vinduer/døre i murede blændfelter, 

-at placering af nye vinduer/døre indbyrdes placeres og udføres symmetrisk og med regelmæssig afstand mellem de 

enkelte vindues-/dørhuller. 

-at vinduer udføres med hvide rammer/sprosser i træ eller jern og profilering, svarende til bygningens oprindelige vin-

duer.” 

Skorstenen fra Sukkerfabrikkens varmecentral er i god stand og skal bevares som et signatur for projektet, Et Ikon for 

at dette feriecenter og aktivitetsområde bærer en fortælling om en periode i Møns historie, hvorfra arven og værdi-

erne bæres ind i en ny tid. 

 

Lokalplanen sikrer dermed, at de bevaringsværdige bygninger i området bevares med ændringer, der respekterer 

bygningernes kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Bygningerne vil derfor fortsat vidne om områdets tidligere 

funktion som sukkerfabrik. Desuden skal der søges om dispensation, hvis der skal foretages ændringer ud over de 

muligheder, som lokalplanen fastlægger. På den baggrund vurderes ombygningen af de bevaringsværdige bygninger 

at have en mindre påvirkning. 

10.4.2 Påvirkning af kulturmiljø 

Området for Sukkerfabrikken Møn er i sin helhed udpeget som kulturmiljø. Omdannelsen af området fra industriom-

råde til feriecenter mv. medfører ændringer af området, der påvirker områdets kulturhistoriske fortælling om sukkerfa-

brikken. 

 

De bevaringsværdige bygninger i området bevares med ændringer, der respekterer bygningernes kulturhistoriske 

værdier. Bygningerne vil derfor fortsat vidne om områdets tidligere funktion som sukkerfabrik.  

 

Det nye feriecenter Sukkerfabrikken Møn indebærer etablering af 500 feriehuse fordelt på arealerne mellem de gamle 

fabriksbygninger og Stege Bugt. Der etableres desuden feriehuse oven på de gamle roeramper, så det fortsat er 
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muligt at fortælle historien om roerampernes tidligere funktion i forbindelse med sukkerfabrikken. Ud for stranden i 

Stege Bugt etableres pælefunderede feriehytter i et cirkelslag på vandet. Feriehytter af en sådan type er ikke tidligere 

set i Danmark og tilfører området en meget international karakter, der ikke er i overensstemmelse med områdets 

samlede kulturhistoriske værdi. Vandhytternes udformning vurderes ikke at være forenelige med de bevaringsværdige 

industribygninger, men til gengæld er de placeret langt fra de oprindelige industribygninger og derfor opleves de kun 

i et samspil set fra de kystnære arealer eller fra vandet, hvor afstanden reducerer påvirkningen, hvilket muliggør inte-

grationen mellem elementerne. 

 

 

Figur 2: T.V. Feriehuse etableres i et cirkelslag ud for kysten. T.H. Uden på siloerne etableres ferielejligheder. 

 

På ydersiden af siloerne etableres ferielejligheder fordelt på 12 etager, som monteres som let byggeri med egen bæ-

rende konstruktion og siloerne som støtte. Inde i siloerne etableres oplevelsesområde i den ene silo og bassin til 

vandland i den anden silo i direkte forbindelse til det nye wellnessområde og vandoplevelseshuset i det gamle kedel-

hus. Oven på siloerne etableres desuden opholdsarealer med restauranter mv. på en nyetableret etage. Siloerne 

fremstår i dag i sammenhæng med skorstenene og de øvrige bevaringsværdige industribygninger i området i kraft af 

deres tidligere funktion som industrianlæg, hvilket ændres med etableringen af lejlighedsbyggeri uden på siloerne, da 

siloernes udtryk som industrianlæg ændres. Samtidig vurderes udformningen af lejlighederne uden på siloerne ikke at 

være forenelig med de bevaringsværdige bygninger syd for siloerne pga. lejlighedernes moderne udtryk og ikke in-

dustrielle udseende. Disponeringen af bebyggelsen i området sikrer en aftrapning af bygningshøjden mod kysten, så 

de to siloer også fortsat vil fungere som et markant pejlemærke og et bagtæppe for den ørige bebyggelse i området i 

tråd med kulturmiljøet. Dermed vurderes ombygningerne af siloerne og etableringen af de nye omkringliggende fe-

rieboliger, at siloerne fortsat kan opleves som et vartegn for området i tråd med udpegningen for kulturmiljøet. 

 

De nye elementer som ferielejligheder og feriehytter er fremmedelementer i et område med gamle fabriksbygninger, 

der til trods for mindre ombygninger fortsat vidner om områdets tidligere funktion som sukkerfabrik. Sukkerfabrikken 

er et regionalt industriminde, som med sikkerhed vil blive permanent påvirket ved etablering af de nye fremmedele-

menter i området. Dog vurderes de bevarede fabriksbygninger at udgøre så stærkt et vidnesbyrd om områdets indu-

strielle identitet og kulturhistoriske udvikling, at påvirkningen ved tilføjelsen af de fremmedartede elementer vil være 

moderat.   
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11 Befolkning og materielle goder 

Kapitlet beskriver og vurderer miljøemnerne befolkning og materielle goder. Dette omhandler påvirkningen i forhold 

til mulighederne for interaktioner og rekreative forhold som følge af projektet samt de afledte socioøkonomiske effek-

ter af miljøpåvirkningerne. I forhold til materielle goder vurderes der på trafikken i form af en vurdering af fremkom-

melighed og på brugen af de tilgrænsende ejendomme, herunder særligt som følge af miljøeffekter i anlægs- og 

driftsfasen. 

11.1 Metode 

Kortlægning af befolkning og materielle goder baseres primært på beskrivelsen af projektets effekter i relation til trafik 

og støj i kapitel 7 og på vurderinger af de visuelle forhold i kapitel 8. Desuden benyttes data fra Danmarks Miljøportal, 

Vordingborg Kommuneplan 2018-2030, VisitMøn og ortofoto.  

 

Det primære fokus er på nærområdet i forhold til materielle goder og bredere på Møn og Stege by i forhold til be-

folkning. Beskrivelse og vurderinger knytter sig i forhold til befolkning i stor udstrækning til turisme og rekreative for-

hold på hele Møn, da mange turister under deres besøg bevæger sig rundt på øen. Undersøgelsesområdet er derfor 

afgrænset til at dække hele øen, men med særligt fokus på nærområdet omkring projektet. 

11.2 Lovgrundlag 

Vordingborg Kommuneplan 2018-2030 er inddelt i fire temaer med overordnede mål og retningslinjer for udviklingen 

i kommunen66. Det ene af temaerne er turisme, herunder overnatningsmuligheder og aktiviteter. 

 

Kommunen har her et mål om at udvide overnatningskapaciteten i kommunen og et ønske om at styrke mulighe-

derne for at dyrke friluftsliv i kommunen. Forsøgstilladelsen til Sukkerfabrikken Møn og den planlægning, som skal 

gøre dette muligt i form af tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2018-2030 og lokalplan nr. C 15.14.02, er udtryk for dette. 

 

I Vordingborg Kommune pågår en udviklingsproces om en strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune 

2021-2025 og i forlængelse heraf en handlingsplan for bæredygtig turisme på Møn. Strategien tager afsæt i Udvik-

lingsplan for Sjælland og øerne og Potentialeplan for kystdestinationen Møns Klint. 

11.2.1 Udviklingsplan for Sjælland og øerne 

Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles plan for en ambitiøs udvikling af turis-

meerhvervet frem mod 202567. Planen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt på følgende fem indsatsområder:  

 

• Stærke kraftcentre 

• Større oplevelsesværdi 

• Bæredygtig kapacitetsudvikling 

• Bedre adgang og mobilitet 

• Øget kendskab 

 

Ifølge planen har Møn potentiale til i endnu højere grad at drive væksten i turismen på Sjælland og øerne, men det 

forudsætter en væsentlig øgning og differentiering af overnatningskapaciteten med mere værdiskabende overnat-

ningsformer, der understøtter øens spektakulære naturoplevelser. Her nævnes der specifikt udvikling af overnatnings-

kapaciteten ved etablering af Sukkerfabrikken Møn. 

 

 
66 Vordingborg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, https://www.vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/kommuneplan/ 
67 KKR Sjælland, Udviklingsplan for Sjælland og øerne, https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/indsatser/udviklingsplan-

sjaelland-og-oeerne 
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11.2.2 Potentialeplan for kystdestinationen Møns Klint 

Kystdestination Møns Klint deltog fra 2012 til 2014 i et landsdækkende udviklingsprojekt om udvikling af 20 særlige 

feriesteder i kystturismen i Danmark, koordineret af Videncenter for Kystturisme. 

 

Styregruppen for Kystdestination Møns Klint er bredt sammensat af både kommunale og private turismeaktører, og 

havde fokus på, at der skulle udvikles en ambitiøs plan for vækst i turismen på Møn. Dette udmøntede sig i et mål om 

en fordobling af turismeomsætningen fra 2012 til 2022. For at sikre, at målsætningen opnås, er der udarbejdet en po-

tentialeplan68. 

 

Planen består af fire indsatsområder med tilhørende konkrete initiativer: Det fysiske miljø, kommunikation & markeds-

føring, oplevelseskoncept og overnatningskapacitet. For at nå det ønskede mål om en fordoblet turismeomsætning i 

2022, forudsætter planen, at Møns overnatningskapacitet skal udvides med en ny og tiltrækkende overnatningsform, 

hvilket Sukkerfabrikken Møn er med til at realisere.  

11.3 Eksisterende forhold 

Sukkerfabrikken Møn ligger i sammenhæng med den tidligere sukkerfabrik i et område, der i dag er udlagt til center-

områder omgivet af boligområder, mens der syd for sukkerhavnen er en erhvervsvirksomhed i form af en Tømmer-

handel beliggende. 

11.3.1 Naboer 

Sukkerfabrikken Møn ligger omgivet af nabobeboelse mod vest, syd og øst. Mod vest ligger der tre ejendomme i 

umiddelbar tilknytning til Sukkerfabrikkens centrale område, og yderligere otte ejendomme vest for det område der 

udlægges til parkering og hvor der i dag er en legeplads. Mod syd ligger der syd for Kostervej en lang række boliger 

der ikke har nogen direkte tilknytning til Sukkerfabrikken på grund af den befærdede hovedfærdselsåre ind til Stege. 

Mod øst ligger det relativt nyetablerede boligområde Vejerboderne, med 27 boliger.  

 

 
68 Kystdestination Møn, 2014, Potentialeplan for kystdestionationen Møns Klint 
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Figur 3: Oversigt over de nærmeste naboer til Sukkerfabrikken Møn, udtræk fra BBR. Kilde Bygnings og Boligregisteret, www.bbr.dk 

Vejerboderne er et to etageres byggeri, der primært orienterer sig mod kysten og mod udsigten ind over Stege by og 

havnen. Byggeriet har vejadgang via sukkerfabrikkens arealer og er mod kysten afgrænset af en offentlig sti langs 

vandet. 

 

 

Figur 4: Skråfoto der viser bebyggelsen ved Vejerboderne og den offentlige sti langs kysten. Kilde: SDFE Skråfoto. 

Bebyggelsen mod vest og syd består af en ældre bebyggelse, der er opstået, i takt med at sukkerfabrikken er vokset. 

Det er derfor mere traditionelle boligbebyggelser, der har karakter at et lidt tættere bebygget boligområde. 

http://www.bbr.dk/
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Figur 5: Skråfoto der viser bebyggelsen vest og syd for Sukkerfabrikken. Kilde: SDFE Skråfoto. 

11.3.2 Erhvervsliv 

Der er i området en eksisterende virksomhed i form af Møens Tømmerhandel A/S (XL Byg), der deler vejadgang med 

sukkerfabrikken mod vest og har en selvstændig vejadgang nær broen over kanalen mød øst. Tømmerhandlen er di-

sponeret med en større oplagsplads i den sydvestlige del, op mod Kostervej og sukkerfabrikken. Tømmerhandlen har 

for nyligt overtaget en mindre erhvervsejendom helt op af sukkerfabrikkens areal, og der er således vejadgang til 

denne fra vest gennem sukkerfabrikken, ligesom der er vejadgang til Sukkerhavnen herfra. Selve den mere kundeori-

enterede del af tømmerhandlen har vejadgang fra øst, hvor også butik og parkering er placeret.  

 

 

Figur 6: Skråfoto der viser Tømmerhandlen øst for Sukkerfabrikken. Kilde: SDFE Skråfoto. 
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11.3.3 Turisme på Møn og rekreative forhold 

Møn er en af Danmarks førende turistdestinationer. Med Møns Klint som fyrtårn tiltrækker øen hvert år hundrede tu-

sinder af feriegæster. Der er masser af oplevelsestilbud indenfor vild natur, kulturhistorie og aktiv ferie, og Møn er ud-

nævnt til UNESCO Biosfæreområde og Dark Sky område. 

 

Vordingborg Kommune havde ca. 400.000 overnatninger i kommunen i 2019 fordelt på feriehusudlejning, hoteller og 

feriecentre, campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne69.  

 

Herudover estimeres det, at der var ca. 70.000 overnatninger via AirBnB og Bed & Breakfast70. Udover de registrerede 

overnatninger kommer brug af eget sommerhus, famillie-/vennebesøg mv. Der har fra 2008 til 2019 været en be-

grænset stigning i antallet af kommercielle overnatninger på 20.000, svarende til ca. 5 %. Ser man på overnatningerne 

i 2019 fordelt på nationaliteter var omkring halvdelen af overnatningerne udenlandske og ca. 1/3 af de udenlandske 

overnatninger udgør tyskere.  

 

Udover de knap 400.000 årlige overnatninger skønnes det, at Møn hvert år besøges af ca. 400.000 dagsturister. Ud af 

de 400.000 kommercielle overnatninger i 2019 udgør næsten halvdelen eller 48% overnatninger i feriehuse. I 2019 var 

der i Vordingborg Kommune 4.565 feriehuse, hvoraf de 509 huse var til udlejning. Det er disse 509 huse, der genere-

rer 48% af det samlede antal kommercielle overnatninger i kommunen.  

 

Turismeforbruget i Vordingborg Kommune er opgjort til 860 mio. kr. i 2018. Sydsjælland Turistforening bruger en 

tommelfingerregel, der siger, at forsigtig estimeret kan omkring 80 % af turismeopgørelserne i kommunen henføres til 

turismen på Møn svarende til 690 mio. kr. Turismeforbruget fordeler sig med 47% på deciderede turismeprodukter i 

form af overnatning, restaurant, lokal transport, rejseservice, lystbådehavne samt kultur og forlystelser. 36 % forbruges 

i detailhandelen, herunder føde- og drikkevarer samt benzin. De sidste 17 % er opgjort som ”andre produkter”. 

11.3.3.1 UNESCO Biosfæreområde 

Møn Biosfære byder på 450 kvadratkilometer unik og artsrig natur på land og i vandet samt på en uforstyrret natte-

himmel. Udpegningen som UNESCO Biosfære-område hylder den mønske natur som værende i verdensklasse, og 

anerkender den indsats, de lokale yder for at udvikle samfundet i samspil med naturen. Biosfæren er det rum, der om-

giver os med alle levesteder og arter på land, i vandet og i luften. Biosfæren er vores fælles eksistensgrundlag, og vi 

har et særligt ansvar for at værne om den. Af alle UNESCO programmer er biosfæreområder de steder, der lægger 

mest vægt på mennesker i samspil med naturen.  

 

Bevarelsen af den eksisterende biologiske og kulturelle mangfoldighed er en af de centrale funktioner i biosfærepro-

grammet. Jf. grundlaget for Møn Biosfære skal Møns Klint som nationalt naturikon og de gode muligheder for bad-

ning, svømning, vandring, cykling, ridning, kajakroning, paraglidning, vindsurfing, lystfiskeri og stjerne-kik videre udvik-

les med f.eks. udbygning af overnatningsmuligheder, handel og service, miljøvenlige alternativer til biltransport og en 

forlængelse af turistsæsonen. Disse oplevelser skal udvikles i takt med naturens behov, så de ikke slider på områderne 

eller skader dyre- og plantelivet71. Sukkerfabrikken Møn vil med etableringen af stranden og badeanstalten omgivet af 

pælehusene bidrage til at sikre dette således, at aktiviteter i vandet afstemmes med omgivelserne. 

 

 
69 Vordingborg Kommune. (2021a). Infrastrutur og logistikplan - Møn. 
70 Møn Sydsjælland Turistforening. (2019). Årsberetning 2019. 
71 Vordingborg Kommune. (2018c). Grundlag for UNESCO udpegningen af Møn biosfæreområde. 
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11.3.3.2 Camønoen 

'Camønoen' er en 175 km lang vandre- og cykelrute på Møn, Nyord og Bogø. Ruten er populær blandt vandre- og 

cykelentusiaster, da der formidles kontakt til både naturen og de lokale beboere72. I velkomstcenteret på Møns Mu-

seum i Stege kan vandrere begynde turen, og langs ruten er der placeret ni camønopauser, hvor vandrere kan hvile. 

Projektområdet er beliggende langs Camønoen på Museumsetapen mellem Jordbassinerne og Mølleporten.  

 

 

Figur 7: Kort over Camønoen med Sukkerfabrikken Møns omtrentlige placering vist med en rød cirkel. Kilde: www.camøno.dk. 

 

Sukkerfabrikken vil i fremtiden udgøre et støttepunkt på ruten og bidrage til udviklingen af Camønoen med sit eget 

velkomstcenter. Lanceringen af Camønoen har været positiv for turismen på Møn og i Vordingborg Kommune. Det 

vurderes, at mere end 15.000 personer gik på Camønoen i 2019. Selvom ’Camønoen’ er taget i brug, er den fortsat 

under udvikling med nye shelterpladser langs ruten, vandposter og mødepunkter. Camønopauser skal tilbyde læ, ly, 

sanitære faciliteter og nærhed til overnatning og kulturhistorie, hvilket i høj grad understøttes af Sukkerfabrikken Møn. 

11.3.3.3 Dark Sky 

Dark Sky er et fænomen, som gør det muligt at se en klar stjernehimmel, hvilket er muligt på Møn, da det ligger langt 

væk fra byens forstyrrende lys, så stjernehimlen står tydeligere frem her end andre steder. I en Dark Sky Park er natte-

mørket således beskyttet mod lokal lysforurening. Se kapitel 8 om landskab. VisitMøn har identificeret syv steder på 

Møn med særligt god mulighed for et uforstyrret udsyn til nattehimlen:  

 

• Aborrebjerget 

• Nyord fugletårn  

• Jydelejet 

• Liselund Slotspark 

• Hyldevang 

• Kongsbjerg 

• Hunosøen 

 
72 Camønoen.dk. (Oktober 2020). Camønoen. 
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Flere udbydere tilbyder også Dark Sky guidede ture på Møn. Sukkerfabrikken ligger ikke indenfor et område der er 

særligt egnet i forhold til Dark Sky, hvorfor dette primært skal oplever andre steder på Møn, hvor man er væk fra lys-

forureningen som Stege By naturligt bidrager med. 

11.4 Vurdering af konsekvenser i anlægsfasen 

Der vurderes i forhold til projektets anlægsfase på brugen af de tilgrænsende områder, særligt i relation til boligområ-

det Vejerboderne og på de rekreative muligheder.  

 

Boligområdet Vejerboderne vil blive påvirket med støj i anlægsfasen, hvilket i forhold til menneskers sundhed er nær-

mere vurderet i kapitel 12 om menneskers sundhed. I forhold til brugen af arealer i området vil der være gener i form 

af anlægstrafik og byggeaktivitet med en intensitet svarende til byggetakten. Hvis byggeriet realiseres over en kort 

årrække, vil aktiviteten være mere intensiv, men samtidigt relativt begrænset i sin udstrækning. Hvis projektet realise-

res over en længere årrække, vil intensiteten og generne være mindre, men med en længere påvirkning. Påvirkningen 

fra anlægsarbejdet vil være lig den, der opleves i tilknytning til en lang række af de byudviklingsprojekter, der kendes 

rundt om i Danmark. Dette vil være en gene, men det vil ikke betyde, at man er nødt til at opgive den nuværende 

brug af området til beboelse og erhverv, hvorfor påvirkningen vurderes at være moderat. 

