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1 Bygherrens afgrænsnings-
skema for indholdet i miljøkon-

sekvensrapporten (MKV) og 

miljørapport (SMV) for  

Sukkerfabrikken 

1.1 Lovgrundlag og proces 
I bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der 

i § 1 stk. 2 anført:  

Formålet med en miljøvurdering er j. § 1, stk.2, at 

der under inddragelse af offentligheden tages hen-

syn til planers, programmers og projekters sand-

synlige væsentlige indvirkning på miljøet, herun-

der den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 

menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jord-

arealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 

goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og de-

res omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk 

arv, større menneske- og naturskabte katastroferi-

sici og ulykker og ressourceeffektivitet og det ind-

byrdes forhold mellem disse faktorer. 

Af lovens bilag 7, punkt 5 fremgår, at såvel negative 

som positive virkninger af projektet skal vurderes. 

Myndigheden afgiver jf. § 23 en udtalelse om af-

grænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet kan på 

baggrund af denne afgrænsningsrapport og på bag-

grund af høringen af offentligheden og berørte myn-

digheder, sammenfatte de miljøforhold, som det vur-

deres væsentligt at få besvaret i den samlede miljø-

konsekvensrapport og miljørapport. Udkastet til af-

grænsningsnotat forventes fulgt op af en endelig ud-

talelse. 

Der er i nærværende afgrænsningsskema gennemført 

en vurdering af projektet og plangrundlaget for Suk-

kerfabrikkens potentielle miljøpåvirkning af de enkelte 

miljøemner indeholdt i miljøvurderingsloven. I de til-

fælde, hvor det er vurderet, at der ikke kan forventes 

en væsentlig påvirkning, er der fremført argumenter 

for dette, og det pågældende miljøemner behandles 

ikke yderligere. 

1.2 Konkretisering af relevante miljø-
emner ift. projekt og planer 

Sukkerfabrikken består af et samlet projekt på land 

og på søterritoriet, som vil have forskellige miljøpå-

virkninger. For at operationalisere myndighedens ud-

talelse til brug i forbindelse med de faglige vurderin-

ger i miljøkonsekvensrapporten har bygherres rådgi-

ver skematisk foretaget en yderligere afgrænsning af 

de miljøemner, der er relevante, og som potentielt 

kan forventes væsentligt påvirket, og hvilke, der ikke 

kan forventes væsentligt påvirket. 

De miljøemner, som ikke forventes væsentligt påvir-

ket afgrænses ud og behandles ikke videre i den kom-

binerede miljøkonsekvensrapporten og miljørapport 

og der anføres en begrundelse derfor. For så vidt an-

går de miljøemner, der behandles i miljøkonsekvens-

rapporten beskrives oplæg til metode og datagrund-

lag. Afgrænsningsskemaet i Tabel 1.2 er således ud-

arbejdet af bygherren i henhold til miljøvurderingslo-

vens formål og kan danne baggrund for myndigheder-

nes udtalelse om afgrænsning i forhold til plan og pro-

jekt. 

Nærværende dokument forventes at indgå som et bi-

lag til miljøkonsekvensrapporten sådan, at læseren 

har adgang til en beskrivelse af, hvorfor et emne er 

eller ikke er behandlet yderligere, og hvis det er be-

handlet da til hvilken detaljeringsgrad. 

1.3 Anlægsfasen og driftsfasen 
I afgrænsningsnotatet og i den efterfølgende miljø-

konsekvensrapport  skelnes mellem anlægsfasen og 

driftsfasen. I forbindelse med Sukkerfabrikken vil ho-

vedaktiviteterne forekomme i anlægsfasen, hvori ned-

brydningen og terrænreguleringen, samt byggeri af 

ferieboliger og ombygninger af eksisterende bygnin-

ger vil ske. I driftsfasen vil projektet indeholde de for-

skellige tilknyttede aktiviteter, som ferieboligerne og  

rekreative og bymæssige formål giver mulighed for, 

så som overnatning, rekreation, møder, konferencer 

og indkøb.  

1.4 Projekter og planer med potentiel 

kumulativ effekt 
Der er på baggrund af en tidligere gennemført høring 

identificeret en række projekter og planer, som det 

kan være relevant at forholde sig til. 

I kapitel 2 findes en oversigt over projekter og planer, 

hvor der kan forudses en potentiel kumulativ effekt 

med Sukkerfabrikken eller andre afledte eller nærlig-

gende projekter. 

