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Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grund-
vandsforureningen med molybdæn, nikkel mv. ved bl.a. bygning K1 på 
Haldor Topsøe A/S i Frederikssund 
 
Haldor Topsøe A/S påbydes hermed at færdiggøre den igangværende un-
dersøgelsesfase forbundet med den konstaterede jord- og grundvandsforu-
rening med molybdæn, nikkel, chrom, zink, vanadium og cæsium ved bl.a. 
bygning K1 og F, jordforureningen med olie mellem bygning F og R nord for 
Linderupvej og grundvandsforureningen med molybdæn ved Højbro Plads 
syd for Linderupvej. 
 
Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte 
afværge af forureningen.  
 
Undersøgelsen skal udføres af et rådgivende firma med ekspertise i jord- og 
grundvandsforurening. 
 
Undersøgelsen skal færdiggøre afgrænsning af forureningernes omfang og 
klarlægge, hvordan forureningen kan afhjælpes og yderligere spredning 
forebygges. 
 
Det skal fastlægges hvor meget forurening, der er i jorden og grundvandet, 
og de anvendte beregningerne skal angives. Der skal så vidt muligt også 
laves en kvalificeret vurdering af, hvornår forureningen er indtruffet. 
 
Undersøgelsen ved Højbro Plads skal udvides med yderligere parametre, 
der er specifikke for de metaller, som kan forekomme i sedimentationsbas-
sinet, herunder kobber, chrom, zink og vanadium. 
 
Med hensyn til afhjælpning af forureningerne, skal undersøgelsen indeholde 
en beskrivelse af de forskellige muligheder for at afværge forureningerne 
med angivelse af økonomi og miljømæssig effekt. Der skal bl.a. være en 
beskrivelse af mulighederne for en totaloprensning. 
 
For længerevarende afværgeforløb skal der også for den mellemværende 
periode udarbejdes en risikovurdering i forhold til grundvand, indeklima, 
arealanvendelse, strandengen og Roskilde Fjord. 
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Hvis der påtænkes efterladt en restforurening, skal der foretages risikovur-
dering overfor grundvand, indeklima, arealanvendelse og fjorden. Projekter-
ne skal indeholde beskrivelse af oprensningsmetode og tidsplan for gen-
nemførelse. 
 
Afrapportering af undersøgelsens resultater inkl. beskrivelse af alternativer 
og projekt for afværge, skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde inden den 1. 
november 2011. 
 
Påbud gives efter jordforureningslovens1 § 40, stk. 1. 
  
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 22. juli 2011 påbud om færdiggørelse af under-
søgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen med molybdæn, nikkel 
mv. ved bl.a. bygning K1 på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund. 
 
Den 22. juli 2011 varslede Miljøstyrelsen endvidere påbud om færdiggørel-
se af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen med nikkel 
ved bygning P1 på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund. 
 
Vi har modtaget følgende bemærkninger til de to forvarslede undersøgel-
sespåbud fra advokat Mads Kobberø på vegne af Haldor Topsøe A/S hen-
holdsvis den 5., 10. og 15. august 2011: 
 
“Hermed også sagt, at Haldor Topsøe ikke fysisk kan og dermed heller ikke 
agter at gennemføre og afrapportere undersøgelserne tidligere, end det er 
anført i de 2 skrivelser fra henholdsvis GEO og NIRAS, som blev fremsendt 
til Miljøstyrelsen Roskilde den 15. juli 2011. Ligeledes betragter virksomhe-
den sagen som én samlet sag og agter at afrapportere sagen samtidigt.” 
 
”Problemet med de frister der fremgår af de varslede påbud er, at de gælder 
for såvel afrapporteringen af de supplerede fysiske undersøgelser og den 
efterfølgende beskrivelse af de forskellige relevante afværgescenarier.” 
 
”Det skal fastholdes, at det ikke vil være muligt for virksomheden at over-
holde de frister som der ligges op til i de varslede undersøgelsespåbud.” 
Der citeres status for undersøgelserne fra virksomhedens to rådgivere med 
oplysning om forventet dato for aflevering af udkast til afværgeforslag til 
Haldor Topsøe. 
 
Miljøstyrelsen bemærker, at der ikke er konstateret sammenhæng mellem 
jord- og grundvandsforureningerne i de to forvarslede påbud. Der er derfor 
ingen faglig begrundelse for at behandle dem samlet. 
 

                                                 
1 Lov om forurenet jord. Lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007. 
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Miljøstyrelsen finder, at virksomheden med ovennævnte har begrundet de 
tidligere oplyste nødvendige frister for afrapportering af undersøgelsens 
resultater inkl. beskrivelse af alternativer og projekt for afværge. 
 
På denne baggrund er den forvarslede frist forlænget. 
 
Baggrund for påbuddet 
Der har i ca. 40 år været anvendt molybdæn og nikkel samt andre tungme-
taller i katalysatorproduktionen i området omkring bygning K1 og F. Herud-
over er der i perioden 1963-1984 udledt processpildevand fra produktionen 
til Roskilde fjord via to åbne render i strandengen nord for virksomheden. 
Efter 1984 er alt processpildevand recirkuleret via virksomhedens rens-
ningsanlæg. 
 
