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Hvad er VVM? 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne 
for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering 
af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 
Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne 
sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 
væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for 
både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det 
videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal 
tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og 
indirekte virkninger på  
- mennesker, fauna og flora  
- jordbund, vand, luft, klima og landskab  
- materielle goder og kulturarv, og  
- samspillet mellem disse faktorer 
 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets 
miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som 
den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen 
offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke teknisk resumé af 
VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-bestyrelsen. 
Miljøstyrelsen varetager imidlertid opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen 
har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres inden for rammerne 
af den gældende lokalplan. 
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1 Ikke teknisk resumé 

1.1 Indledning 

Haldor Topsøe A/S udvikler og producerer katalysatorer. Katalysatorerne anvendes 
til rensning af røggasser og i kemisk industri. 
 
Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af tre mellemvarer i 
en ny fabriksbygning (P6) på katalysatorfabrikkens område i Frederikssund. De 3 
mellemvarer anvendes allerede i dag i produktionen af katalysatorer. Ved egen 
produktion opnås dels bedre egenskaber i de færdige katalysatorer, dels større 
leveringssikkerhed. De 3 mellemvarer skal anvendes i Frederikssund og i Houston. 
Den nye produktionslinje vil ikke medføre en øget katalysatorproduktion. 
  
Det nye anlæg vil være i funktion i døgndrift 7 dage om ugen. Der vil være ca. 35 
ansatte tilknyttet anlægget. Byggeriet forventes påbegyndt i 1. kvartal 2012 med 
start af produktion primo 2014. 
 
På den sydlige del af fabriksarealet opføres en ny bygning i samme stil og med 
samme højde som de nærmeste bygninger. Der planlægges en ca. 20 m høj 
skorsten. Frederikssund Kommune vil i henhold til lokalplanen blive ansøgt om 
dispensation for bygningshøjden. 
 
Modtagelse af råvarer og håndtering af mellemvarer og færdigt produkt vil foregå 
efter samme principper som for de øvrige fabriksanlæg. Flydende råvarer modtages 
fra tankvogne og opbevares i lagertanke placeret i betongrav. 
 
Produktionen omfatter i hovedtræk blanding, fældning og filtrering af vandige 
opløsninger. Herefter kan der ske en tørring med efterfølgende brænding. De 
anvendte råvarer indgår i forvejen i produktioner på katalysatorfabrikken. 
 
Miljøstyrelsen skal meddele miljøgodkendelse til det nye anlæg. I godkendelsen vil 
alle miljøpåvirkningerne blive reguleret i overensstemmelse med lovgivningen. 

1.2 Læsevejledning 

Denne publikation er opbygget som tre dele. 
 
Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg og derudover en miljørapport over 
kommuneplantillæggets virkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet i 
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.  
 
Del 2 som er nærværende rapport indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-
redegørelse, der er indeholdt i del 3. Miljøstyrelsens vurderinger af 
miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  
 
Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 
 
Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med 
Haldor Topsøe A/S og Frederikssund Kommune. 
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Del 3 er udarbejdet af Haldor Topsøe A/S som bygherre i samarbejde med 
Miljøstyrelsen som VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at 
VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a kan anmode bygherren om at 
give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en 
vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere 
VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen 
med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så 
færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVM-
myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring 
omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  
  
Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er 
der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. 
 
I dette ikke tekniske resume er der under overskrifterne vist hvilket afsnit i VVM 
redegørelsen, der er resumeret. 

1.3 Alternativer 

Kap. 2.3.2 
Det såkaldte 0-alternativ er en beskrivelse af, hvordan tilstanden forventes at være, 
hvis projektet ikke gennemføres. 
  
Hvis ikke Haldor Topsøe A/S etablerer nyt fabriksanlæg til produktion af 3 
mellemvarer, vil disse fortsat blive produceret hos ekstern leverandør og 
transporteret til Haldor Topsøe A/S i Frederikssund. Da mellemvarerne til 
produktion skal anvendes på virksomhedens fabrikker i Houston og Frederikssund 
er det mest hensigtsmæssigt at placere det nye anlæg på en af disse lokaliteter. 
Begge steder vil egen produktion betyde at transporten minimeres. I Frederikssund 
ligger produktionsanlægget i nærheden af udviklingsafdelingen i Lyngby, som 
sikrer den rette ekspertise. Desuden findes der et etableret infrastrukturanlæg på 
anlægget, som kan understøtte den nye fabriksbygning.  
 
Der er i idefasen foreslået som alternativ, at den nye fabriksbygning blev placeret 
ved Centervej. Da området ved Centervej ikke er udlagt til industri i 
kommuneplanen, er det ikke muligt at etablere en produktionsvirksomhed her.  

1.4 Bygge- og anlægsfase 

Kap. 2.2.3 
Der vil forekomme emissioner til luften fra byggearbejdet. Bl.a. udstødningsgas fra 
maskiner og støv fra anlægsarbejdet. Støvgener fra anlægsarbejdet minimeres ved 
renholdelse samt sprinkling/-vanding af arealerne i tørre perioder. 
 
