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Ansøger og dennes rådgiver 

 

 

 

 

 

 

Der skal ikke udføres miljøvurdering af udvidelsen på Ragn-Sells 

Danmark A/S på Maglemølle 46 i Næstved 

 

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af Ragn-Sells 

Danmarks aktiviteter på Maglemølle på matr.nr. 8f, del af 8c og del af 8i Ll. 

Næstved, Næstved Jorder.  

 

 

Afgørelse 

 

Kommunen har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 1. Vores konklusion 

er, at den ansøgte udvdelse ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.  

Derfor skal der ikke foretages yderligere miljøvurdering og udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet, 

udarbejdes VVM-redegørelse) 

 

Afgørelsen er gyldig i tre år fra dags dato. 

 

 

Nærmere redegørelse 

 
Ragn-Sells Danmark A/S ønsker at udvide arealet af genbrugsanlægget på 
Maglemølle. Der søges ligeledes om miljøgodkendelse af de samlede 
aktiviteter, hvor der søges om indendørs neddeling af elektronikskrot og 
øget oplag af affaldsmængder. Hovedaktivitet er midlertidigt oplag af affald 
og elektronisk affald med biaktivitet midlertidigt oplag af farligt affald. 
Listepunkt i forhold til miljøgodkendelse er K212 og K203. 
 
Genbrugsanlægget har til huse på lejet lokalitet og aktiviteterne udvides på 
allerede anlagt udendørs oplagsplads og indendørs i eksisterende 
bygninger. I forbindelse med de udvidede aktiviteter er der indgået lejemål 
af flere halafsnit i eksisterende bygninger.  
 
Virksomhedens samlede areal udvides dermed fra ca. 12.000 m2 til ca. 

18.000 m2. Den udendørs oplagsplads på 5.500 m2 ved kontorbygningen 

udvides ikke. Arealet indendørs i eksisterende bygninger udvides fra 5.600 

m2 til 7.665 m2. Virksomhedens oplagsplads, 3.000 m2, ved havnekajen 

 
1 lovbek. nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
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udvides ikke. 

 

Projektet kræver screening, da udvidelsen er omfattet af bilag 2 i 

miljøvurderingsloven:  

Bilag 2, 11. ANDRE PROJEKTER 

- b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er 

omfattet af bilag 1). 

 

Ansøger har anvendt skema svarende til ansøgningsskemaet på bilag 1 i 

miljøvurderingsbekendtgørelsen2 som del af ansøgningsmaterialet.   

 

Screeningsskema er udarbejdet af ansøger. Screeningskema er 

gennemgået og suppleret med input fra team natur i Næstved Kommune: 

 

Der er ikke foretaget tilpasninger. Foranstaltninger med henblik på at 

undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige 

virkninger for miljøet sker med standardvilkår i miljøgodkendelse, som 

meddeles selvstændigt samtidigt med denne afgørelse. 

 

Projektet er også VVM-screenet i 2012 ved den miljøgodkendelse, der 

dengang blev givet. 

 

 

Projektets karakteristika 

 

Ragn-Sells Danmark A/S har den 3. april 2020 søgt om miljøgodkendelse 

til at udvide aktiviteterne af genbrugsanlægget på Maglemølle. Der er tale 

om en samlet ansøgning for virksomhedens nuværende aktiviteter samt 

om udvidelse af aktiviteterne og oplagrede affaldsmængder. Hovedaktivitet 

er K212 (midlertidigt oplag af affald og elektronisk affald) med biaktivitet 

K203 (midlertidigt oplag af farligt affald). I samme forbindelse har Næstved 

Kommune revideret vilkår i de eksisterende miljøgodkendelser. 

 

Genbrugsanlægget har til huse på lejet lokalitet og aktiviteterne udvides på 

udendørs oplagsplads, der blev etableret i 2017 samt indendørs i 

eksisterende bygninger. I forbindelse med de udvidede aktiviteter er der 

indgået lejemål af udendørs oplagsplads og af flere halafsnit i eksisterende 

bygninger.  

 

Virksomhedens samlede areal udvides dermed fra ca. 8.600 m2 til ca. 