 

Påvirkningen vil udover anlægsarbejdet påvirke vejadgangen til Vejerboderne og delvist til tømmerhandlen og den 

rekreative brug af området. Vejadgangen vil blive opretholdt, selv om den vil skulle deles med anlægstrafik, og bru-

gen af stisystemer vil også blive opretholdt, men der vil være en anden oplevelse når man bevæger sig igennem om-

rådet. Da vejadgangen i det signalregulerede kryds etableres som noget af det første, vil forholdene blive forbedrede 

allerede i anlægsfasen. Påvirkningen på trafik og rekreative interesser vurderes at være mindre. 

11.5 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

I forhold til projektets driftsfase vurderes der på de miljøafledte effekter på naboer og erhvervsliv, særligt mulighe-

derne for fortsat anvendelse af fast ejendom ift. støj, støv, færdsel, samt på sociale interaktioner form af rekreative for-

hold og beskæftigelse og bosætning på Møn. Der vurderes derfor på følgende emner: 

 

• Fremkommelighed 

• Brug af tilgrænsende områder og indblik  

• Rekreative interesser (forbedrede muligheder for sociale interaktioner og ophold) 

• Beskæftigelse og bosætning 

11.5.1.1 Fremkommelighed 

I forhold til påvirkningen af fremkommeligheden fra projektet Sukkerfabrikken Møn, er der i bilag 2 lavet beregninger 

af de trafikale påvirkninger i nærområdet og på statsvejnettet. Der er desuden beregnet på kapaciteten i relevante 

kryds. 

 

Trafikalt er projektet og området indrettet, så det sikres, at der ikke er en reduceret tilgængelighed, samtidigt med at 

der i projektudformningen har været fokus på, at trafikken kan afvikles med den fornødne kapacitet ind til Stege såle-

des, at der ikke sker en situation, hvor man holder unødigt i kø, hvilket ville kunne præge oplevelsen af ankomsten til 

Stege. I forhold til trafiksikkerhed er selve området gennem sin disponering og selve udbygningen med signalregule-

ring med til at fastholde og forbedre en hensigtsmæssig trafiksikkerhedsmæssig situation. 

 

De udførte konsekvensberegninger for trafikafviklingen i nærområdet, i form af kapacitetsberegninger viser, at trafik-

ken kan afvikles tilfredsstillende, også i højsæsonen. Den vejgren med det største belastningsgrad vil være Lendemark 
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Hovedgade, hvor trafikken vil blive afviklet med en belastningsgrad på 0,60, hvilket er langt under den ”maksimalt til-

rådelige” belastningsgrad på 0,8. Afvikling af trafikken i signalanlægget rummer mulighed for at opnå en tilfredsstil-

lende grad af flow, gennem justering og programmering. Samlet set vurderes påvirkningen på fremkommeligheden 

og trafiksikkerheden af være ubetydelig. 

11.5.1.2 Brug af tilgrænsende områder og indblik 

Vurderingen af påvirkningen af de tilgrænsende områder og indblik fra Sukkerfabrikken Møn tager udgangspunkt i, at 

der skal ske en vurdering af indvirkningerne på menneskers brug af materielle goder og indvirkningerne på menne-

sker ved deres brug af de materielle goder. Derimod skal der ikke ske en vurdering af planens indvirkning på formue-

værdien af materielle goder i form af økonomi, hvilket svarer til den forståelse af udtrykket ”materielle goder” i VVM-

direktivet, som har fundet udtryk i EU-domstolens dom af 14. marts 2013 i sagen C-420/11, Jutta Leth. Selve vurderin-

gen af påvirkningen inddrager her særligt indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning (det geografiske 

område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt). 

 

Med hensyn til forringelse af udsigt har det umiddelbart formodningen imod sig, at en sådan gene nødvendigvis skal 

kvantificeres. Dog vil f.eks. oplevelsen af et værdifuldt landskab som Stege Bugt efter omstændighederne kunne ud-

gøre et materielt (naturskabt) gode, hvorfor dette vurderes i det følgende.  

 

Der inddrages varigt ca. 200 meter af den eksisterende nordvendte kyst, der suppleres med en ny badestrand, der 

mod den nærmeste bebyggelse mød øst afsluttes med en ny stenhøfde. Der vil fortsat være offentlig adgang langs 

kysten i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 1. 

 

Udsigten fra de nærmeste naboejendomme ved Vejerboden vil i et vist omfang få ændret deres udsigt mod nord ud i 

Stege Bugt. Dette vil ske ved, at etableringen af pælehusene på vandet og af stranden mod vest vil medføre en æn-

dring i oplevelsen af kystlandskabet.  

 

Det vil dog fortsat være muligt at se ud over Stege Bugt, og der vil være en klar adskillelse mellem områderne tilhø-

rende ejendommene på Vejerboderne og selve den bynære strand. Oplevelsen vil fortsat være præget af, at der er 

offentlig adgang via stisystemer, men der vil forventeligt være en mindre forøgelse i trafikken på stien rundt om Vejer-

boderne.  
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Figur 8: Illustration af den begrænsede udsigt mod nord fra Vejerbodeen, hvor de nærmeste boliger vil få ændret deres oplevelse af kystlandskabet. 

Udsigtsbegrænsningen er angivet med rødt 

Det er ikke kun selve oplevelsen fra ejendommene på Vejerboden, der påvirkes også etableringen af ferieboligbebyg-

gelsen vil medføre en ændring i indsigt til selve området på grund af højden. Selve samspillet er der redegjort nær-

mere for i kapitel 8 om landskab. Oplevelsen af det nye byggeri fra Vejerboden vil ske fra øst og ikke i selve udsigtslin-

jen fra ejendommene. Boligerne er primært orienteret mod øst og nord, og beboerne i boligerne vil fortsat kunne 

opleve en vis grad af uforstyrrethed fra bebyggelsen bagved, selv om den vil ændre oplevelse udefra og mod vest.  

 

 

Figur 9: Illustration af samspillet mellem Vejerboden og det nye ferieboligbyggeri, her markeret med rødt. Det ses, at der vil være et vist indkig herover 

bebyggelsen fra vest. 
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I forhold til etablering af ferieboliger på de to eksisterende siloer vil det samme gøre sig gældende. Der vil være tale 

om en høj grad af indkig fra vest mod øst, hvilket primært er til selve ankomstområdet i boligbebyggelsen langs Ve-

jerboden, og i mindre grad til bebyggelsens udsigts- og opholdsarealer, der er vendt mod øst og nord.  

 

 

Figur 10: Illustration af samspillet mellem Vejerboden og ferieboligerne på siloerne. Der vil være en stor grad af indkig fra vest mod øst. 

Samlet set vurderes det, at der med udformningen af projektet og særligt den skarpe afgrænsning mod nabobebyg-

gelsen, samt det forhold at kun en del af kystlandskabet ud for boligerne påvirkes, vil være indbliksgener, men ikke 

påvirkninger, der betyder, at områderne kan benyttes på en anden måde end ved de eksisterende forhold. Dette 

sammenholdt med, at kun en mindre kreds af personer påvirkes, resulterer i, at påvirkning fra Sukkerfabrikken Møn på 

brug af tilgrænsende områder og indblik vurderes at være moderat. 

11.5.2 Rekreative interesser (forbedrede muligheder for sociale interaktioner og ophold) 

Sukkerfabrikken Møn vil påvirke de rekreative interesser gennem ændringer i adgangsforhold og ændrede oplevelser 

og opholdsmuligheder i den bynære del af området, samt gennem introduktionen af nye rekreative muligheder by-

nært.  

 

I Vordingborg Kommuneplan er der udpeget fire friluftsområder på Møn, som byder på naturoplevelser og rekreation 

i både skove, på strande og langs kyster. Udpegningen af friluftsområder tager udgangspunkt i områder, hvor land-

skab og natur rummer store oplevelsesværdier og er robust nok til rekreativ udnyttelse. Sukkerfabrikken Møn ligger 

nord for friluftsområdet ved Stege Nor, men vil i høj grad orientere sig mod den bynære del af kysten mod Stege 

Bugt. 
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Figur 11: Illustration af Sukkerfabrikken, vist med en rød cirkel, i forhold til de udpegede friluftsområder og vandrestier. Kilde Kommuneplan 2018 

Vordingborg Kommune. 

 

Projektområdet anvendes ikke som sådan til friluftlivsaktiviteter i dag, men bruges til at passere, når man bevæger sig 

gennem området mellem Stege by og naturområdet ved jordbassinerne.  

 

Sukkerfabrikken vil tilføre området en ny bynær strand, som vil supplere den eksisterende mindre badestrand i Stege. 

Der stilles høje krav til badevandskvaliteten og badeområderne både igennem EU's Direktiv for badeområder og ba-

devand samt bekendtgørelsen om badeområder og badevand (BEK nr. 917 af 27/06/2016) og Blå Flag i regi af Frilufts-

rådet. Stranden vil fungere som en attraktion for turister, men vil også bidrage til de rekreative muligheder for befolk-

ningen i nærområdet. Derfor er kvaliteten af stranden høj, og indretningen af stranden tilsigter, at besøgende får en 

god oplevelse til trods for, at der ikke naturligt kan eksistere en egentlig badestrand på lokaliteten. Her vil også bade-

anstalten og de tilhørende faciliteter bidrage til en oplevelse af kvalitet. Ligeledes findes der langs strandene og ky-

sterne vigtige arter og naturtyper, som vi skal værne om.  

 

I forhold til adgang for handicappede til de rekreative funktioner vil projektet med sine forbedrede adgangsmulighe-

der, samt etablering af ramper til strand og badeanstalt bidrage til, at der i området bliver en forbedret tilgængelig-

hed for flere brugergrupper, herunder personer med et mobilitetshandicap. Den øgede tilgængelighed vil bidrage til, 

at denne personkreds får forbedret deres mulighed for at færdes i det bynære kystområde, og de vil få adgang til 

vandet på en måde, der ikke eksisterer i dag. 

 

Med Vordingborg Kommunes turismesatsning, herunder nye initiativer inden for den såkaldte ”Blå turisme”, er ufor-

styrretheden under stærkt pres flere steder på Møn. Sukkerfabrikken Møn vil med sit afgrænsede bynære aktivitets-

område, i form af badeanstalt og strand samt det afskærmede vandområde mellem pælehusene, bidrage til forbed-

rede rekreative muligheder af høj kvalitet, samtidigt med at der sikres en fortsat uforstyrrethed i de nærmeste 
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naturområder i tråd med Biosfære tankegangen. Samlet set vurderes påvirkningen på de rekreative interesser at være 

moderat positiv. 

11.5.3 Beskæftigelse og bosætning 

Sukkerfabrikken Møn vil påvirke beskæftigelse og bosætning i form af udvikling af turismen på Møn og udvidelse af 

overnatningskapaciteten samt etablering af et nyt byområde i Stege med nye boliger og centerfunktioner, der ændrer 

bosætningsmulighederne.  

 

Sukkerfabrikken Møn vil med projektets tilgang til naturen som ressource og integrationen med det omgivende by-

samfund i høj grad bygge på forbedrede muligheder og fastholdelse af bosætning på Møn og i Stege, samt et mere 

forskelligartet erhvervsliv, der kan bidrage til mere aktivitet året rundt, og som kan understøtte turismen.  

 

Med 500 ferieboliger, med en forventet gennemsnitlig belægning på ca. 2000 gæster, øges antallet af ferieboliger til 

udlejning på Møn betragteligt, hvilket vil øge antallet af årlige kommercielle overnatninger. Sukkerfabrikken Møn ska-

ber arbejdspladser i turisterhvervet ved den daglige drift, mens flere overnattende gæster på øen fremmer hele øens 

lokale erhvervsliv herunder restauranter, butikker, museer, sport og adventureaktiviteter, kunsthåndværk mv. Særligt 

ankomstcenteret med detailhandel, oplevelser og restauranter vil bidrage til at understøtte turismen. Som et særligt 

element vil etableringen af vandland og wellnessaktiviteterne bidrage med noget unikt til turismen på Møn og der-

med diversificeringen i turismeindsatsen i tråd med den overordnede strategi for turismen på Møn og i Sydsjælland. 

 

Udover at øge overnatningskapaciteten på Møn og skabe flere arbejdspladser vurderes Sukkerfabrikken Møn at kunne 

virke som et væsentligt støttepunkt for friluftslivet langs Camønoen og i Stege. Sukkerfabrikken Møn etableres med en 

række stisystemer gennem grønne kiler med offentlig adgang og medvirker til at sikre adgang til kyst og strand med 

en samlet bynær naturoplevelse. Især samspillet mellem kulturarven og naturoplevelser forventes at være en vigtig 

del af Sukkerfabrikken Møns attraktionsværdi. Derfor vil projektet understøtte udviklingen af turismen i Stege og i for-

hold til samspillet med naturen, som er en vigtig del af Strategien for udvikling af turisme på Møn. Sukkerfabrikken 

Møn vil med sit fokus på integration og forbedring af naturen i form af bevaret beplantning og forbedrede levesteder 

være i overensstemmelse med og understøtte Møn som Biosfæreområde. Sukkerfabrikken Møn indskriver sig dermed 

som et element i den samlede markedsføring af mangeartede oplevelsesmuligheder på Møn, og bidrager til at udvide 

overnatningsmulighederne og give øget opmærksomhed på markedet for turistoplevelser baseret på natur og kultur. 

 

På grund af det store antal overnattende gæster som Sukkerfabrikken Møn vil kunne rumme, og udformningen af 

området, som understøtter Møn biosfæreområde, Dark Sky, Camønoen og et aktivt friluftsliv vurderes påvirkningen 

på turisme og friluftsliv at være positiv. Påvirkningen på beskæftigelse og bosætning vurderes at være moderat posi-

tiv. 

  



 

 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10411947 

Dokument ID: 3AHPHDURRWH3-1949297691-261 

Udarbejdet af: RAHO Kontrolleret af: OLRK Godkendt af: RAHO 
128/176 

12 Menneskers sundhed 

Kapitlet beskriver påvirkningen af menneskers sundhed i forbindelse med etablering og drift af Sukkerfabrikken Møn i 

Stege. Påvirkningerne af menneskers sundhed beskrives i forhold til påvirkninger i forbindelse med ændret anvendelse 

af kortlagte arealer og i forbindelse med støj og vibrationer. I beskrivelsen af effekter på menneskers sundhed inddra-

ges derfor vurderinger fra flere af de øvrige kapitler, hvor dette er relevant i forhold til de indirekte påvirkninger i form 

af rekreative interesser, lys, jordforurening og støj.  

 

Vurderingerne af befolkningens sundhed tager udgangspunkt i WHO’s brede sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke 

kun handler om svækkelse og sygdom, men også om livskvalitet generelt. Psykisk og socialt velbefindende spiller en 

vigtig rolle for de processer og forhold, der skaber, udvikler og fastholder sundhed hos det enkelte menneske, i grup-

per og i samfundet. WHO vurderer dermed også, at generelle socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige vilkår i 

samfundet påvirker vores sundhed. 

12.1 Metode 

Påvirkningen af menneskers sundhed vurderes på baggrund af de miljøpåvirkninger, som projektet medfører. Sund-

hed er mere end fravær af sygdom. At være sund handler om at have det godt både fysisk, psykisk og socialt. Det 

handler om at have evnen til at udnytte sit potentiale og mulighederne for at leve et godt og meningsfuldt liv. Beskri-

velser og vurderinger er foretaget på de parametre, som kan blive påvirket af projektet, og som samtidig kan have 

konsekvenser for befolkning og menneskers sundhed på baggrund af beskrivelser og vurderinger i de relevante fag-

kapitler i denne miljøkonsekvensvurdering.  

 

Forskningsresultater viser, at støj kan påvirke vores helbred. Effekterne optræder ved forskellige støjniveauer, og gra-

den af effekterne er i de fleste tilfælde også afhængige af den tid, den enkelte er eksponeret. Støj, som forstyrrer nat-

tesøvnen, vurderes at have langt større helbredsmæssige effekter end støj om dagen. Ifølge Verdenssundhedsorgani-

sationen WHO73 kan støj give søvnforstyrrelser.  

 

Støj ændrer søvnmønstret i retning af flere opvågninger og kortere perioder med dyb søvn. Dette har igen indflydelse 

på vores sundhed og velvære. Ifølge WHO kan støj også øge risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb. Hos men-

nesker, der udsættes for en vedvarende støjbelastning, er der målt forhøjet blodtryk og puls samt øget produktion af 

stresshormoner. Oplevelsen af støj er forskellig, men mange mennesker oplever støj som generende. 

 

Den følgende figur viser bl.a., at generelle socioøkonomiske-, kulturelle og miljømæssige forhold påvirker befolknin-

gens sundhed. Denne rapport beskæftiger sig blandt andet med de afledte miljømæssige konsekvensers påvirkning af 

menneskers sundhed. 

 

 
73 WHO Guidelines for community noise, 1999 
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Figur 12.1. Skematisk fremstilling af forhold der påvirker vores sundhed74. 

 

Hvert niveau (lag) i figuren viser lag af sundhedsdeterminanter (faktorer), der alle bidrager til at afgøre et menneskes 

sundhedstilstand. En vigtig pointe hos Dahlgren og Whitehead er, at sundhed er en af flere faktorer, der bidrager til 

livskvalitet hos mennesker. 

 

Midt i figuren står det enkelte menneske. Alder, køn, fysiske egenskaber og gener påvirker menneskets sundhed, og 

det er i stor grad uforanderligt. Men omkring dem er der påvirkningsfaktorer, som teoretisk kan ændres gennem poli-

tiske beslutninger. Det første niveau beskriver individuelle adfærdsfaktorer som for eksempel motion og rygning. Det 

andet niveau omfatter en gensidig påvirkning i samspillet mellem enkeltmennesker og mellem enkeltmennesker og 

deres miljø.  

 

I det tredje niveau findes menneskers evne til at varetage egen sundhed påvirket af leve- og arbejdsvilkår, madforsy-

ning og tilgang til nødvendige varer og tjenester. Det yderste niveau, som påvirker befolkningens sundhed, består af 

de økonomiske, kulturelle og miljømæssige forhold, som råder i samfundet. 

 

Denne sammenfattende tilgang til menneskers sundhed er særlig relevant i forbindelse med fastsættelse af støjgræn-

ser hvor der er tale om en afvejning mellem de virkninger, støjen har på mennesker, og samfundsøkonomiske hensyn.  

 

Det betyder, at de vejledende grænseværdier svarer til et støjniveau, hvor det kan forventes, at 10 - 15 % af befolknin-

gen vil angive som stærkt generet af støjen. Ved lavere støjniveauer vil denne andel være mindre, og ved højere støj-

niveauer vil en større andel af befolkningen føle sig stærkt generet. Grænseværdierne har samtidig til hensigt at be-

skytte befolkningen mod negative helbredseffekter75. For en række grænseværdier indgår desuden, at der er fastsat 

forskellige grænseværdier for forskellige områdetyper og arealanvendelser. Her lægges det til grund, at følsomheden 

over for støj er forskellig, og det samfundsøkonomiske hensyn afvejes mod miljøhensynet.  

 

 
74 Dahlgren og Whitehead, 1991 
75 https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/hvad-betyder-de-vejledende-graensevaerdier/ 

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/hvad-betyder-de-vejledende-graensevaerdier/
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Miljølovgivningen, herunder grænseværdierne for støj, sikrer således ikke alle mod støjgener, og de kan heller ikke 

give sikkerhed for, at støjen ikke kan høres. Selvom grænseværdierne er overholdt, er det meget sandsynligt, at nogle 

mennesker vil opleve støjen som generende, evt. stærkt generende. På den anden side betyder grænseværdierne, at 

de fleste mennesker oplever støjen som mindre generende eller ikke generende. 