Med den høje afskærmende beplantning vurderes det, at udsendelse af luftformig 
forurening fra motorer eller støv ikke vil være til gene for de nærmeste boliger 
under byggeriet. 
 
Der må forventes en vis støjpåvirkning ved naboerne under byggeriet, specielt hvis 
der skal pælefunderes/piloteres, men anlægsarbejderne skal udføres indenfor 
Frederikssund Kommunes støjkrav. Det betyder bl.a., at aktiviteterne kun må 
udføres mandag til fredag fra kl. 7.00 til 18.00. 
 
Vibrationer vil pga. afstanden til nærmeste naboer være dæmpet så meget, at de 
ikke giver anledning til bygningsskader eller væsentlige gener. 
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Inden byggeriet går i gang vil virksomheden udføre detaljerede geotekniske 
undersøgelser, som bl.a. skal bruges til at dokumentere, at byggearbejdet ikke vil 
medføre spredning af jordforureningen med nikkel, som er konstateret ved en 
nærliggende produktionsbygning 

1.5 Ressourcer og affald 

Kap. 5.2 
Udnyttelsesgraden af råvarerne i produktionen vurderes at være høj. Fra 
procesluften genvindes ammoniak, der indgår i processen igen. Biproduktet 
natriumnitrat genanvendes til gødningsformål.  
 
Flere led i processen med opvarmning og inddampning giver et højt energiforbrug. 
Virksomheden arbejder med energioptimering, herunder energigranskning af hele 
projektet.  
 
Affaldsproduktionen fra den nye produktion vurderes ikke at give anledning til 
særlige problemstillinger. Alle processer styres og overvåges, således at spild 
hurtigt opdages og affaldsmængder minimeres. Desuden arbejder virksomheden 
med genanvendelse af affaldet. 

1.6 Luftforurening og klima 

Kap. 5.3 
Fra den nye bygning P6 vil der blive udledt støv med indhold af aluminium samt 
ammoniak og NOX. Der udledes desuden CO2 fra forbrænding af naturgas. 
 
I det nye anlæg vil de nyeste og bedst egnede renseteknologier blive anvendt til 
rensning af procesluften. Og der installeres udstyr til kontinuert egenkontrol for 
sikring af rensningens effektivitet.  
 
Udledningen til omgivelserne af ammoniak vil være ubetydelig. Udledningen af 
støv og NOx fra det nye anlæg udgør kun en mindre forøgelse af den samlede 
udledning fra katalysatorfabrikken, og de vejledende grænseværdier for 
koncentrationsbidrag i omgivelserne, B-værdier, vil kunne overholdes med god 
margin. 
  
Udledningen af CO2 fra den ny fabrik vil være underlagt kvotesystemet, og CO2 
udledningen skal reduceres tilsvarende et andet sted.  

1.7 Støj  

Kap. 5.4 
Den nye fabrik vil ikke øge støjen i omgivelserne fra katalysatorfabrikken. Det 
bemærkes især, at den nye fabrik ikke vil bidrage til støjen i det område,  hvor 
støjgrænsen om aftenen og natten ikke er overholdt i dag.  
 
Det vurderes, at den nye fabrik kan medvirke til at reducere den samlede 
støjbelastning fra katalysatorfabrikken i forhold til naboerne mod vest pga. 
bygningens skærmende effekt. Efter gennemførelse af Haldor Topsøe A/S’s 
handlingsplan 2011-2012 for dæmpning af støjen fra eksisterende fabrikker 
forventes miljøgodkendelsens støjgrænser at kunne overholdes. 
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1.8 Transport 

Kap. 5.5 
Ved den nye produktion vil levering af tre mellemvarer blive erstattet af levering af 
flydende råvarer. Herved forventes en marginal stigning i den samlede tunge 
transport ad Linderupvej på gennemsnitligt 3 lastbiler på hverdage i dagtimerne. 
Udvidelsen af medarbejderstaben vil desuden medføre en mindre forøgelse af 
transporten med lette køretøjer på Heimdalsvej. 
 
Den tunge transport vil foregå efter samme regler og begrænsninger som den 
eksisterende transport. Forøgelsen i transporten vurderes ikke at øge de af trafikken 
afledte gener for beboerne. 

1.9 Overfladevand og spildevand 

Kap. 5.6 
Der fremkommer ikke spildevand ved produktionen i det nye anlæg og sanitært 
spildevand kan afledes indenfor den eksisterende spildevandstilladelse. 
 
Roskilde Fjord er udpeget som internationalt beskyttelsesområde. Det nye anlæg 
med den nye bygning og større befæstede arealer medfører, at der vil blive udledt 
større regnvandsmængder til Græse Å, som har sit udløb i fjorden. Da den nye 
produktion ikke omfatter stoffer indeholdende metaller eller andre miljøfremmede 
stoffer, der kan være problematiske i forhold til vandmiljøet, og udledning til 
Græse Å sker via regnvandsbassin med sandfilter, hvorved partikelbåren 
forurening tilbageholdes, vurderes udledning af tag- og overfladevand ikke at 
medføre påvirkninger af Græse Å eller Roskilde Fjord. 