16.000 m2. Den udendørs oplagsplads ved kontorbygningen bidrager med 

en udvidelse på 5.500 m2. Arealet indendørs i eksisterende bygninger 

udvides fra 5.600 m2 til 7.665 m2. Virksomhedens oplagsplads, 3.000 m2, 

på havnearealet (del af matrikel 8c og 8i) udvides ikke. Pladsen har 

tidligere været anvendt til oplag af trykimprægneret træ. Der ønskes 

fremadrettet oplag af sorteret glas eller andre fraktioner af ikke-farligt affald 

til genbrug eller nyttiggørelse. 

 
2 bek.nr 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter 
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Projektets placering og potentielle indvirkning på miljøet 
 
Genbrugsanlægget er placeret i et erhvervsområde tæt ved Næstved 
Havn. Der skal ikke udføres yderligere anlæg på virksomheden. 
 
Virksomheden er reguleret med vilkår i miljøgodkendelse, der beskytter 
jord, grundvand samt øvrige omgivelser mod påvirkninger fra 
virksomhedens drift. 
 

Beskyttede dyr og planter  

Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: Flere arter af flagermus, spidssnudet frø, 
springfrø og stor vandsalamander.  
 
Flagermus kan have overnatningssted i gamle bygninger og store træer. 
Der sker ikke nedrivning af bygninger og der bliver ikke fældet store eller 
gamle træer. Arterne vil derfor ikke blive påvirket af projektet.  
 
Alle paddearterne er tilknyttet vandhuller eller våde områder. Nærmeste § 
3-beskyttet sø er beliggende over 200 meter fra projektet og derudover vil 
projektet ikke ændre på afvandingsforhold i området. Arterne vil derfor ikke 
blive negativt påvirket af projektet.  
 
Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter.  

 
Natura 2000-område  
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 
Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, Habitatområde nr. 146 
Rådmandshaven. Afstanden mellem projektområdet og Natura 2000-
området er ca. 900 m.    
 
Vi har vurderet, at vi på grund af projektets lokale karakter og afstanden på 
næsten 1 km til Natura 2000-området kan udelukke, at projektet kan 
medføre nogen direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000-området 
og dets udpegningsgrundlag.  
 
Projektet vil heller ikke i forbindelse med andre planer og projekter påvirke 
Natura 2000-området.  
 

Hydrologi 
Hele projektområdet ligger på område uden drikkevandsinteresser. 
Projektet ændrer ikke på overfladeafstrømningen. 

 

Støj, lys, luftforurening og lugt 
Virksomhedens indretning og drift forventes ikke at medføre væsentlige 

gener for omgivelserne. Virksomhedens drift reguleres af standardvilkår for 

bl.a. støj, støv, lugt i en miljøgodkendelse. 

 

Øvrige forhold 

Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 973 af 

25/06/2020, vurderes ikke relevante for det konkrete projekt. 

 



 

 
Side 4 af 5 

 
 

Kommunen har fortaget ”GIS-screening” som ikke viser konflikter med 

arealudpegninger, forbud, fredninger mm. 

 

Kommunen gør opmærksom på, at denne afgørelse ikke tilsidesætter 

andre love, som forventes overholdt.  

 

Samtidigt med denne afgørelse meddeler Næstved Kommune revideret 

miljøgodkendelse til virksomheden, som annonceres særskilt.  

 

 

Lovgrundlag 

 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering er truffet efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 – dens gyldighed 

efter § 39. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

Forhold til grund- og overfladevand er beskrevet i lov om vandplanlægning. 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Behandling af ansøgning om listevirksomhed er beskrevet i 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. 

Forbud mod tilstandsændringer omkring beskyttet natur er beskrevet i 

naturbeskyttelseslovens §3 

 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.retsinformation.dk/
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Klagevejledning og annoncering 

 

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 

fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 

49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de 

rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.  

 

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, 

www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have 

modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså 

den 17. november 2021. Det er en betingelse for nævnets behandling af 

en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). 

Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.  

 

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke 

må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. 

 

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen 

rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Kristian Laustsen 

Planlægger 

 

Næstved Kommune 
 

 

 

 

Kopi sendt til: 

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

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, naestved@museerne.dk 
 
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund lbt@sportsfiskerforbundet.dk og Miljøkoordinator 
cskotte@cas.org 
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