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Indledning 

 
Denne miljøansøgning omhandler etablering af en ny produktionslinie til fremstilling af 3 rå-
varer, der af konkurrencemæssige årsager herfra betegnes A, B og C. Ingen af de 3 råvarer 
er mærkningspligtige. Miljøstyrelsen Roskilde er bekendt med sammensætning. Som bipro-
dukt fremstilles natriumnitrat. 
 
De 3 produkter skal anvendes som råvarer i produktion af katalysatorer. Natriumnitrat kan 
sælges som gødning og som råvare til produktion af anlæg til solenergi. 
 
Ved at producere egne råvarer opnås dels bedre egenskaber i de færdige katalysatorer, 
dels større leveringssikkerhed. De 3 råvarer skal anvendes i Frederikssund og i Houston 
Den nye produktionslinie vil ikke medføre en øget katalysatorproduktion.  
Virksomhedens produktion udgør i dag i alt ca. 70.000 tons forskellige typer katalysatorer, 
alumina og kaliumnitrat.  
Katalysatorer er kemiske produkter der fremmer en kemisk proces uden selv at blive for-
brugt. Katalysatoren kan således øge produktionshastigheden og/eller nedsætte energifor-
bruget ved fremstilling af forskellige stoffer og produkter. 
Katalysatorerne anvendes i den kemiske industri ved fremstillingen af f. eks. ammoniak og 
metanol, i olieindustrien til rensning af olieprodukter for uønskede stoffer som f. eks.  svovl, 
og i kraftværker, kraftvarmeanlæg og skibe til rensning af røggas for kvælstof- og svovlfor-
bindelser. 
Alumina anvendes som mellemvare i katalysatorproduktionen i Frederikssund og på Haldor 
Topsøes fabrik i Houston. 
Kaliumnitrat bliver solgt som råvare til glasfremstilling og til gødningsformål. 
Virksomheden blev etableret på ejendommen i 1958. Virksomhedens miljøforhold har siden 
1974, hvor miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft, været reguleret af en række delgodkendel-
ser meddelt af Hovedstadsrådet eller Frederiksborg Amt. Disse blev i 1998 erstattet af en 
samlet godkendelse, som amtet meddelte den 12. maj 1998. Godkendelsen blev anket af 
naboer til virksomheden men stadfæstet af Miljøstyrelsen den 4. februar 1999. 
En revision af godkendelsen forelå i december 2009. 
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsens1 §5. I forbindelse med ansøgningen er 
der i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen fremsendt sikkerhedsrap-
port, som omhandler det nye fabriksanlæg.  

                                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
 - 3 -



 
 

 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold. 
 
1. Haldor Topsøe A/S 

Nymøllevej 55 
2800 Lyngby 
 
Tlf. 45 27 20 00 
CVR. nr. 418 53 816 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Haldor Topsøe A/S 
Linderupvej 2 
3600 Frederikssund 
 
Matr. nr. 15a,15aø, 16a og 16ai (16ai sammatrikuleres senere med 16a), Ude 
Sundby, Frederikssund jorder.  
 
P-nummer: 1.003.065.230 
 
Ejer er identisk med ansøger. 
 

4.  Tina Pehrson 
Linderupvej 2 
3600 Frederikssund 
 
tlf. 4527 8827 / 2249 6627, e-mail: miljoe_frs@topsoe.dk 

 

B. Oplysninger om virksomhedens art 
 

5.  Virksomhedens listebetegnelse er D101 og J103. 
 

6. Produktionen af de 3 råvarer skal foregå i nye anlæg i en ny fabriksbygning, P6 
med målene 80 m * 40 m og højden 11 m. 
 
Den årlige produktionskapacitet oplyses af konkurrencemæssige årsager ikke 
her, men er kendt af Miljøstyrelsen Roskilde.  
 

7. Katalysatorfabrikken er som helhed omfattet af §5 i Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). 
 
I den nye fabrik vil der ske en inddampning af natriumnitratopløsning til fast na-
triumnitrat, der er omfattet af Risikobekendtgørelsens definition af farlige stof-
fer. 
 
En vurdering af, om disse stoffer kan medføre risiko for større uheld i natriumni-
tratanlægget fremgår af den udarbejdede sikkerhedsrapport.  
 
I Sikkerhedsrapporten vurderes det, at der ikke er risiko for større uheld med 

 - 4 -



 
 

natriumnitrat. 

8. Der er ikke tale om en midlertidig produktion. 
 

C. Oplysninger om etablering 
 

9. Det ansøgte projekt indebærer etablering af 1 ny bygning med betegnelsen P6.
 

10. Bygge- og anlægsperiode for P6: 
 
Start: 1. kvartal 2012 
Slut:  2. kvartal  2013 
 
Forventet start af produktion: Primo 2014 

 

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
 

11. Området er omfattet af Frederikssund kommuneplan 1989-2001, område E 2.1, 
samt Frederikssund kommunes lokalplan nr. 23. 
Bygning P6’s placering på fabriksarealet er vist i figur 1 side 6 og viser fabriks-
området, der består af matriklerne 15aø, 15a,16a og16ai. 
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Figur 1. P6’s placering på fabriksarealet 
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12. Virksomhedens erhvervsareal er ikke fuldt udbygget og det ønskes at udnytte 

arealet til en produktion. Nærheden til udviklingsafdelingen hos Haldor Topsøe 
A/S i Ravnholm, Lyngby er en væsentlig parameter med hensyn til placeringen 
i Frederikssund. 
Virksomhedens øvrige funktioner f.eks. trykluftsforsyning, lagerfaciliteter, værk-
stedsfaciliteter vil indgå i driften af produktionen i bygning P6. Produktionen i 
P6 vil organisatorisk være en selvstændig afdeling under fabrikkens ledelse. 

