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Afgørelse om at fortsat drift af Inbicon ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har modtaget jeres anmeldelse om fortsat drift af 
forsøgsanlæg til fremstilling af bio-ethanol på Klippehagevej 22, 7000 
Fredericia. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-
bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige 
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe 
afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Inbicon er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 6a som en 
kemisk industri til fremstilling af kemiske produkter.  
 
Inbicon har et anlæg til fremstilling af bioethanol ved 2. generations 
teknologi beliggende i tiloversblevne bygninger på Skærbækværket. 
Anlægget er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 i december 2006. 
Godkendelsen var tidsbegrænset til udløbet af 2009. Anlægget ønskes 
videreført uændret. 
 
På anlægget fremstilles bioethanol ud fra halm og anden biomasse. Halmen 
findeles maskinelt, koges under tryk, afkøles og behandles med enzymer. 
Den frigivne glukose gæres til ethanol, som opkoncentreres ved destillation. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Nærmeste Natura 2000 område (habitatområde nr. 96 Lillebælt) er 
beliggende 7 km fra virksomheden. Med anlæggets beskedne størrelse og 
driftstid vil miljøpåvirkningen være begrænset til nærområdet og kan derfor 
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ikke påvirke habitatområdet væsentligt. Da processerne foregår indendørs 
og giver anledning til meget lidt trafik, kan anlægget heller ikke påvirke arter 
omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 
 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har 
beskrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse, bør 
I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen 
fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres afgørelsen samtidig med offentliggørelsen af 
miljøgodkendelsen i Elbo Bladet og på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk. Offentliggørelse finder sted den 7. marts 2012.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 
København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af 
klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er 
modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
 
Kopi til: 
Fredericia Kommune, Gothersgade 2, 7000 Fredericia, 
kommunen@fredericia.dk 
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Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 
Bilag: Screeningsnotat 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Henning Christiansen 
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Til 
Inbicon A/S 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 
 
 
Kopi til 
Fredericia Kommune, Gothersgade 2, 7000 Fredericia, kommu-
nen@fredericia.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
levante parter 
 
 
Notat om VVM-screening af Inbocon forsøgsanlæg til fremstilling 
af bioethanol 
 
 

Bygherre Inbicon A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia 

Anlæg Forsøgsanlæg til fremstilling af bioethanol 

Kommune Fredericia 

Placering Klippehagevej 22, 7000 Fredericia, matr. 4d, Skærbæk 

By, Taulov 

 

Indledning 
 

Miljøstyrelsen  Odense • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ode@mst.dk • www.mst.dk 

 



Inbicon har et anlæg til fremstilling af bioethanol ved 2. generations tekno-
logi beliggende i tiloversblevne bygninger på Skærbækværket. Anlægget er 
godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 i december 2006. Godkendel-
sen var tidsbegrænset til udløbet af 2009. Anlægget ønskes videreført 
uændret. 
 
På anlægget fremstilles bioethanol ud fra halm og anden biomasse. Halmen 
findeles maskinelt, koges under tryk, afkøles og behandles med enzymer. 
Den frigivne glukose gæres til ethanol, som opkoncentreres ved destillation. 
 
De to anlæg med kapacitet på henholdsvis 100 og 1000 kg/time bruges i 
forbindelse med udviklingsarbejde, idet forskellige processer og deloperati-
oner optimeres med efterfølgende afprøvning. Der forventes således kun 
anvendt 70 – 100 tons biomasse pr. år. 
 

  
 
 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-

ces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  

 

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 
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1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets be-

kendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010). 

2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets 

art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning 

- screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 

 

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem-

stilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 

eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 

og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 

og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en væ-

sentlig indvirkning på miljøet.  

 

 

VVM-screening af projektet 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at Inbicons anlæg til fremstilling af bioethanol er 
omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 6a. Som nævnt ovenfor, er anlæg og projek-
ter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil på-
virke miljøet væsentligt. 
 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

 
 Nej 

 
Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  X Såvel produktion som oplag af råvarer og produkter foregår 
indendørs i tiloversblevne eksisterende bygninger. 

b. Kumulation med andre projekter  X Anlægget giver i sig selv kun anledning til meget små påvirk-
ninger. I området er Skærbækværket den største påvirkning af 
miljøet og dette drives indenfor områdets miljømæssige bære-
evne. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  X Anlægget kræver ikke brug af naturressourcer, idet anlægget 
er etableret og anvender tiloversbleven biomasse. 

d. Affaldsproduktion  X Affald vil kunne bortskaffes i biogasanlæg, ved kompostering 
eller forbrænding. Anlægget producerer ikke affald, som skal 
deponeres. Spildevand kan renses indenfor det kommunale 
renseanlægs eksisterende kapacitet. 

e. Forurening og gener  X Projektet forventes ikke at medføre gener, som overskrider 
grænser fastsat i gældende vejledninger. 
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

  
 Nej Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

 X Projektet indeholder ikke oplag eller processer, som er omfattet 
af risikobekendtgørelsen. 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Anlægget er beliggende i eksisterende tiloversblevne bygnin-
ger på Skærbækværket i overensstemmelse med gældende 
lokalplan. 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 
og regenereringskapacitet i området 

 X Projektet påvirker ikke udnyttelse af naturressourcer i området 
som grundvand eller råstoffer. 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig op-
mærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  X Projektet ændrer ikke vandstand i vådområder og medfører 
ikke væsentlige emissioner af næringsstoffer gennem luft og 
vand. 

2. Kystområder  X Projektet placeres indenfor kystzonen, men i eksisterende 
tiloversblevne bygninger med kulturhistorisk interesse. 

3. Skovområder  X Der er ikke skovområder i nærheden, som kan påvirkes af 
projektet. 

4. Reservater og naturparker 
 

 
 

X Der findes ikke reservater og naturparker, som kan påvirkes af 
projektet. 

5. Vadehavsområdet 
 X Projektet kan på grund af afstanden ikke påvirke Vadehavsom-

rådet 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

  X Processer og den begrænsede produktion gør, at miljøpåvirk-
ningen er begrænset til nærområdet og ikke når til nærmeste 
habitatområde (nr. 96, Lillebælt) beliggende 7 km fra anlægget. 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

 X Spildevand ender efter rensning på Fredericia renseanlæg i 
Lillebælt, som efter udkast til vandplan er overbelastet med 
bl.a. kvælstof. Belastningen på ca. 500 kg N pr år inden rens-
ning gør dog merudledningen ubetydelig. 

8.  Tætbefolkede områder  X Anlægget påvirker ikke de omkringliggende boligområder i 
Skærbæk ud over almindeligt anerkendte normer og fører ikke 
til væsentlig forøgelse af trafikken i boligområderne. 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 
kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

 X Anlægget ligger i et område, som i kommuneplanen er beteg-
net som værdifuldt landskab. Da anlægget ligger i eksisterende 
bygninger med kulturhistorisk interesse, er der ingen påvirk-
ning af landskabet. 

 
 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at projektet ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 
Miljøstyrelsen konkluderer derfor, at der ikke skal udarbejdes kommuneplan 
tillæg med tilhørende VVM redegørelse. 
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Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen Odense for at 
få en vurdering. 
 
 
Henning Christiansen 
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