Undersøgelse langs kloakledning 
Orbicon udførte i 2008 en forureningsscreening af jorden langs en kloakled-
ning nord for Linderupvej. Under to brud på kloakledningen blev fundet foru-
rening med tungmetaller, som overskred jordkvalitetskriterierne, bl.a. mo-
lybdæn, nikkel, zink, chrom og kobber samt tungere olier. Herudover viste 
undersøgelsen primært indhold af molybdæn i jorden ved den resterende 
del af kloaksystemet. 
 
Undersøgelsen konkluderede, at kilden til forurening vurderes at være 
utætheder i kloaksystemet for processpildevand samt diffus belastning af 
fyldlaget. 
 
Kortlægning og risikovurdering af jord- og grundvandsforurening nord for 
Linderupvej 
I 2009 blev konstateret høje koncentrationer i regnvandsledningsnettet, som 
Haldor Topsøe A/S vurderede bl.a. skyldtes indsivning af forurenet vand til 
utætheder i regnvandssystemet. 
 
Herefter har NIRAS i 2009 udført en forureningsundersøgelse nord for Lin-
derupvej af forurening i jord og i terrænnært og sekundært grundvand. 
 
Ved denne undersøgelse er truffet jordforurening med molybdæn spredt 
over et større område. Forureningen er især truffet på den nordlige og nord-
vestlige del af området – fra bygning K1 over mod bygning R. I dette områ-
de er der derudover truffet en jordforurening med nikkel. Endvidere er der 
konstateret jordforurening med olie i en boring mellem bygning F og R. 
 
Processpildevandssystemet vurderes at være den væsentligste kilde til jord-
forureningen. 
 
I undersøgelsesområdet er konstateret en omfattende grundvandsforure-
ning med molybdæn (molybdat). Der ses generelt en aftagende koncentra-
tion fra de terrænnære grundvandsforekomster til det sekundære grund-
vandsmagasin. Forureningen er kraftigst umiddelbart nord for produktions-
bygningerne K1 og R. Forureningen er ikke afgrænset. 
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Der er ligeledes konstateret forurening i både det terrænnære og sekundæ-
re grundvand med nikkel. De højeste koncentrationer forekommer under og 
vest for bygning K1. Forureningen er ikke afgrænset. 
 
Der er kun konstateret overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet for 
chrom og zink i enkelte boringer. I en boring inde i bygning K1 er konstate-
ret meget høje koncentrationer af vanadium og cæsium. 
 
Kilden til grundvandsforureningen med vanadium, cæsium, zink og sand-
synligvis også nikkel vurderes primært at kunne henføres til udsivning af 
tungmetalbelastet processpildevand. Kilden til molybdænforureningen er 
mere usikker, da en række boringer, hvor der er truffet store koncentrationer 
af molybdæn, ikke er placeret i nærheden af processpildevandsledninger. 
Det skal dog bemærkes, at der har været håndteret store mængder molyb-
dæn i produktionen, og at molybdæn (molybdat) er et meget mobilt stof. 
 
Det vides ikke, om jordforureningen med olie mellem bygning F og R er 
spredt til grundvandet, da der ikke er udtaget vandprøver til analyse for olie. 
 
Der er konstateret grundvandsforurening med olie og chlorerede opløs-
ningsmidler vest for bygning E. 
 
Der er truffet en relativt høj koncentration af molybdæn i det terrænnære 
grundvand lige nord for Højbro Plads syd for Linderupvej. Forureningen er 
ikke afgrænset. Det fremgår ikke, om forureningen nord for Linderupvej er 
kilden til forureningen, eller om molybdænindholdet eventuelt kan henføres 
til udsivning fra regnvandsbassinet. 
 
Virksomheden ligger i et område uden drikkevandsinteresser. 
 
Strømningsretningen for det sekundære grundvand er nordlig/nordvestlig 
med retning mod Roskilde Fjord, som er beliggende i en afstand af ca. 100 
m nord for bygningerne K1 og F. Det er vurderet, at molybdæn (molybdat) 
og til dels nikkel udgør den største risiko i forhold til spredning til Roskilde 
fjord. Der er udført beregning af fluxen mod fjorden og hydraulisk modelle-
ring af opblandingen i fjorden. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Der er behov for en bedre afgrænsning af forureningen, og for en mere de-
taljeret risikovurdering heraf, så der opnås et fyldestgørende grundlag for 
planlægning af og beslutning om afværge. Endvidere skal kilden til forure-
ningen ved Højbro Plads søges opsporet. 
 
Virksomheden har den 15. juli 2011 indsendt notat fra NIRAS (dateret 15. 
juli 2011) med forslag til undersøgelsesprogram, som ligger til grund for 
dette påbud. 
 
Tinglysning 
Undersøgelsespåbuddet vil i henhold til reglerne i § 46 i Jordforureningslo-
ven blive tinglyst på ejendommen på Haldor Topsøe A/S regning. 

 4 



 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• regionsrådet 
• Sundhedsstyrelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 23. september 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 12 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
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Offentliggørelse og annoncering 
Påbuddet vil blive annonceret den 26. august 2011 i Frederikssund/Egedal 
Weekend og vil endvidere kunne ses på www.mst.dk. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Berit B. Husballe 
 
72 54 43 23 
bebha@mst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Frederikssund Kommune 
Region Hovedstaden 
Embedslægerne Hovedstaden 
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