13. Den daglige drifttid vil være døgndrift 7 dage om ugen i omkring 330 døgn, idet 
anlæggets karakter, størrelse og driftsmåde gør, at det er uhensigtsmæssigt at 
lukke ned for produktionen lørdag og søndag. Lukkes anlægget ned vil det væ-
re af længere varighed, dvs. mindst en uge. 

14. Til - og frakørsel af varer foregår ad Linderupvej til tankanlæg og til bygning L1, 
L3 og Centervej.  På grund af stigningen i den samlede produktion vil tung 
transport øges på hverdag med 3 lastbiler i gennemsnit. 

 

E. Tegninger over virksomhedens indretning 
 

15. Tegning over beliggenhed, placering og indretning.  
Se figur 1. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen endelige indretnings-
planer. Kun enkelte funktioner og anlæg er placeret i og udenfor bygningen. Se 
bilag 1. 

 Tegning over interne transportveje. Se vedlagte rapport i bilag 5 Miljømåling 
ekstern støj. 

 Tegning der viser placering af skorstene, ventilationsafkast og afkast fra fyr. 
Se vedlagte rapport i bilag 5 Miljømåling ekstern støj. 

 Tegning der viser støj- og vibrationskilder 
Se vedlagte rapport i bilag 5 Miljømåling ekstern støj. 
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
 
16. Produktionskapaciteten:  

 
Produktionskapaciteten oplyses af konkurrencemæssige årsager ikke her, 
men er kendt af Miljøstyrelsen Roskilde.  
 
Tilsvarende har Miljøstyrelsen Roskilde modtaget en detaljeret liste over de 
råvarer og hjælpestoffer, der indgår i produktionen. 
  
Som biprodukt ved A, B og C fremstillingen vil der blive produceret natriumni-
trat. Natriumnitrat kan sælges som råvare til produktion af anlæg til solenergi 
samt som gødning. 
 
Flydende råvarer modtages fra tankvogne og opbevares i lagertanke placeret i 
betongrav. Transport af råvarer til produktionsstedet foregår i rørsystem. Væ-
skemængder under 1000 liter modtages i palletanke. Efter tømning vaskes 
palletankene (genbrugsemballage) og vaskevandet indgår i produktionspro-
cessen. 
 
Mellemvarer, færdigvarer og biprodukter transporteres til henholdsvis L3 cen-
tervej eller L1 i "big bags".  Biproduktet natriumnitrat opbevares på trailer inden 
det transporteres til eksternt lager i Hundested. 
 
Der vil ved alle tømnings- og påfyldningsprocesser være lokal afsugning 
og/eller skrubber, således at uønsket støvvirkning eller emission af dampe 
undgås. Den afsugede luft indgår i procesventilationen og renses sammen 
med denne før den sendes til afkast i skorsten A_P6.  
 
Oplagring og transport af faste mellemvarer og færdigvarer anses ikke at give 
anledning til forurening da alle varer er emballeret i UN godkendte emballager. 
Oplagring og transport foregår på befæstede områder. 
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 Forbrug af vand: 
 
Af kommunalt ledningsvand anvendes der pr år: 1400 m³ til sanitære formål 
(der er der regnet med 40 m3 pr. ansat pr. år). 
 
Vand til procesformål og rengøring genvindes som kondensat fra natriumni-
tratanlægget. Eventuelt overskud af kondensatvand vil indgå i fremstillingen af 
nyt vand til brug andre steder i fabrikken og erstatter derved egen indvundet 
vand fra grundvandsboring. 
 
Forbrug af energi:  
 
A: 
 
Naturgas: 900.000 Nm3 

Elektricitet: 1.500.000 kWh 
Vandforbrug                                                      600        ton 
 
B: 
 
Naturgas: 360.000 Nm3 

Elektricitet: 360.000 kWh 
Vandforbrug                                                        360      ton 
 

C: 
 
Naturgas: 360.000 Nm3 

Elektricitet: 180.000 kWh 
Vandforbrug                                                        360      ton 
 
NaNO3 
 
Naturgas: 200.000 Nm3 

Elektricitet: 
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17.  Procesforløb 
 

Generelt 
 
Den nye fabrik skal fremstille A, B og C.  
 
Produktionen omfatter blanding, fældning og filtrering i et vandigt miljø. 
Herefter sker der en tørreproces med efterfølgende brænding. 
 
Som biprodukt dannes natriumnitratopløsning, der inddampes og krystalliseres 
i særskilt anlæg. 
 