12.2 Lovgrundlag  

Vordingborg Kommunes sundhedspolitik beskriver både målsætninger for hverdagslivet og for det nære sundheds-

væsen. For hverdagslivet er der sat fem mål, herunder at anvende kommunens rige natur som et strategisk redskab til 

sundhedsfremme76. Herudover udgør Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, grundlaget for vurderingerne77. Ligele-

des udgør Branchebeskrivelse for sukkerfabrikker og tilhørende saftstationer78 et grundlag for vurderingerne af påvirk-

ningen fra jordforurening. 

12.3 Eksisterende forhold 

Projektområdet består i dag af Sukkerfabrikken i Stege med tilhørende arealer, der primært består af de tidligere are-

aler til aflevering af roer, herunder roeramperne og bassinerne mod nord og så selve Sukkerfabrikken mod syd. 

 

Sukkerfabrikken Møn ligger omgivet af nabobeboelse mod vest, syd og øst. Mod vest ligger der tre ejendomme i 

umiddelbar tilknytning til sukkerfabrikkens centrale område, og yderligere otte ejendomme vest for det område, der 

udlægges til parkering, og hvor der i dag er en legeplads. Mod syd ligger der syd for Kostervej en lang række boliger, 

der ikke har nogen direkte tilknytning til sukkerfabrikken på grund af den befærdede hovedfærdselsåre ind til Stege. 

Mod øst ligger det relativt nyetablerede boligområde Vejerboden med 27 boliger.  

 

 

Figur 12.2. Oversigt over de nærmeste naboer til Sukkerfabrikken Møn, udtræk fra BBR. Kilde Bygnings og Boligregisteret, www.bbr.dk 

 

 
76 Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik 2018, https://www.vordingborg.dk/media/5yulb250/politik-for-sundhed-111018.pdf 
77 Miljøstyrelsens vejledninger om støj: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/ 
78 Branchebeskrivelse for sukkerfabrikker og tilhørende saftstationer, Videnscentre for Jordforurening, Teknik og Administration Nr. 1 2013, 

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4182/Branchebeskrivelse%20Sukkerfabrikker.pdf 

http://www.bbr.dk/
https://www.vordingborg.dk/media/5yulb250/politik-for-sundhed-111018.pdf
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4182/Branchebeskrivelse%20Sukkerfabrikker.pdf
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Vejerboden er et to etageres byggeri, der primært orienterer sig mod kysten og mod udsigten ind over Stege by og 

havnen. Byggeriet har vejadgang via sukkerfabrikkens arealer og er mod kysten afgrænset af en offentlig sti langs 

vandet. 

 

Bebyggelsen mod vest og syd består af en ældre bebyggelse, der er opstået i takt med, at sukkerfabrikken er vokset. 

Det er derfor mere traditionelle boligbebyggelser, der har karakter af et lidt tættere bebygget boligområde. 

 

Stege Sukkerfabrik var i drift i perioden 1884-1989, hvor der blev produceret sukker primært på basis af sukkerroer fra 

Møn. En rapport fra Videnscenter for Jordforurening redegjorde i 2013 for risikoen for udvikling af metangas (losse-

pladsgas) i jordbassinerne fra de tidligere sukkerfabrikker. Udviklingen af metangas stammer fra nedbrydning af plan-

terester, der er blevet deponeret i jordbassinerne sammen med afvasket jord fra sukkerroerne.  

 

 

Figur 12.3. Stege Sukkerfabrik. Foto fra 1936-1939. ”Danmark set fra luften”. Det Kongelige Bibliotek. Her ses, at store dele af det, der i dag er land, 

oprindeligt var en del af søterritoriet, og over tid er blevet opfyldt med materiale fra sukkerproduktionen. 

Region Sjælland igangsatte derfor i 2018 en omfattende undersøgelse af de tidligere jordbassiner på sukkerfabrikken i 

Stege. Undersøgelserne har vist tilstedeværelse af op til 80 % metangas, og at der fortsat produceres gas i de gamle 

jordbassiner. Undersøgelserne er fortsat i 2020 med sigte på at afgrænse de gaspåvirkede arealer og vurdere størrel-

sen og evt. transport af den producerede metangas. 

12.4 Vurdering af konsekvenser i anlægsfasen 

I forbindelse med etablering af Sukkerfabrikken Møn vil der opstå støj. Støjen stammer fra kørsel med anlægsmaski-

ner, nedbringning af pæle og trafik til og fra projektområdet. Støjen fra anlægsarbejdet vil variere både i løbet af 
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dagen og mellem arbejdets faser. Samtidig kan arbejdet give anledning til mærkbare vibrationer. Anlægsstøjen og 

vibrationerne er beskrevet i bilag 3 om støj. 

 

Anlægsaktiviteterne vurderes at kunne have en påvirkning på menneskers sundhed i form af påvirkninger fra støj, støv 

og vibrationer. Der redegøres i det følgende for påvirkningerne, og der vurderes på en potentiel påvirkning af men-

neskers sundhed, blandt andet med afsæt i beregninger gennemført i bilag 3. 

 

Risikoen for gener er størst, når anlægsaktiviteterne foregår tæt på områder, hvor mennesker bor og opholder sig. I 

anlægsfasen er det i projektbeskrivelsen fastlagt, at anlægsarbejder kun vil foregå i dagtimerne.  

 

Ved vurdering af støj fra anlægsarbejder i dagtimerne (kl. 07 – 18) forholder man sig til, at det er almindelig praksis i 

Danmark, at støj, der overstiger 70 dB(A) i dagtimerne, anses for at være væsentlig støj. I alle øvrige tidsrum anses 

støj, der overstiger 40dB(A), for at være væsentlig støj. WHO’s Guidelines for Community Noise fra 1999 angiver, at 

det udendørs støjniveau dag og aften ikke bør overstige 55 dB(A) på årsbasis, hvis væsentlige støjgener skal forebyg-

ges79. I natperioden anbefaler WHO, at støjniveauet på årsbasis indendørs i soverum med lukkede vinduer ikke over-

stiger 30 dB(A).  

 

Hvis det skal være muligt at sove for åbne vinduer, bør støjniveauet på årsbasis udendørs om natten ikke overstige 45 

dB(A). I 2009 har WHO for EU gennemført et studie80, der anbefaler, at udendørs støjniveauer om natten på årsbasis 

(Lnight, outside) ikke permanent bør overstige 40 dB(A). I en overgangsperiode anbefales det fortsat at anvende 55 

dB(A) på årsbasis. Justeringen af anbefalingen skyldes, at der ved støjbelastninger over dette niveau er dokumentation 

for helbredseffekter i form af søvnforstyrrelser og afledt øget risiko for stressrelaterede hjerte/karsygdomme. 

 

Alle undersøgelser af mulige sammenhænge mellem støj i miljøet og helbredseffekter er baseret på langtidsudsæt-

telse for støjen. Der er ved langtidsudsættelse kendte sammenhænge mellem trafikstøj og helbredseffekter, men ikke 

for støj fra midlertidige aktiviteter, f.eks. relativt kortvarende anlægsarbejde. Støjgrænserne for anlægsarbejder kan 

dog ikke direkte sammenlignes med WHO’s anbefalinger, da WHO benytter et middel over et år, mens de danske 

grænser er et middel over langt kortere tidsrum.  

12.4.1 Sundhedsmæssige konsekvenser for naboer 

Anlægsarbejdet gennemføres over en periode på flere år, men aktiviteterne og støjniveauet vil variere. Bygge- og an-

lægsarbejdet vil jf. projektbeskrivelsen og de deri beskrevne hensyn til naboer, gennemføres i dag- og aftentimerne. 

Nye bygninger etableres med pælefundamenter, der i værste fald skal nedrammes. I alle tilfælde skal grænseværdien 

på 70 dB(A) overholdes ved boliger i nærheden. 

 

I bilag 3 er der regnet på støjpåvirkningen ud fra en worst case situation for at anskueliggøre, hvad støjeffekterne ved 

naboerne potentielt kan være. I beregningerne for anlægsstøjen i hele området er der derfor taget udgangspunkt i 

den mest støjende metode, der vurderes at være pælenedramning. Der er i bilaget udført optælling af antal støjbela-

stede boliger over 70 dB, hvilket er opgjort i tabellen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 
79 Guidelines for Community Noise, edited by Birgitta Berglund , Thomas Lindvall, Dietrich H Schwela, World Health Organization, 1999 
80 WHO 2009, Night noise guidelines for Europe 
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Optælling af støjbelastede boliger 

 Antal boliger > 70 dB* Antal boliger > 80 dB* 

Nord 5 0 

Vest 6 0 

Øst 22 12 

*: Inklusiv 5 dB impulstillæg. 

 

Beregningerne i bilag 3 viser, at der vil være boliger, som potentielt kan blive belastet med støj fra nedramning af 

pæle på op til 96 dB. De største overskridelser ses ved nedramning af pæle i det østlige område.  

 

Beregningerne er udført ud fra en worst case situation med pælenedramning i hele området, men da det er en forud-

sætning i projektbeskrivelsen, at grænseværdien på 70 dB(A) skal overholdes, dæmpes støjen ved at benytte alterna-

tive nedbringelsesmetoder. F.eks. dæmper det omkring 10 dB at nedvibrere pælene eller en dæmpning på 15 dB, hvis 

der benyttes silent piling. Der kan også opsættes lokale skærme, som dæmper støjen ved de nærmeste boliger. Da 

antallet af støjbelastede boliger over 70 dB vurderes at være stort, vil det være relevant at benytte de alternative me-

toder for at sikre en reducering af støjen til støjgrænsen på 70 dB i dagtimerne. 

 

Udover nedramning af pæle vil der på selve feriecentrets område kun foregå mindre støjende arbejde, som levering 

af materialer (to lastbiler pr. dag), mindre terrænændringer, etablering af rør og ledninger samt punktfundamenter, 

kranarbejde og aptering af sommerhusene. Denne type anlægsarbejde kan erfaringsmæssigt give støj større end 70 

dB ud til en afstand af ca. 25 meter, og det vurderes derfor, at det almindelige anlægsarbejde ikke vil give væsentlig 

støj til omgivelserne. 

 

Støjen på over 70 dB(A) er ikke konstant over hele arbejdstiden eller i hele anlægsperioden, og derudover flytter an-

lægsarbejdet rundt i området. Det er dermed ikke de samme boliger, der bliver eksponeret for støj i hele anlægsperi-

odens længde. Støjen vil desuden være varierende, og der vil derfor også være perioder med lavere støjpåvirkning 

både over dagen og over hele anlægsfasen. Det er primært boligerne på Vejerboden, som potentielt kan opleve støj-

niveauer over den anbefalede grænse på 70 dB(A) i dagtimerne (hverdage mellem 07-16). 

 

I forbindelse med arbejdet inden for normal arbejdstid vil der være tale om en lang påvirkning med høj intensitet for 

de boliger, der er nærmeste anlægsarbejderne. Anlægsstøjen vil være varierende over dagen og anlægsperioden, og 

således ikke være på op til 70 dB(A) i hele anlægsperioden. Der vil desuden iværksættes tiltag til reducering af støjen. 

Mht. nattestøj vil der ikke være en påvirkning, da der ikke forekommer støjende aktiviteter om natten. Desuden vil an-

lægsarbejdet flytte sig, og det er dermed ikke de samme boliger, der bliver eksponeret i hele anlægsperiodens 

længde. Når der nedbringes pæle, vil der være tale om en kortere påvirkningsperiode for de fleste påvirkede boliger. 

Samlet set vurderes påvirkningen af menneskers sundhed fra støj i anlægsfasen at være moderat, pga. perioden med 

støjgener, men den vurderes ikke væsentlig, da der i projektet er fastsat tidspunkter for at undgå påvirkninger i de 

støjfølsomme tidspunkter af døgnet og støjen fra nedramning af pæle reduceres med forskellige tiltag. 

 

Nedbringning af pæle kan give anledning til overskridelse af grænseværdien for komfort vibrationer i bygninger i en 

afstand på 100-200 meter, mens bygningsskadelige vibrationer kan indtræffe ved ca. 20 meter. Projektbeskrivelsen 

beskriver, at der som en del af anlægsarbejdet vil blive brugt vibrationsmålere, der sikrer, at der ikke sker 
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bygningsskader på naboejendomme. Vibrationerne forventes ikke at give anledning til negative sundhedskonsekven-

ser, men det kan i de perioder, det står på, virke generende for beboerne, og påvirkningen vil være begrænset.  

 

I anlægsfasen vil der ske en forøgelse af trafikmængden på de omkringliggende veje, og som i forvejen har rimelig 

stor kapacitet. Transport af byggematerialer, maskiner og ansatte vil primært ske på de overordnede veje, og forøgel-

sen af trafikken i anlægsfasen vurderes kun i begrænset omfang at påvirke trafiksikkerheden i området, og derved 

sker der en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed. 

12.5 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

I det følgende vurderes projektets påvirkninger i driftsfasen, hvilket knytter sig til områdets ændrede arealanvendelse. 

Herudover redegøres og vurderes påvirkningen af menneskers sundhed som følge af de ændrede støjforhold på in-

fluensvejnettet. De trafikale og støjmæssige beregninger fremgår af bilag 2 og bilag 3.  

12.5.1 Sundhedsmæssige konsekvenser ved ændret arealanvendelse 

Den sundhedsmæssige påvirkning i relation til arealanvendelsen og projektet Sukkerfabrikken Møn er i høj grad koblet 

til områdets tidligere anvendelse og produktionen af sukker gennem forarbejdning af roer.  

På sukkerfabrikkerne og de tilhørende saftstationer, der er forarbejdningsanlæg placeret ude nær roedyrkningsområ-

derne, foregik der afvaskning af sukkerroer med efterfølgende sedimentering af vaskevand indeholdende jord, sten, 

ukrudt, roeblade og andet organisk materiale i blandt andet store sedimentationsbassiner i umiddelbar nærhed af 

virksomhederne. Her blev det sedimenterede materiale, indeholdende store mængder organisk materiale, deponeret, 

enten permanent eller for en sæson ad gangen, hvorefter det blev kørt væk og anvendt til opfyld andre steder.  

 

Ved nedbrydning af store mængder af organisk materiale i et sediment opstår der anaerobe (iltfrie) forhold. Et fæno-

men, der er velkendt fra lossepladser, hvor der er deponeret organisk materiale i form af f.eks. dagrenovationsaffald. 

Når der sker en sådan omsætning af organisk materiale under anaerobe (iltfrie) forhold, vil der som oftest dannes me-

tan og kuldioxid. Det vurderes, at der er risiko for eksplosion, hvis koncentrationen af metan er større end 5 vol. %. 

Dette er nærmere beskrevet i kapitel 13 om jordforurening og risiko. Dette afsnit behandler og vurderer derfor påvirk-

ningen af menneskers sundhed som følge af ændret arealanvendelse og byggeri indenfor de kortlagte arealer. 

 

Jord på kortlagte og områdeklassificerede arealer er omfattet af jordforureningsloven, og jorden herfra vil blive hånd-

teret efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Anlægsarbejdet er derfor tilrettelagt, så der tages højde for den 

konkrete viden om jord- og grundvandsforurening på Vidensniveau 2 og risikoen for overfladenær forurening som 

kontaktrisiko.  

 

Sukkerfabrikken A/S minimerer mængden af jord, der skal graves op og fjernes fra området ved at fundere bygninger 

på punktfundamenter, som bores/skrues ned eller som borede in situ støbte pæle, og med støbt dæk over terræn. 

Den forurenede jord, der identificeres i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejderne, bortskaffes til godkendt 

jordmodtager. På ubefæstede arealer kan der efter aftale med kommunen indbygges 50 cm jord oven på den forure-

nede jord, så der ikke er kontaktrisiko for brugerne af området. 

 

En af de mest effektive metoder til at sikre indeklimaet i bygninger på forurenede ejendomme er ved at bygge huset 

på pæle. Huse bygget på pæle kan have mange udformninger, og anvendes i en lang række tilfælde også for ejen-

domme, som ikke er beliggende på forurenede grunde, grundet geotekniske forhold (ringe bæreevne), skrånende 

terræn, ønske om P-pladser under bygning m.m. 
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Ud fra et forureningsmæssigt synspunkt, er det underordnet om bygningen bygges på fire meter høje pæle eller på 

0,4 meter høje pæle. Det vigtige er, at der ved at løfte bygningen på pæle skabes et frit ventileret hulrum under byg-

ningen således, at der foretages en effektiv afskæring af spredningsvejen fra jordforureningen til indeklimaet. Dette er 

sikret i projektet Sukkerfabrikken Møn, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Hulrummet under bygningen behøver ikke 

at være i terræn, men kan være gravet helt eller delvist ned. F.eks. hvor der etableres garage under bygningerne. Men 

også byggeri på lave pæle kan være gravet ned. Fordelen ved dette er bl.a., at bygningen bliver handicapvenlig, da 

adgang til bygningen vil ske i niveau med det omkringliggende terræn.  

 

På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i, at nye bygninger etableres på pæle og dermed ventileret hul-

rum under bygningen, vurderes det for usandsynligt, at der kan forekomme eksplosive koncentrationer af gas i de nye 

bygninger, da gassen opblandes med udeluften i stedet for at blive opkoncentreret. Påvirkningen vurderes derfor som 

begrænset, da der stadig vil være tale om etablering af byggeri på en kortlagt ejendom. I forhold til ændring af areal-

anvendelse og påvirkningen af menneskers sundhed i form af kontaktrisiko, bliver der jf. projektbeskrivelsen sikret 

mod kontaktrisiko gennem tilstrækkelig overdækning, hvorfor dette også vurderes at have en begrænset påvirkning.  

12.5.2 Sundhedsmæssige konsekvenser for beboere langs influensvejnettet 

Trafikstøj er den største kilde til støj fra omgivelserne, og vejstøj er anset for at være en stor kilde til irritation81 82 83. 

Vejstøj opleves som en konstant summen, og støj fra trafikken stammer hovedsageligt fra støj fra motor og fra friktion 

med vejoverfladen. Særligt kan der opstå støjgener, når køretøjerne må ændre hastighed, eller hvor landskabets to-

pografi ændrer sig84 85.  

 

Der er udført beregning af vejtrafikstøj på den vestlige del af Møn, da alle gæsterne til feriecentret forventes at 

komme enten fra nordvest eller sydvest. Placeringen af Sukkerfabrikken Møn er markeret med grøn, og beregnings-

området er markeret med rød på Figur 12.4 

 
81 WHO – World Health Organization, Guidelines for community noise. World Health Organization. (1999) 
82 Nitschke, M., Tucker, G., Simon, D. L., Hansen, A. L., Pisaniello, D. L. The link between noise perception and quality of life in South Australia. Noise 

and Health, Volume 16:70, s. 137-142. (2014) 
83 Miljøstyrelsen, Trafikstøj og sundhed, http://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoejog-sundhed/ 
84 WHO – World Health Organization, Guidelines for community noise. World Health Organization. (1999) 

85 European Commission (2002) Position paper on dose response relationships between transportation noise and an-

noyance. Luxembourg: Office for Official Publications of the European communities. 2002. 
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Figur 12.4. Kort over Møn med angivelse af feriecenter (grøn) og beregningsområde (rød). 

 

Der er i bilag 3 udført støjberegninger og lavet en optælling af støjbelastede boliger hhv. basis, som er det nuvæ-

rende udgangspunkt, og for referencen, som er den fremtidige trafik uden projektet, samt for trafikken med Sukkerfa-

brikken Møn.  

 

Det er ikke muligt at vurdere støjpåvirkningen uden for influensvejnettet, men turister til Sukkerfabrikken Møn, vil som 

en del af deres ophold bidrage til den generelle trafikale påvirkning på Møn, ved besøg på destinationer så som: Golf-

banen, Nyord, Råbylille strand, Liselund Slotspark, Klintholm Havn, Geo Center, Møns Klint, Ulvshale strand mm. Det er 

ikke muligt at vurdere de konkrete ændringer i støjbelastning i relation til dette, men der vurderes at ske et bidrag til 

den generelle vejstøj som følge af projektet, men med en isoleret set meget begrænset påvirkning. 