1.10 Jord og grundvand 

Kap. 5.7 
Alle arealer, hvor der kan forekomme håndtering af kemiske stoffer bliver befæstet 
med materialer, der er resistente overfor disse. Og eventuelle spild kan opsamles, 
da kloaksystemet er sektioneret med afspærringsventil. 
 
Desuden ligger katalysatorfabrikken i et område med begrænsede drikkevands-
interesser. 

1.11 Natur 

Kap. 6.2 
Natura 2000 område nr. 136: Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov ligger nord 
for katalysatorfabrikken. I Natura 2000 området indgår strandenge på både øer og 
fastlandet samt skovbevoksninger med bl.a. meget gamle ege. Endelig indgår flere 
søer langs fjordkysten. Området er af både national og international meget stor 
botanisk betydning. Den største aktuelle trussel mod fjordens marine og terrestriske 
naturtyper er eutrofiering. 
 
Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle og på 
holmene i fjorden yngler hvert år 10-20.000 par fugle fordelt på 25-30 arter. Af 
disse er havørn, hvinand og dværgterne opført på den danske rødliste som truet 
eller næsten truet. 
 
Desuden er strandengene nord/nordøst for virksomheden samt enkelte søer 
beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det fremgår af VVM redegørelsen at der 
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ikke sker en væsentlig påvirkning på Natura 2000 området og på § 3 områderne 
hverken i anlægs- eller driftsfasen.  

1.12 Visuelle forhold 

Kap. 6.3 
Bygningen bliver opført i samme stil som de nyeste fabriksbygninger og vil ikke 
afvige med hensyn til bygningshøjde og skorstene fra øvrige bygninger på 
fabriksarealet.  
  
Ved indsigt fra Roskilde Fjord fremstår katalysatorfabrikken tydeligt som et 
industrianlæg. Da den nye bygning placeres bag det eksisterende fabriksanlæg, vil 
den ikke være synlig fra kysten. Den ny skorsten vil som de eksisterende skorstene 
være synlig fra kysten, men vurderes ikke at ændre det visuelle billede af et 
industrianlæg.  
 
Udsynet til virksomheden fra boligområderne vest, syd og øst for virksomheden 
begrænses af et 25 m bredt beplantningsbælte, særligt i sommerhalvåret. Som følge 
af højden vil skorstene fra den nye fabrik kunne registreres i landskabet. Den nye 
fabrik vil dog ikke medføre væsentlige ændringer i det visuelle og landskabelige 
billede. 

1.13 Risiko 

Kap. 5.8  
For den nye produktion er naturgas og natriumnitrat omfattet af 
Risikobekendtgørelsen pga. klassificering som hhv. brandfarlig og brandnærende.  
 
Haldor Topsøe A/S har derfor risikovurderet de nye produktioner og indsendt en 
sikkerhedsrapport sammen med ansøgningen. 
 
Risikobekendtgørelses myndighedesområde varetages af det kommunale 
redningsberedskab, Artbejdstilsynet og Miljøstyrelsen i fællesskab. Der er i forhold 
til den nye produktion af Brand – og Redningsberedskabet for Frederikssund – 
Halsnæs meddelt, at det ansøgte ikke kræver en særskilt brandmæssig godkendelse. 
Miljøstyrelsen har ligeledes vurderet sikkerhedsforholdene ved den nye produktion 
og konstateret, at den nye produktion ikke medfører risiko for større uheld med 
alvorlige følger for det eksterne miljø. Arbejdstilsynets afgørelse vil foreligge 
sammen med den endelige miljøgodkendelse af projektet.  

1.14 Kumulative effekter 

Kap. 5.7 
 
Der er ikke kendskab til andre projekter i området der kan give anledning til 
kumulative effekter. 
 

1.15 Sammenfatning 

I VVM-redegørelsen er etableringen af en ny fabrik på Haldor Topsøe A/S på 
Linderupvej 2 i Frederikssund beskrevet, og miljøpåvirkningerne er beskrevet og 
vurderet. Overordnet set bygger VVM-redegørelsen på oplysninger, som 
virksomheden har tilvejebragt i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er væsentlige mangler i disse oplysninger, og at 
vurderingen af miljøpåvirkningerne bygger på et tilstrækkeligt grundlag. 
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Den ansøgte etablering af ny fabrik for mellemvarer ligger indenfor de 
planmæssige rammer, bortset fra at erhvervsområdet er omfattet af udpegningen 
for ”landskabelig værdi” og ”grøn kile. Disse vil ved et kommuneplantillæg blive 
ophævet for det område, hvor den nye fabrik etableres. 
 
Ved etablering og drift af den nye fabrik vil der blive taget tilstrækkelige hensyn til 
at undgå påvirkninger af miljøet. Det er Miljøstyrelsen vurdering, at den beskrevne 
nye fabrik kan etableres uden væsentlige gener for omgivelserne. 
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