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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for produktion af MCR2X 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 6. august 2012 modtaget ansøgning fra 
Haldor Topsøe A/S om produktion af MCR2X. Supplerende oplysninger er 
modtaget den 7. og 9. august samt 24. og 25. september 2012. 
 
Virksomheden har tidligere udført 2 forsøgsproduktioner af MCR2X, den 
seneste i 2010.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til 
forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, 
er derfor ikke nødvendig. 
 
Produktion af MCR2X er herefter omfattet af bestemmelserne i seneste 
revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser af 10. december 2009. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
MCR2X er en ny katalysator, der minder om RKN og er beslægtet med flere 
andre af virksomhedens katalysatorer. MCR2X indeholder 5-25 % nikkel. 
Katalysatoren anvendes til omdannelse af kul til gas. 
 
Produktion af MCR2X foregår på den eksisterende produktionslinie NIRO 2 
i afdeling F. Efterbehandling foregår i afdeling K1, P4 og M. 
 
Der er ikke tale om produktionsudvidelse, da samtidig produktion af NMA på 
NIRO 2 ikke kan finde sted. Endvidere vil efterbehandlingen foregå på 
anlæg, der ikke samtidig kan anvendes til eksisterende 
katalysatorproduktioner. Produktionskapaciteten er den samme som for 
NMA, og den forventede årlige produktion er 500 tons pr. år. 
                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Processer 
MCR2X fremstilles ved sammenblanding af aluminium-, nikkel-, 
zirkoniumsalte og vand. Blandingen tørres ved spraytørring og pulveret 
tabletteres herefter. 
 
Tabletterne kalcineres og imprægneres herefter i en ammoniakholdig 
opløsning af molybdæn. 
 
Efter en tørring og brænding reduceres katalysatoren og emballeres i 
ståltromler. 
 
Luftforurening 
I bygning F vil procesluftens indhold af nikkelforbindelser fra afsug fra 
håndtering af råvarer, spraytørring, kalcinering og tablettering svare til, når 
der produceres RKN. Resten af støvet udgøres af aluminium- og 
zirkoniumforbindelser. 
 
Procesluften fra støvende processer renses uændret ved dobbeltfiltrering. I 
afdeling F, K1 og P4 renses til en emissionskoncentration på under 0,2 
mg/Nm3. I afdeling M sker rensning bl.a. i et absolutfilter af typen H13. 
 
Emissionerne fra produktionsprocesserne svarer til emissionerne, der 
opstår under de samme processer, når anlæggene anvendes til 
eksisterende katalysatortyper. 
 
Spildevand 
Produktion af MCR2X øger ikke spildevandsmængden, der ligesom ved 
anden produktion ledes til fabrikkens procesvandsrensningsanlæg. 
 
Støj 
Der er ingen ændringer i støjforholdene, idet produktionen erstatter en 
lignende produktion i eksisterende anlæg. 
 
Affald 
Der vil ikke ske ændringer i den samlede affaldsmængde, og 
sammensætningen vil være tilsvarende affald fra respektive afdelinger. 
 
Jord og grundvand 
Der sker ingen ændringer i forhold til jord og grundvand. 
 
Risiko 
Det er kun den del af produktionen af MCR2X, som foregår i afdeling F, der 
omfatter risikostoffer. 
 
Råvaren nikkelkarbonat er fareklassificeret N og derfor omfattet af 
Risikobekendtgørelsen. Nikkelkarbonat anvendes ikke ellers i afdeling F´s 
produktion. Da råvaren er et fast stof, og transporten foregår i UN-
godkendte emballager, vurderer virksomheden, at risikoen for et større 
uheld er minimal.  
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Det vurderes, at risikoforholdene ved anvendelse af nikkelkarbonat i 
afdeling F er identiske med forholdene under en NMA produktion.  
 
Den maksimale oplagsmængde af nikkelkarbonat på virksomheden er 
uændret 40 tons. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
På baggrund af ovenstående, vurderer Miljøstyrelsen, at produktion af 
MCR2X ikke vil øge miljøpåvirkningerne fra virksomheden. Risikoforholdene 
vurderes at ville være uændrede. 
 
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
vurderer, at produktion af MCR2X ikke kan være ”til skade for miljøet”, jf. 
bilag 2 pkt. 14 og dermed, at den kan gennemføres uden VVM-screening, 
endsige VVM. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11 eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 25. oktober 2012 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for 
den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
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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 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets 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.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve 
afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Berit B. Husballe  
72 54 43 23  
bebha@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Frederikssund Kommune 
Arbejdstilsynet 
Embedslægeinstitutionen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk Forening 
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