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Virksomheder 
J.nr. 2021-70643 
Ref. Anjro/mooes 
Den 20. april 2022 

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for testproduktion af precursor-
materiale i afd. F 
 
Miljøstyrelsen har den 23.12.2021 (opdateret den 17.03.2022) modtaget jeres an-
søgning om for testproduktion af precursor materiale via Byg og Miljø. 
 
Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til øget forurening el-
ler til behov for ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, 
stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøvurderingsloven 
Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-
relsen tager dette til efterretning. 
 
Anden lovgivning 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-
ver tilladelse efter en anden lovgivning. 
 
Oplysninger i sagen 
Haldor Topsøe ønsker at gennemføre 2 testproduktioner af precursor materiale i 
afd. F, hvor testen sker ved anvendelse af eksisterende procesudstyr.  
Testproduktionerne er på 10 tons hhv. 25 tons. Produktionstiden er i alt 5 uger. 
 
Produktionen omfatter en blandeproces, hvor faste råvarer (metalforbindelser) og 
vand blandes. Herefter tørres produktet. Der sker således ingen kemiske reaktio-
ner. 
 
Testproduktionerne vil erstatte den produktion, som ellers ville være foregået på 
den anvendte produktionslinie. 
 
Luft 
Ved projektet opstår 2 luftstrømme – en fra råvarehåndtering og blandeproces, og 
en fra tørreprocessen. Luftstrømmene forrenses i posefiltre og ledes gennem hver 
sit HEPA-filter inden udledning til det fri. Som følge af den høje rensegrad i luftfil-
trene, er emissionen meget lille. Støvemissionen svarer til støvemissionen fra den 
produktion, som det ansøgte erstatter.  
 
Spildevand 
Der opstår spildevand i forbindelse med rengøring efter endt produktion (10 m3 
pr. testproduktion).  
 
Desuden dannes 200 l spildevand i døgnet, som bortskaffes til ekstern modtager. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022 
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Affald 
Det ansøgte giver anledning til dannelse af affald i form af støv fra posefiltre (1 
kg/døgn) og råvareemballage (25 kg/døgn). 
 
Jord og grundvand 
Der skal anvendes faste råvarer ved det ansøgte svarende til ca. 35 tons. Disse 
håndteres på samme måde som ved virksomhedens øvrige produktioner, dvs. op-
bevares i virksomhedens lagerbygning indtil anvendelse, hvor de transporteres via 
asfalteret område til produktionsbygning og håndteres/anvendes indendørs. Byg-
ningen er forsynet med tæt belægning.  
 
Der er tale om metalholdige råvarer. Metallerne er omfattet af den tidligere udar-
bejdede basistilstandsrapport for virksomheden. Herudover tages flere nye metal-
forbindelser i brug. Disse anvendes i en samlet mængde på ca. 6 tons. Den forbin-
delse, som anvendes i størst mængde, er mærket som farlig ved indtagelse. De øv-
rige forbindelser er ikke mærkede efter CLP-forordningen. 
 
BAT 
Støvmængden er minimeret ved indeslutning og ved rensning af procesluft i abso-
lutfiltre (HEPA-filtre). 
 
Affaldsmængden er nedbragt ved, at opsamlet støv i posefiltre efter tørreproces 
genanvendes. 
 
Ved produktionen er sikret, at vandforbruget er mindsket mest muligt. Det betyder 
desuden reduceret energiforbrug til tørreprocessen. Vandforbruget er desuden mi-
nimeret ved at genbruge rengøringsvand. Herved sker der tillige en reduktion i 
spildevandsmængden. 
 
Risiko 
Haldor Topsøe er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med ri-
siko for større uheld med farlige stoffer. 
 
Virksomheden har vurderet, at det ansøgte giver ikke anledning til ændrede risiko-
forhold.  
 
Støj 
Der etableres ikke nye støjkilder ved projektet. 
 
Der sker ingen ændringer i omfang af intern og ekstern transport, da der ikke er 
tale om en produktionsudvidelse, men om at en testproduktion erstatter en eksi-
sterende produktion. 
 
Der sker derfor ingen ændring i støjforholdene. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening, 
som beskrevet nedenfor. 

 
Luft 
Støvemissionen vil ikke stige, da det ansøgte erstatter en produktion, som ellers 
ville være foregået på den anvendte produktionslinje. Sammensætningen af støvet 
vil blive anderledes, da der anvendes andre stoffer. 
 
Luftstrømmene i projektet udgøres af: 

 8.300 Nm3/h, som ledes til afkast A_Nord 
 1.000 Nm3/h, som ledes til afkast A_F 
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Hovedparten af støv består af nikkel og mangan. Herudover emitteres støv fra flere 
andre metaller i små mængder. Mængderne er dog meget små, og vejledende og 
fastsatte emissionsgrænser vil kunne overholdes med stor margin. 
Miljøstyrelsen vurderer, at emissioner af metaller er minimal og ikke kan være til 
skade for nærliggende naturområder eller mennesker. 
 