Hvor emnet er scopet ud af miljøkonsekvensvurderin-

gen og miljøvurderingen af Sukkerfabrikken, er der i 

udgangspunktet tale om ingen eller en ubetydelig mil-

jøpåvirkning, hvorved der principielt heller ikke vil 

være tale om en kumulativ effekt med andre projek-

ter eller planer. 
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(Fortsat) Anlæg Drift 

Miljøfaktor scopes: Ind Ud Ind Ud 

Jordarealer  √  √ 

Jordbund √  √  

Affald og ressourcer  √  √ 

Materielle goder  √ √  

Befolkningen  √ √  

Menneskers sundhed √  √  

Større menneske- og 

naturskabte katastrofe-

risici og ulykker 

 √  √ 

Sejlads og kystforhold  √ √  

TABEL 1.1 Anlæg Drift 

Miljøfaktor scopes: Ind Ud Ind Ud 

Landskab og visuelle 

forhold 
 √ √  

Kulturarv   √ √  

Terrestrisk biodiversitet √   √ 

Natura 2000 √  √  

Spildevand og overfla-

devand, herunder vand-

plan 

√  √  

Luft  √ √  

Støj og vibrationer √  √  

Trafik  √ √  

Klima  √ √  

     

     

     

   

     

Tabel 1.1: Oversigt over emner, som enten vurderes eller ikke vurderes yderligere i miljøkonsekvensrapport og miljørapport 
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Tabel 1.2: Detaljeret scopingskema 
 
 

Miljøemne 

(Fagansvarlig) 

Anlæg 

/drift 

Konstateret miljøforhold Begrundelse for scope Vurdering af 

potentiel på-

virkning:  

Ingen, ubety-

delig, vurderes 

(potentiel væ-

sentlig) 

Afgrænsning  

 

Ind = tages 

med i miljøvur-

deringen  

 

Ud = behand-

les og vurderes 

ikke i miljøvur-

deringen.  

Metode til vurdering af 

miljøfaktorer, der inddra-

ges i miljøkonsekvensrap-

porten 

Landskab 

(herunder visu-

elle forhold) 

Anlæg I anlægsfasen vil anlæg og di-

verse bygninger blive nedre-

vet, og terræn vil blive efter-

ladt som reguleret og græsbe-

sået. Herudover vil der blive 

etableret færdselsarealer, nye 

feriebygninger og hytter på 

søterritoriet, ligesom de eksi-

sterende bygninger og siloer 

bliver ombygget. 

 

Sukkerfabrikken er omkranset 

af relativ tæt bevoksning og 

ligger med forholdsvis god af-

stand til bebyggelse, hvorfor 

der ikke er direkte indsigt til 

anlægget, bortset fra bebyg-

gelsen mød øst og fra Stege 

Bugt.  

 

Påvirkningen af landskabet 

herunder visuelle forhold vil 

derfor være kortvarig (1-2 år) 

og af begrænset omfang og 

vil, i det omfang byggeriet 

færdiggøres, være lig påvirk-

ningen i driftsfasen. 

 

Påvirkningen af landskabet i 

anlægsfasen vurderes på bag-

grund af det begrænsede ind-

sigt til området at være ube-

tydelig.  

Ubetydelig Ud  

Drift Sukkerfabrikken vil indeholde 

en række nye byggerier, her-

under en ombygning med lej-

ligheder rundt om siloerne og 

byggeri på søterritoriet. Byg-

geriet vil være ca. 4,5 meter 

højere end det højeste punkt i 

dag, og der vil være belysning 

Der bygges i et større omfang 

og nærmere kysten inden for 

de mest kystnære arealer 

(300 meter), ligesom der 

etableres byggeri på søterrito-

riet der vil være synligt fra 

både fjern- og nærzonen i 

takt med at området åbnes 

Vurderes Ind Der foretages visualiseringer 

af projektet fra udvalgte og 

indmålte og geo-referede 

standpunkter i nær- og fjern-

zonen, ligesom der foretages 

en vurdering med udgangs-

punkt i Vordingborg Kommu-

nes landskabskarakterana-

lyse. Visualiseringerne udføres 
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på en lang række af bygnin-

gerne. Belysningen vil blive 

udført jfr. principperne for 

Dark Sky. 

mere op og byggeriet færdig-

gøres og overgår til drift. Der 

kan endvidere være en på-

virkning i forhold til ændring i 

lysforhold om natten. På den 

baggrund vurderes der at 

være en potentiel væsentlig 

påvirkning af landskabet. 

jf. branchestandarden for 

gennemførsel af visualiserin-

ger til brug for VVM. Der fore-

tages en vurdering i forhold til 

en evt. påvirkning af Dark 

Sky Møn. 

Kulturarv 

(herunder kirker 

og deres omgi-

velser og arki-

tektonisk og ar-

kæologisk arv) 

Anlæg I anlægsfasen vil anlæg og di-

verse bygninger blive nedre-

vet, og terræn vil blive efter-

ladt som reguleret og græsbe-

sået. Herudover bliver der 

etableret færdselsarealer, nye 

feriebygninger og hytter på 

søterritoriet, ligesom de eksi-

sterende bygninger og siloer 

vil bliver ombygget. 