 

I nedenstående Tabel 12 er angivet antallet af boliger, der er belastede med støj over 58 dB (støjbelastede) og 68 dB 

(stærkt støjbelastede). 

Tabel 12: Optælling af støjbelastede boliger, jf. bilag 3. 

Situation Støjbelastede boliger 

Lden > 58 dB Lden > 68 dB 

Basis 240 32 

Reference 257 36 

Projekt 264 38 
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Både i forhold til basis- og referencesituationen vil støjen stige som følge af trafikken til Sukkerfabrikken Møn. Stignin-

gen vil dog være meget lille på veje med størst trafikintensitet, f.eks. er stigningen i forhold til referencesituationen ved 

Grønsundvej og Kostervej på under 0,5 dB.  

 

På mindre veje med lav trafikintensitet er stigningen i støjen relativ stor (trafikken til og fra feriecentret har relativ 

større betydning). Men da der er en forholdsvis lille trafikmængde på alle mindre veje (under 2.000 biler), vil støjud-

bredelsen være begrænset. 

 

Støjen fra trafik kan påvirke sundheden for beboerne i de støjbelastede boliger, især i de stærkt støjbelastede boliger. 

Risikoen for påvirkningen er størst ved støjbelastning om natten, hvor søvnen kan påvirkes. Trafikken til og fra ferie-

centeret vil hovedsageligt ske i dagtimerne og være intens i højsæsonen, hvorfor påvirkningen af sundheden vil være 

mindre, end hvis det var fra en generel trafikal vækst over hele døgnet og året.  

 

Feriecentret vil jf. ovenstående tabel bidrage til en forventede trafikbelastning, som betyder, at syv ekstra boliger vil 

blive støjbelastet over 58 dB, og to ekstra boliger vil blive støjbelastede over 68 dB, dvs. stærkt støjbelastede. De to 

boliger er hhv. Æbelnæsvej 34 og Kostervej 57, 4780 Stege som begge ligger i kort afstand af vejen og dermed vil 

blive påvirket af den fremtidige mertrafik på det offentlige vejnet som Sukkerfabrikken Møn bidrager til. 

 

Det vurderes meget svært at foretage afværgeforanstaltninger, da de støjbelastede huse typisk ligger spredt i mindre 

bysamfund med husfacader meget tæt på vejen. 

 

Det er ikke muligt at kvantificere påvirkningen på menneskers sundhed forårsaget af forskellige årsager og således 

afveje de positive påvirkninger mod de negative påvirkninger. Afvejes påvirkningen geografisk vurderes der at være 

en moderat negativ påvirkning af sundheden lokalt grundet trafikstøj. 
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13 Jordforurening 

Dette kapitel behandler forhold vedr. jordhåndtering i forbindelse med Sukkerfabrikken Møn. Forholdene vedr. arbej-

der omkring forurenede arealer vurderes alene i anlægsfasen, da forholdene er uændrede i driftsfasen.  

13.1 Metode 

De eksisterende forhold omkring jord og jordforurening og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 

 

• Oplysninger fra Danmarks Miljøportal86, herunder gennemgang af historiske kort og gamle luftfoto for området 

• Oplysninger fra Region Sjællands database over potentielt forurenede lokaliteter87. 

• Region Sjælland har fået de rådgivende firmaer COWI og GEO til at gennemføre forureningsundersøgelser på area-

lerne i hhv. 2018-2019 og 2019-2020 ved boringer, hvorfra der er udført gasmålinger og udtaget jord- og vandprø-

ver. Forekomsten af metangas i jorden er belyst ved gasmålinger udført under fire målerunder i 2019-2020. 

• Vurdering i forhold til regler i jordforureningsloven88 og miljøbeskyttelsesloven89 

Ved beskrivelse af vurderingen af påvirkning af jord og jordforurening bruges nogle faglige definitioner, som er for-

klaret nedenfor i Tabel 13.1. 

Tabel 13.1: Faglige definitioner 

Faglig definition Ordforklaring 

Vidensniveau 1 (V1) 
Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget 

forurening på arealet 

Vidensniveau 2 (V2) Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet 

Områdeklassificering 

Byzonen er som udgangspunkt klassificeret som et lettere forurenet område. Kommunerne har dog mulig-

hed for at undtage områder inden for byzonen, eller medtage områder uden for byzonen i de områdeklassi-

ficerede arealer 

Forurenet jord 
Jord der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og/eller afskæringskriterier90, og som ikke er define-

ret som lettere forurenet jord 

Lettere forurenet jord 
Jord der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier men er omfattet af bekendtgørelsens definition af 

lettere forurenet jord91. 

 

13.2 Lovgrundlag 

Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne og begrænse jordforurening samt forhindre eller fore-

bygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt92. Jordforurenings-

loven regulerer de overordnede forhold for registrering, opgravning og håndtering af forurenet jord og er udmøntet i 

en række bekendtgørelser, hvoraf den vigtigste er jordflytningsbekendtgørelsen, der fastsætter regler for anmeldelse 

og dokumentation ved flytning af jord93. 

 

 
86 Danmarks Miljøportal 
87 kortinfo.net 
88 J Miljø- og Fødevareministeriet, Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord (jordforureningsloven). 
89 Miljø- og Fødevareministeriet, Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 
90 Miljøstyrelsen juni 2018, Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord,  
91 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord 
92 Miljø- og Fødevareministeriet, Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord (jordforureningsloven). 
93 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Page=Sagsbehandling_af_jordforurening&Site=Midtjylland
https://mst.dk/media/150779/liste-over-jordkvalitetskriterier-juni-2018_.pdf
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Projektområdet er omfattet af Vordingborg Kommunes områdeklassificering og er kortlagt på vidensniveau 1 og vi-

densniveau 2, der er reguleret efter jordforureningsloven. Der skal derfor indhentes tilladelse efter jordforureningslo-

vens § 894, inden anlægsarbejdet påbegyndes. 

 

Hvis der påtræffes jordforurening eller mistanke herom i forbindelse med anlægsarbejdet, skal Vordingborg Kom-

mune kontaktes95, og der skal iværksættes undersøgelser af jordens forureningsgrad i henhold til jordflytningsbe-

kendtgørelsens retningslinjer96.  

 

Nyttiggørelse eller genanvendelse af forurenet jord samt etablering af midlertidige mellemdepoter for forurenet eller 

muligt forurenet jord er omfattet af miljøbeskyttelsesloven, der bl.a. har til formål at forebygge forurening af luft, vand, 

jord og undergrund samt værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i 

respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet97. 

13.3 Eksisterende forhold 

Projektområdet ligger i byzone og har været anvendt til sukkerfabrik frem til 1989. Efter lukningen i 1989 er en række 

tekniske anlæg fjernet, men fabriksbygningerne står intakte. I de senere år er der flyttet virksomheder ind i nogle af de 

tidligere fabriksbygninger, mens det øvrige område har fremstået ubenyttet siden fabrikkens nedlukning. 

 

Fabrikkens tilhørende jordbassiner var først placeret nord for de første fabriksbygninger, i området nord for den da-

værende kystlinje, jf. Figur 13.1. Senere i 1960’erne blev der etableret nye jordbassiner på opfyldte arealer vest for fa-

brikken ud i Stege Bugt. Jordbassinerne blev anvendt til oplag og bundfældning af jord og sten fra de afvaskede roer.  

 

På Figur 13.1 er vist den formodede største udbredelse af jordbassiner, hvor udbredelsen nord for den oprindelige 

sukkerfabrik er vurderet ud fra ”kystlinjen” vist på de ”høje målebordsblade” fra perioden 1864-1899. Nord for den op-

rindelige sukkerfabrik er jordbassinerne efterfølgende delvist inddraget til udvidelse af nye fabriksbygninger, roerender 

og kørselsveje mm. I takt med at de oprindelige jordbassiner blev inddraget til andre aktiviteter, er deponeringen af 

jord m.m. flyttet mod vest. Den sidste tilførsel af jord med organisk materiale i sukkerfabrikkens tid formodes at være 

sket omkring tidspunktet for fabrikkens nedlæggelse i 1989. 

 
94 Miljø- og Fødevareministeriet, Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord (jordforureningsloven). 
95 Miljø- og Fødevareministeriet, Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord (jordforureningsloven). 
96 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK. nr. 1452 af 7/12/2015 
97 Miljø- og Fødevareministeriet, Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 
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Figur 13.1: Formentlig udbredelse af jordbassiner. Udbredelse på det tidligere fabriksareal er skønnet ud fra kystlinjen på de”høje måle-bordsblade” fra 

1864-1899. 

13.3.1 Kortlægning af forurening 

På grund af aktiviteterne, der har været forbundet med sukkerfabrikken, og påviste forureninger, er grunden kortlagt 

som forurenet efter reglerne i jordforureningsloven på vidensniveau 1 og vidensniveau 2, som det fremgår af Figur 

13.2. 
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Figur 13.2: Kortlagte arealer med jordforurening. 

 

Derudover er projektområdet i sin helhed områdeklassificeret, hvilket betyder, at al jord på området i udgangspunktet 

betragtes som værende lettere forurenet. Grundens kortlægningsstatus på vidensniveau 1 og 2 samt områdeklassifice-

ringen medfører, at al jord, der skal bortskaffes eller genanvendes i projektet, skal analyseres for at dokumentere foru-

reningsniveauet. Desuden skal alle jordflytninger anmeldes til og anvises af Vordingborg Kommune, inden jorden flyt-

tes. 

 

Den sydlige del af matrikel 6a, Lendemarke, Stege Jorder er kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet efter 

jordforureningsloven på grund af oplysninger om aktiviteter forbundet med den tidligere Stege Sukkerfabrik, herun-

der bl.a. tilstedeværelsen af en række tanke, værksteder, laboratorier, malerværksted, kuloplag og opfyldte arealer.  

To mindre områder af den vestlige del af matriklen blev kortlagt på vidensniveau 2 som følge af en konstateret olie-

forurening. 

 

Den nordlige del af matrikel 6a og hele matrikel 6bu, Lendemarke, Stege Jorder er kortlagt på vidensniveau 2, da det 

på baggrund af Region Sjællands forureningsundersøgelser med høj sikkerhed er dokumenteret, at arealet er forure-

net med metan i høje koncentrationer samt med oliekomponenter, pesticider stammende fra jorddyrkning af roer og 

tungmetaller (primært cadmium og bly) i koncentrationer, der ligger over Miljøstyrelsens grænseværdier. Desuden har 

undersøgelserne vist, at der er risiko for en væsentlig gasdannelse i jordbassinerne, og at selv et mindre indhold af 

metan kan indikere, at der lokalt kan ske dannelse af væsentligt større metangasmængder. Gassen er dannet i de 

jordbassiner, som var tilknyttet sukkerfabrikken, fra nedbrydning af planterester, der blev deponeret i jordbassinerne 

sammen med afvasket jord fra sukkerroerne. 
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I COWIs undersøgelse i 2018-2019 blev der påvist terrænnære gasforekomster med metan på 0,1-3,0 % i ca. 2/3-dele 

af arealet i de undersøgte bassiner, samt i området umiddelbart nord for siloerne og syd for aflæsningsrampen på 

fabriksgrunden.  

 

I de dybereliggende jordlag ses der på arealerne for størstedelen af området omkring aflæsningsrampen og umiddel-

bart nord for siloerne på fabriksgrunden koncentrationer over 10 % metan svarende til, at området er risikokategorise-

ret til rødt niveau. De påviste terrænære og dybereliggende gasforekomster vurderes ikke at udgøre en risiko for den 

nuværende arealanvendelse.  

13.3.2 Risiko ved forureningen 

Region Sjælland vurderer som følge af de påviste forureningsindhold i jord-, vand- og poreluftprøver og påvisningen 

af metangas samt tilstedeværelsen af fyldlagene, at der kan være overfladenær jordforurening, der vil kunne udgøre 

en kontaktrisiko ved en mere følsom anvendelse i området.  

 

Forureningen med flygtige forureningskomponenter kan ligeledes udgøre en risiko ved en mere følsom anvendelse af 

arealet. 

 

De påviste gasforekomster kan ligeledes medføre en risiko, hvis ikke der udføres byggetekniske tiltag til at håndtere 

og dermed reducere risikoen. Region Sjællands vurdering er derfor, at den påviste forurening med metangas bør 

medføre overvejelser om, hvordan de planlagte nybyggerier skal konstrueres, så der ikke opstår eksplosionsfare i de 

nyopførte bygninger som følge af den påviste metangas. En beskrivelse af ophold i områder med afdampning af me-

tangas kan findes i kapitel 12 om menneskers sundhed. 

 

I Region Sjællands indsatsplan for 2020 er forholdene omkring Sukkerfabrikken i Stege beskrevet, efter at der foreta-

get forureningsundersøgelser i 2018. Region Sjælland har med indsatsplanen for 2020 besluttet, at der skal igangsæt-

tes en indsats for fjernelse af metangas på Stege Sukkerfabrik rettet mod området ”Vejerboderne” af hensyn til inde-

klima og eksplosionsrisiko. Indsatsen er endnu ikke igangsat, og vil heller ikke være en forudsætning eller en hindring 

for projektets gennemførelse. 

13.4 Vurdering af konsekvenser i anlægsfasen 

I anlægsfasen kan der ske påvirkninger i forbindelse med arbejde i forurenet jord, og der kan forekomme spild af olie 

fra olietanke og entreprenørmaskiner. Påvirkningerne vurderes i det følgende. 

13.4.1 Arbejde i forurenet jord 

Jord på kortlagte og områdeklassificerede arealer er omfattet af jordforureningsloven, og jorden herfra vil blive hånd-

teret efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Anlægsarbejdet er derfor tilrettelagt, så der tages højde for den 

konkrete viden om jord- og grundvandsforurening på Vidensniveau 2 og risikoen for overfladenær forurening som 

kontaktrisiko.  

 

Sukkerfabrikken A/S minimerer de mængder jord, der skal graves op og fjernes fra området ved at fundere bygninger 

på punktfundamenter, som bores/skrues ned eller som borede in situ støbte pæle, og med støbt dæk over terræn. 

Derudover vil jorden fra udgravning til forsyningsledninger i størst mulig omfang blive genindbygget forsvarligt i om-

rådet, og alternativt disponeret til genanvendelse uden for område efter evt. rensning 

Med projektets planer om at etablere feriehuse på pæle vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med kom-

munes jordhåndteringsstrategi, idet jordmængder og jordarbejder er søgt minimeret.  
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Det vurderes, at der vil opstå mindre mængder jord fra f.eks. eksisterende vejarealer, udgravning til kloaktracéer og 

lignende, som det ikke er muligt at genindbygge, og som må bortskaffes til godkendt modtager. 

 

Hvis der under bygge- og anlægsarbejdet konstateres en jordforurening, der ikke er kendt i forvejen, eller hvis der 

opstår mistanke om jordforurening, skal arbejdet straks standses, og kommunen kontaktes. Herefter kan den forure-

nede jord bortskaffes til godkendt jordmodtager. På ubefæstede arealer kan der efter aftale med kommunen indbyg-

ges 50 cm jord oven på den forurenede jord, så der ikke er kontaktrisiko for brugerne af området. Der vil som en del 

af større anlægsarbejder i jord blive udarbejdet en jordhåndteringsplan. 

 

Ifølge Vordingborg Kommunes hjemmeside er det nærmeste sted til modtagelse af ren og lettere forurenet jord 

Stege Fælled Bakker ca. 2 km fra projektområdet. Området er et rekreativt område, der kan modtage jord til udbyg-

ning af en bakke med forskellige aktivitetsmuligheder. Jordens forureningsgrad skal være kendt, og modtagelsen af 

jord skal godkendes af Vordingborg Kommune. Hvis ingen af kommunens modtagesteder kan modtage overskuds-

jorden, findes der adskillige godkendte modtageanlæg andre steder på Sjælland, som modtager alle former for jord. 

 

Ved håndtering af evt. forurenet jord i henhold til de lovfæstede procedurer i jordforureningsloven og jordflytnings-

bekendtgørelsen vurderes sandsynligheden for en påvirkning fra arbejdet med evt. forurenet jord at være lille. På den 

baggrund vurderes påvirkningen ved håndtering af evt. forurenet jord at være ubetydelig. 

13.4.2 Risiko for spild  

I forbindelse med etableringen af Sukkerfabrikken Møn kan der være risiko for spild af diesel- og hydraulikolie ved 

tankning af entreprenørmaskiner eller spild og lækage fra tanke eller slanger og ved uheld med entreprenørmaskiner. 

Uheld sker typisk i forbindelse med arbejdet, hvorfor det er meget sandsynligt, at spildet vil blive erkendt med det 

samme, hvorfor det er muligt straks at iværksætte de nødvendige tiltag for at begrænse forureningen. Desuden redu-

ceres risikoen for forurening ved, at der opstilles spildbakker, og at tanke opstilles i containere. 

 

Sandsynligheden for en vedvarende forurening er lav, da de nødvendige tiltag for at begrænse forureningen kan 

igangsættes straks som forureningen erkendes. Forurenet jord skal afgraves med det samme og bortskaffes til en 

godkendt jordmodtager i henhold til Vordingborg Kommunes anvisninger98, hvorfor graden af forstyrrelse ved spild af 

olieprodukter vurderes at være lav, og varigheden er kortvarig. En eventuel forurening vil være lokal, da den kun ved-

rører det sted, hvor uheldet er sket. Påvirkningen ved spild af olieprodukter vurderes at være ubetydelig, når de nød-

vendige tiltag gennemføres for at begrænse forureningen, og den forurenede jord bortgraves og bortskaffes. 

13.5 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

I driftsfasen kan der potentielt være påvirkninger fra afdampning af metangas i bygninger og belægninger i området. 

13.5.1 Afdampning af metangas til bygninger og belægninger 

Afdampning af metangas fra jorden i det V2 kortlagte område kan medføre eksplosionsfare, hvis gassen ophobes i 

lukkede rum eller under tætte overflader. Metangasforekomst og afledt risiko hermed kan elimineres ved valg af be-

lægning og bygningskonstruktioner, og derfor er der truffet en række forholdsregler i forhold til bygninger og belæg-

ning i området således, at der ikke opstår nogen risiko for eksplosionsfare for at sikre menneskers sundhed og miljø. 

Bygningerne funderes på punktfundamenter, som bores/skrues ned eller som borede in situ støbte pæle, og med 

støbt dæk over terræn for at fjerne risikoen for at evt. opsivende metangas kan sive ind i bygningerne. Bygninger ud-

føres desuden med ventileret gulvkonstruktion, og gassikrede afløbsinstallationer, da betongulve normalt ikke er tætte 

 
98 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK. nr. 1452 af 7/12/2015. 
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i hele gulvets levetid. For vandoplevelsesbygningen kan det blive aktuelt at fundere i terræn, i så fald vil dækket blive 

støbt tæt og udført ventileret herunder. 

 

Veje, stier og parkeringsarealer i det V2 kortlagte område etableres med permeabel belægning, og dermed friholdes 

de for asfalt og andre tætte belægninger, der kan forhindre udluftning af gassen til atmosfæren. 

 

På baggrund af forholdsreglerne ved bygninger og belægning vurderes afdampning med metangas ikke at give an-

ledning til risici og dermed vurderes påvirkningen at være ubetydelig. Der er dermed ikke nogen væsentlige indvirk-

ninger på brugen af bygninger som følge af afdampning af metan. Vurderingen af påvirkningen ved ophold i områ-

der med afdampning af metangas kan findes i kapitel 12 om menneskers sundhed. 
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14 Overfladevand og spildevand 

Kapitlet indeholder en beskrivelse af de potentielle påvirkninger projektet kan medføre på målsatte vandområder som 

følge af udledning af overfladevand og afledning af spildevand. Beskrivelserne og vurderingerne tager udgangspunkt i 

vandrammedirektivet99, som er implementeret i dansk lovgivning i lov om vandplanlægning100. 

14.1 Metode 

Vurderingen af påvirkningen på vandkvalitet og vandområder er foretaget i henhold til lov om vandplanlægning101. 