Processer der forløber i bygning P6 
 
A: 
 
Se også vedlagte blokdiagram bilag 2a. 
 
De vandige råvareopløsninger blandes i en tank med omrøring. Blandingen 
overføres til en krystallisator, hvori der dannes krystaller. 
 
Blandingen filtreres og vaskes. Filtratet, der indeholder natriumnitrat sendes til 
natriumnitratanlægget og filterkagen opslemmes med vand og pumpes tilbage 
til blandetanken. 
 
Filterkagen behandles nu med en opløsning af ammoniak og vaskes herefter 
med vand. 
 
Vaskevandet bliver regenereret så overskydende ammoniak bliver genan-
vendt. Regenereringen sker ved at pH hæves med natriumhydroxid og ammo-
niakken strippes fra, ammoniakken ledes til en skrubber hvor den absorberes i 
en blanding af vand og salpetersyre så der dannes ammoniumnitrat, som gen-
anvendes.  Der er ingen emission af ammoniak fra skrubberen, Der vil være 
mulighed for trykudligning til omgivelserne ført 1 m over tag, jf. afsnit 22 . 
 
Væsken fra stripperen indeholder natriumnitrat og pumpes til inddampning i 
natriumnitratanlægget.  
 
Filterkagen tørres til pulver i tørreovnen. Tørreluften opvarmes direkte med na-
turgasbrænder. Røggassen fra tørreovnen ledes igennem posefilter 2 med en 
maksimal emissionskoncentration på 5 mg/Nm³ til afkast i skorsten A_P6. 
 
Herefter brændes produktet. Brændingen foregår ved inddirekte opvarmning 
med naturgasbrænder og i en kontrolleret dampholdig atmosfære fra dampke-
delanlægget. Procesluften fra brændingen indeholder ammoniak og vand-
damp og behandles i skrubber 2. Der er ingen emission af ammoniak fra 
skrubberen, Der vil være mulighed for trykudligning til omgivelserne ført 1 m 
over tag, jf. afsnit 22. Røggassen fra naturgasbrænderen ledes til afkast i 
skorsten A_P6. 
 
Produktet kan nu bruges som det er eller der kan foretages en metalfjernelse, 
hvor produktet behandles i en salpetersyreopløsning efterfulgt af filtrering og 
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vask med vand. 
 
Filterkages tørres til pulver i tørreovnen. Tørreluften opvarmes direkte med na-
turgasbrænder. Røggassen fra tørreovnen ledes igennem posefilter 2 med en 
maksimal emissionskoncentration på 5 mg/Nm³ til afkast i skorsten A_P6. 
 
Det færdige produkt emballeres i big bags. Lokalafsugning herfra sendes via 
posefilter 1 til afkast i A_P6 
 

B 
 
Se også vedlagte blokdiagram bilag 2.b. 
 
De vandige råvarer blandes i en tank med omrøring. 
Blandingen filtreres og vaskes, og filterkagen tørres i en direkte naturgasop-
varmet tørreovn. Røggassen fra tørreovnen ledes igennem posefilter 2 og lo-
kalafsugning ved råvarehåndteringen ledes igennem posefilter 1, begge med 
en maksimal emissionskoncentration på 5 mg/Nm³, før det ledes til afkast i 
A_P6. 
 
Filtratet indeholder natriumnitrat og inddampes i natriumnitratanlægget. 
 
Herefter opslemmes pulveret fra tørreovnen i vand. Der tilsættes lidt base for 
at hæve pH. Opslemningen filtreres og vaskes med varmt vand. Filterkagen 
behandles med ammoniakopløsning og vaskes herefter af flere omgange til al 
ammoniaknitrat er vasket ud.  
 
Vaskevandet regenereres idet pH hæves med natriumhydroxid og 
ammoniakken strippes fra i en ammoniakstripper og ledes til en skrubber 1, 
hvor den absorberes i en blanding af vand og salpetersyre så der igen dannes 
ammoniumnitrat som kan genbruges.  
 
Væsken fra stripperen, som indeholder natriumnitrat pumpes til inddampning i 
natriumnitratanlægget. 
 
Den vaskede filterkage tørres i tørreovnen. Efter tørring er produktet færdig og 
fyldes på bigbags. Lokalafsugning ledes til posefilter 1 med en maksimal 
emissionskoncentration på 5 mg/Nm³, før det ledes til afkast i A_P6. 
 
 

C 
 
Se også vedlagt blokdiagram bilag 2.c. 
 
De vandige råvarer blandes hvorved, der sker en fældning. 
 
Blandingen filtres og vaskes med vand. Filtratet, der indeholder natriumnitrat 
pumpes til inddampning og filterkagen med produktet tørres i en tørreovn. Tør-
reluften opvarmes med naturgas. Røggassen fra tørreovnen ledes igennem 
posefilter 2 med en maksimal emissionskoncentration på 5 mg/Nm³ til afkast i 
skorsten AP_6. 
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Det tørrede produkt pakkes i big bags. Lokalafsugning ledes til posefilter 1 
med en maksimal emissionskoncentration på 5 mg/Nm³, før det ledes til afkast 
i A_P6. 
 
