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Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af 3 CO2-tanke Royal Unibrew A/S Faxe Alle 1 4640 Faxe
Royal Unibrew har den 14. januar 2019 søgt om byggetilladelse til etablering af
3 stk. 60.860 kg kryogentanke til flyende CO2.
Royal Unibrew har en miljøgodkendelse fra november 2013. Inden en
listevirksomhed udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt,
herunder med hensyn til affaldsfrembringelse, på en måde, som
indebærer forøget forurening, skal udvidelsen eller ændringen godkendes,
jf. godkendelsesbekendtgørelsens1 § 3, stk. 2.
Beskrivelse
De 2 eksisterende kulsyretanke á 60 tons erstattes af de 3 nye tanke. Tankene
flyttes samtidig væk fra pladsen ved eksisterende kælder, og dermed væk fra
kørselsområdet. Formålet med at flytte tankene er at gøre plads til en evt.
senere udvidelse af tankkælderen.
Ved etablering af en ekstra tank øges opbevaringskapaciteten. Herved
forbedres opsamlingskapaciteten af den naturligt dannede kulsyre hen over
weekenden, således at der skal tilføres mindre mængder. Den øgede mængde
kulsyre vil desuden sikre en forbedret forsyningssikkerhed til bryggeriet.
Funktionen af anlægget er som tidligere, hvorfor tankenes påvirkning af
miljøet er uændret i forhold til tidligere.
Med ændringen af tankene forventes mindre udslip af CO2 fra produktion, på
grund af bedre mulighed for opsamling. Der vil være færre leverancer fra
ekstern leverandør, lig med mindre støj fra motor og pumpe, samt mindre
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Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed.
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brændstofforbrug, Dvs. der vil være (marginalt) mindre tilkørsel af kulsyre i
forhold til tidligere. Luftemission, spildevand, støv og affaldsfrembringelse
forventes ligeledes stort set uændret.
Vurdering og afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljømæssigt vurderes ændringen, at være omfattet af gældende
miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, da der ikke sker væsentlige
ændringer i forhold til støj, transport, luftemission, spildevand,
affaldsfrembringelse, støv og beskyttelse af jord og grundvand.
Det forventes faktisk, at der vil være færre leverancer med kulsyre, da der er
bedre opsamlingsmuligheder for den naturligt dannede kulsyre. Hermed
forventes også et mindre udslip af CO2.
Beredskabsstyrelsen har via Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, den 4.
februar 2019 meddelt tilladelse til de 3 CO2-tanke.
Lovgrundlag
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i forhold
til godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2 og miljøbeskyttelseslovens2 § 33
stk. 1.
Klagevejledning fremgår af bilag 1.
Annoncering
Afgørelsen er offentliggjort på kommunes hjemmeside og DMA-portalen den
10. april 2019.
Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller andre
miljømæssige forhold, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefon nr.
56 20 30 43 eller på mail mahvb@faxekommune.dk.
Med venlig hilsen
Marit Hvam Pedersen
Fagkoordinator Miljø og Drikkevand
Kopi af afgørelserne er sendt til:
 Danmarks Naturfredningsforening, dnfaxe-sager@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, faxe@dof.dk og natur@dof.dk
 Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
 Friluftsrådet, oestsjaelland@friluftsraadet.dk
 Greenpeace, info.dk@greenpeace.org
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Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse.
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Bilag 1 Klagevejledning
Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 8. maj 2019.
De klageberettigede er:






Ansøger.
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
Sundhedsstyrelsen.
Landsdækkende organisationer og foreninger.
Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de
ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også 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. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer 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.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Gebyret betales tilbage, hvis
1.
klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2.
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3.
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.
Søgsmål
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i
henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at
afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 10. oktober 2019, eller, hvis sagen
påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.
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