 

Der findes en række bygnin-

ger og anlæg med kulturarvs-

værdi på Sukkerfabrikken. 

Der nedrives dog ikke nogen 

bygninger med en høj beva-

ringsværdi, da projektet er 

med til at sikre disse. 

 

Påvirkningen i form af en ar-

bejdsplads med nedrivnings-

aktiviteter vil være kortvarig 

og påvirkningen af begrænset 

i omfang.  

 

På den baggrund vurderes på-

virkningen af kulturarv at 

være ubetydelig.  

Ubetydelig Ud  

Drift Når projektet er etableret  

ændres konteksten for en 

række af de anlæg på sukker-

fabrikken, der har bevarings-

værdi eller det Værdifulde 

Kulturmiljø som er udpeget i 

Vordingborg Kommuneplan og 

som dækker hele projektom-

rådet. 

Som følge af ændringerne i 

form af byggeriet og tilførslen 

af nye elementer i området 

vurderes det, at der potentielt 

kan være en væsentlig på-

virkning af kulturarv. 

Vurderes Ind Der foretages en gennemgang 

og vurdering af projektets 

elementer i forhold til de  en-

kelte bygningers bevarings-

målsætninger og for området 

som helhed, med baggrund i 

historiske kilder og Vording-

borg Kommunes eksisterende 

kortlægning. 

Terrestrisk bio-

diversitet  

(f.eks. flora og 

fauna inkl. bilag 

IV-arter). 

Anlæg Der vil i anlægsfasen være 

påvirkninger i form af øget 

aktivitet med tunge maskiner 

og anlægsarbejder. Der vil 

også skulle nedrives bygnin-

ger og fældes træer 

Der er indenfor projektområ-

det ikke registreret beskyttet 

natur. De nærmeste registre-

rede beskyttede naturtyper 

ligger på så stor afstand, at 

Vurderes Ind Der foretages en besigtigelse 

efter flagermus for at verifi-

cere den undersøgelse, der 

blev foretaget af Vordingborg 

Kommune i 2018 og for at 
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der ikke vil kunne ske en på-

virkning i anlægsfasen. Der 

kan potentiel være en påvirk-

ning af bilag-IV arter i form af 

flagermus indenfor projekt-

området, idet der i en tidli-

gere kortlægning er verificeret 

fund af forskellige arter af fla-

germus. 

 

kvantificere antallet af leve-

steder, med henblik på at 

kunne etablere nye levesteder 

inden nedrivning.  

Drift Der vil være et ændret aktivi-

tetsniveau indenfor projekt-

området. 

Der er indenfor projektområ-

der ikke registreret beskyttet 

natur. De nærmeste registre-

rede beskyttede naturtyper 

ligger på så stor afstand, at 

der ikke vil kunne ske en på-

virkning i driftsfasen, ligesom 

eventuelle fund af flagermus 

(bilag IV-arter) vil være hånd-

teret i anlægsfasen og i for-

bindelse med etablering af nyt 

byggeri.  

 

Ubetydelig Ud  

Natura 2000 , 

Fredede områ-

der og Marin 

biodiversitet 

(f.eks. flora og 

fauna inkl. bilag 

IV-arter). 

Anlæg I anlægsfasen nedrives anlæg 

og diverse bygninger, og ter-

ræn vil blive efterladt som re-

guleret og græsbesået. Her-

udover etableres der nye 

færdselsarealer, nye feriebyg-

ninger og hytter på søterrito-

riet, ligesom de eksisterende 

bygninger og siloer bliver om-

bygget. 

 

Det skal sikres, at der ikke 

sker en væsentlig påvirkning 

af udpegningsgrundlaget for 

de udpegede naturbeskyttel-

sesområder og den økologiske 

funktionalitet, samt tilstø-

dende fredede områder, lige-

som der bør laves en vurde-

ring af påvirkningen af det til-

stødende jagt- og vildtreser-

vat, hvorfor forholdet bør in-

kluderes og vurderes i miljø-

vurderingen. 

  

Vurderes Ind  Der gennemføres en opdate-

ring af væsentlighedsvurde-

ringen, som ligger til grund 

for forlængelsen forsøgstilla-

delsen for afklaring af, om det 

er nødvendigt at gennemføre 

en egentlig konsekvensvurde-

ring. Der foretages ligeledes 

en vurdering af påvirkningen 

af de fredede jordbassiner, 

samt projektets evt. påvirk-

ning af Biosfære Møn. 

Drift Der vil være et ændret aktivi-

tetsniveau indenfor projekt-

området. 