 

Der er indhentet oplysninger i MiljøGIS for den gældende vandområdeplan 2015-2021 for det vandområde, der berø-

res af projektet: Vandområde nr. 48 Stege Bugt. Der er desuden indhentet data fra den nye basisanalyse for vandom-

rådeplanerne 2021-2027, der indeholder tilstandsvurdering for kystvande. Der er ydermere indhentet data fra Overfla-

devandsdatabasen102 og faglige rapporter. 

14.1.1 Vurdering af økologisk tilstand 

Den økologiske tilstand for de kystnære farvande vurderes på baggrund af flere kvalitetselementer, herunder klorofyl-

a, bunddyr og dybdeudbredelsen af ålegræs samt understøttende hydromorfologiske- og fysisk-kemiske parametre. 

Der er i vandområdeplanerne fokus på at sikre, at vandområderne opnår god økologisk tilstand, og det sker, når alle 

kvalitetselementerne hver især er i god tilstand. 

 

I vurderingen af den økologiske tilstand i kystvande indgår også visse nationalt udvalgte miljøfarlige stoffer som et 

kvalitetselement. 

14.1.2 Vurdering af kemisk tilstand 

Kemisk tilstand vurderes på baggrund af koncentrationen af 45 EU-prioriterede stoffer i de tre matricer; vandfase, 

biota (levende organismer) og sediment, som udgør en særlig risiko for vandmiljøet. Miljøkvalitetskravene, der ligger 

til grund for vurdering af hhv. økologisk og kemisk tilstand, fremgår af bilagene til bekendtgørelse om fastlæggelse af 

miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand103. 

14.1.3 Vurdering af forringelse  

En forringelse af tilstanden foreligger, når mindst et af kvalitetselementerne beskrevet i afsnit 14.3 falder et niveau, selv 

om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområdet rykker en klasse ned. Hvis det pågældende kvalitets-

element allerede befinder sig i den laveste klasse, udgør enhver forringelse af dette element imidlertid en »forringelse 

af tilstanden« for et overfladevandområde104. 

 

 
99 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060 
100 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/126 
101 Miljø- og Fødevareministeriet. (2017b). Lov om vandplanlægning LBK nr. 127 af 26. januar 2017 
102 Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Universitet. (Maj 2021). Overfladevandsdatabasen ODA. https://odaforalle.au.dk/. 
103 Miljø- og Fødevareministeriet. (2017a). Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvand, kystvande og grundvand 

BEK nr. 1625 af 19. december 2017. 
104 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0461 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0461
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14.2 Lovgrundlag 

I det følgende beskrives de lovgivningsmæssige rammer for vandrammedirektivet og forholdet mellem vand-

ramme105-, fuglebeskyttelses106- og habitatdirektivet107 beskrives til sidst i afsnittet. 

14.2.1 Vandområdeplaner 

De kystnære farvande, søer og en række vandløb er inddelt i vandområder, og det daværende Miljø- og Fødevaremi-

nisterium har udarbejdet vandområdeplaner for disse områder. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at for-

bedre det danske vandmiljø, og de skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i over-

ensstemmelse med EU's vandrammedirektiv108. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede ram-

mer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. I 

dansk lovgivning er dette implementeret gennem lov om vandplanlægning109, som er grundlag for vandområdepla-

nerne. Loven beskriver de tiltag, som skal iværksættes for at opnå god miljøtilstand. Denne tilstand er opnået for 

overfladevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. 

 

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandramme-direktiv. I direktivet hedder det, at 

alle EU-landenes vandområder: Vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand skal være i ”god tilstand” i 

2027.  
 

De danske vandområdeplaner indeholder således ”opskriften” på, hvordan Danmark vil nå målsætningen i vandram-

medirektivet. Målet med vandområdeplanerne er, at alle målsatte vandløb, søer og kystvande skal opnå god økolo-

gisk og kemisk tilstand.  

 

For den marine del af vandområdeplanerne er målet at forbedre tilstanden i fjorde og ved kyster ved at reducere ud-

ledning af kvælstof110. 

 

I henhold til Indsatsbekendtgørelsen (BEK nr. 449 af 11/04/2019)111 § 8, stk. 3, må der ikke meddeles tilladelse til merud-

ledning af kvælstof til vandområder, hvor der ikke er målopfyldelse, og hvor der er et reduktionskrav til kvælstof. 

Miljømål, miljøtilstand, miljøkvalitetskrav og tærskelværdier for miljøtilstanden er angivet i:  

 

• Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 

11/04/2019)112. 

• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

(BEK nr. 1625 af 19/12/2017)113. 

 
105 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstalt-

ninger, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:da:HTML  
106 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, https://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=RO 
107 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-

Serv.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML 
108 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstalt-

ninger, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:da:HTML  
109 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017), https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2017/126  
110 Miljøstyrelsen, EU's vandrammedirektiv, https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/eus-vandrammedirektiv/  
111 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019). https://www.retsin-

formation.dk/eli/lta/2019/449  
112 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019), 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/448 
113 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 

1625 af 19/12/2017), https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1625 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:da:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:da:HTML
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/126
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/126
https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/eus-vandrammedirektiv/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/448
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1625
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• Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande, og grundvand 

(BEK nr. 833 af 27/06/2016)114.  

• Indsatsprogrammer for de enkelte vandområder er fastlagt i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019)115.  

Under Miljøministeriet er det Miljøstyrelsen, der varetager det praktiske arbejde med at udarbejde vandområdeplaner 

og indsatsprogrammer. Indsatserne fremgår bl.a. af indsatsbekendtgørelsen116 mv. Det er i langt de fleste tilfælde 

kommunerne, der er ansvarlige for at gennemføre indsatserne, men miljømål for de enkelte vandområder mv. skal i 

alle tilfælde iagttages af myndighederne ved den administration af lovgivningen i almindelighed, jf. indsatsbekendtgø-

relsens § 8, stk. 1. 

14.2.2 Forholdet mellem vandrammedirektivet og Natura 2000 

Forholdet mellem den danske implementering af vandrammedirektivet117 og habitat- og fuglebeskyttelsesdirekti-

verne118 er detaljeret beskrevet i vejledningen til habitatbekendtgørelsen119. 

 

Hvor et Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag er tilknyttet en målsat vandforekomst, har disse områder og fore-

komster status som beskyttede i vandområdeplanlægningen. Indsatsprogrammerne for vandområderne er derfor væ-

sentlige for de fastsatte bevaringsmålsætninger i Natura 2000-planerne. Natura 2000-planernes mål om forbedret 

kvalitet i vandforekomster realiseres derfor igennem vandområdeindsatsen. 

 

Denne tætte sammenhæng mellem vandområdeplanlægningen og Natura 2000-planerne gør, at en samtidig vurde-

ring af en påvirkning af en vandforekomsts tilstand er et afgørende bidrag til væsentlighedsvurderingen og en evt. 

senere konsekvensvurdering, begge jf. bestemmelserne jf. habitatreglerne. I vurderingen skal indgå, om forekomsten 

kan opnå eller fastholde det fastsatte mål efter indsatsbekendtgørelsens § 8120. Hvis et projekt ikke vurderes at med-

føre en forringelse af de målsatte vandforekomster, må der anses at være en god formodning om, at det heller ikke 

indebærer en væsentlig påvirkning af de relevante Natura 2000-områder. En vurdering efter vandrammedirektivet 

erstatter dog ikke en selvstændig konkret væsentligheds- og evt. også konsekvensvurdering efter habitatbekendtgø-

relsen.  

 

I indeværende kapitel er der foretaget en vurdering i henhold til lov om vandplanlægning121. De potentielle påvirknin-

ger som projektet kan medføre på Natura 2000-områderne i henholdsvis anlægs- og driftsfasen er beskrevet i kapitel 

10.  

 

 
114 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand (BEK nr. 

833 af 27/06/2016) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/833 
115 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019), https://www.retsin-

formation.dk/eli/lta/2019/449 
116 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019), https://www.retsin-

formation.dk/eli/lta/2019/449 
117 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:da:HTML  
118 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, https://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=RO  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE-

LEX:31992L0043:DA:HTML  
119 Miljøstyrelsen, Habitatvejledningen Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/12/978-87-7038-248-9.pdf 
120 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019), https://www.retsin-

formation.dk/eli/lta/2019/449  
121 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017), https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2017/126  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/833
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:da:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/12/978-87-7038-248-9.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/126
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/126
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14.3 Eksisterende forhold 

Området er i dag spildevandskloakeret, mens overfladevand nedsives eller, efter passage af sandfang med dykket af-

løb for tilbageholdelse af evt. olie, afledes via privat ledning til udløb i Stege Bugt i kanalen.  

 

Spildevand og regnvand fra sukkerfabrikkens matrikler indgår i Vordingborg Kommunes Spildevandsplans delopland 

A.26, nu kaldet 301-26. Spildevandet udledes i dag til en hovedledning i Kostervej til Stege Renseanlæg. Ifølge Spilde-

vandsplanen er størstedelen af området uegnet til nedsivning og den sydlige del af området er formentligt uegnet til 

nedsivning, som det fremgår af Figur 14.1  

 

 

Figur 14.1: Vordingborg Kommunes Spildevandsplanen fastlægger, at regnavnd formentligt er uegnet til nedsivning i den sydlige del af projektområdet 

og at det er uegnet i den nordlige del af området.122 

 

Det samlede befæstede areal er i dag ca. 50.000 m2, hvor ca. 16.000 m2 er tagarealer, hvilket svarer til et reduceret 

areal på 4,7 ha. Med en årsmiddelnedbør på Møn på 614 mm, jf. regnearket ”Regional Regnrække version 4.1”123 bli-

ver den eksisterende årlige vandmængde, der afstrømmer til Stege Bugt fra projektområdet, derfor på ca. 29.000 m3 

overfladevand. 

 

Stege Bugt udgøres af vandområde nr. 48 Stege Bugt, og Stege Nor udgøres af vandområde nr. 49 Stege Nor, begge 

i vandområdedistrikt Sjælland og hovedopland 2.6 Østersøen. Vandområdet Stege Bugt er ca. 13.231 ha stort og 

vandområdet Stege Nor er 517 ha. Begge vandområder er af fjordtypen M2, hvilket betyder, at det er et område med 

varierende saltholdighed og en relativ lille afstrømning til området. 

14.3.1 Målsætning 

Tilstanden af et vandområde klassificeres på en 5-trins skala i kvalitetsklasser, i rækkefølgen høj, god, moderat, ringe 

og dårligt. For at opnå målopfyldelse skal der, som udgangspunkt, opfyldes alle de kvalitetsparametre, vandområdet 

måles på. 

 

 
122 Vordingborg Kommune, Spildevandsplanen på digitale kort, https://netgis.vordingborg.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=508 
123 Spildevandskomiteen, Regional Regnrække version 4.1, https://ida.dk/media/7068/regionalregnraekke_ver_4_1.xls 
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Der er endnu ikke vedtaget nye målsætninger for kystvandene for den kommende planperiode, men den overord-

nede målsætning for vandområde nr. 48 Stege Bugt og 49 Stege Nor er i den gældende planperiode fastsat til god 

økologisk og kemisk tilstand. I den kommende planperiode vil den overordnede målsætning fortsat være god økolo-

gisk og kemisk tilstand. 

14.3.2 Samlet tilstandsvurdering 

Tilstanden i vandområdet er vurderet i den nye basisanalyse for den kommende planperiode, men den endelige til-

standsvurdering bliver først gældende med offentliggørelsen af den nye vandområdeplan.  

 

Af de gældende vandområdeplaner (2015-2021) fremgår det, at den økologiske tilstand i vandområde nr. 48 Stege 

Bugt er god og den kemiske tilstand er god, mens vandkvalitetstilstanden i basisanalysen til Vandområdeplan 2021-

2027 i Stege Bugt faldet til moderat økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand.  

 

Den økologiske tilstand for vandområde nr. 49 Stege Nor er dårlig økologisk tilstand og den kemiske tilstand er ikke-

god, hvilket fastholdes i basisanalysen til Vandområdeplan 2021-2027. 

 

Af Tabel 14.1 fremgår tilstandsvurderingen for de to vandområder, jf. vandområdeplanen 2021-2027.  

 

Tabel 14.1. Tilstandsvurdering for vandområderne nr. 48 Stege Bugt og nr. 49 Stege Nor jf. basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 Sjælland. 

 

14.3.3 Økologisk tilstand 

Den samlede økologiske tilstand for vandområde nr. 48 Stege Bugt er vurderet at være moderat. Det lavest klassifice-

rede kvalitetselement, som bliver bestemmende for fastsættelse af tilstandsklassen, er kvalitetselementet rodfæstede 

planter, som er i moderat økologisk tilstand, mens kvalitetselementerne bentiske invertebrater og nationalt specifikke 

stoffer er god og fytoplankton er høj.  

 

Den samlede økologiske tilstand for vandområde nr. 49 Stege Nor er vurderet at være Ringe. Tilstandsklassen er fast-

sat ud fra indikatorparametrene fytoplanton og rodfæstede planter, som er i ringe økologisk tilstand, mens indikator-

parameteren bentiske invertebrater er ukendt og nationalt specifikke stoffer er god.  

 

Vandområde Fytoplankton 
Rodfæstede 

planter 

Bentiske in-

vertebrater 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Samlet økologisk  

tilstand 

Samlet kemisk til-

stand 

48 Stege Bugt Høj Moderat God God Moderat Ikke god 

49 Stege Nor Ringe Ringe Ukendt God Ringe Ikke god 
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14.3.4 Kemisk tilstand 

Den kemiske tilstand for begge vandområder er ikke-god.  

14.3.5 Indsatsbehov 

Da der ikke er målopfyldelse for Stege Nor, og der er et reduktionsbehov for så vidt angår kvælstof, er der beregnet 

et indsatsbehov overfor kvælstofbelastningen af området. Ifølge vandområdeplan 2015-2021 skal der fjernes i alt 19,3 

ton kvælstof fra den årlige belastning af fjorden, før der kan forventes målopfyldelse124. Der er i vandområdeplanerne 

angivet den forventede effekt af de konkrete indsatser i planperioden 2015-2021, der skal ske i oplandet til Stege Nor. 

Der er samlet indsatser for 9,5 ton kvælstof i form af tiltag, der omfatter etablering af vådområder, lavbundsprojekter, 

minivådområder, skovrejsning, miljøfokusområder og målrettet regulering. Det betyder også, at man har udskudt en 

indsats for 9,8 ton kvælstof til efter 2021. Der er i vandområdeplanen et indsatskrav for fosfor eller organiske stoffer til 

Stege Nor. 

 

Stege Bugt har ifølge vandområdeplanen125 en årlig belastning af kvælstof, der ligger indenfor grænsen for målopfyl-

delse, men samtidig har man igangværende indsats for kvælstofreduktion i form af miljøfokusområder. Det forventes 

derfor, at der fortsat vil være en forventet reduktion ud over målopfyldelse efter 2021. 

14.4 Vurdering af konsekvenser i anlægsfasen 

I byggefasen vil der blive indrettet byggepladsarealer, som efterfølgende i stort omfang skal anvendes som blivende 

arealer til pladser og veje. Disse vil derfor blive forberedt for et permanent brug med afvanding og belægning. Der vil 

lokalt blive etableret anlæg med ekstra bundfældning af overfladevand fra arbejdsarealer, såfremt der måtte være 

behov herfor i byggeperioden. Overfladevandet i byggefasen vurderes ikke at have en anderledes sammensætning 

end det eksisterende overfladevand i området, da der ikke skal foregå aktiviteter som genererer en øget forurening.  

 

Der kan dog være risiko for, at der sker spild med diesel- og hydraulikolie ved tankning af entreprenørmaskiner eller 

spild og lækage fra mobile tanke, sprængte hydraulikslanger eller lignende. Endvidere kan der være risiko for forure-

ning ved oplag af olieprodukter på arbejdsarealerne. 

 

Da uheld i anlægsperioden typisk sker i forbindelse med selve anlægsarbejdet, vil uheldet blive erkendt med det 

samme, og der er derfor mulighed for straks at iværksætte de nødvendige tiltag for at begrænse forureningen. Foru-

renet jord skal straks afgraves og bortskaffes til godkendt jordmodtager i henhold til Vordingborg Kommunes anvis-

ninger. Ved spild til vand skal der straks etableres flydespærre for at begrænse udbredelsen af spildet og efterføl-

gende foretages opsamling af diesel– og hydraulikolie. 

 

Det vurderes, at der er meget lille sandsynlighed for, at anlægsarbejderne vil give anledning til større spild af olie 

og/eller forurenet jord og vand. Det vurderes også, at såfremt afgravning af forurenet jord eller etablering af flyde-

spærrer igangsættes straks efter, at et spild er sket, da vil forureningen ikke forventes at nå vandmiljøet i tilfælde af 

spild på land, mens der ved spild til vands vil ske en begrænset spredning, og miljøpåvirkningen vil være meget lille 

og af lokalt omfang. Miljøpåvirkningen vurderes derfor som ubetydelig. 

14.5 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

I driftsfasen medfører etableringen af et feriecenter forøgede mængder spildevand og en ændring i håndteringen af 

overfladevand. Udledningen af overfladevand fra bebyggelser og vejanlæg vil kunne medføre en påvirkning på vand-

område nr. 48 Stege Bugt og nr. 49 Stege Nor, hvorfor dette vurderes nærmere. 

 

 
124 Miljø-og Fødevareministeriet, 2016, Vandområdeplan 2015 -2021 for vandområdedistrikt Sjælland. Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning. 
125 Miljø-og Fødevareministeriet, 2016, Vandområdeplan 2015 -2021 for vandområdedistrikt Sjælland. Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning. 
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14.5.1 Håndtering af spildevand 

Områdets anvendelse ændres fra et erhvervsområde til feriecenter med et langt større behov for drikkevand og der-

med dannelse af spildevand. Den forventede spildevandmængde vil ved 2.000 daglige gæster i feriehusene og 500 

daglige gæster på hotel/vandrehjem svare til en årlig spildevandsmængde på omkring 35.000 m3. Fra centerfacilite-

terne forventes et årligt vandforbrug på 30.000 m3. Den samlede afledning af spildevand til renseanlæg vil derfor 

være ca. 65.000 m3 årligt. I dag er den årlige spildevandsmængde på ca. 8.500 m3, så dermed bliver den samlede år-

lige spildevandsmængde på ca. 68.500 m3. 

 

Der skal etableres nye pumpestationer for kloak i området med ferieboliger og øvrige formål, hvilket planlægges i 

samarbejde med Vordingborg Forsyning. Der vil blive ansøgt om ny tilslutningstilladelse fra feriecenter og nye aktivi-

teter til den offentlige forsynings ledningsnet. 

 

Vordingborg Forsyning har vurderet, at Stege Renseanlæg har kapacitet til de øgede spildevandsmængder inden for 

den eksisterende udledningstilladelse, og derfor vurderes den øgede spildevandsmængde ikke at have nogen påvirk-

ning. 

14.5.2 Påvirkning af vandkvaliteten i kystvandene og grundvand ved afledning af overfladevand fra 

befæstede arealer 

Det samlede fremtidige befæstede areal vil efter feriecenterets etablering være uændret på 50.000 m2, men tagarea-

let forøges fra 16.000 m2 til 26.000 m2. Overfladevandet fra projektområdets bebyggelser og vejanlæg skal ifølge lo-

kalplanen håndteres lokalt i et separat regnvandssystem og ledes gennem olieudskiller og sandfang, så det bliver ren-

set, inden det udledes til Stege Bugt i kanalen ved et eksisterende udløb. Feriehusene bygges på punktfundamen-

ter/pæle, således at regnvand kan passere under og ledes væk på terræn, og vejene etableres med permeabel be-

lægning, hvorigennem en vis nedsivning vil kunne ske. Tagvand opsamles separat og anvendes til vanding, som tek-

nisk vand eller anvendt rekreativt i området, hvilket ikke er tilfældet i dag. 

