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Afgørelse om VVM pligt for etablering af nyt integreret kemisk produk-
tionsanlæg på Haldor Topsøe. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 10. marts 2011 modtaget jeres anmeldelse 
om etablering af et nyt integreret kemisk produktionsanlæg på Haldor Top-
søe i Frederikssund Kommune. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projek-
tet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 6. Projektet indebæ-
rer opførelse at en ny produktionshal til fremstilling af tre råvarer. Dette kan 
sidestilles med nyanlæg, og er dermed VVM pligtigt. 
 
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 
om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 
lov om planlægning. 
 
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt 
kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse der 
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt 
tilladelse til projektet. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Virksomheden er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen, bkg. nr. 
1666/2006 som en kolonne 3 virksomhed. Virksomhedens sikkerhedsrap-
port/sikkerhedsdokument er opdateres. Dokumentet skal foreligge i endelig 
godkendt form, før der kan offentliggøres et forslag til kommuneplantillæg 
og et udkast til miljøgodkendelse. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i Lokalavisen Frederikssund den 
18. april 2011 i forbindelse med den indledende indkaldelse af ideer og for-
slag.  
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-
resser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisa-
tioner og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sen-
de en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebe-
tales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler 
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Iris Haastrup  
72544350  
irbha@mst.dk  
 
 
Kopi til:  
Frederikssund Kommune 
dn@dn.dk
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