Det skal sikres, at der ikke 

sker en væsentlig påvirkning 

af udpegningsgrundlaget for 

Vurderes Ind  Der gennemføres en opdate-

ring af væsentlighedsvurde-

ringen som ligger til grund for 
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 de udpegede naturbeskyttel-

sesområder og den økologiske 

funktionalitet, samt tilstø-

dende fredede områder, lige-

som der bør laves en vurde-

ring af påvirkningen af det til-

stødende jagt og vildt reser-

vat, hvorfor forholdet bør in-

kluderes og vurderes i miljø-

vurderingen. 

 

forsøgstilladelsen for afklaring 

af, om det er nødvendigt at 

gennemføre en egentlig kon-

sekvensvurdering. Der foreta-

ges ligeledes en vurdering af 

påvirkningen ift. de fredede 

jordbassiner. 

Spildevand, 

overfladevand, 

og vandplan 

(Spildevand fra 

bygninger samt 

overfladevand 

fra tage og be-

fæstede arealer, 

samt anlægsar-

bejder) 

Anlæg Der gennemføres anlægsakti-

viteter på både land og søter-

ritoriet for etablering af det 

nye feriecenter.  

  

 

Det kan ikke på forhånd ude-

lukkes, at anlægsaktiviteter 

kan påvirke tilstanden i ho-

vedvandoplandet. På den bag-

grund vurderes påvirkningen 

som potentielt væsentlig.  

 

 

Vurderes Ind  Det skal sikres, at projektet 

ikke er i strid med målsætnin-

gerne i de gældende vandom-

rådeplaner. Derfor foretages 

vurderinger i henhold til 

Vandområdeplan 2015-2021. 

Vurdering af, hvorvidt an-

lægsaktiviteterne vil forværre 

tilstanden eller være til hinder 

for, at målopfyldelsen gen-

nemføres i henhold til lov om 

vandplanlægning, som imple-

menterer det europæiske 

Vandrammedirektiv i dansk 

lovgivning. Der foretages som 

udgangspunkt en fuldt dæk-

kende behandling i dette fag-

afsnit.  

Drift Der vil være en ændret afled-

ning af overfladevand fra pro-

jektområdet som følge af æn-

dringer i områdets indretning. 

Herudover ændres der på af-

ledningen af spildevand til 

renseanlæg fra området. 

  

 

 

 

Det kan ikke på forhånd ude-

lukkes, at driftsfasen kan på-

virke tilstanden i hovedvand-

oplandet. På den baggrund 

vurderes påvirkningen som 

potentielt væsentlig.  

 

 

 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Det skal sikres, at projektet 

ikke er i strid med målsætnin-

gerne i de gældende vandom-

rådeplaner. Derfor foretages 

vurderinger i henhold til 

Vandområdeplan 2015-2021. 

Vurdering af, hvorvidt an-

lægsaktiviteterne vil forværre 

tilstanden eller være til hinder 

for at målopfyldelsen gen-

nemføres i henhold til lov om 

vandplanlægning. 
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Luft 

(f.eks. emissio-

ner, støv og 

lugt). 

Anlæg Anlægsprojektet gennemføres 

ved anvendelse af maskiner. 

 

Anlægsprocessen vil medføre 

håndtering af jord og ned-

brydningsprodukter samt 

bortkørsel af affaldsprodukter 

og tilkørsel af jord til regule-

ring af terræn. 

Der vil forekomme emissioner 

fra maskiner og lastbiler og 

støv fra håndtering af jord og 

affald samt nedknusning af 

materiale, som kunne påvirke 

omgivelserne. Projektet gen-

nemføres dog i relativ god af-

stand til beboelse. Der vurde-

res på den baggrund kun at 

være en ubetydelig påvirkning 

af luft i anlægsfasen 

 

Ubetydelig Ud  

Drift Sukkerfabrikken ændrer an-

vendelse til følsomme formål i 

form af byggeri af boligkarak-

ter (Ferieboliger samt rekrea-

tive faciliteter, legepladser 

stier mm.) 

Der vil på baggrund af den 

kortlægning, der er lavet af 

Region Sjælland i 2021, po-

tentielt være en påvirkning af 

byggeri i form af forurenet 

poreluft, hvorfor der potentielt 

kan være en væsentlig på-

virkning. 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der foretages en vurdering af 

byggeriet og arealanvendelse 

i forhold til de kriterier, der er 

fastsat for området og den 

kortlægning, der er foretaget 

af Region Sjælland i 2021, 

med henblik på at søge en § 8 

tilladelse.  

Støj og vibrati-

oner 

(herunder un-

dervandsstøj) 

Anlæg Gennemførelse af projektet vil 

medføre anvendelse af en 

lang række maskiner herun-

der entreprenørmaskiner, ma-

skiner til nedknusning af be-

ton m.v., håndværktøj osv. 

som kan medføre støj og vi-

brationer i omgivelserne, 

samt nedramning af pæle på 

søterritoriet 

Støj og vibrationer fra gen-

nemførelse af projektet kan 

påvirke omgivelserne, som 

potentielt kan være væsent-

lig. Påvirkningen fra anlægs-

støj i form af trafik på det 

overordnede vejnet vil dog 

være af et omfang, der er 

ubetydeligt. Der er i forbin-

delse med anlæggene på sø-

territoriet vurderet på under-

vandsstøj i forhold til havpat-

tedyr, der er fundet ikke væ-

sentlig. 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der gennemføres kortlægning 

af type og omfang af maski-

ner og processer, som kan 

medføre støj og vibrationer i 

omgivelserne.  