 

Etableringen af feriecenteret medfører en reduktion i det befæstede vejareal fra 34.000 m2 til 24.000 m2, hvilket også 

reducerer det reducerede areal til 2,2 ha. Med en årsmiddelnedbør på Møn på 614 mm, jf. regnearket ”Regional 

Regnrække version 4.1”126 vil den fremtidige årlige vandmængde, der afstrømmer til Stege Bugt fra projektområdet, 

blive på ca. 13.500 m3 overfladevand. Der sker derfor et fald i mængden af overfladevand, der ledes til Stege Bugt på 

15.300 m3. 

 

Som en worst case betragtning vurderes det, at overfladevandets indhold af stoffer kan sammenlignes med indhold af 

stoffer i vejvand. Der er ifølge Vejdirektoratets Vejregel om afvandingskonstruktioner, december 2009, tre kilder til for-

urening fra vejvand fra trafikerede områder. Disse er:  

 

• Uheld  

• Sæsonafhængig forurening  

• Permanent forurening  

 

Uheld med tankbil er en af de hyppigste årsager inden for denne gruppe. Store mængder benzin, olie eller andre fly-

dende kemikalier vil kunne give en voldsom forurening på et begrænset areal. I værste fald kan grundvand, jord, sø 

eller vandløb forurenes. Sandsynligheden for, at uheld med tankbiler vil påvirke et større område, er imidlertid lille. 

Det er derfor kun realistisk at træffe konstruktive forholdsregler mod sådanne uheld ved hovedlandeveje og motor-

veje.  

 

 
126 Spildevandskomiteen, Regional Regnrække version 4.1, https://ida.dk/media/7068/regionalregnraekke_ver_4_1.xls 
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Den mest almindelige kilde til sæsonafhængig forurening er salt til glatførebekæmpelse. Anvendelse af salt påvirker 

både de nærmeste omgivelser og recipienten, der modtager vejvandet, idet det opløses i vandet.  

 

Det permanente forureningsbidrag skyldes især trafikken, men afhænger også af trafikmængden, trafikkens karakter, 

køretøjers vedligeholdelsesstand og hastighed, klimatiske forhold, og hvornår det sidst har regnet. Det vil normalt 

være sådan, at forureningen er størst umiddelbart efter, at nedbøren er begyndt, hvorefter den gradvist aftager. De 

forurenende stoffer kan opdeles i suspenderet stof, næringssalte, tungmetaller og olieprodukter127. 

 

Det forventes, at koncentrationsniveauet i vejvandet følger typiske afløbskoncentrationer i Danmark, og at den sam-

lede udledning af de enkelte stoffer til Stege Bugt, ud fra en årlig tilledning af overfladevand på hhv. 28.900 m3 for de 

eksisterende forhold og en årlig fremtidig tilledning på 13.500 m3, vil blive som angivet i Tabel 14.1. 

 

Tabel 14.1: Stofkoncentrationer i vejvand128 og stofudledning til Stege Bugt. Tabellen viser  reduktioner i stofudledninger til Stege Bugt som følge af 

projektet. 

 

 

Parameter 

Typiske stofkoncentrationer i vej-

vand 

mg/l 

Eksisterende stofudledning til 

Stege Bugt 

kg/år 

Fremtidig stofudledning til Stege 

Bugt 

kg/år 

Total suspenderet stof (TSS) 30 – 60 866-1.732 405-811 

Total organisk stof (COD) 25 – 60 722- 1.732 338-811 

Total N 1,0 – 2,0 29-58 14-27 

Total P 0,05 – 0,2 1,44-5,77 0,68-2,7 

Kobber (Cu) 0,004 – 0,020 0,12-0,58 0,05-0,27 

Bly (Pb) 0,015 – 0,090 0,43-2,6 0,20-1,22 

Zink (Zn) 0,125 – 0,40 3,61-11,54 1,69-5,4 

 

Som det er vist i Tabel 14.1, reduceres mængden af de forurenende stoffer fra vejvandet, da vejarealet reduceres. 

Samtidig etableres et separat regnvandssystem, så overfladevandet ledes gennem rensning via olieudskiller og sand-

fang, inden det udledes til Stege Bugt.  

Ledninger og regnvandssystemer vil blive dimensioneret i henhold til gældende funktionskrav i Vordingborg kommu-

nes spildevandplan. Regnvandssystemerne til håndtering af overfladevand fra tage og befæstede arealer skal anlæg-

ges og indrettes på en måde, så de lever op til gældende BAT-krav eller lignende i forhold til dimensionering og ren-

sekrav for regnbede. 

 

 
127 Vejdirektoratet. 2009. Veje. Vejkonstruktioner. Afvandingskonstruktioner. December 2009. 
128 Vejdirektoratet. 2009. Veje. Vejkonstruktioner. Afvandingskonstruktioner. December 2009. 
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Figur 2: Princip for udformning af anlæg til rensning og forsinkelse af regnvand ved filtrering gennem en grøn overflade. Det rensede og forsinkede 

vand kan afledes til recipient eller eksisterende kloak. Membranen sikrer mod kontakt med evt. forurenet grundvand129. 

På baggrund af den reducerede mængde af overfladevand og rensning af vandet forbedres forholdene for håndte-

ringen af overfladevand og miljøpåvirkningen i vandområderne sammenlignet med i dag. Selv om det separate regn-

vandssystem ikke fjerner alle uønskede stoffer fra vandet, inden det udledes, vil det sammen med andet tilført vand til 

vandområderne ikke medfører en overskridelse af miljøkvalitetskravene i recipienterne.  

 

Desuden vil reduktionen i mængden af udledt kvælstof og fosfor betyde, at der ikke vurderes at ske en øget vækst af 

fytoplankton og derved en højere klorofylkoncentration i bugten, der kunne bidrage til at udskygge forekomster af 

ålegræs. 

 

Ændringen i håndteringen af overfladevand vurderes med sikkerhed ikke at forringe nogen kvalitetselementer for 

hverken den kemiske eller økologiske tilstand for vandforekomsterne herunder grundvand, da der sker en reducering i 

mængden af overfladevand fra veje, der skal håndtere og forholdet mellem tagvand og overfladevand ændres samti-

digt med at  vandmængden vil blive renset, inden det udledes til vandområde nr. 48 Stege Bugt og nr. 49 Stege Nor. 

Graden af forstyrrelse vurderes på den baggrund at være lav og positiv, da påvirkningen af vandområdet bliver redu-

ceret i forhold til situationen i dag. Påvirkningen vurderes på den måde at være mindre og positiv. 

 

  

 
129 BAT - Lokale nedsivnings og renseløsninger, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S – 2012 

http://separatvand.dk/download/BAT_BAGGRUNDSRAPPORT.pdf 

 

http://separatvand.dk/download/BAT_BAGGRUNDSRAPPORT.pdf
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15 Klima, sejlads og kystforhold 

I dette kapitel beskrives hydrauliske forhold og kystmorfologi i forbindelse med anlæg og drift af den del af Sukkerfa-

brikken, som omfatter feriehuse på pæle i vandet samt stranden landværts for pælehusene.  

 

Kapitlet indeholder først en beskrivelse af den metodiske tilgang til vurderingen og herefter en beskrivelse af eksiste-

rende forhold. Med afsæt i de eksisterende forhold vurderes det, hvordan Feriehusene på pæle samt stranden vil på-

virke landskabet i både anlægs- og driftsfasen. 

 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapportens emner er der foretaget en scoping. Heri er det afdækket, at føl-

gende forhold potentielt kan påvirkes væsentligt, hvorved de vurderes i dette kapitel: 

 

• Strøm- og bølgeforhold som følge af pælene. 

• Ændrede sedimentationsforhold – Ændringer af kystens forløb. 

• Sedimentation i sejlrenden.  

• Ændringer i vandgennemstrømningen gennem Kanalen. 

• Klimapåvirkning fra forhøjet vandstand (Oversvømmelsesrisiko i dag og på sigt) 

15.1.1 Metode 

Beskrivelsen af de eksisterende hydrauliske forhold er baseret på Bilag 5 ”Hydraulisk modellering af strøm og bølger” 

udarbejdet i marts 2020 til nærværende projekt. Vurderinger af påvirkninger bygger på modellering med MIKE21 HD 

og SW af bølge- og strømforhold ved brug af eksisterende data for dybder fra digitaliserede søkort, søkort fra geoda-

tastyrelsens WMS-tjeneste, lufttryk og vind i 10 m højde fra ERA5 (European centre for medium range weather fore-

casts) samt DMI’s vandstandsmålere i Kalvehave og Rødvig. 

 

Derudover beskrives den eksisterende kystlinje ud fra geografiske informationer og geomorfologi fra Danmarks natio-

nale jordartskort, sedimentkort, højdekort, ortofotos, skråfotos mv. fra geodatastyrelsens WMS-tjeneste. 

 

Påvirkning af sejlads i området er vurderet på baggrund ovenstående søkort samt AIS data fra Søfartsstyrelsen. 

15.1.2 Lovgrundlag 

Etablering og udvidelse af kystbeskyttelse på og langs de danske kyster forudsætter en tilladelse efter kystbeskyttel-

sesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). Loven sikrer, at mennesker og ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, 

kan beskyttes mod havets ødelæggende påvirkninger som følge af oversvømmelse eller nedbrydning af kysten. Be-

skyttelsen skal udføres under fornøden hensyntagen til formålene i loven herunder behovet for kystbeskyttelse, øko-

nomiske hensyn, projektets tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet, den rekreative udnyttelse af kysten samt sik-

ring af den eksisterende adgang til og langs kysten. Formålet med loven er at beskytte mennesker og ejendom ved at 

reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning. Det er ikke identificeret nogen tørre erosions- risici i for-

bindelse med projektet. 

 

Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse skal bruges i forbindelse med kystbeskyttelse, men ikke i forbindelse med 

terrænændringer på kysten eller anlæg på søterritoriet, der ikke er kystbeskyttelsesforanstaltninger. Dette gør sig gæl-

dende for projektet Sukkerfabrikken Møn, med etablering af sandstrand og opstilling af pælehuse og badeanstalt på 

søterritoriet. Denne type anlæg og foranstaltninger hører lovgivningsmæssig under staten, og behandles af 
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Kystdirektoratet, der derfor også er myndighed på søterritoriet for nærværende miljøvurdering af det konkrete sam-

lede projekt. Lovgrundlaget er kystbeskyttelseslovens § 16a.  

15.1.3 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold beskrives i nedenstående fire afsnit særskilt hhv. for: 

 

• De klimamæssige forhold  

• De hydrauliske forhold i fjorden og nær kysten  

• De kystmorfologiske forhold umiddelbart landværts de projekterede feriehuse på pæle 

• Sejladsforhold omkring Stege 

15.1.3.1 Klimamæssige forhold 

Stege ligger beskyttet i Stege Bugt og er kun udsat for bølger med et kort frit stræk fra nord og nordvest. Højvande 

kan opstå i to situationer: 

 

•  Som følge af kraftig vind fra vestlige og efterfølgende nordlige retninger som presser vand fra Nordsøen igennem 

Skagerrak og syd på gennem de indre Danske Farvande, hvor passagen er snæver og vandet derfor stuver op. I 

disse tilfælde vil der således samtidigt være bølgepåvirkning på kysten ud for Sukkerfabrikken. 

• Som følge af kraftig vind fra nord i den Botniske Bugt og samtidigt eller efterfølgende fra øst i Østersøen eller alene 

ved kraftig vind fra øst og sydøst i Østersøen. Herved presses en stor mængde vand ind mod de danske farvande, 

hvor det vil stuve op. I Disse tilfælde kan også forekomme forhøjet vandstand i Stege Bugt, men der vil ikke være 

bølgepåvirkning på Steges kyster, grundet vindretningen. 

 

Kystdirektoratets seneste højvandsstatistik for Kalvehave, som ligger på den modsatte side af Stege Bugt ift. Stege By, 

er som vist i Figur 3. Bemærk at konfidensintervallet er meget bredt, grundet en relativt kort måleperiode på 15,9 år. 

Statistikken viser, at en 100-års middeltidshændelse i dag (år 2017) svarer til +1,49 m DVR90. 
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Figur 3: Kystdirektoratets Højvandsstatistik fra 2017 for Kalvehave. Kilde: ”Højvandsstatistikker 2017”, af Miljø og Fødevareministereiet, Kystdirektoratet, 

revideret fenbruar 2019. 

De globale klimaforandringer resulterer i eustatiske havspejlsstigninger. Der er stor usikkerhed omkring, hvor stor 

havspejlsstigningen vil blive, men baseret på forrige IPCC rapport er DMI´s bedste bud på vandstandsstigninger på 0,8 

m for perioden imellem år 2000 og 2100. Havspejlet forventes at stige eksponentielt med tiden, og den seneste rap-

port fra IPCC tyder på, at stigningen sandsynligvis er endnu større. 

 

Såfremt det antages, at havspejlsstigningen fra i dag og frem til år 2070 er ca. 50 cm og frem til år 2100 er ca. 1 m, vil 

en 100 års middeltidshændelse i år 2070 og 2100 eksempelvis svare til hhv. +1,99 og +2,49 m DVR90. Dermed vil un-

dersiden der i år 2100 stå vand op til 9 cm over bunden af feriehusene på pæle i en 100-års middeltidshændelse. Der-

til forventes en mulig samtidig ekstrem bølgesituation for området. Derfor er det reelt set en hændelse der vil fore-

komme oftere end hvert 10. år, der vil give anledning til at bølgerne rammer undersiden af husene i år 2100. Dette 

sker hvis det antages, at bølgerne når op til en højde 30 cm over vandstanden. I år 2070, hvilket nogenlunde svarer til 

den forventede levetid for pælebyen, forventes middeltidshændelsen, der giver bølgeskvulp på husene at være om-

trent svarende til en 100-års middeltidshændelse.  Såfremt der skal være pælehuse på lokationen ud over den forven-

tede levetid på 50 år, så vil disse skulle hæves og der vil skulle laves en fornyet ansøgning for det konkrete projekt på 

det tidspunkt. 

15.1.3.2 Hydrauliske forhold 

De eksisterende hydrauliske forhold er grundigt behandlet i strøm- og bølgemodellerings notatet: ”Hydraulisk model-

lering af strøm og bølger – Feriebyen Møn” af 18. marts 2020. Heraf fremgår det; 

 

•  At den gennemsnitlige dybde i Stege Bugt er 2-3 m, men at dybden ved projektområdet er maksimalt 1 meter. 
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•  At der umiddelbart vest for den planlagte ferieby og strand er et lavvandet område, kaldet Gralen, se Figur 4. 

•  At vind og bølger for det meste kommer fra vestlige retninger, men også en betydelig andel af tiden fra øst. Da det 

frie stræk fra øst til projektområdet er særdeles kort, er bølgerne dog ubetydeligt små eller næsten ikke eksisterende 

fra øst, hvorfor projektet ikke udsættes for betydende bølgepåvirkning fra denne retning. 

•  At de største bølger kommer fra nord og vest, grundet at det er herfra, der er det længste frie stræk over fjorden. 

•  At bølger fra vest der når projektområdet er små, eftersom de største bølger brydes henover Gralen. 

•  At bølger fra nord, der når projektområdet er mindre end i fjorden, da bølgeenergien spredes ud på sydsiden af 

indsnævringen mellem Kulø og Rødstensnakke. 

•  At bølgerne i projektområdet når en signifikant højde på maksimalt 0,25 m. 

•  At de gennemsnitlige strømhastigheder ved projektområdet varierer imellem 4-8 cm/s. 

•  At den dominerende strømretning er mod øst og genereres ved bølgeenergi. 

•  At strømhastigheden i den midterste del af kanalen gennemsnitligt er ca. 0,1 m/s og maksimalt 0,7 m/s 

 

 

Figur 4: Søkort over Stege bugt. ©SDFE 

Bemærk, at analyser og beskrivelse af hydrauliske forhold er foretaget på baggrund af normalsituationer, og ikke på 

baggrund af ekstremsituationer. De efterfølgende vurderinger er baseret på det konkrete projekt og vurderes med 

udgangspunkt i de gennemførte beregninger der, vurderes at være retvisende. 

15.1.3.3 Morfologiske kystforhold 

Kysten er orienteret mod nordvest og selve kystlinjen består af en skråningsbeskyttelse af sten som strækker sig langt 

forbi projektområdet til begge sider. Kysten har så langt tilbage det ses, fra de Høje Målebords Blade, været fastholdt 

kunstigt, se Figur 5. 
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Figur 5: Høje Målebordsblade for Stege 1842-1899. ©SDFE 

Der ses derfor heller ingen kysttilbagerykning på stedet, hvilket er tydeligt ved analyse af historiske vandlinjers place-

ring vist i Figur 6. I perioden mellem 1954 til 1995 er der sket en kunstig udbygning af området, hvorfor vandlinjen er 

rykket havværts.  

 

Kysten er således kunstigt etableret og fastholdt og består af opfyldning med foranliggende skråningsbeskyttelse. Se-

dimentet på bunden af fjorden i projektområdet består på nuværende tidspunkt af materialer finere end sand, hvorfor 

bunden er blød. 

 

Vandlinjen i 1999 ligger lidt længere havværts end de resterende linjer. Da ortofotoet fra dette årstal har så lav opløs-

ning er det ikke helt til at sige, om det er fordi der har samlet sig en mindre strand, eller om det måske i virkeligheden 

er en samling af tang som ligner land.  

 

De resterende vandlinjer ligger med en variation i horisontal placering på mellem 1 til 3 m. Denne variation skyldes 

formegentlig forskel i vandstand på tidspunkt for ortofotos, små fejl i georektificering af ortofotos samt forskelle i op-

løsning af ortofoto. Især ortofotos fra 1954, 1995 samt 1999 er i ringere opløsning end de resterende ortofotos. 
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Figur 6: Vandlinjeplacering siden 1954. Baggrundskort: Ortofoto 2019 ©SDFE. 

Der forventes ingen naturlig fremtidig kysttilbagerykning eller udbygning. Havbunden vurderes stabil, og der ikke er 

observeret ændringer i havbundens niveau. 

 

Ud for den eksisterende bebyggelse er skråningsbeskyttelsen i god  stand og ensartet rundt om hjørnet i øst, hvoref-

ter den fortsætter ind i kanalen. I projektområdet, umiddelbart vest for bebyggelsen ser skråningsbeskyttelsen ud til at 

være i dårlig stand. Kronekoten for skråningsbeskyttelsen ved projektområdet er maksimalt +1,5 m DVR90, hvilket 

flugter med den bagvedliggende kyststi. Landværts herfor er en stejl skrænt med top i minimum kote +4,0 m DVR90. 

 

Hele projektområdet på land ligger over kote +4,0 m DVR90, hvormed der ikke er nogen risiko hverken i dag eller de 

næste 100 år for oversvømmelse fra havet. Med den stigende vandstand vil bølgepåvirkningen på skrænten og stran-

den stige i fremtiden. Det kan derfor forventes, stranden vil skulle vedligeholdes lidt og i stigende grad med tiden. 

Denne stigende risiko for erosion af skrænten ses også i Kystdirektoratets kystplanlægger, hvori det er markeret, at 

risikoen for erosion om 100 år vil være meget høj. Skrænten vil med nærværende projekt blive yderligere beskyttet og 

umiddelbart efter implementering af projektet vil den eksisterende skråningsbeskyttelse ikke have nogen reel funktion, 

hvorfor den fjernes. Om 50 og 100 år, måske før da vil skråningsbeskyttelse dog kunne forventes at blive en nødven-

dig del af kystbeskyttelsen for skrænten igen. 
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15.1.3.4 Sejladsforhold 

Området omkring projektområdet er lavvandet, hvorfor stort set al sejlads foregår i sejlrenden som ligger ca. 20 m øst 

for den østligste pæl, se Figur 7 og Figur 8. Dette bekræftes af tilgængelige AIS data for Stege bugt, hvor det ses at 

sejlruterne er skarpt afgrænset til sejlrenden, hvorfor projektet ikke vil påvirke sejlruter. 

 

 

Figur 7: Skitse over pælehusene indretning af strand og afstande til sejlrenden. 

