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Høringssvar til udkast til Miljøgodkendelse af RGS Nordic A/S,  
 Industrispildevand af 26. september 2022

 1 GeoHav har bemærket beregningerne bag Miljøgodkendelse af RGS Nordic A/S, Industrispildevand  
 2 inddrager baggrundskoncentrationer for visse tungmetaller og i forvejen fundne  
 3 koncentrationer (IFF) som er fundet ved analyser af vandprøver i Agersø Sund, for hvilke  
 4 analyserapporten forefindes i høringsmaterialets bilag 8. 
 5 GeoHav bemærker ligeledes, at Slagelse Kommune fortsat baserer IFF på totalkoncentrationen  
 6 jf udførte analyser på havvandsprøver udtaget af WSP Danmark A/S i Agersø Sund 20. maj 2022. 
 7 
 8 GeoHav finder det utilstedeligt og forkasteligt at Slagelse Kommune fraviger gældende  
 9 bekendtgørelse  1625 af 19. december 2017, hvilken i Bilag 2, Del B, Afsnit 4 (Anvendelse af  1

10 miljøkvalitetskrav), Punkt 6 foreskriver at for de gængse tungmetaller Arsen, Bly, Cadmium,  
11 Chrom, Kobber, Kviksølv, Nikkel samt Zink gælder miljøkvalitetskravet for vand dog for  
12 koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem  
13 et 0,45 µm-filter eller behandlet tilsvarende, eller, hvor det specifikt er angivet, for den  
14 biotilgængelige koncentration. 
15 GeoHav påpeger at de udtagne prøver ikke er filtreret gennem et 0,45 µm-filter eller  
16 behandlet tilsvarende, hvorfor de udførte analyser ikke kan danne grundlag for IFF.  
17 
18 Blandingszoner kan jf bekendtgørelse  1433 af 21. november 2017 § 8 stk 1 implementeres hvis  2

19 de ikke påvirker det øvrige overfladevandområdes opfyldelse af disse krav. Opfyldelse af det  
20 generelle vandkvalitetskrav for det øvrige overfladevandområde er betinget af kendskab til  
21 IFF heri som årsgennemsnit. 
22 IFF for det det øvrige overfladevandområde er ukendt. 
23 
24 Udpegningen af blandingszoner skal jf bekendtgørelse 1433 af 21. november 2017 § 8 stk 2  
25 ske, så udstrækningen af de enkelte zoner er begrænset til udledningspunkternes umiddelbare  
26 nærhed. 
27 Da udledningspunktet befinder sig i strømfyldt farvand med varierende strømretninger og  
28 strømhastigheder, vurderer GeoHav at blandingszonen ikke kan begrænses til  
29 udledningspunkternes umiddelbare nærhed og at foranstaltninger med henblik på at mindske  
30 udstrækningen af blandingszonen jf bekendtgørelse 1433 af 21. november 2017 § 8 stk 3 ikke  
31 kan implementeres. 
32 Implementering af blandingszone i Miljøgodkendelse af RGS Nordic A/S, Industrispildevand kan  
33 derfor på ingen måde accepteres. 
34 
35 GeoHav påpeger endvidere at vandsøjlens kemiske tilstand i Agersø Sund grundet de benævnte  
36 varierende strømretninger og strømhastigheder i kontinuerligt foranderlig, hvorfor  
37 havvandsprøver udtaget 20. juni 2022 alene kan ses som et øjebliksbillede.  
38 Et ufravigeligt krav til en miljøgodkendelse er, grundet den anførte forventede  
39 udledningsvolumen, implementeringen af et program for kontinuerlig overvågning af påvirkning  
40 af vandkvaliteten i Agersø Sund med minimum månedlige intervaller, således at ved  
41 kontinuerlig prøvetagning i recipienten jf bekendtgørelse 1433 af 21. november 2017 § 7 ved  
42 beregning (implicit prøvetagning) sikres, at udledningen ikke påvirker berørte  
43 overfladevandområders eller havområders opfyldelse af de miljøkvalitetskrav, der er fastsat  
44 i bekendtgørelse 1625 af 19. december 2017. 
45 
46 GeoHav påpeger hermed overfor Slagelse Kommune, at udkastet til Miljøgodkendelse af RGS  
47 Nordic A/S, Industrispildevand ikke er lovligt og savner enhver saglighed, hvorfor udkastet 
48 til denne antager karakter af bedrageri.

Dette notat er interaktivt, hvorved eksterne referencer er tilgængelige vha således markerede hyperlinks 
højrejusteret i fodnoter.
Citater er fremhævet som således.

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk 
havmiljø og fungerer i almenvellets interesse som autonom efterforskningsenhed.
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 BEK 1625 af 19. december 20171

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1625

 BEK 1433 af 21. november 2017 2

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
havområder

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1433
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