Til vurdering af påvirkning an-

vendes anerkendte metoder 

og programmer (f.eks. Sound 

Plan), og erfaringer fra sam-

menlignelige projektet. Der 

udarbejdes figurer, der viser 

støjens udbredelse i omgivel-

serne.  

Drift Som følge af projektet  øges 

den trafikale aktivitet til og fra 

Sukkerfabrikken.  

Den øgede trafikale aktivitet 

vurderes at kunne lede til en 

forøgelse trafikstøjen både i 

nærområdet og på det over-

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der gennemføres kortlægning 

af trafikændringerne i influ-

ensvejnettet.  

Til vurdering af påvirkning an-

vendes anerkendte metoder 

og programmer (f.eks. Sound 
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ordnede vejnet. Der kan der-

for være en potentielt væ-

sentlig påvirkning.   

Plan), og erfaringer fra sam-

menlignelige projekter. Der 

udarbejdes figurer, der viser 

støjens udbredelse i omgivel-

serne. 

Trafik Anlæg Der vil forekomme trafik i for-

bindelse med til- og frakørsel 

af maskiner.  

 

Der vil være persontrafik un-

der anlægsprojektet.  

 

Endeligt skal der frakøres 

nedknust bygningsaffald. Der 

vil i meget begrænset omfang 

tilkøres jord til evt. hævning 

af terræn. 

Der vil være tale om en an-

lægsfase med en forholdsvis 

begrænset anlægstrafik. Store 

dele af nybyggeriet vil ske 

som element byggeri der skal 

fragtes til projektområdet, 

men med en begrænset inten-

sitet gennem anlægsperioden. 

Der vurderes derfor at være 

en ubetydelig påvirkning. 

Ubetydelig Ud   

Drift Der vil til projektområder ske 

en forøgelse af trafikken i for-

bindelse med driften af suk-

kerfabrikken, idet der etable-

res op til 500 nye ferieboliger, 

ligesom der etableres hotel og 

diverse faciliteter.   

Der vil ske en permanent for-

øgelse af trafikken på det til-

grænsende vejnet, som kan 

resultere i en potentielt væ-

sentlig påvirkning. 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der vil blive gennemført vur-

dering af omfang af trafikken, 

lige som der vil blive gennem-

ført vurderinger af, om trafik-

ken kan resultere i påvirkning 

af miljø, trafiksikkerhed og 

fremkommelighed i nærområ-

det og på statsvejen. Det kan 

komme på tale at anvende 

modelværktøjer (f.eks. Dan-

kap) i forbindelse med vurde-

ring af kapaciteten i kryds. 

Klima 

(f.eks. drivhus-

gas-emissioner 

og virkninger, 

der er relevante 

for tilpasning). 

 

Anlæg I forbindelse med gennemfø-

relse af projektet vil der blive 

anvendt store og tunge ma-

skiner, som vil anvende 

brændstof. Der vil blive an-

vendt træ som overvejende 

byggemateriale for ferieboli-

gerne, for at reducere klima-

påvirkningen. 

Erfaringer fra andre større an-

lægsprojekter viser, at pro-

duktionen af materialer udgør 

langt den største andel af ud-

ledningen af CO2 fra anlægs-

fasen. Der er dog tale om ele-

mentbyggeri i træ som har et 

højt bæredygtighedsaftryk. 

 

På den baggrund vurderes 

den klimatiske påvirkning ved 

Ubetydelig Ud  
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gennemførelse af projektet 

som ubetydelig.  

 

Drift Projektet rummer en væsent-

lig grad af genanvendelse af 

eksisterende bygningsmasse 

ligesom nyt byggeri etableres 

med et meget lavt CO2 aftryk, 

og området indrettes med 

henblik på et meget lavt ener-

giforbrug. Projektet etableres 

kystnært og på et terræn med 

lavtliggende elementer. 

Projektet indrettes sådan, at 

der optimeres på såvel ener-

giforbrug til opvarmning og 

drift. Der vurderes derfor ikke 

at være en væsentlig på virk-

ning af klima i forhold til ud-

ledninger af drivhusgasser i 

driftsfasen.  

