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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for varmeveksler på 
Renosyd I/S 
 
Miljøstyrelsen har den 4. juli 2012 modtaget ansøgning fra Renosyd 
I/S om etablering af en varmeveksler, som kan udnytte 
fordampningsvarmen i vanddampen i røggassen. Den 12. november 
2012 er der fremsendt supplerende oplysninger.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at varmeveksleren ikke giver anledning til 
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 
1 er derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det 
ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning, herunder om 
udledning af kondenseret vand til kommunens spildevandssystem 
kræver en tilslutningstilladelse. 
 
Oplysninger i sagen 
Virksomheden oplyser, at der skal ledes røggas fra scrubbersystemet 
igennem den ene side af veksleren og fjernvarmereturvand igennem 
den anden side. Derved kan den sidste fordampningsvarmen i 
vanddampen i røggassen udnyttes.  
 
Kondenseret vand afledes til kommunalt kloak system.  
 
Røggassens temperatur forventes at falde fra 64 til 50 oC. 
 
Der er gennemført en OML beregning af konsekvensen af at sænke 
røggastemperaturen, som viser at B-værdierne fortsat kan overholdes. 
 
Varmeveksleren placeres indendørs og forventes i øvrigt at have et 
lavt støjbidrag.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 
                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøstyrelsen vurderer ud fra de foreliggende oplysninger, at 
etablering af varmeveksleren ikke giver anledning til øgede 
miljøpåvirkninger. Derfor vurderes det også, at miljøgodkendelsens 
vilkår kan overholdes. 
 
Den ekstra energi, som produceres ved etablering af varmeveksleren, 
vil erstatte den tilsvarende mængde energi produceret på 
Studstrupværket.  
 
Spildevand fra scrubberen er hidtil blevet genanvendt i processen. 
Der sker ingen ændringer i dette. Den ekstra mængde vand, som 
udkondenseres pga. varmeveksleren, vil blive afledt til kommunal 
kloak. Skanderborg Kommune er myndighed i forhold til en eventuel 
tilladelse til afledning af vandet til kloak.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2 har følgende parter 
mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de 

har klageret over den konkrete afgørelse, jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur 

og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har 
ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen , 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 3. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
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gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for 
den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, 
hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at 
efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til 
at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog 
ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at 
ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt 
afgørelsen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

  

 

  
  

Marianne Ripka 
Akademiingeniør 
marip@mst.dk 
Dir. tlf.: 72 54 44 37 

 Ulla Seerup 
Akademiingeniør 
ulsee@mst.dk   
Dir. tlf.: 72 54 44 45 
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 Kopi til: Skanderborg Kommune: 
skanderborg.kommune@skanderborg.dk, 
Hanne.Linnet@skanderborg.dk, susanne.skaarup@skanderborg.dk  
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk;  
Greenpeace: infor@nordic.greenpeace.org 
Noah: noah@noah.dk 
 