 
 
Natriumnitratanlæg 
 

Se også vedlagte blokdiagram bilag 2.d. 
 
Vandige opløsninger med natriumnitrat sendes til inddampningsanlæg for 
produktion af fast natriumnitrat. 
 
Fra alle produktionerne (A, B og C) kommer der natriumnitratholdigt filtrat fra 
vask af produkterne – fra A og B kommer der ligeledes natriumnitratholdigt 
vand fra ammoniakstripperen. 
 
Fra en fødetank sendes vandet til inddampning, hvor det opkoncentreres til ca. 
50%. Inddamperen opvarmes med damp og er delt i flere separate trin. 
Kondensatet fra inddamperen genanvendes i processen som vaskevand. 
Kondensatet fra opvarmningsdampen sendes retur til dampkedelanlægget. 
 
Den inddampede natriumnitratopløsning pumpes herefter til krystallisatoren, 
hvor natriumnitratopløsningen nedkøles. Herved udskilles natriumnitraten som 
krystaller.  
 
Krystallerne centrifugeres, og det fracentrifugerede vand sendes retur til 
krystallisatoren. 
 
De centrifugerede krystaller tørres herefter i et tørreanlæg direkte opvarmet 
ved hjælp af naturgasbrænder.  

 
Røggassen fra tørreanlægget filtreres i posefilter 3 med en maksimal emission 
på 5 mg/Nm³, hvorefter halvdelen af luften ledes til skorsten A_P6, den anden 
halvdel genbruges og ledes tilbage gennem gasbrænderen til tørreanlægget. 
 
Lokalafsugning fra emballering filtreres i posefilter 4 med en maksimal 
emission på 5 mg/Nm³ før det ledes til afkast i skorsten A_P6, 
 

18. Energianlæg 
 
Til brug for rumopvarmning af kontorer og eventuelt produktionsafsnittet i P6, 
vil der blive installeret et naturgasfyr på 100 kW. 
 
Damp til brug for opvarmning, brænding og inddampning leveres fra 2 damp-
kedler på hver 2 MW. Anlægget er forsynet med low NOx brændere. 

 
19. Driftsforstyrrelser og uheld. 

 
Det er vor vurdering, at sandsynligheden for, at der indtræffer driftsforstyrrelser 
eller uheld med alvorlige miljømæssige følger, er meget lille. 
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Driftforstyrrelser og uheld i forbindelse med fremstillingen af natriumnitrat er 
beskrevet i sikkerhedsrapporten, der følger med denne ansøgning. 
 
Der er principielt mulighed for, at driftsforstyrrelser eller uheld kan ske som føl-
ge af: 
- Filterbrud, der kan medføre forøget emission af faste stoffer. 
- Brud på tanke og rørsystemer, der kan medføre spild af flydende stoffer 

på fabriksgulv eller i tankgrave. 
- Spild under omlæsning og transport og under påfyldning af tanke. Spild af 

faste og flydende råvarer kan ske på kørselsarealer, på fabriksgulv, på 
læssepladser eller i betongrave. 

- Brand. Der udsendes røg og der opstår forurenet slukningsvand. 
- Begge skrubbere forsynes med nødstrøm for at sikre at ammoniak ikke 

ledes til afkast 
      

20.  Særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
 
Der vil være en kort indkøringsperiode ved start af krystallisator og båndfilter, 
hvor produktet ikke vil overholde givne specifikationer, og derfor må kasseres.  
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G. Oplysning om valg af bedste tilgængelige teknik 
 

21.  Redegørelse for anvendelse for bedste tilgængelige teknik. 
  

Haldor Topsøe A/S er i Danmark alene om produktion af heterogene 
katalysatorer til den kemiske procesindustri og til miljøforbedrende 
foranstaltninger som røggasrensning og katalytisk forbrænding af 
opløsningsmidler.  
 
Haldor Topsøe A/S udfører løbende udvikling af dels nye katalysatortyper og 
dels optimering af eksisterende typer, samt de tilhørende 
produktionsprocesser. Udover at opfylde kundernes tekniske behov og 
ressourcemæssige forhold (begrænsede råvarer, økonomiske mv.) foretages 
denne udvikling også med øje for renere teknologi for at tilgodese ønsker eller 
krav stillet af virksomhedens øvrige interessenter. 
 
Der findes ingen BREF-note der specifikt beskriver produktion af heterogene 
katalysatorer.  
 
I det følgende gives eksempler fra følgende BREF -noter. 
 
1) BREF for LVOC 
2) BREF for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer. 
3) BREF for organiske finkemikalier, december 2005. 
4) BREF for Industrielle kølesystemer. 
5) BREF for immissioner fra oplagring. 
6) BREF for uorganiske kemikalier i storskalaproduktion - faste stoffer og andre 
stoffer 
 
 
Bat ifølge BREF noter vedr. ledelse: 
 
Haldor Topsøe A/S har miljø, - og energiledelse, der sikrer at der arbejdes ved-
holdende og systematisk med miljø og energi forhold.  
 
Procedure 23.10 sikrer at alle nye medarbejdere gennemgår undervisning i mil-
jøforhold indenfor 1. måned. 
 
Bat ifølge BREF noter vedr. procesudvikling.  
 
