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Den 20. marts 2013

Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for produktion af 

ASC katalysatorer i afdeling P3

Miljøstyrelsen har den 21. december 2012 modtaget ansøgning fra Haldor Topsøe 

A/S om produktion af ASC katalysatorer i afdeling P3. ASC katalysatoren 

produceres som DNX katalysatoren, men overfladebehandles en ekstra gang ved 

dypning i en vandbaseret maling, ASC coating. Virksomhedens produktion er 

omfattet af  bilag 1 listepunkt 4.2 i godkendelsesbekendtgørelsen1.

Efter godkendelsebekendtgørelsens § 15 træffer myndigheden afgørelse om, 

hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport eller supplerende 

basistilstandsrapport efter § 14, når der er modtaget ansøgning om godkendelse af 

en bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller ændring.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at produktion af ASC katalysatorer i afdeling P3 ikke er

omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter 

godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet ingen af de farlige stoffer, som 

virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med denne ændring af 

produktionen vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af 

jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Virksomheden skal således ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og 

dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Oplysninger

Miljøstyrelsen har som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse modtaget 

oplysninger om de farlige stoffer, klassificeret efter forordning 1272/2008
2
, som 

Haldor Topsøe A/S bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med 

produktionsændringen, herunder mængderne i forbindelse med brug, fremstilling 

og frigivelse samt oplysninger om leverings- , opbevarings- og anvendelsesform og 

lokaliteter.
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Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheden nr. 1454 af 20. 

december 2012. 
2

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 

klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.
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Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stoffer, som 

Haldor Topsøe A/S bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med produktion 

af ASC, er relevante, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette indebærer, at 

karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller 

grundvandsforurening. Forureningen skal efter Miljøstyrelsens vurdering fortolkes 

som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på 

virksomhedens areal fra stoffer, der hidrører fra den aktivitet på virksomheden, 

der er omfattet af IE-direktivet.

Det fremgår af virksomhedens oplysninger, at der vil blive anvendt et kemikalie,

ammoniakvand, der er klassificeret i henhold til forordningen, som i forvejen 

anvendes i den eksisterende produktion. Øvrige anvendte kemikalier til ASC er 

ikke klassificeret. Nogle af de øvrige kemikalier har indholdsstoffer, som er 

klassificeret i henhold til forordningen. Det fremgår, at der ikke frigives 

klassificerede stoffer fra de nye kemikalier.

Ammoniakvand

Ammoniakvand anvendes allerede i den eksisterende produktion i afdeling P3. Det 

modtages i holdetank i afdelingen via nedgravet dobbeltrørsystem fra centralt 

tankanlæg for ammoniakvand placeret i en anden afdeling på fabrikken. Flere 

andre produktioner modtager større mængder ammoniakvand via det nedgravede 

dobbeltrørsystem inden dette ender ved afdeling P3. Det er således kun en mindre 

andel af det transporterede ammoniakvand, der anvendes i P3. I afdeling P3 sker 

al håndtering og opbevaring af ammoniakvand til ASC  indendørs over tæt 

befæstede arealer. 

Ammoniakvand er klassificeret som farligt på grund af ætsningsfare ved berøring. 

Kemikaliet er stærkt basisk. I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil 

ammoniakvandet fortyndes og neutraliseres ved kontakt med jordmineraler og 

jordvand/grundvand. Ammoniumionen er mobil, og vil kunne transporteres til 

grundvandet, men denne ion er ikke i sig selv klassificeret som farlig. Desuden vil 

en eventuel forurening ikke være blivende pga. udvaskning, fortynding og 

dispersion. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en evt. 

restforurening ved ophør.

Herudover har virksomheden tidssvarende krav til oplag 

og håndtering af kemikalier, samt til jævnlig kontrol med tætheden af rørsystemer, 

hvilket minimerer risikoen for udslip til jord- og grundvand.

Sammenholdt med den anvendte mængde, vurderes det, at ammoniakvand i sig 

selv ikke udgør en særlig risiko for længerevarende påvirkning af jord- og 

grundvand.

Klagevejledning

Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden 

administrativ myndighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsesn § 49, stk. 5.



3

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen hos domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens3 § 101.

Med venlig hilsen

Berit B. Husballe

72 54 43 23

bebha@mst.dk
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Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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