 

 

Figur 8: AIS data fra 2018 der viser tætheden af den sejlende trafik i farvandet omkring Møn. ©SDFE Søfartsstyrelsen.  
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15.1.4 Vurdering af konsekvenser i anlægsfasen 

Etablering af pælebyen forventes at blive udført ved ramning af pælene med maskinel, der på grund af vanddybden 

sejles dertil på pram og opererer flydende i perioder med hydrauliske normalsituationer. Påvirkningen af de hydrauli-

ske og kystmorfologiske forhold i forbindelse med anlægsfasen af pælebyen forventes derfor at være ubetydelige og 

kortvarige. 

 

Ligeledes forventes der en ubetydelig påvirkning af sejladsen i området i anlægsfasen, da anlægsarbejdet foregår 

uden for sejlrenden. 

 

Det er planlagt, at der for foden af den eksisterende skråningsbeskyttelse, der fjernes i forbindelse med projektet, skal 

etableres en sandstrand, som skal være løftet op og afgrænset af en stenkastning mod havsiden. Mod den østlige 

side skal etableres en mindre høfde/mole, til at holde på sandet i denne retning. Stenkastning og sandstrand forven-

tes etableret fra landsiden, hvilket menes at give ubetydelig påvirkning på hydrauliske og kystmorfologiske forhold un-

der anlægsfasen.  

15.1.5 Vurdering af konsekvenser i driftsfasen 

I dette afsnit beskrives og vurderes påvirkninger af de hydrauliske forhold og kystmorfologien i driftsfasen. 

 

Samlet set vurderes påvirkningen af bølger, strømninger og dermed sedimentationen i projektområdet og kanalen 

som følge af feriebyen på pæle og sandstranden at være ubetydelig, se Bilag 5 ”Hydraulisk modellering af strøm og 

bølger – Feriebyen Møn” af 18. marts 2020. 

 

Bølgerne, som til dels driver strømningerne, vil blive påvirket af pælene i mindre grad, men da bølgerne i forvejen er 

små i området, selv under ekstremsituationer, vil påvirkningen af sedimentationen i området være ubetydelig. 

 

Det vurderes, at etableringen af en sandstrand foran skråningsbeskyttelsen bag pælebyen i driftsfasen med tiden kan 

have mindre påvirkning på morfologien, dybden, i sejlrenden. På nuværende tidspunkt er der ingen sandstrand. 

Stranden er planlagt til at vende mod nord. Den overordnede strøm- og bølgeretning på denne lokalitet er mod øst, 

se Bilag 5 ”Hydraulisk modellering af strøm og bølger – Feriebyen Møn” af 18. marts 2020. Derfor kan bølgerne potenti-

elt transportere sandet fra stranden mod øst og hen i sejlrenden/kanalen. 

 

Projektet er indrettet imod erosion af stranden og transport mod øst i form af stensætninger og stenmole/-høfde. 

Stranden er løftet op til kote +1,4 m DVR90 og indrammet mod havsiden af stensætning til kote +1,6 m DVR90 og 

mod øst af en stenhøfde, se Figur 7 og Figur 9.  
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Figur 9: Principsnit af den planlagte sandstrand med skrænten i venstre side og den afsluttende stenkastning og fjorden i højre side. Stenkastningen 

opbygges med forskelligt kernefyld og med en pælefunderet trætrappe ned mod vandet. Eksisterende skråningsbeskyttelse neden for kyststien fjernes. 

 

Stensætning og høfde etableres jf. nedenstående figurer med den korrekte opbygning med forskelligt kernefyld, geo-

tekstil eller filtersten. Korrekt opbygning forebygger, at dækstene synker ned i bunden, og at konstruktionen dermed 

ikke kollapser, samt at sandet ikke transporteres gennem stenene.  

 

 

Figur 10: Opbygning af mole mod Vejerboderne. 
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Figur 11: Korrekt opbygget stensætning. Trætrapper etableres som pælefunderede trin. Figuren er en viderebearbejdelse af en figur udarbejdet af Kyst-

direktoratet. Kilde: Kystdirektoratets vejledning om skråningsbeskyttelse (red.). 

Stranden er løftet fra vandkanten til en højere kote og har ikke kontakt med vandet, og dermed heller ikke bølger og 

strøm, under normalsituationer. Det vil således kun være i ekstremsituationer med forhøjet vandstand, at bølger og 

strøm kan flytte sandet ud i fjorden og/eller mod øst. Det må på nærværende lokalitet forventes, at der under hæn-

delser med ekstremt høj vandstand samtidigt vil være kraftig vind og dermed bølgepåvirkning fra nordlige eller nord-

vestlige retninger. Afhængigt af vandstanden vil de fleste bølger bryde på havsiden af stensætningen, men vand vil 

også trænge gennem det permeable dækstenslag. 

 

Oversvømmelse af stranden eller særlig transport af sandet fra stranden vil således forekomme, når vandstanden har 

samme niveau som undersiden af det permeable dækstenslag. Den projekterede middelstenstørrelse vil være 30 cm. 

Såfremt dækstenene etableres i et enkelt lag, vil undersiden heraf være i kote +1,3 m DVR90, hvormed en transport 

kan forventes at forekomme oftere end hvert 10. år i gennemsnit. Såfremt der samtidigt er bølgepåvirkning, vil det 

forekomme oftere, afhængigt af vejret. Allerede ved f.eks. en 50-års hændelse i dag forventes stranden at være over-

svømmet og udsat for betydelig erosion. 

 

I fremtiden forventes flere ekstremsituationer i form af stormflod. Med de forventede havspejlsstigninger vil vand-

stande, som vi i dag karakteriserer som værende ekstremvandstande være mere almindelige, eftersom middelvand-

standen er højere. Om f.eks. 50 år forventes vandstanden at være steget næsten en halv meter. Hermed vil over-

svømmelse af stranden formegentlig forekomme flere gange årligt, og der vil blive eroderet betydeligt i sandet på 

stranden. 

 

At høfden ikke er placeret i forlængelse af kanalen, men mere mod øst betyder, at sand der evt. slipper igennem eller 

omkring denne i første gang aflejres umiddelbart øst for molen frem for at ryge direkte ind i kanalen. Hastigheden, 

hvormed strandsandet vil blive eroderet, forventes, i dag, at være særdeles langsom, men afhængig af vejret. Det vur-

deres, at påvirkningen af morfologien, dybden, i området og i kanalen i dag er ubetydeligt lille. 

 

Om blot 50 år vil transporten have en mindre påvirkning af den omkringliggende morfologi, dybde, i den vestlige side 

af kanalen. Selve pælene vil lokalt lave en lille sænkning af havbunden i en afstand af op til 1 pælediameter (0.22m). 
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Men der forventes ikke globale effekter som følge af pælegruppen idet afstanden imellem pælene er meget større 

end pælediameteren. 

 

Længere frem i tiden vil det forventeligt være nødvendigt at forhøje strandens og stensætningernes niveau for i det 

hele taget at have stranden på denne placering. 

 

Den projekterede stensætning til kote +1,4 m DVR90 havværts for stranden vil, både i dag og i fremtiden, få de fleste 

bølger til at bryde, hvormed mængden af bølgeenergi, der når skrænten og kyststien, vil være reduceret betydeligt 

ved ekstremsituationer. Kystbeskyttelsen på strækningen vil således blive styrket imod både erosion og oversvøm-

melse, ved realisering af projektet.  

 

Det vurderes i alle tilfælde, både med og uden etablering af strand og stensætning, at husene i kote +4,0 m DVR90 

på toppen af kystskrænten, og pælehusene under hensyn til en 50 årig levetid, ikke er i risiko for oversvømmelse fra 

fjorden og påvirkningen derfor er ubetydeligt lille.  
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16 Kumulative effekter 

Hvis flere projekter planlægges i samme område på samme tid, er det relevant at vurdere deres samlede effekt på 

miljøet, hvilket også kaldes den kumulative effekt. Det er vigtigt at forholde sig til den kumulative effekt, da den sam-

lede effekt af flere projekters påvirkninger kan være væsentlig, selvom påvirkningen fra det enkelte projekt isoleret set 

ikke er det.  

 

For at kunne vurdere, om der er kumulative virkninger, som kan forstærke konsekvenserne fra etablering Sukkerfabrik-

ken Møn, ses på andre planer og projekter i området, der er undervejs. Planer og projekter i drift er vurderet som en 

del af de eksisterende forhold for de enkelte miljøemner, hvor det er relevant. 

 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter fra andre end de efterfølgende planer og projekter, der dog ikke alle er 

vedtaget130, men for fleres tilfælde alene er fremsat eller under administrativ behandling. De er her beskrevet, da de er 

identificerede og for at give det bedst mulige overblik i forbindelse med behandling af Sukkerfabrikken Møn. Vurde-

ringen er foretaget op imod den bruttoliste, som er oplistet i bilag 1, men der er også kommet nye til efterfølgende. 

16.1 Feriepark Møn, Hjelm Bugt  

Feriepark Møn, Hjelm Bugt er ikke offentligt fremlagt endnu og etableres ikke i umiddelbar nærhed af Sukkerfabrikken 

Møn, men i en afstand af 3,6 km, hvorfor miljøpåvirkninger med lokal effekt ikke vil være kumulative, mens miljøpå-

virkninger med regional effekt som trafik, friluftsliv og turisme kan være kumulative.  

 

Trafikken til og fra Feriepark Møn, Hjelm Bugt forventes på sigt at fordele sig delvist på samme influensvejnet, som det 

for Sukkerfabrikken Møn. Der forventes således at være en mindre kumulativ effekt for trafikken på adgangsruten til 

Feriepark Møn Hjelm Bugt; de vestlige delstrækninger af Kostervej og Grønsundvej. Der er i vurderingerne foretaget 

af Sukkerfabrikken Møn taget højde for den kumulative effekt på trafikken. Feriepark Møn, Hjelm Bugt kan medføre en 

trafikal kumulativ effekt lokalt omkring attraktioner mv. på Møn, der dog til dels vil modsvares af, at endagsturister 

konverteres til overnattende turister. 

 

 

Figur 12: Oversigtskort med placering af Feriepark Møn Hjelm Bugt (rød prik) og Sukkerfabrikken Møn med blå cirkel. ©SDFE, WMS-tjeneste, Topo-

grafisk kort. 

 
130 Det antages i miljøvurderingssammenhæng at egentlige kumulative effekter som udgangspunkt alene omfatter vedtagne eller godkendte pla-

ner/projekter i vurderingen. 
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Sammen vil Feriepark Møn, Hjelm Bugt og Sukkerfabrikken Møn kumulativt skabe flere arbejdspladser i turisterhvervet 

ved den daglige drift, og flere overnattende gæster på øen vil i højere grad fremme hele øens lokale erhvervsliv her-

under restauranter, butikker, museer, sport og adventureaktiviteter, kunsthåndværk mv. Flere besøgende og længere 

ophold vil samlet give større udnyttelse af og mulighed for flere friluftsaktiviteter og flere besøgende til turistattraktio-

nerne, hvilket er en positiv påvirkning, men det kan også give et større pres på stande, natur, oplevelser og turistat-

traktioner, hvilket kan være en negativ påvirkning. Overordnet vurderes de to projekter at medføre en positiv kumula-

tiv effekt på rekreative forhold og turisme.  

16.2 Husbåde i Stege Havn 

Der pågår en indledende planlægning for etableringen af op til fem husbåde i Stege Havn overfor Sukkerhavnen. Det 

er ikke et projekt, der er omfattet af planlægning eller vedtaget, men det vil, hvis det realiseres bidrage yderligere til 

oplevelsen af et bynært vandområde. 

 

 

Figur 13: Kort fra sagsfremstilling om etablering af fire husbåde i Stege Havn overfor Sukkerhavnen. 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter på hydrauliske forhold og kystmorfologien, da der ikke er kendskab til 

andre projekter i nærheden med indflydelse på de hydrauliske forhold ud over dette. 

16.3 Afværgetiltag på Vejerboden 

Region Sjælland har besluttet at gennemføre en oprensning for metangas på matrikel 6bu, Vejerboderne. Oprensnin-

gen,  i form af håndtering af gasdannelsen i forhold til boligerne, vil forventeligt ske ved udskiftning af luften med va-

kuum.  

 

På nedenstående figur fremgår princippet for, hvordan vakuumledningerne fra hver bolig først samles i en brønd 

(VB1-VB3), hvorefter en vakuumledning fra hver brønd forbindes til en teknikbygning. I teknikbygningen er der en va-

kuumpumpe, som konstant sørger for, at luften i det kappilarbrydende lag under boligerne udskiftes. 
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Teknikbygningen placeres på kommunens areal syd for Vejerboden og dermed uden for projektområdet. I oprens-

ningsperioden vil dette kunne påvirke projektområdet ift. støj og synlige boringer. Herudover forventes ingen væsent-

lige gener. 

 

 

Figur 14: Teknikbygning med vakuumledninger (blå og røde streger) fra ventilationsdræn 

16.4 Landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen 

Indenrigs- og boligministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszo-

nen, som skal understøtte udviklingen i hele Danmark131. 

 

Med forslag til landsplandirektiv foreslås det, at der ved Stege udpeges et af i alt 67 udviklingsområder fordelt i 15 for-

skellige kommuner. Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra Vordingborg Kommune. 

 

Udviklingsområder er områder uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. I udviklingsområder gives kommu-

nerne mulighed for at planlægge uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, som ellers gælder for 

planlægning i kystnærhedszonen. I udviklingsområder gælder de landzoneregler, der gælder i landzone uden for 

kystnærhedszonen. 

 

 
131 Forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen, Erhvervsstyrelsen 2021, tilgængeligt på: https://planinfo.erhvervssty-

relsen.dk/hoering-af-forslag-til-landsplandirektiv-2021-udviklingsomraader-i-kystnaerhedszonen 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/hoering-af-forslag-til-landsplandirektiv-2021-udviklingsomraader-i-kystnaerhedszonen
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/hoering-af-forslag-til-landsplandirektiv-2021-udviklingsomraader-i-kystnaerhedszonen
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Figur 15: Kort over det foreslåede område til udvikling vest for Stege i Landsplandirektiv 2021. 

Forslaget vurderes at kunne medføre en kumulativ effekt sammen med Sukkerfabrikken Møn i form af mere byvækst 

og mere trafik samt en yderligere urbanisering af overgangen til det åbne land og de tilstødende naturområder. Det 

er dog ikke muligt at konkretiser dette, på grund af den manglende afklaring af områdets egentlige udnyttelse. 

16.5 STEGE KYST – Åbningstræk stranden 

I direkte forbindelse med "Kulhavnen" anlægges i 2021 og 2022 en ny badestrand, som erstatning for den eksiste-

rende. Projektet skaber et forbedret rekreativt rum, og vil udformningen af den nye kystlinje mindske problemet med 

lugtgener fra opskyllet tang Projektet er et eksempel på naturbaseret kystsikring gennem bl.a. terrænbearbejdning og 

understreger og styrker Steges tætte relation til kysten. Projektet vurderes at kumulativt at påvirke de rekreative for-

hold ti Stege positivt og vil sammen med stranden på Sukkerfabrikken Møn, forbedre oplevelsesmulighederne at kyst-

landskabet i Stege. Herudover vurderes der med det nuværende vidensgrundlag ikke at være kumulative effekter idet 

evt. sedimentation fra Stege Kyst projektet er ukendt på nuværende tidspunkt.  

 

 

Figur 16: Illustration af projetet Åbningstræk stranden   
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17 Planforhold og forudsætninger 

17.1 Forholdet til kysten 

Projektområdet er beliggende indenfor planlovens kystnærhedszone, hvorfor der stilles en række særlige krav i for-

bindelse med planlægningen. For al planlægning inden for kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye 

arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-

grundelse for kystnær lokalisering jf. planlovens § 5b, stk. 1, nr. 1.  

 

Ferie-og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser 

og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie-og fritidsbebyggelser jf. planlovens § 5b, stk. 1, nr. 

4. Der skal derfor ligeledes redegøres for de sammenhængende turismepolitiske overvejelser, der ligger bag feriecen-

terets lokalisering ved Stege by.  

 

Den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse samt de turismepolitiske overvejelser beskrives i det følgende 

idet der i forsøgstilladelsen fra Erhvervsministeriet er vurderet at projektet kan placeres i kystnærhedszonen. 

17.1.1 Planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for kystnær lokalisering 

Vordingborg Kommune ønsker at forøge overnatningskapaciteten og udvikle helårsturismen på Møn ved etablering 

af det nye feriecenter. Langt størstedelen af Møn er omfattet af den 3 km brede kystnærhedszone, og derfor er der 

begrænsede muligheder for at etablere et feriecenter på Møn uden for kystnærhedszonen. 

 

Sukkerfabrikken er beliggende indenfor kystnærhedszonen i Stege by, hvor der i forvejen er bebyggelse, og derfor vil 

den nye bebyggelse kunne indgå i det bestående miljø på en harmonisk måde. Den nye anvendelse af sukkerfabrik-

ken betyder desuden, at de gamle fabriksbygninger får nyt liv frem for at stå tomme og efterladte hen. 

 

Sukkerfabrikken Møn vil bidrage til en væsentlig udvikling af kystturismen ved at tilføre moderne og attraktive helårs-

faciliteter, herunder et stort indendørs vandland, som supplement til områdets udendørs strand- og naturoplevelser. 

Konceptet for Sukkerfabrikken Møn tager udgangspunkt i et ønske om at styrke og videreudvikle turismen i området. 

Etableringen af feriecenteret med centerfaciliteter, hotel og feriehuse vil bidrage med helårs arbejdspladser og turis-

merelaterede servicefunktioner, som styrker Stege by og Møns turismeprofil.  

17.1.2 Turismepolitiske overvejelser  

Planlægningen for feriecentret Sukkerfabrikken Møn er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes turismepo-

litik, hvor projektet er et led i den samlede turismestrategi for Vordingborg Kommune, som vil understøtte den sam-

lede udvikling på Møn. Projektområdet Møn er desuden udvalgt som et af de 20 særlige feriesteder af Videncenter 

for Kystturisme, da Møn i forvejen har en veludbygget turisme med eksisterende turismefaciliteter og oplevelser. Sam-

tidigt er området afhængig af turismen og er orienteret mod udenlandske markeder. 

 

Projektet er ligeledes i 2015 blevet udvalgt som forsøgsprojekt for kyst-og naturturisme af Miljø-og Fødevareministe-

riet (nu Erhvervsministeriet). Det skyldes især, at projektet vil bidrage med stærk vækst i turismeerhvervet og under-

støtter udviklingen af en allerede velkendt feriedestination i den internationale turisme.  

 

Turismen spiller en helt afgørende rolle som primært erhverv og en stor arbejdsplads i Vordingborg Kommune. Turi-

sterne medførte i 2018 en omsætning på 860 mio. kr. og skabte 1.156 fuldtidsjobs, hvilket svarer til 7,4 % af alle jobs i 

kommunen.  
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Antallet af overnatninger har i mange år ligget på samme niveau og omfattede i 2019 ca. 400.000 registrerede kom-

mercielle overnatninger. Møn har i dag mangel på overnatningskapacitet, hvilket projektet vil bidrage til at løse. Pro-

jektet vil styrke udbuddet af lokale overnatningsmuligheder og udnyttelsen af Møns turismetilbud. Disse indsatser lig-

ger i direkte tråd med kommunens overordnede ambitioner om et styrket fokus på bæredygtighed, naturoplevelser 

og aktiv ferie i tråd med øens naturgivne styrker, med FNs 17 Verdensmål og Biosfære Møn som de overliggende bæ-

redygtige fællesnævnere. Projektudviklingen sker i tæt dialog med Vordingborg Kommune, da projektets gennemfø-

relse ligger i tråd med Vordingborg Kommunes overordnede turismeplaner for området, og er et væsentligt element i 

en udvikling af Stege som center for handel og bosætning og Møn som turistdestination. Projektet vil i særlig grad 

øge den lokale omsætning relateret til turisme, og tænkes at kunne medvirke til at medføre et vækstpotentiale i en 

turismesektor i fremgang og heraf afledte erhvervsaktiviteter.  