Anlæggene er placeret hensigtsmæssigt og projekteret i henhold til procedure 
12.10. 
 
Anlæggene projekteres i samarbejde med arbejdsmiljø-, miljø-, energi- og ved-
ligeholdelsesafdelingerne samt sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg. 
 
Bat ifølge BREF noter vedr. kølesystemer: 
 
Nedkøling af den opvarmede gas sker gennem varmevekslere, hvorved der 

 - 14 -



 
 

opnås høj energiudnyttelse. Køletårnet udføres som et åbent recirkulerende kø-
lesystem med ét gennemløb, hvor der anvendes renset processpildevand som 
kølevand. Pumper og drev vælges efter et lavt støjniveau. 
 
Bat ifølge BREF noter vedr. oplag af væsker: 
 
Tanke for flydende råvarer placeres i tankgrave og rørføring fra tanke placeres 
overjordisk i tankgrav. Sure og basiske væsker holdes adskilt. Alle arealer, hvor 
der kan forekomme håndtering af kemiske stoffer er befæstede, med materia-
ler, der er resistente overfor de kemiske stoffer. Tankgraven vil kunne indehol-
de volumenet af den største tank samt 10 % til regnvand Der etableres læsse-
pladser, ved påfyldning af flydende råvarer, der modtages i tankvogn. Der etab-
leres automatisk styring, således, at påfyldning kun kan ske når ventilen til læs-
sepladen er lukket. 
 
Bat ifølge BREF noter vedr. affald og spild: 
 
Affaldsproduktionen opgøres og registreres. Der udarbejdes hver måned rap-
port over udgifter til bortskaffelse af farligt affald til Kommunekemi. Rapporten 
indeholder en opgørelse over mængde, type (varenummer og indholdsstoffer) 
og pris for bortskaffelse. Al registrering foregår ved hjælp af virksomhedens re-
gistreringssystem, SAP. Alle processer styres, overvåges og registreres i com-
putersystemer, så spild hurtigt opdages. 
 
Bat ifølge BREF noter vedr. spildevand: 
 

Generelt opstår der ikke processpildevand, idet skyllevand genbruges i 
processen. Skulle der opstå processpildevand, der ikke kan genanvendes i 
processen, f.eks. ved processkift bortskaffes dette til Kommune Kemi.  
 
Bat ifølge BREF noter vedr. luft,- og lugtemissioner: 
 
Al procesventilationen behandles i posefiltre med et maksimum emission på 5,0 
mg/Nm3. Der opsættes støvvagter efter filtrene. Støvemissionen ligger på 0,4 
kg/ton, hvilket er under den beskrevne BAT. Der installeres posefiltre efter stø-
vende processer. 

 
Der opsættes udstyr til kontinuerlig måling af støv i afkast A P6. 
 
Det er BAT at fjerne ammoniak med sur vådskrubning med henblik på 
genvinding. Der etableres sur skrubber efter henholdsvis brænding og 
ammoniakstripper. Det dannede ammoniumnitrat kan genanvendes i 
processen. 
 
Der anvendes low NOx brændere i energianlæg. 
 
Bat ifølge BREF noter vedr. støj og vibrationer:  
 
Ved udformningen af bygningen, produktionslinien, valg af materialer, placering 
af støjende maskiner mv., er der i udstrakt grad taget hensyn til at støjniveauet i 
bygningen og omgivelserne bliver så lave at virksomhedens samlede støjni-
veau ikke ændres, og dermed ikke får betydning for overholdelse af støjgræn-
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serne 45, 40, 35 dBA for henholdsvis dag-, aften- og natperioden.  
 
Der vil endvidere blive stillet krav til leverandører, der leverer anlægsdele som 
skal placeres udenfor bygningen. 
 
Eksempel på Bat ifølge BREF noter vedr. energi: 
 
Haldor Topsøe A/S har energiledelse, der sikrer at der arbejdes vedholdende 
og systematisk med energiforhold, herunder energigranskning af hele projektet.
 
Vand til procesformål genvindes som kondensat fra produktionsprocessen. 
Eventuelt overskud af kondensatvand vil indgå i fremstillingen af nyt vand til 
brug i fabrikken og erstatter derved egen indvundet vand fra grundvandsboring.
 
Vaskevand til brug for fjernelse af opløste salte skal ligge under det foreskrevne 
BAT niveau på 4-28 m³/ton produkt. I P6 tilføres maksimalt 1 m³ ”nyt” vand/ton 
produkt. 
 
I roterovnen anvendes rekuperative brændere dvs. brændere hvor brænderluf-
ten varmeveksles med den afgående røggas så maksimal brændervirknings-
grad opnås. 
 
Energiforbrug til produktion af A ligger under det foreskrevne BAT-niveau. 
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foran-
staltninger 

 
22. Luftforurening. 

 
Se også bilag 3 over luftflow A P6 
 
Til skema 1 på side 18, der gælder for bygning P6, skal følgende uddybende 
beskrivelse tilføjes: 
 
Støv:  
Ved af - og pålæsning, transport og håndtering af faste og flydende stoffer vil 
der være lokal afsugning. Afkastluften vil blive renset i et posefilter med en 
maksimal emission på 5 mg/Nm³. Støv fra posefilteret bliver efterfølgende 
genbrugt. Efter filtrering sendes afsuget til afkast i skorsten A_P6. 
 