Projektet etableres på et om-

råde, hvor der potentielt kan 

være behov for tilpasning til 

klimaforandringer, og der vur-

deres derfor potentielt at 

kunne være en væsentlig på-

virkning i forhold til klimatil-

pasning. 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der gennemføres en vurde-

ring af projektets robusthed 

over for klimaforandringer i 

forhold til etablering af anlæg 

på søterritoriet, ny strand og 

indretningen af området i for-

hold til risiko for oversvøm-

melser. 

Jordarealer 

(f.eks. inddra-

gelse af arealer) 

 

Anlæg Der inddrages ikke nye area-

ler, der ikke allerede er plan-

lagte i forhold til deres areal-

anvendelse i anlægsfasen. 

Der foretages kun et meget 

begrænset arealindtag på sø-

territoriet i forhold til en ud-

retning af kystlinjen og ferie-

hytterne inddrager ikke nyt 

areal men etableres på pæle. 

Der inddrages ikke væsentlige 

arealer i forbindelse med gen-

nemførelse af anlægsfasen. 

På den baggrund vurderes der 

ingen påvirkninger af være. 

Ingen Ud  

Drift Der inddrages ikke nye area-

ler, der ikke allerede er plan-

lagte i forhold til deres areal-

anvendelse i driftsfasen 

Der inddrages ikke arealer i 

forbindelse med driften af an-

lægget. På den baggrund vur-

deres der ingen påvirkninger 

af være. 

Ingen Ud  

Jordbund og 

grundvand 

(f.eks. forure-

ning, erosion, 

komprimering og 

Anlæg Der vil blive gennemført an-

lægsaktiviteter i forbindelse 

med gennemførelse af nedriv-

ning og anlæg ved anvendelse 

af store maskiner, lige som 

Der kan være risiko for, at 

maskiner eller mobile tankan-

læg og nedsivning fra tanke 

og ledninger i forbindelse med 

gennemførelse af projektet 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

Der gennemføres en vurde-

ring af den mulige spredning 

af evt. forurening, og påvirk-

ningen af jordbunden og 
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arealbefæ-

stelse). 

 

der vil være mobile tankan-

læg på byggepladsen.  

 

Der gennemføres en retable-

ring af arealet med ren jord. 

 

Der er kortlagt forurening på 

V1 og V2 niveau indenfor pro-

jektområdet. 

 

kan medføre forurening af jor-

den. I forbindelse med an-

lægsarbejderne vurderes der 

at kunne være en risiko for 

forurening fra og i forbindelse 

med anlægsarbejdet i relation 

til den eksisterende forure-

ning. Der vurderes derfor at 

der kan være en potentiel 

væsentlig påvirkning  hvorfor 

dette bør vurderes nærmere.  

 grundvandet i forhold til an-

lægsaktiviteter. Der gennem-

føres en vurdering af behovet 

for relevante tiltag, sammen-

holdt med muligheden for, at 

Region Sjælland fortsat kan 

gennemføre relevante indsat-

ser i området. 

Drift Projektområdet vil skifte an-

vendelse fra erhverv til en 

mere følsom anvendelse, 

hvorfor der skal meddeles en 

tilladelse efter jordforure-

ningslovens § 8. 

Der er i projektet taget en 

række tiltag til håndtering af 

den ændrede arealanven-

delse, herunder gennem ind-

retning af bygninger i forhold 

til afdampning, samt i forhold 

til minimering af kontaktri-

siko. Med udgangspunkt i Re-

gion Sjællands kortlægning 

kan det fastlægges, at der po-

tentielt kan være en væsent-

lig påvirkning, hvorfor dette 

bør vurderes nærmere.  

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der gennemføres en vurde-

ring af den mulige spredning 

af evt. forurening, og påvirk-

ningen af jordbunden og 

grundvandet i forhold til en 

mere følsom arealanvendelse. 

Der gennemføres en vurde-

ring af behovet for overdæk-

ning af forurenede elementer 

sammenholdt med mulighe-

den for, at Region Sjælland 

fortsat kan gennemføre rele-

vante indsatser i området. 

Løsningen vil forventeligt vær 

overdækning med op til 0,5 

meter rene materialer. 

Affald og res-

sourcer 

 

Anlæg Der vil være et forbrug til an-

lægsarbejder i form af nor-

male byggematerialer og i be-

grænset omfang tilføres jord 

til terrænregulering.  

Der vil blive opbygget en byg-

geplads, som vil generere 

husholdningsaffald. 

Maskiner vil bl.a. anvende 

brændstof og elektricitet. 

 

 

  

Byggeaffald fra anlæg og ned-

rivning, herunder hushold-

ningsaffald vil blive håndteret 

i henhold til Vordingborg 

Kommunes affaldsplan og an-

visninger, hvilket vil sikre en 

så lille miljøpåvirkning som 

muligt. I forbindelse med ned-

rivningsaktiviteterne og an-

lægsarbejderne vil der blive 

anvendt ressourcer f.eks. i 

form af brændstof, olie osv. 