 

Sukkerfabrikken Møn vil kunne bidrage til en væsentlig udvikling af kystturismen med kvalitet, sæsonudvidelse og po-

tentiale for en stor stigning i antallet af både inden- og udenlandske overnatninger. Sukkerfabrikken Møn kommer til 

at rumme en række fællesfaciliteter, herunder vandland, som tiltrækker turister i et stort omkringliggende opland. Pro-

jektet vil derfor give turismen et afgørende løft i på Møn. 

17.2 Statslige forudsætninger for projektet  

I forbindelse med realiseringen af Sukkerfabrikken Møn kan en række aktiviteter kun etableres på baggrund af stats-

lige tilladelser eller planlægning, og de heri fastsatte vilkår. 

17.2.1 Forsøgstilladelsen 

Det tidligere projekt "Aquapark Møn" omfattede etablering af op til 500 feriehuse og fællesfaciliteter, bl.a. et vandland, 

blev i 2015 udvalgt som forsøgsprojekt for kyst-og naturturisme af Miljø-og Fødevareministeriet (nu Erhvervsministe-

riet). Dette projekt er videreført i form af projektet ”Sukkerfabrikken Møn”, for hvilket forsøgstilladelsen er forlænget i 

2020. Det skyldes især, at projektet vil bidrage med stærk vækst i turismeerhvervet og understøtter udviklingen på en 

allerede velkendt feriedestination i den internationale turisme, ligesom det i højere grad integreres med den omgi-

vende by og fokuserer på de kulturhistoriske elementer i området.  

 

Af tilladelsen efter forsøgsordningen for kyst-og naturturisme i planlovens § 5 af 9. november 2015 fremgår en række 

vilkår, som fortsat skal overholdes i den efterfølgende planlægning for projektet.  

 

Et projekt kunne kun blive udvalgt som forsøgsprojekt iht. planlovens § 5, stk. 1, hvis det levede op til følgende to kri-

terier: 

• Projektet har et potentiale for udvikling af kyst-og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turi-

ster. Etableringen af det konkrete projekt sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre 

overensstemmelse med de sammenhængende turismepolitiske overvejelser i kommunens planlægning for 

turisme for at understøtte en samlet udvikling i området.  

• Projektet indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og 

landskabet. 

 

Af forsøgstilladelsen stilles der ligeledes vilkår om: 

• Vordingborg Kommune skal tilpasse projektet landskabeligt i overensstemmelse med afsnittet om vurdering 

af kriterie 3 

• Aquapark Møn (Sukkerfabrikken Møn) skal etableres efter sommerhuslovens regler.  
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• Ved realisering af projektet skal kommunalbestyrelsen vurdere, om projektet kan skade et Natura 2000-om-

råde, og om projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for særligt beskyttede arter 

(de såkaldte bilag IV-arter) i overensstemmelse med de gældende regler herom. 

 

Det konkrete projekt Sukkerfabrikken Møn lever op til alle de opsatte vilkår. 

17.2.2 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

En del af projektområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, der omfatter strandbredden og arealet op til 300 me-

ter bag strandbredden. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 15 må der ikke uden forudgående tilladelse fra Kystdi-

rektoratet hertil foretages ændringer i tilstanden af arealer inden for strandbeskyttelseslinjen. Formålet med beskyttel-

sen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne.  

 

I forbindelse med etableringen af den bynære strand vil der ske opfyldning på søterritoriet således, at kystlinjen flyttes. 

Naturstyrelsen gav den 9. november 2015 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen i 

forbindelse med ansøgning om forsøgstilladelsen. Da projektet efterfølgende har vist sig at være VVM-pligtig, skal der 

søges om dispensation på ny i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten. 

17.3 Øvrige statslige planer 

Relevante øvrige statslige planer er især Natura 2000-planer og vandområdeplaner, hvilket er redegøres for i det ef-

terfølgende. 

17.3.1 Natura 2000-planer 2016-2021 

Vordingborg Kommune skal sikre, at der ikke vedtages planer for eller meddeles tilladelser til projektet, der kan være i 

strid med Miljømålslovens beskyttelse af Natura 2000-områder og den generelle beskyttelse af visse arter på lovens 

bilag IV. 

 

I de statslige Natura 2000-planer er der fastlagt mål for udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttel-

sesområder. Natura 2000-områder er et netværk af beskyttede naturområder i EU og består af fuglebeskyttelsesom-

råder, habitatområder og Ramsarområder. Planernes målsætning for Natura 2000-områderne er ved en målrettet 

indsats at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.  

 

Projektområdet ligger ikke inden for et Natura 2000-område. Hhv. 200 og 750 meter fra projektområdet ligger Natura 

2000-område nr. 180 ”Stege Nor”, der indeholder habitatområde H-179 og Natura 2000 område 168 ”Havet og kysten 

mellem Præstø Fjord og Grønsund”, der indeholder habitatområde H-147, fuglebeskyttelsesområderne F-84 og F-89 

samt Ramsarområde R-22. 

 

Der er ikke konstateret bilag IV-arter indenfor sukkerfabrikkens arealer, men i vandkanten ved jordbassinerne ca. 300 

meter i nordvestlig retning er der registreret fund af forskellige flagermus. 

 

Forholdet til Natura 2000 og beskyttede arter er nærmere beskrevet i kapitel 9. Det vurderes, at projektet ikke vil på-

virke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder negativt. Der er i forbindelse med naturundersøgelser ikke fun-

det bilag IV-arter i projektområdet, og det vurderes, at projektet ikke vil skade yngle-eller rasteområder for bilag IV-

arter.  
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17.3.2 Vandområdeplaner 2016-2021 

I de statslige vandområdeplaner 2015-2021 er der fastsat mål og indsatser med henblik på at sikre, at søer, vandløb, 

grundvandsforekomster og kystvande opfylder de fastsatte miljømål i overensstemmelse med EU's vandrammedirek-

tiv. Projektområdet ligger inden for hovedvandopland 2.6 Østersøen. 

 

Projektets påvirkning af mulighederne for målopfyldelse i henhold til vandområdeplanen vurderes i kapitel 14 om 

overfladevand og spildevand. Det vurderes, at projektet ikke vil forringe mulighederne for målopfyldelse i henhold til 

vandområdeplanen både for grundvand og overfladevand. 

17.4 Forholdet til regionale planer 

17.4.1 Den regionale vækst-og udviklingsstrategi 

Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 er bygget op om fire temaer og har FN’s verdensmål for bæredygtig 

udvikling som omdrejningspunkt. Temaerne spiller sammen indbyrdes og har hver tre indsatsområder og to strategi-

ske mål knyttet til sig.  

 

De fire temaer er: 

• Den attraktive region 

• Den kompetente region 

• Den sammenhængende region 

• Den grønne og bæredygtige region 

 

I forlængelse af strategien udarbejder Region Sjælland handlingsplaner, der vil bidrage til at omsætte strategien til 

konkrete indsatser og vise, hvordan Regional Sjælland ønsker at arbejde med regional udvikling. 

 

Sukkerfabrikken Møn ligger i forlængelse af dette strategiarbejde og vil understøtte flere af elementerne i den regio-

nale vækst og udviklingsstrategi, særligt i forhold til forøget attraktivitet og bæredygtighed. 

17.4.2 Regional råstofplan 2020 

Der er ikke udlagt hverken råstofgraveområder eller -interesseområder inden for eller i umiddelbar nærhed til projekt-

området. 

17.4.3 Tilladelse efter jordforureningsloven 

Sukkerfabrikkens grund er kortlagt som forurenet. Lokalplanområdet i sin helhed er kortlagt som forurenet efter reg-

lerne i jordforureningsloven på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Årsagen til kortlægningen er de aktiviteter, der er 

forbundet med den tidligere anvendelse af arealet som sukkerfabrik f.eks. nedgravede olietanke, værksteder, labora-

torier og kuloplag. Der er desuden konstateret områder med forurening med olie. Den nordlige del af lokalplanområ-

det, der er kortlagt på vidensniveau 2, er primært kortlagt som følge af påvist forurening med metangas. Gassen er 

dannet i de jordbassiner, som var tilknyttet sukkerfabrikken.  

 

I Region Sjællands indsatsplan for 2020 er forholdene omkring sukkerfabrikken i Stege beskrevet, efter en undersø-

gelse af området i 2018: 

 

Region Sjælland har med indsatsplanen for 2020 besluttet, at der skal igangsættes en indsats for fjernelse af metangas 

på Stege Sukkerfabrik rettet mod området ”Vejerboderne”. Dette er endnu ikke igangsat, og vil heller ikke være en 

forudsætning eller en hindring for projektets gennemførelse.  
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Region Sjællands vurdering er, at den påviste forurening med metangas bør medføre overvejelser om, hvordan de 

planlagte nybyggerier skal konstrueres, så der ikke opstår eksplosionsfare i de nyopførte bygninger som følge af den 

påviste metangas. 

 

Når lokalplanområdet ændrer anvendelse til ferieboliger, rekreative og alment tilgængelige områder mv. kræver det 

en tilladelse efter jordforureningsloven. Sukkerfabrikken A/S har derfor besluttet, at alle nye bygninger skal opføres 

således, at der ikke opstår nogen risiko for eksplosionsfare for at sikre menneskers sundhed og miljøet. Feriehusene vil 

blive bygget på dæk hævet over terræn, så evt. opsivende metangas ikke kan sive ind i bygningerne. For vandople-

velsesbygningen kan det blive aktuelt at fundere i terræn, i så fald vil dækket blive støbt tæt og udført ventileret her-

under. Jordflytning minimeres ved anvendelse af pælefundament i stedet for støbt fundament. 

 

Ejendomme med forurening eller mulig forurening skal have tilladelse efter § 8 i Lov om forurenet jord, inden byggeri 

eller gravearbejde kan igangsættes. Forud for tilladelsen er der ofte et forløb med undersøgelser og risikovurdering, 

inden det kan vurderes, om projektet er miljø-og sundhedsmæssigt forsvarligt. Kompetencen til at udstede disse tilla-

delser ligger hos kommunerne, der dog skal indhente en udtalelse fra Regionen, inden tilladelsen kan gives. Det er 

vigtigt, at Regionen hurtigt kan give disse udtalelser for ikke at forsinke byggeriet unødigt. Regionen har 4 uger til 

dette. Regionen skal ved fund af forurening ved byggeri eller gravearbejde, jf. § 71 i Lov om forurenet jord vurdere, 

om forurening skal kortlægges. Regionen har 4 uger til at vurdere, om forureningen skal kortlægges. 

17.4.3.1 Udviklingsplan for Sjælland og øerne 

Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles plan for en ambitiøs udvikling af turis-

meerhvervet frem mod 2025. Planen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt på følgende fem indsatsområder132:  

 

• Stærke kraftcentre 

• Større oplevelsesværdi 

• Bæredygtig kapacitetsudvikling 

• Bedre adgang og mobilitet 

• Øget kendskab 

Ifølge planen har Møn potentiale til i endnu højere grad at drive væksten i turismen på Sjælland og øerne, men det 

forudsætter en væsentlig øgning og differentiering af overnatningskapaciteten med mere værdiskabende overnat-

ningsformer, der understøtter øens spektakulære naturoplevelser. Planen har som en prioritering at igangsætte udvik-

lingstiltag på bl.a. Møn, som udfolder områdernes overnatningskapacitet og funktion som kraftcenter for hele regio-

nen. Udviklingen af sukkerfabrikken til feriecenter vil bidrage med en større overnatningskapacitet. 

17.5 Kommunale planer 

Vordingborg Kommunes gældende kommuneplan er Kommuneplan 2018-2030. Derudover har kommunen en stra-

tegi for bæredygtig turisme undervejs. 

17.5.1 Strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune 2021-2025 

I Vordingborg Kommune er der udarbejdet en strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune 2021-2025 - 

og i forlængelse heraf en handlingsplan for bæredygtig turisme på Møn. Strategien tager afsæt i Udviklingsplan for 

Sjælland og øerne og Potentialeplan for kystdestinationen Møns Klint. 

 

 
132 KKR Sjælland, Udviklingsplan for Sjælland og øerne, https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/indsatser/udviklingsplan-

sjaelland-og-oeerne 
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17.5.2 Kommuneplantillæg nr. 12 

For at bringe lokalplan nr. C 15.14.02 i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 12 til 

Kommuneplan 2018-2030, hvor kommuneplanens retningslinjer og rammer ændres på flere måder. 

 

En del af lokalplanområdet er ifølge Kommuneplan 2018-2030 udpeget til bycenter, hvor lokale funktioner, handel og 

service placeres. Udvikling af Stege sker ved ny byvækst samt byomdannelse og fortætning. Lokalplanområdet indgår 

delvist i det udpegede byomdannelsesområde i kommuneplanen. 

 

Området er i dag beliggende i både by- og landzone og reguleres af kommuneplanramme C 15.10, C 15.14, C 15.16 

og B 15.09. Det ansøgte projekt for Sukkerfabrikken Møn vil umiddelbart kunne indskrive sig i de eksisterende ramme-

bestemmelser for anvendelse, der i dag er fastlagt til Centerområde til lettere industri, liberalt erhverv, kontor, lager og 

værkstedsvirksomheder, by hotel, ferielejligheder og kulturelle formål. Detailhandelsbutikker/dagligvarebutikker samt 

helårsboliger. 

Kommuneplanrammerne for området sammenfattes i to rammer, dels en for centerområdet og dels en for feriehus-

bebyggelsen. Rammerne får numrene C 15.14 og R 15.16. 

 

C 15.14 fastlægger området til centerformål med en bygningshøjde på 13 meter, dog 52 meter for de to siloer, mens R 

15.16 fastlægger området til rekreativt område for feriecenter med en bygningshøjde på op til 19 meter. 

 

Derudover øges det mulige antal ferieboligenheder fra 350 til 500 ved vedtagelse af en ny retningslinje 23.8: 

 

”Feriehoteller skal opføres med en maksimal størrelse på normalt 200 enheder (værelser/lejligheder). I købstæderne kan 

der dog tillades op til 350 enheder. På Sukkerfabrikken Møn kan der tillades op til 500 ferieboligenheder. Bebyggelses-

tæthed skal tilpasses de lokale forhold.” 

17.5.3 Lokalplan nr. C 15.14.02 

Dele af sukkerfabrikkens arealer og bebyggelse reguleres allerede i dag af lokalplan C 15.14.01 Centerområde – Stege 

Sukkerfabrik, der muliggør en koordineret og fokuseret omdannelse og fornyelse af området. Den østlige del af områ-

det reguleres af lokalplan nr. 100 for et boligområde ved den tidligere sukkerfabrik i Stege-Lendemark, som udlægger 

området til boligformål. 

 

Da projektet samlet set ikke kan rummes inden for de gældende lokalplaners bestemmelser og afgrænsninger, har 

Vordingborg Kommune udarbejdet forslag til Lokalplan nr. C 15.14.02 Sukkerfabrikken Møn. 

 

Lokalplan nr. C 15.14.02 giver mulighed for at realisere det foreliggende projekt for et større område end C 15.14.01 og 

fastlægger bestemmelser for et ferieby med op til 500 ferieboligenheder og en række kulturaktiviteter, oplevelsestil-

bud og et vandland. Den nye lokalplan viderefører mange af bestemmelserne fra de tidligere lokalplaner, og supple-

rer disse med feriehusbebyggelse på de øvrige arealer af Sukkerfabrikken Møn. 

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 15.14.02 ophæves den tidligere lokalplan C 

15.14.01 i sin helhed og lokalplan nr. 100 for matr. nr. 6bu og del af matr. nr. 6a begge ejerlav Lendemarke, Stege Jor-

der. 
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18 Afværgeforanstaltninger, overvågning og mangler i miljøvurderingen 

Ifølge miljøvurderingslovens § 20, stk. 2, punkt 3 skal der udarbejdes en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 

med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller om muligt neutralisere identificerede væsentlige skadelige virk-

ninger på miljøet. Derudover skal de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige indvirknin-

ger på miljøet ved planernes gennemførelse beskrives jf. § 12, stk. 4.  

18.1 Afværgeforanstaltninger 

Miljøvurderingerne er udført i en iterativ proces, hvilket betyder, at hvor der er konstateret en miljøpåvirkning med 

mulighed for at reducere miljøpåvirkningen, er der foretaget en justering af projektet, som har medført en opdatering 

af projektbeskrivelsen, som derefter er lagt til grund for en revurdering, hvor miljøpåvirkningen så kan konstateres la-

vere.  

 

Idet der ikke er vurderet nogen væsentlige miljøpåvirkninger fra projektet Sukkerfabrikken Møn, er der givet ikke for-

slag til afværgeforanstaltninger, som er nødvendige at indarbejde i projektet for at mindske påvirkningen. For de mil-

jøpåvirkninger, der er vurderet moderate, er det overvejet om det i det konkrete tilfælde er relevant at give forslag til 

afværgeforanstaltninger. I forhold til de forskellige vurderede miljøemner vurderes projektet med de allerede indar-

bejdede tiltag ikke at give anledning til væsentlige påvirkningerne, og der foreslås ikke yderligere afværgeforanstalt-

ninger. 

18.2 Overvågning 

Formålet med et overvågningsprogram er at sikre, at projektets omfattende påvirkninger begrænses mest muligt, 

samt at sikre at projektets afværgeforanstaltninger virker efter hensigten. Et overvågningsprogram bygger på føl-

gende overordnede principper: 

 

• Programmet tager udgangspunkt i overvågning af potentielle omfattende miljøpåvirkninger samt overvåg-

ning af udvalgte afværgeforanstaltninger i henholdsvis anlægs- og driftsfase. 

• Overvågningen er enten rettet mod miljøstanden eller effekten af afværgeforanstaltninger. 

• Overvågningen skal ikke være rettet mod overholdelse af lovgivning eller andre almindelige gældende reg-

ler/retningslinjer på miljøområdet. Disse forhold forventes overholdt samt derudover reguleret og kontrolleret 

i anden forbindelse, f.eks. i forbindelse med tilsyn på projektet. 

• Overvågningen skal ikke være rettet mod almindelige krav til entreprenøren f.eks. stillet i tilbud og kontrakt. 

Disse forhold forventes kontrolleret i forbindelse med tilsyn på byggepladsen. 

Ved fældning af træer eller nedrivning af bygninger i forbindelse med projektet skal træer og/eller bygninger forud-

gående besigtiges for at afvise påvirkning af flagermus. Hvis det ikke kan afvises, at træer og/eller bygninger udgør et 

potentielt levested for flagermus, må fældning/nedrivning kun foregå i september-oktober, hvor flagermus hverken 

yngler eller er i vinterdvale. Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning af beskyttede naturtyper, idet 

den kommunale naturovervågning vurderes at være tilstrækkelig. 

18.3 Mangler i miljøvurderingen 

Miljøkonsekvensrapporten skal i henhold til miljøvurderingsloven indeholde en oversigt over eventuelle områder, hvor 

datagrundlaget er usikkert, eller hvor der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af anlæggets indvirk-

ning på miljøet. Vurderingerne er foretaget med baggrund i eksisterende faglig viden om miljøpåvirkninger for de 

forskellige fagområder, og der er inddraget den nyeste forskningsbaserede viden, så vidt den foreligger. Det vurderes, 
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at konklusionerne i miljøvurderingen er truffet på et tilstrækkeligt grundlag, og at der er foretaget en fuldstændig vur-

dering af anlæggets indvirkning på miljøet. 

 

I forbindelse med detailprojektering kan der ske justeringer og mindre ændringer i projektudformningen såvel som 

anlægsmetoder. I miljøkonsekvensrapporten er der på baggrund heraf, hvis der kan være uklarhed om den endelige 

projektudformning, foretaget miljøvurdering af ”worst-case” scenarier således, at vurderingerne af miljøpåvirkningerne 

viser den værst tænkelige situation. Det betyder, at miljøkonsekvensrapportens konklusioner vurderes at være til-

strækkeligt rummelige til at indeholde projektjusteringerne i den kommende detailprojekteringsfase. 


