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Birgit Rahbek a) Magtpåliggende for dem at 
støjen ikke bliver yderligere 
forværret i nordøstlig retning. 
b)Finder det problematisk, at 
der stadig er problemer med at 
overholde grænseværdierne for 
bl.a. støj. 

a) Det er dokumenteret i VVM 
redegørelsen, at 
støjpåvirkningen i nordøstlig 
retning mod Linderupvej ikke 
ændres med den nye 
produktionslinje. VVM 
redegørelsen viser derudover at 
den nye produktion  ikke vil 
være til hinder for at 
støjgrænserne overholdes. 
b) Haldor Topsøe har oplyst at 
støjkravene vil være overholdt 
inden den nye fabrik etableres. 
Se i øvrigt svar (a) 
 

Boe Carslund-Sørensen Henleder Miljøstyrelsens 
opmærksomhed på 
Frederikssund  Kommunes 
forskrift omkring støj 

Der er henvist til forskriften 
omkring støj i VVM 
redegørelsen. 

Grundejerforeningen 
Klinteparken 

Bemærker at forslag til 
kommuneplantillæg og VVM 
ikke beskæftiger sig særlig 
meget med det faktum at 
industri og bymæssig 
bebyggelse ligger tæt på 
hinanden. Her tænkes f.eks. på 
alternative løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støj 
Mangler i VVM redegørelsen 
en redegørelse for hvordan 
peak støj kan reduceres. 
Foreslår at der opsættes 
sensorer der måler på peakstøj. 

VVM redegørelsen har 
vurderet andre alternativer. 
Men er kommet frem til at 
placeringen på virksomheden 
ved Haldor Topsøe er den 
bedste placering. VVM 
redegørelsen har undersøgt 
miljøpåvirkningen fra den nye 
produktionslinje, heri er også 
undersøgt betydningen af, at 
fabrikken ligger bynært. F.eks. 
med hensyn til støj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støj 
Støjen herunder peak støjen  
reguleres i miljøgodkendelsen. 
VVM redegørelsen viser, at 
den nye produktion ikke vil 
være til hinder for at 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejr og vindforhold ved  
Roskilde Fjord 
Ønsker at der ses på 
tomgangstider på de tankvogne 
der kommer til P6. Kan dette 
skabe en støjtunnel der genere 
boligområderne i øst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

støjgrænserne overholdes. 
Virksomheden oplyser at de 
har meget fokus på peakstøj. 
Støjen opstår under håndtering 
af metal og affaldscontainer.  
Miljøstyrelsen kan oplyse, at 
der ikke forekommer 
impulsstøj, i henhold til den 
støjkortlægning som er 
defineret i 
støjreguleringssammenhæng. 
Den impulsstøj der evt. 
forekommer lejlighedsvis beror 
på fejlhåndtering og uheld. 
Dette  håndhæves efter en 
konkret vurdering. 
Miljøstyrelsen vil fremover  
sætte større fokus på generende 
impulsstøj i aften og 
nattetimerne i forbindelse med 
tilsynsopgaven. Det kan 
oplyses, at der allerede er taget 
skridt til, at virksomheden skal 
finde en mere støjmæssigt 
egnet placering af skrot/jern 
indsamlingscontainer.  
 
 
 
  
Vejr 
Haldor Topsøe har oplyst at 
virksomhedens støjbelastning i 
omgivelserne beregnes ved 
hjælp af SoundPlan, som er 
godkendt af Miljøstyrelsen. I 
beregningen af 
støjbelastningen i et hvilket 
som helst punkt tager 
støjberegningen højde for 
terrænforhold, refleksion fra 
bygninger og vejrforhold. 
Haldor Topsøe A/S har oplyst 
at lastbilerne holder ikke i 
tomgangskørsel under 
påfyldning.  
 
Det kan oplyses, at 



 
 
 
 
 
 
Transport til og fra 
lagerbygning 
Grundejerforeningen er 
bekymret for, at de planlagte 
leveringer af halvfabrikata til 
lagerbygning vil ændre på de 
samlede støjpåvirkning i 
områderne ved L1 og L4. Der 
mangler en beskrivelse af 
støjen fra de enheder der skal 
losse/læsses og som netop kan 
være kilen til nogle oplevelser 
af peak støj. 
Grundejerforeningen ønsker 
peak støj under lagerhåndtering 
afskærmet. 
 
 
Åbningstider 
Ser gerne at åbningstiderne for 
modtagelse og leverering 
kunne beskæres om 
eftermiddagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygningshøjden 
Det må være et krav at en 
given dispensation til 11,25 
meter indeholder og er inklusiv 
evt. tilbygninger på 
tagområdet. 
Grundejerforeningen vil gerne 
have oplyst om 
bygningshøjden på P6 også 

Frederikssund kommune har et 
tomgangsregulativ, der 
beskriver under hvilke forhold  
lastbilerne må holde i tomgang. 
 
 
Transport 
 
Haldor Topsøe A/S har oplyst 
at transporten til den nye fabrik 
vil foregå med  bigbags. 
Bigbagt er bløde og den interne 
transport til lager vil ikke 
bidrage med peakstøj.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til dette punkt har Haldor 
Topsøe oplyst at 
åbningstiderne på fabrikken er 
06-18 i hverdage og 06-14 på 
lørdage. Virksomheden kan 
ikke skære i dette interval da 
fabrikkens døgnproduktion 
skal tilgodeses. Kørsel i dette 
tidsrum er indlagt i vores 
støjberegning og giver ikke 
anledning til overskridelser ved 
boliger udenfor skel. 
 
 
 
Haldor Topsøe A/S svarer at 
der ikke vil være andre 
installationer på taget end de 
der er beskrevet i VVM 
redegørelsen. Bygningshøjden 
på 11,25 meter vil ikke blive 
overskredet. Bygningen er  
afskærmet af øvrige bygninger. 
 



skal have eftermonteret div. rør 
og bygninger. Hvis ja, burde 
der være et løsningsforslag på 
afskærmning.  

Det er Frederikssund 
Kommune der skal give 
dispensation til en forøget 
bygningshøjde på 11,25 meter. 

 