På den baggrund vurderes på-

virkningen som ubetydelig.  

Ubetydelig Ud   
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Drift I driftsfasen vil der være af-

faldsproduktion svarende til 

områdets nuværende anven-

delse tillagt ca. 600 ferieboli-

ger. 

Affald herunder husholdnings-

affald vil blive håndteret i 

henhold til Vordingborg Kom-

munes affaldsplan og anvis-

ninger, hvilket vil sikre en så 

lille miljøpåvirkning som mu-

ligt.  

På den baggrund vurderes på-

virkningen som ubetydelig.  

 

Ubetydelig Ud  

Materielle go-

der 

(f.eks. andre an-

læg og fysisk 

ejendom) 

Anlæg I anlægsfasen vil anlæg og di-

verse bygninger blive nedre-

vet, og terræn vil blive efter-

ladt som reguleret og græsbe-

sået. Herudover vil der bliver 

etableret færdselsarealer, nye 

feriebygninger og hytter på 

søterritoriet, ligesom de eksi-

sterende bygninger og siloer 

vil bliver ombygget. 

 

Anlægsperioden vil være mid-

lertidig, og det vurderes, at 

intensiteten og indretning af 

anlægsarbejderne vil medføre 

en ubetydelig påvirkning af 

materielle goder i anlægsfa-

sen.  

Ubetydelig Ud  

Drift Der vil være et ændret aktivi-

tetsniveau indenfor projekt-

området, ligesom der vil være 

nybyggeri på land og på sø-

territoriet. 

 

De ændrede forhold i forhold 

til permanent intensiveret 

færdsel i projektområdet og 

tilgangen af ferieboliger kan 

potentielt resultere i en væ-

sentlig påvirkning af materi-

elle goder i driftsfasen. 

Vurderes Ind  Der gennemføres en vurde-

ring af påvirkningen af mate-

rielle goder i form af grundla-

get for området sociale struk-

tur og erhvervsliv og anven-

delsen af bygninger i de til-

grænsende områder. 

Befolkningen  

(f.eks. rekreative 

forhold, sociale 

interaktioner, 

beskæftigelse, 

trafikal trængsel, 

kulturelle for-

hold, kontrol, 

overvågning og 

Anlæg I anlægsfasen vil anlæg og di-

verse bygninger blive nedre-

vet, og terræn vil blive efter-

ladt som reguleret og græsbe-

sået. Herudover vil der bliver 

etableret færdselsarealer, nye 

feriebygninger og hytter på 

søterritoriet, ligesom de eksi-

sterende bygninger og siloer 

vil bliver ombygget. 

Projektet vil i anlægsfasen be-

tyde en begrænset ændring i 

såvel trafik som i forhold til 

beskæftigelse og rekreative 

forhold, hvorfor der i anlægs-

fasen vurderes at være en 

ubetydelig påvirkning.   

Ubetydelig Ud  
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socio-økonomi-

ske effekter af 

de øvrige miljø-

effekter). 

 

Drift Der vil være et ændret aktivi-

tetsniveau indenfor projekt-

området, ligesom der vil være 

nybyggeri på land og på sø-

territoriet, og der vil være 

drift af feriebyen, der inklude-

res både ansatte og besø-

gende. 

 

Der kan i driftsfasen være en 

påvirkning af nærområdet i 

forhold til ændrede mulighe-

der for sociale interaktioner, 

ændringer i trængsel ,samt en 

forventet væsentligt positiv 

påvirkning af såvel socioøko-

nomi i forhold til de miljø-

mæssige effekter samt rekre-

ative forhold  

Vurderes Ind  Der gennemføres en vurde-

ring af den potentielle påvirk-

ning af befolkningen omkring 

anlægget i forbindelse med 

projektets anlægsaktiviteter 

herunder især fra trafik til og 

fra området samt rekreative 

forhold og effekten på den lo-

kale socio-økonomi fra de mil-

jømæssige effekter. Projektet 

ventes at have en positiv af-

ledt effekt på beskæftigelse 

og bosætning. 

Menneskers 

sundhed  

(f.eks. effekt af 

støj, luftforure-

ning, vibrationer, 

trafiksikkerhed).  

 

Anlæg Der gennemføres anlægsakti-

viteter, som vil medføre støj, 

støv, vibrationer og trafik.  

 

  

 

 

Gennemførelse af projektets 

anlægsaktiviteter kan potenti-

elt medføre negative konse-

kvenser for menneskers sund-

hed. Aktiviteterne forventes 

at overholde gældende krav i 

forhold til støj, støv og vibra-

tioner. Anlægsfasen kan dog 

potentielt medføre en væsent-

lig støjpåvirkning da dette 

ikke er eftervist gennem be-

regning. 