Herudover udledes kvælstofoxider fra brænderen tilknyttet den anvendte tørrepro-
ces. Der sker ikke en forøget udledning, da produktionen erstatter den produktion, 
som ellers ville have fundet sted. 
 
Spildevand 
Spildevand bortskaffes til ekstern modtager. Mængden af spildevand er lille sam-
menlignet med den samlede spildevandsmængde, som bortskaffes til ekstern mod-
tager. Spildevandsmængden er den samme som ved den produktion, som ellers 
ville have fundet sted på produktionslinjen. 
 
Affald 
Affaldsmængderne er små og kan håndteres på samme måde som virksomhedens 
øvrige affald. 
 
Jord og grundvand 
Råvarer håndteres på samme måde som ved virksomhedens øvrige produktioner, 
dvs. opbevares i virksomhedens lagerbygning indtil anvendelse, hvor de transpor-
teres via asfalteret område til produktionsbygning og håndteres/anvendes inden-
dørs. Bygningen er forsynet med tæt belægning.  
 
Der foretages regelmæssig belægningskontrol inde og ude, og herudover er der 
fastsat flere vilkår for opbevaring og håndtering af kemiske stoffer. Disse vilkår er 
også gældende for det ansøgte. 
 
Der er tale om metalholdige faste råvarer, hvor metallerne er omfattet af den tidli-
gere udarbejdede basistilstandsrapport for virksomheden. Herudover tages flere 
nye metalforbindelser i brug (i alt 6 tons). Den forbindelse, som anvendes i størst 
mængde, er mærket som farlig ved indtagelse. De øvrige forbindelser er ikke mær-
kede efter CLP-forordningen. 
 
Testproduktionerne skal finde sted i en kort periode. Da projektet samtidig er om-
fattet af gældende vilkår for håndtering af råvarer og regelmæssige belægnings-
kontrol, vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke er sandsynligt, at det ansøgte kan give 
anledning til en længerevarende forurening. Desuden vurderes der ikke at være 
behov for at fastsætte supplerende vilkår for håndtering og anvendelse af stofferne. 
 
BAT 
Støvmængden er minimeret ved indeslutning. Støvrensningen lever op til BAT, da 
der anvendes absolutfiltrering af procesluften. 
 
Affaldsmængden er nedbragt ved genanvendelse af opsamlet støv i posefiltre. 
Vandforbrug og spildevandsmængde er minimeret ved genbrug af rengøringsvand. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der er anvendt BAT i det ansøgte projekt. 
 
Risiko 
Der er foretaget en høring af risikomyndighederne om det ansøgte projekt. Risiko-
myndighederne har ikke haft bemærkninger til sagen. Miljøstyrelsen vurderer, at 
det ansøgte ikke giver anledning til ændrede risikoforhold. 
 
Støj 
Der etableres ikke nye støjkilder, og omfanget af transport (intern og ekstern) æn-
dres ikke. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke sker ændringer i støjforhol-
dene. 
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Høring af virksomheden 
Miljøstyrelsen har fremsendt udkast til afgørelse til kommentering hos virksomhe-
den. Virksomheden har den 08.04.2022 fremsendt oplysninger om: 

1) Præcisering af spildevandsmængden 
2) En af metalforbindelserne, som skal anvendes, evt. ønskes erstattet med 

en anden metalforbindelse med samme metal. Begge forbindelser er klas-
sificerede efter CLP-forordningen 
 

Miljøstyrelsen har foretaget præcisering jf. punkt 1). 
 
For så vidt angår punkt 2) giver dette ikke anledning til en ændret vurdering for så 
vidt miljøforhold. 
 
Forbindelserne under punkt 2) sorterer ikke som risikostoffer i risikobekendtgø-
relsen. Derfor har ændringen ikke betydning for de risikomæssige forhold. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Meddelelsen om, at Miljøstyrelsen har taget til efterretning, at bygherre ikke har 
fremsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsloven, annonceres ikke og kan 
ikke påklages. 
 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
Miljøstyrelsens afgørelse om ingen godkendelsespligt offentliggøres udelukkende 
digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens 
øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
 afgørelsens adressat 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Styrelsen for Patientsikkerhed 
 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  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Ne-
mID/MitID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 18. maj 2022.  
 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyt-
tes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevarekla-
genævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse. 
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.  
 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Anne-Louise Jørgensen 
 
 
 
Kopi til:  

 Frederikssund Kommune  
 Styrelsen for Patientsikkerhed 
 Tilsyn og rådgivning, øst 
 Danmarks Naturfredningsforening  
 Friluftsrådet 

 
 


