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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for RE Energy ApS til tidsbe-
grænset produktion af ethanol ved destillation af medie fra Carlsberg  
 
Miljøstyrelsen har den 2. april 2020 modtaget skriftlig orientering om et tidsbe-
grænset projekt på virksomheden RE Energy APS, beliggende Asnæsvej 16, 4400 
Kalundborg med produktion af ethanol. Ansøgning om dette projekt sker med kort 
varsel grundet umiddelbart behov for ethanol til produktion af håndsprit til fore-
byggelse af COVID19-smitte. Miljøstyrelsen har den 3. april 2020 modtaget jeres 
ansøgning via Byg og Miljø. 
 
Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt på RE Energy APS om tidsbegræn-
set produktion af ethanol i perioden den 7. april 2020 til den 30. september 2020 
ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig og kan ske inden for 
rammerne af de eksisterende miljøgodkendelser af henholdsvis den af 29. septem-
ber 2008 af anlæg til fremstilling af bioethanol baseret på halm og tillægsgodken-
delse af den 27. april 2009 til anlæg til tørring af lignin (pilleanlæg) meddelt til In-
bicon. 
 
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 
Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-
relsen tager dette til efterretning. 
 
Oplysninger i sagen 
RE Energy APS oplyser, at der planlægges genoptagelse af driften på destillations-
anlægget fra den 7. april 2020 til den 30. september 2020. Driften vil kun berøre 
eksisterende fermenteringstanke incl. fødetanke (udendørs tankgård med gærings-
tanke), spildevandstanke, destillationsanlæg og produktlager. Anlægget har hen-
lagt i konserveret tilstand siden ultimo 2017. 
 
Projektet har et formål at producere ethanol. Carlsberg leverer specialproduceret 
vin, som skal destilleres på Kalundborg anlægget. Ethanol produktet skal sendes til 
forskellige aftagere. Specielproduceret vin fra Carlsberg (mash) forventes at have 
følgende sammensætning: Ethanol (12-16 % vol.), sukker (< 1g/100g), gær (<0.2 

                                                             
1   Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019   
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g/100g), vand (84-88 % vol.). Specielvin indeholder ikke GMO. Der vil blive leve-
ret ca. 1400 m3 til RE Energy APS pr. uge i tankbiler. Mash, der leveres til destilla-
tionsanlægget, er sammenligneligt med det produkt, der ville være blevet ført fra 
bioethanolprocessen til destillation, i henhold til miljøgodkendelsen. Produktet fra 
Carlsberg leveres i tankbiler, og pumpes fra tankvognene op i destillationsanlæg-
gets fermenteringstank og videre til to fødetanke (udendørs tankgård med gæ-
ringstanke), der er placeret i fermenteringsgården. Oplaget af mash vil være på 
maksimalt 1000 m3. I destillationsanlægget sker der en opkoncentration af materi-
alet, så slutproduktet indeholder >90 % ethanol og mængden vil udgøre op til 230 
m3 per uge. Det koncentrerede ethanol pumpes over i produktionslageret. Restpro-
duktet ledes til det offentlige spildevandssystem iht. tilslutningstilladdelsen fra Ka-
lundborg Kommune.  
 
Det oplyses, at oplaget i produktionslageret (underjordiske ethanol-tanke) vil ud-
gøre op til 300 m3. Fra produktionslageret pumpes slutproduktet over i tankbiler. 
Antallet af lastbiler til og fra RE Energy APS udgør 12-14 biler om dagen fra Carls-
berg til RE Energy APS og 9 til 12 ethanoltankbiler fra RE Energy APS om ugen. 
Transporten af lastbiler vil foregå i tidsrummet mellem kl. 7-18 på hverdage. Der 
vil maksimalt være 17 lastbiler om dagen. De tanke, der modtager produktet fra 
Carlsberg er i en tankgård. Lastbilen, som leverer materialet, befinder sig på et be-
fæstet areal, så et evt. spild kan opsamles. Det koncentrerede ethanol fra ethanol-
tankene leveres til tankbilerne fra et autoriseret opfyldningssted. Anlægget er be-
mandet og processen overvåges af driftsoperatør i kontrolrummet. 
 
Kilder til lugtemissioner på RE Energy APS anlægget er hammermøllen, lignintør-
rer og RTO og ikke destillationsanlægget. Derfor vil RTO anlægget ikke indgå i 
testforsøget. Emissioner fra produktionen er meget begrænset og det er ansøgers 
vurdering, at produktionen med god margen kan overholde de grænseværdier der 
er til emissioner i vilkår C3 i miljøgodkendelse af den 29. september 2008. 
 