I produktionsforløbet omfattende opberedning af råvarer, tørring og pakning vil 
afkastluften fra procesventilationen indeholder støv, aluminium, NH3 og NOx fra 
gasbrændere. Procesluften fra tørreovnen og fyldestation renses i et posefilter 
med en maksimal emission på 5 mg/Nm³ og afsuget sendes til skorsten A_P6. 
Støvet er inert og indeholder ikke krystallinsk siliciumdioxid. 
 
Emissionskoncentrationen for Al forventes at ligge på maksimalt 0,8 mg/Nm3, 
idet den maksimale aluminimumskoncentration forekommer i B med en 
vægtprocent på 15,9 wt%. 
 
Ammoniak: 
Vaskevandet fra filtrering bliver regenereret så overskydende ammoniak bliver 
genanvendt. Stribber/skrubbersystemet består af: 
 

• En buffertank til vandig opløsning af ammoniumnitrat og natriumnitrat 
• Ammoniak stripper  
• Ammoniak skrubber 1 

 
Opløsningen af NH4NO3 og Na NO3 ledes ind i stripperen hvor der tilsættes 
NaOH ud fra pH måling for at holde pH høj således at NH3 ved hjælp at den til-
førte damp kommer på gasform.  
NH3 gassen og evt. vanddamp bliver ført til skrubber 1, hvor der skrubbes med 
en svag salpetersur opløsning og køles. 
I skrubberen recirkuleres den sure væske så der er god kontakt mellem væske- 
og gasfasen.  
. 
Ammoniakstripperen er et lukket system. Der er dog trykudligning til omgivel-
serne for at undgå overtryk/undertryk ved temperaturforskelle i anlægget, f. eks. 
ved opstart eller nedlukning. Trykudligningen sker via skrubber 1 og tryk-
udligningsrøret føres 1 m over tag. Udledningen af ammoniakdampe til omgi-
velserne i situationer med overtryk i anlægget vil være ubetydelig på grund af 
den sure skrubber 1. Volumenstrømmen vil være maksimalt 5 Nm³/h med en 
maksimal koncentration på 500 mg/Nm³. 
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I normal drift vil alarmer på pH målingen sikre at pH er høj i stripperen og lav i 
skrubberen. Kommer pH’en uden for de fastsatte grænser vil fødestrømmen til 
systemet stoppe og der vil dermed ikke blive tilført mere NH3 til systemet. Når 
pH igen er inden for grænserne kan fødestrømmen igen startes.  
 
Procesluften efter brænding indeholder ammoniak, og der vil under brænding 
maksimalt frigives 30 kg ammoniak/h. Ammoniakken og røggassen ført til 
skrubber 2, hvor der vaskes modstrøms med salpetersyre, så ammoniakken 
genanvendes. PH måling sikrer at vaskevandet hele tiden er svagt surt.  
 
Luftflowet ud af skrubber 2 er, ligesom for skrubber 1, forsvindende lille, da 
vanddampen bliver kondenseret i skrubberen og ammoniakken reagerer med 
den tilsatte salpetersyre. Volumenstrømmen vil være maksimalt 5 Nm³/h med 
en maksimal koncentration på 500 mg/Nm³ Udluftningsrøret føres 1 meter over 
tag. 
 
NOx: 
NOx emissionen stammer udelukkende fra naturgasbrændere i energianlæg og 
i de naturgasbrænder opvarmede tørring- og brændingsanlæg. Kildestyrken er 
beregnet ud fra maksimal tilladelig emissionsgrænseværdi i henhold til 
Luftvejledningen - 65 mg/Nm³ ved 10 % O2. 
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Skema 1. Emissioner fra produktionen af A, C og B 
  
 

Procestrin Flow 
Nm3/t 

Filter nr. eller anlæg Støv 
mg/Nm3

Støv 
mg/s 

 Al 
mg/s 

NOx 
g/s * 

Lokalafsugning, pul-
verhåndtering 2000 Posefilter 1 5 2,78 0,44  

Tørreovn 3900             Posefilter 2 5 5,4 0,86 0,02 

Brænding 1000 Røggas fra brændere  
 

 
 

 
 0,02 

Tørreanlæg. 
 7000 Posefilter 3 5 9,72  0,01 

Fyldestation NaNO3 

 
1000 Posefilter 4 5 1,39   

I alt afkast fra P6, 
der ledes til afkast i 
A_P6 

14900   20  0,05 

 
Dampkedelanlæg 2 
stk 2 MW 4260     0,1 

Kondenserende fyr 
til opvarmning 100 
kW 

10     0,002 

 
* NOx kildestyrke er beregnet ud fra maksimal tilladelige emissionsgrænseværdi på 65 mg/Nm³ ved 10% O2
Datablade for filtre og skrubberanlæg fremkommer senere når leverandør er valgt og projektering er foretaget. 