 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der gennemføres vurderinger 

af projektets negative og po-

sitive påvirkning af menne-

skers sundhed. Vurderingerne 

baseres på de faglige vurde-

ringer af påvirkninger fra støj, 

støv, vibrationer, trafik mm., 

som lægges til grund for en 

vurdering af den sundheds-

mæssige afledte påvirkning.   

Drift Der vil i forbindelse med pro-

jektet ske en ændring til en 

mere følsom anvendelse, lige-

som der kan ske en ændring i 

støjbilledet i området og på 

influensvejnettet.  

De forskellige forhold omkring 

følsom anvendelse og ændrin-

ger i støjsammensætningen 

kan potentielt lede til en væ-

sentlig påvirkning af beboere i 

nærområdet og langs influ-

ensvejnettet.  

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

 

 

Der gennemføres vurderinger 

af projektets negative og po-

sitive påvirkning af menne-

skers sundhed. Vurderingerne 

baseres på de faglige vurde-

ringer af påvirkninger fra støj, 

støv, vibrationer, trafik mm., 

som lægges til grund for en 

vurdering af den sundheds-

mæssige afledte påvirkning.   
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Større menne-

ske- og natur-

skabte kata-

stroferisici og 

ulykker  

(f.eks. fare for 

eksplosion eller 

giftudslip). 

Anlæg Der vil være tale om alminde-

ligt forekommende anlægsak-

tiviteter, der er reguleret af 

arbejdstilsynet og i øvrigt ind-

rettes i overensstemmelse 

med relevant lovgivning. 

Der er tale om almindelige ak-

tiviteter, som ikke er forbun-

det med specielle risici, idet 

der ikke er tale om aktiviteter 

eller anlæg i et omfang, der 

er omfattet af risikobekendt-

gørelsen, eller som kan forår-

sage naturkatastrofer eller lig-

nende. Der er ikke kendskab 

til projekter i nærområdet, 

som i kumulation med projek-

tet kunne medføre katastrofe-

risici eller ulykker. På den 

baggrund vurderes påvirknin-

gen som ubetydelig.  

Ubetydelig Ud  

Drift Der vil ikke være aktiviteter i 

driftsfasen, der kan lede til 

ulykker, med udgangspunkt i 

projektets indretning og pla-

cering. 

Der er tale om almindelige re-

kreative aktiviteter, som ikke 

er forbundet med specielle ri-

sici, idet der ikke er tale om 

aktiviteter eller anlæg, der 

rummer potentielle katastro-

ferisici. På den baggrund vur-

deres påvirkningen som ube-

tydelig. 

Ubetydelig Ud  

Sejlads og 

kystforhold 

(Sejladssikker-

hed, Hydraulik, 

sedimentation 

og kystmorfo-

logi) 

 

Anlæg Der etableres hytter på søter-

ritoriet, der placeres på pæle. 

Det vil medføre aktivitet i an-

lægsfasen. 

Anlægsarbejderne på søterri-

toriet vil ske udenfor Stege 

Havns dækkende værker og 

indsejling, samt på lavt vand. 

Anlægsarbejdet vil endvidere 

følge Søfartsstyrelsens regler i 

Bekendtgørelse om sejladssik-

kerhed ved entreprenørarbej-

der og andre aktiviteter mv. i 

de danske farvande, hvorfor 

der vurderes at være en ube-

tydelig påvirkning. 

Ubetydelig Ud  

Drift Etableringen af pælehytterne 

og stranden vil i driftsfasen 

medføre  et nyt element på 

søterritoriet. 

Anlægget på søterritoriet kan 

potentielt påvirke de tilstø-

dende kyststrækninger og 

Vurderes 

 

 

 

Ind  

 

 

 

Der gennemføres vurderinger 

af projektets i forhold til sej-

lads og kystforhold.   
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ændre de besejlingsmæssige 

forhold. 
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2 Projekter med potentielt kumulative effekter 
 

Som omtalt i afsnit 1.5 , opstilles en oversigt over miljøemner/miljøforhold/projekter, hvor der kan forudses en potentiel kumulativ effekt mellem Sukkerfabrikken eller 

andre nærliggende projekter.  

Nedenstående liste over projekter skal betragtes som en generel bruttoliste af projekter, som i forskelligt omfang kan have en kumulativ effekt sammen med Sukkerfa-

brikken: 

 Noret Naturbaser 

 Helhedsplan Stege Havn 

 Hjelm Feriecenter 

 Pontonbro Møns Klint 

 Udviklingsplan Klintholm Havn 

 Ny lystbådehavn Stege 

 Geddefiskeri Stege Nor 

 Div. Vandsport motoriseret (jetski) og ikke motoriseret (kajak, div. Bræt m.fl) 

 Knopskydning af parkeringspladser i naturområder på Østmøn 

 Rekordstor turisttilstrømning til Møn i 2020 har medført øget tryk på naturen generelt
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