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Ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund Kommune. 
Sammenfattende redegørelse til Frederikssund Kommune.  
 
 
Offentlig høring 
Miljøstyrelsen Roskilde har i perioden 2. august 2011 til 27. september 2011 
afholdt høring om et forslag til kommuneplantillæg for Frederikssund Kom-
mune med tilhørende miljørapport og VVM - redegørelse for en ny produkti-
onslinje på Haldor Topsøe A/S.  Endvidere har et udkast til miljøgodkendel-
se været i offentlig høring i samme periode. 
 
I forbindelse med den offentlige høring blev dette materiale blandt andet 
fremsendt til Frederikssund Kommune som planmyndighed. 
 
Der indkom i den offentlige høring 3 høringssvar. Høringssvarene er resu-
meret og kommenteret i bilag 1 og vedlagt. Derudover har Frederikssund  
Kommune og Haldor Topsøe A/S kommenteret høringssvarene. Disse kom-
menteringer er ligeledes vedlagt. Haldor Topsøe A/S afholdte et offentligt 
møde om projektet den 3. september 2011 for de nærmeste grundejere. 
Der var inviteret ca.  50 personer med til mødet. På dagsorden var også 
andre punkter. Miljøstyrelsen deltog ikke.  
 
Forventet afgørelse 
På baggrund  af det offentliggjorte planforslag med tilhørende miljørapport 
og  VVM redegørelse og det foreliggende udkast til miljøgodkendelse og 
den gennemførte offentlige høring forventer Miljøcenter Roskilde nu at kun-
ne træffe afgørelse i sagen, når der foreligger en udtalelse fra Frederiks-
sund Kommune. Afgørelsen vil omfatte en udstedelse af et tillæg til Frede-
rikssund Kommuneplan. Der vil senere blive meddelt en VVM tilladelse til 
Haldor Topsøe A/S i form af  en miljøgodkendelse. Indholdet i kommune-
plantillægget og miljøgodkendelsen vil give Haldor Topsøe A/S mulighed for 
at etablere en ny produktionslinje på nærmere angivne vilkår. 
 
Forventet udformning af kommuneplantillæg til Frederikssund Kom-
mune-plan for ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S. 
Kommuneplantillægget formuleres som følger: 
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Tillæg nr.  009 til Kommuneplan 2009-2021 for Frede-
rikssund Kommune 

Området er i Kommuneplan 2009-2021 benævnt E.1.1 og med dette kommuneplan-
tillæg udgår det skraverede område af udpegningen som beskyttelsesområde med 
landskabelige interesser (Kort 2.1.B) og af udpegningen som grøn kile (Kort 2.2.A) 
som vist på nedenstående kortbilag. 
 

 
 
 
 
Supplerende retningslinje 
På fabriksområdets sydvestlige del, som skraveret på nedenstående kortbilag, kan 
ny fabrik placeres. Anlægges kan opføres og anvendes i overensstemmelse med 
VVM-redegørelsen herfor. 
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Miljøstyrelsen Roskilde har den  ________2011 udstedt et kommuneplantil-
læg til Frederiksssund Kommune, der muliggør en ny produktionslinje på 
Haldor Topsøe A/S. 
 
Kommuneplantillægget er udstedt til Frederikssund Kommune og er gæl-
dende fra udstedelsesdagen. Retningslinjen for Kommuneplantillægget kan 
kun ændres af Miljøstyrelsen. 
 
Miljøgodkendelse erstatter VVM tilladelsen. 
 
En VVM tilladelse kan erstattes helt eller delvist af en godkendelse efter mil-
jøbeskyttelseslovens  § 33. J.fr. lovbekendtgørelse nr. 1510 af  15. decem-
ber 2010 VVM bekendtgørelsen § 9 stk. 3. Det forudsættes, at resultatet af 
den gennemførte VVM-procedure lægges til grund, når afgørelsen træffes 
efter miljøbeskyttelsesloven § 33. 
 
En miljøgodkendelse efter § 33 erstatter fuldt ud VVM tilladelsen, hvis an-
lægget ligger inden for et område, der på forhånd er lokalplanlagt, i det om-
fang anlægget kan etableres indenfor rammerne af den gældende lokalplan.  
Baggrunden for at miljøgodkendelsen i denne situation kan erstatte VVM 
tilladelsen. Det skyldes at i forbindelse med lokalplanprocessen er der fore-
taget en vurdering af, hvilke anlægstyper lokalplanen sætter rammer for, og 
at offentligheden har været inddraget i processen. 
 
Miljøgodkendelsen må dog tidligst gives, når der på grundlag af en VVM 
foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende 
anlægsprojekt. 
 
I forbindelse med den nye fabrikslinje på Haldor Topsøe A/S har Frederiks-
sund Kommune vurderes, at den nye produktionslinje  kan ske inden for 
rammerne af den gældende lokalplan. Det betyder, at  der ikke skal gives 
en VVM tilladelse til den nye produktionslinje. 
 
Overvågning 
 
Forslag til overvågningen fremgår af miljørapport i henhold til miljøvurde-
ringsloven.  Der er ikke kommet bemærkninger til overvågningsprogrammet, 
hvorfor Miljøstyrelsen betragter det som det endelige overvågningsprogram. 
 
Begrundelse og miljøhensynet for afgørelsen. 
 
Som det fremgår af de bemærkninger der er kommet i offentlighedsfasen er 
der meget opmærksomhed  på støj. Derfor har Miljøstyrelsen lagt vægt på, 
at den nye produktionslinje ikke vil øge støjen til omgivelserne fra katalysa-
torfabrikken. Og især det, at den nye fabrik ikke vil bidrage til støjen i det 
område, hvor støjgrænsen om aftenen og natten ikke er overholdt.  
 
Derudover er der lagt vægt på at den nye produktionslinje ikke omfatter 
stoffer indeholdende metaller eller andre miljøfremmede stoffer, der kan 
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være problematiske i forhold til vandmiljøet.  Og at der ikke sker en væsent-
lig påvirkning på Natura 2000 området. 
 
Høringens indflydelse på afgørelsen 
 
De bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden der omhandler den 
nye produktionslinje er der taget hånd om i kommuneplantillæg” Ny fabrik 
på Haldor Topsøe A/S på Linderupvej 2 i Frederikssund Kommune” med 
tilhørende VVM redegørelse.  Udstedt den XXX. Det kan oplyses at selve 
støjreguleringen sker i forbindelse med miljøgodkendelsen, og som det 
fremgår af VVM redegørelsen vil den nye produktionslinje ikke øge støjen til 
omgivelserne fra katalysatorfabrikken. Og især vil den nye fabrik ikke bidra-
ge til støjen i det område, hvor støjgrænsen om aftenen og natten ikke er 
overholdt.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Iris Haastrup  
72544350  
irbha@mst.dk  