 
 

 



 
 

 Den aktuelle afkasttemperatur i skorsten A_P6 bliver ca. 130° C og 
lufthastigheden 3,5 m/s ved en skorstensdiameter på 1,5 m. Skorstenens højde 
er 20 m. Afkastet efter dampekedelanlægget og kondenserende fyr er 
henholdsvis 15 og 13 meter højt, Disse højder tilgodeser et tilpas lille bidrag til 
immissionsværdien for NOx, der skyldes virksomhedens øvrige NOx-
emissioner.  
 
A_P6’s bidrag til immissionsværdierne for NOx, støv og Al for virksomhedens 
skel fremgår af nedenstående tabel. Tillige er vist typiske værdier for virksom-
hedens samlede immissionsværdier for de samme stoffer (taget fra en OML-
beregning under normale driftsbetingelser). Immissionsværdierne er den mak-
simale timemiddelværdi (månedlig 99 % fraktil), der optræder uden for virk-
somhedens skel. I alle tilfælde er summen af værdierne for den nye aktivitet og 
den eksisterende fabrik væsentlig mindre end B-værdien.  

  
      Skema 2. Immissionsværdier 

 
 Immissionsværdier maks. værdi uden for 

skel µg/m3

Stof Støv Al NOx
P 6 3 0,4 23 
Katalysatorfabrikken med P6 19 1 93 
 
B-værdi 
 

80 10 125 

  
 Resultat af OML beregningen for støv, Al og NOx fremgår af bilag 4 (nyt bilag 4) 

Der er anvendt en kildestyrke på 3,2 mg/s idet den højeste alumininumskon-
centration forekommer i B med en vægtprocent på 15,9 wt%. 
. 

23. Emissioner fra diffuse kilder: 
Der er ingen diffuse kilder. 

24. Afvigende emissioner ved opstart/nedlukning. 
 Se pkt. 20.  

25. Afkasthøjde 
Ved OML-beregningen er afkasthøjden for A_P6 beregnet til 20 m. 

26. 
 
 
27. 
 
 
28-29 

Spildevand 
Der fremkommer ikke spildevand ved produktion af A, B og C.  Spulevand, der 
fremkommer i forbindelse med rengøring, vil blive opsamlet, renset og 
genanvendt i produktionen. 
Sanitært spildevand vil, sammen med virksomhedens øvrige sanitære 
spildevand, blive udledt til offentlig kloak tilsluttet Frederikssund kommunes 
centralrensningsanlæg. 
Ikke relevant 

30. Støj 
Tabel over lydeffektniveauer (kildestyrker) for støjkilder angivet i Bilag 5 
NNEpharmaplan rapport: Miljømåling – ekstern støj af dato 22/12 2010 
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Der bliver ikke andre støjkilder med betydning for støjbelastningen. 
 Støjniveau 

P6 giver følgende bidrag til omgivelserne 
Støjbelastningen Dag Aften Nat 
Referencepunkt dBA dBA dBA 
R1, Linderupvej 33  22 6 7 
R2, Ægirsvej 2  16 12 12 
R4, Frejasvej 75 18 11 11 

 
 
Bidraget fra P6 giver følgende ændringer i virksomhedens støjbelastning: 

  
Ændring i støjbelastningen Dag Aften Nat 
Referencepunkt dB dB dB 
R1, Linderupvej 33  0,0  0,0  0,0 
R2, Ægirsvej 2  -0,7 -0,7 -0,7 
R4, Frejasvej 75  0,6  0,5  0,6 

 
 
Reduktionen i støjbelastningen i R2 skyldes skærmvirkningen af bygning P6 i 
forhold til virksomhedens øvrige støjkilder. Stigningen i R4 giver ikke anledning 
til overskridelse af grænseværdierne på henholdsvis 45, 40 og 35 dBA. Virk-
somhedens støjbelastning i 2010 ligger på  36,5 dBA for dagperioden og 34,7 
dBA for aften,- og natperioden2.  
 
 

 
34-35. Affald 

Affald vil blive oplagret i et af virksomhedens lagre: L3. 
Til bortskaffelse: 10 ton/år 
Affaldet vil bestå af kasserede filterklæde/poser, emballageaffald, off.spec. 
færdigvarer og mellemvarer. 
Off spec færdigvarer og mellemvarer tilhører EAK kode 060315  
Kasserede filterklæder tilhører EAK kode 150110. 

36. Jord- og grundvand 
Tanke for flydende råvarer placeres udenfor for bygning P6, se også tegning 
over interne transportveje og over placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer 
og affald. Tankgraven vil kunne indeholde volumenet af den største tank, og vil 
blive udført i et materiale, der er bestandigt overfor de kemikalier, der skal væ-
re i tankene. 

 

                                                           
2 Efter støjdæmpninger udført i 2011 falder støjniveauet i R4 til 32,5 31,9 og 31,9 dBA for henholds-
vis dag-, aften- og natperioden.  
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J. Forslag til vilkår og egenkontrol 
 

37. Der henvises til virksomhedens nuværende vilkår, med halvårlige præstations-
målinger af støv, Al og NOx. 
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K. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
 

38 Se punkt 19. 
 

39 
 
 
 
40 

Der projekteres og gennemføres omfattende foranstaltninger for at begrænse 
risikoen for og følgerne af de under pkt. 19 nævnte typer af driftsforstyrrelser og 
uheld.  
 