I ansøgningsmaterialet er angivet, at fermenteringstanke, fødetanke og spilde-
vandstank er tomme, og at de to underjordiske oplagstanke indeholder ca. 10 m3 
ligeligt fordelt mellem tankene, der hvis aktuelt vil blive fjernet efter kommunens 
anvisninger. 
 
Supplerende har Kalundborg Kommune den 3. april 2020 oplyst til Miljøstyrelsen, 
at tilledning af spildevand til det offentlige renseanlæg ventes at skulle ske tidssty-
ret af hensyn til anlæggets kapacitet for omsætning af spildevand med højt indhold 
af organiske forbindelser. Tilslutningstilladdelse til kommunalt renseanlæg med-
deles jf. oplysning den 2. april 2020 af Kalundborg Kommune senest den 6. april 
2020. 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Ansøgning om dette projekt sker med kort varsel grundet umiddelbart behov for 
ethanol til produktion af håndsprit til forebyggelse af COVID19-smitte. En varsling 
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af tilsynsmyndigheden på tre måneder før genopstart2 har på denne baggrund ikke 
været mulig, hvilket Miljøstyrelsen tager til efterretning.  
 
Ved det ansøgte projekt idriftsættes og anvendes kun en del af virksomhedens an-
læg (se Figur 1). Omfattet af projektet vil, være produktionsanlæg (destillationsan-
læg) og oplag (fermenteringstanke, produktlager og spildevandstank). Den ansøgte 
drift vurderes at kunne rummes inden for de vilkår, der er i eksisterende miljøgod-
kendelse. Spildevand genereret ved det ansøgte projekt, oplyses at blive tilledt Ka-
lundborg Kommunale renseanlæg, med eventuelt mellemoplag i virksomhedens 
spildevandsbassin, grundet krav til tidsstyret tilledning til offentligt renseanlæg.  
 

 
Figur 1 Dele af anlægget der anvendes i forbindelse med det ansøgte projekt 
 
 
Rammen i virksomhedens gældende miljøgodkendelser for daglig lastbiltransport 
er 153 og 24 lastbiler, i alt 17 lastbiler pr. dag i tidsrummet 07-18 på hverdage. 
Projektet er tilpasset således at transport til og fra virksomheden kan rummes in-
den for den eksisterende miljøgodkendelse. Dette sker ved mellemoplag af mash i 
fermenteringstanke til produktion på destillationsanlæg på lørdage, søndage og 
helligdage. Der kan med den gældende miljøgodkendelse produceres alle dage.  
Antallet af lastbiltransporter i forbindelse med det ansøgte projekt udgør maksi-
malt 14 pr. dag (levering af mash fra Carlsberg) og maksimalt 12 pr. uge (udleve-
ring af ethanolprodukt), dog således at antallet pr. dag maksimalt vil være 17 last-
biltransporter. Al lastbiltransport oplyses at ske i tidsrummet mellem kl. 07-18 på 
hverdage.  
 

                                                             
2 Af følgebrev til tilsynsrapport (19. oktober 2015) for Miljøstyrelsens tilsyn på Inbicon den 11. decem-

ber 2014 fremgår, at virksomheden skal meddele tilsynsmyndigheden om opstart tre måneder før 
idriftsættelse af anlægget, der siden ultimo 2017 har henstået i konserveret tilstand. 

3 Miljøgodkendelse af den 29. september 2008 til fremstilling af bioethanol baseret på halm 

4 Tillægsgodkendelse af den 27. april 2009 til anlæg til tørring af lignin (pilleanlæg) 
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Idet kun en del af virksomhedens samlede produktionsanlæg er i drift ved det an-
søgte projekt vurderes de gældende støjgrænser5 at kunne overholdes med god 
margin.  
 
Adgangsvej for lastbiltransport vil være gennem Asnæsværkets hovedport, og ad 
asfalteret vej mellem Asnæsværket og RE Energy APS. Der ventes på den bagrund 
ikke støvgener. Adgangsvejen er beskrevet i gældende miljøgodkendelse6 for an-
lægget. 
 
Der sker ikke emission via virksomhedens afkast ved det ansøgte projekt. Destilla-
tionskolonner opvarmes via varmeveksling med damp fra nabovirksomheden As-
næsværket via lukkede rørsystemer.  
 