Foranstaltningerne er af samme karakter som foranstaltningerne i de nyere fa-
brikker på fabriksarealet. Af foranstaltninger kan nævnes følgende: 
 
- Der installeres posefiltre på alle procesafgange med støvindhold. Filtrene 

vil blive efterset og vedligeholdt regelmæssigt.  
 
- Gulvafløb i fabrikshallen og afløb fra tankgrave sendes til internt rens-

ningsanlæg. 
 
- Kørearealer og læssepladser indrettes efter samme principper som regn-

vandssystemet på den øvrige del af katalysatorfabrikken.  
 
- Brandrisikoen i anlægget er lille. Røgen vil indeholde samme komponen-

ter som røg fra en bygningsbrand. Slukningsvand vil enten blive ledt til 
eget rensningsanlæg eller blive opsamlet i afspærret regnvandssystem, 
hvorfra det kan fjernes med slamsuger. 

 
- Der installeres et computerbaseret processtyringsanlæg, der svarer til 

processtyringen i de nyere fabrikker, hvilket reducerer risikoen for drifts-
forstyrrelser. 

 
Fabrikkens sikkerhedsledelsessystem og beredskabsplan indeholder en række 
procedurer, hvis formål er at begrænse risici for uheld og følgerne heraf. 
 

 

L. Ikke-teknisk resume 
 

50. Indledning 
En væsentlig del af Haldor Topsøe A/S koncernen beskæftiger sig med udvik-
ling, produktion og salg af katalysatorer til mange forskellige typer virksomhe-
der. 
Katalysatorerne fremstilles på to større fabrikker i Frederikssund og i Houston, 
Texas, USA. 
En katalysator er et stof der fremmer en kendt proces uden selv at blive for-
brugt. Katalysatoren kan således øge produktionshastigheden og/eller nedsæt-
te energiforbruget ved fremstilling af forskellige stoffer og brug af katalysatorer i 
forskellige processer bidrager derfor til et bedre (globalt) miljø. 
De katalysatortyper som Haldor Topsøe A/S fremstiller benyttes især inden for 
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olieindustrien til rensning af olieprodukter for uønskede stoffer som f. eks. 
svovl. Til kraftværker, kraftvarmeanlæg og skibe producerer vi katalysatorer, 
der renser røggas for kvælstof- og svovlforbindelser, som ellers ville danne sy-
reregn og smog. Endvidere producerer vi katalysatorer til produktion af ammo-
niak og svovlsyre i gødningsindustrien 
Endelig produceres en række katalysatorer til den kemiske industri f. eks. til 
produktion af træsprit, formalin og industrielle gasser som brint og kulilte. 
Alle katalysatorer er udviklet i Haldor Topsøe A/S og stort set hele produktionen 
går til eksport. 
Denne ansøgning omhandler produktion af A, C og B på Haldor Topsøe A/S’ s 
fabriksanlæg i Frederikssund. 
Som biproduktet produceres natriumnitrat, der anvendes dels som gødning og 
dels til fremstilling af anlæg til solenergi. 
 
Miljøpåvirkninger 
Produktionen af katalysatorer vil som en hver anden produktion eller menne-
skelig foretagsomhed give anledning til brug af ressourcer, støj og luftforure-
ning samt trafik til og fra området. Miljøpåvirkningerne er små og begrænses 
med bedste teknologi.  
 

 Spildevand 
Der vil ikke blive udledt proces spildevand idet alt vand kan anvendes i produk-
tionen.  
Sanitært spildevand vil, sammen med virksomhedens øvrige sanitære spilde-
vand, blive udledt til offentlig kloak tilsluttet Frederikssund kommunes central-
rensningsanlæg. 
 

 Emission til atmosfæren 
Der vil blive udledt støv med indhold af Al som stammer fra råvarerne. Emissi-
onen til atmosfæren begrænses hos Haldor Topsøe med moderne filtre der sik-
rer meget lave emissioner. Der vil desuden blive udledt små mængder ammo-
niak og NOx 

Alle emissioner vil ligge langt fra gældende grænseværdier 
 Støj 

Der vil være støj i forbindelse med produktionen og intern transport. Støjbidra-
get ligger under de vejledende grænser, så lavt at det ikke giver anledning til en 
stigning i støjbelastningen i forhold til grænseværdierne. 
 

 Affald 
Der vil være en årlig affaldsproduktion på omkring 1 % af den producerede 
mængde katalysator. Affaldet sorteres og sendes til bortskaffelse. 
 

 Risiko 
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af oplag af giftige 
og miljøfarlige stoffer. På grund af omfattende sikkerhedsforanstaltninger, vil 
der kun være en meget lille risiko for forurening af miljøet og for personskader. 
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Liste over bilag 
 
Bilag 1 P6 
 
Bilag 2 Blokdiagrammer 
 
Bilag 3 Luftflow A P6 
 
Bilag 4 OML beregning  
 
Bilag 5 NNE Pharmaplan rapport: Miljømåling – ekstern støj 22/12 2010 
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