Diffus emission kan ske af indholdsstoffer i mash ved levering og overførsel af 
dette via tankstuds til tankanlæg (fermenteringstanke, fig. 1) og af ethanol ved 
tankning fra tankanlæg (produktlager, fig. 1) og ved tankånding fra det underjordi-
ske tankanlæg med et samlet volumen på 300 m3 (produktlager, fig 1). Spildevand 
kan af hensyn til krav til tidsstyret tilledning til offentligt renseanlæg kortvarigt 
(ca. op til tre døgn) opbevares i virksomhedens overdækkede spildevandstank, før 
det afledes. Affald, herunder spildevandet vil kunne være næringsrigt, og vil ved 
mikrobiel omsætning medføre lugtudvikling. Det er en forudsætning for denne af-
gørelse, at spildevand kan afledes til offentligt kloaksystem. Miljøstyrelsen vurde-
rer samlet, at det ansøgte projekt med de gældende vilkår vedr. begrænsning af 
lugtgener (vilkår F1-F37) ikke vil kunne medføre diffuse emissioner  af en størrel-
sesorden, der kan give anledning til væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens 
skel.  
 
Miljøstyrelsen vil i forbindelse med det ansøgte projekt vejledende gøre opmærk-
som på de gældende krav i virksomhedens miljøgodkendelser, herunder krav i vil-
kår8 B2-B6, D1, F1-F3, G1 og H1, blandt andet til forebyggelse af utilsigtede spild 
samt forurening af jord og grundvand samt minimering af lugtgener fra affald og 
andet.  
 
Forud for idriftsættelse af anlægget bedes virksomheden være opmærksom på, at 
der jf. vilkår I49 skal indsendes en række oplysninger til tilsynsmyndigheden. Spe-
cielt opmærksomhedspunkt er, at virksomheden sikrer at der sker registrering af 
alle oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald forud for opstart. Dette inkluderer op-
gørelse af eventuelt eksisterende indhold af samtlige tankanlæg og oplagsmulighe-
der der indgår i det ansøgte projekt før projektet opstartes. Frist for samlet indbe-
retning jf. vilkår I4 i Miljøgodkendelse af den 29. september 2008 fastsættes til 

                                                             
5 Vilkår E1 i Miljøgodkendelse af den 29. september 2008 til fremstilling af bioethanol baseret på halm 

6 Miljøgodkendelse af den 29. september 2008 til fremstilling af bioethanol baseret på halm 

7 Vilkår F1, F2 og F3 i Miljøgodkendelse af den 29. september 2008 til fremstilling af bioethanol baseret 
på halm 

8 Miljøgodkendelse af den 29. september 2008 til fremstilling af bioethanol baseret på halm 

9 Vilkår I4 i Miljøgodkendelse af den 29. september 2008 til fremstilling af bioethanol baseret på halm 
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den 15. april 2020. Ved tømning og eller rens bla. af tanke og anlæg skal tilsyns-
myndigheden orienteres, og affaldsfraktioner bortskaffes efter kommunens anvis-
ninger. 
 
Risiko 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med det anmeldte projekt foretaget en vurdering 
af, hvorvidt virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Vurderingen er 
foretaget på grundlag af virksomhedens oplysninger om ethanol/ethanolblandin-
ger i de forskellige anlægskomponenter og -tanke på virksomheden, herunder 
mængder og temperaturforhold. Der er foretaget en beregning af risikokvotienten, 
der er mindre end 1 for kolonne 2. Dette betyder, at virksomheden ikke er omfattet 
af risikobekendtgørelsen. 
 
Samlet vurderer Miljøstyrelsen at det ansøgte projekt hverken giver anledning til 
øget forurening i forhold til det beskrevne projekt i den eksisterende miljøgodken-
delse eller til ændring af vilkår og derfor kan rummes inden for rammerne af den 
gældende miljøgodkendelse. Der er ved vurderingen blandt andet lagt vægt på, at 
mash-råvaren, der leveres til destillationsanlægget, er sammenligneligt med det 
produkt, der ville være blevet ført fra bioethanolprocessen til destillation i henhold 
til den eksisterende miljøgodkendelse. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-
ver tilladelse efter en anden lovgivning. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på www.mst.dk. 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 
der følger af lovgivningen. 
 
Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

• afgørelsens adressat 

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• kommunalbestyrelsen 

• Styrelsen for Patientsikkerhed 

• 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 un-
derretning om afgørelsen  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID.  
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Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 1. maj 2020.  
 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 
Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 
om miljøgodkendelse. 
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Anna Cecilie Skovgaard 
+45 72 54 42 89 
 
 
 
Kopi til:  
Ørsted: LALER@orsted.dk; IRIHA@orsted.dk  
Kalundborg Kommune: ole.christensen@kalundborg.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk    
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk  
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