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Afgørelse om, at projekt om etablering af LNG gaslager samt anvendelse af 
LNG/gasolie som brændsel til drift af produktionen ikke er omfattet af krav om mil-
jøvurdering (ikke VVM-pligtigt)  
 
Miljøstyrelsen har den 11.05.2020 (senest opdateret 07.07.2022) modtaget jeres ansøgning via 
BOM. Denne afgørelse omfatter kun den del af projektet, som omhandler LNG og gasolie, dvs. la-
ger og anvendelse af LPG-gas er ikke omfattet. 
 
Bilag til afgørelsen omfatter: 

 Bilag A: Virksomhedens anmeldelse og Miljøstyrelsens bemærkninger  
 Bilag B: Kort over projektets placering og nærliggende naturområder  
 Bilag C: Notat om vurdering af projektets påvirkning af berørte vandområder 
 Bilag D: Notat om deposition til terrestrisk natur 

 
Afgørelse 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a) i miljøvurderingsloven.  
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke mil-
jøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørel-
sen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en mil-
jøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen 
er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Denne afgørelse omfatter kun den del af projektet, som omhandler LNG og gasolie, dvs. lager og 
anvendelse af LPG-gas er ikke omfattet. 
 
Begrundelse 
Screeningen af ansøgningen viser, at:  

a) Det ansøgte ikke giver anledning til ændringer for så vidt angår bygninger og belysning 
b) Der sker en minimal øget affaldsfrembringelse fra rensning af kedler.  
c) Spildevandsmængden vil ikke blive øget og sammensætning ændres ikke 
d) Der ventes ikke lugtgener  
e) Risikomyndighederne har inden for hver deres område vurderet de sikkerhedsmæssige 

forhold af betydning for placeringen af projektet, oplaget af farlige stoffer og bygnings-
mæssige forhold. Overordnet set vurderer myndighederne, at med der med visse tilret-
ninger kan meddeles godkendelse.  

f) Støjbidraget øges lidt i nogle områder, men gældende støjgrænseværdier i virksomhedens 
miljøgodkendelse vil være overholdt. Støjbidraget øges ikke ved Linderupvej 31 og 33, 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27/10/2021 

 



Side 2  

hvor der er lempede støjgrænser, og projektet vil ikke være til hinder for, at de vejledende 
grænseværdier på sigt kan overholdes. Der vil i fornødent omfang blive fastsat vilkår om 
støj i miljøgodkendelsen af projektet, som fastholder dette. 

g) Der forventes ikke at blive tale om påvirkning af jord og grundvand. Risikoen for jord- og 
grundvandsforurening fra oplag og håndtering af olie minimeres ved at fastsætte vilkår i 
miljøgodkendelsen af projektet, som supplerer vilkårene for beskyttelse af grundvand i 
virksomhedens gældende miljøgodkendelse. 

h) Projektet indebærer udledning af kvælstof, svovl og kviksølv til luften. Der vil i fornødent 
omfang blive fastsat grænseværdier for emission og immission i overensstemmelse med 
vejledninger/lovgivning på området. Grænseværdierne ventes at kunne overholdes.  

i) Depositionen af kvælstof, svovl og kviksølv er af begrænset størrelse og kan derfor ikke på-
virke det nærliggende Natura 2000-område 136, bilag IV-arter, fugle, § 3-områder eller 
vandområder. 
Herunder vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af 
overfladevandsområder, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse i 
de berørte overfladevandsområder. Der er lavet konkrete vurderinger på 10 søer og to ma-
rine vandområder inden for en radius af 15 km fra Topsoe A/S. Der henvises til bilag C og 
afsnittet om ”Sagens oplysninger”. 

j) Der vil ske en mindre forøgelse i udledning af overfladevand fra området. Overfladevand 
udledes til Græse Å, som udmunder i Roskilde Fjord. Ændringen vurderes ikke at kunne 
påvirke vandområder Natura 2000-område 136, bilag IV-arter, fugle eller § 3-områder. Der 
vil i fornødent omfang blive stillet vilkår i miljøgodkendelsen til sikring af, at udledningen 
ikke giver anledning til en påvirkning. 

 
Natura 2000-områder  
Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering vurderet, at projektet ikke i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. For 
yderligere oplysninger henvises til bilag A og C. 
 
Bilag IV-arter 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen2 vurderet, at 
projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-
råde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier. For yderligere oplys-
ninger henvises til bilag A. 
 
På den baggrund har Miljøstyrelsen afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og 
derfor ikke er VVM-pligtigt. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Mil-
jøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i 
miljøvurderingsbekendtgørelsen3. Ansøgningen er vedlagt som bilag A (som er et kombineret ansøg-
nings- og screeningsskema). Beliggenhed fremgår af bilag B. 
 
Det ansøgte giver anledning til udledning af kvælstof, svovl og kviksølv i luften. Der er derfor udført 
depositionsberegninger herfor til terrestrisk natur og vandområder. For øvrige metaller i gasolie, 
viser en analyse, at der ikke er fundet et indhold. 
 
Virksomheden er beliggende tæt på Natura 2000-område nr. 136, som er beliggende nord for virk-
somheden. Nord for virksomheden findes desuden flere områder med beskyttet natur, eksempelvis 
strandeng. 
 

                                                             
2Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter  

 

3Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1976 af 
27/10/2021 
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Depositionen af kvælstof, svovl og kviksølv er af begrænset størrelse og kan derfor ikke påvirke det 
nærliggende Natura 2000-område 136, bilag IV-arter, fugle, § 3-områder eller overfladevandsområ-
der, se bilag C og D.  
Uddybning vedr. vandområder: 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af overfladevands-
områder, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse i de berørte overflade-
vandsområder. Der er lavet konkrete vurderinger på 10 søer og to marine vandområder inden for 
en radius af 15 km fra Topsoe A/S, heraf er de 9 søer og begge marine vandområder målsatte iht. 
Vandområdeplanerne, og den sidste sø er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3.  
 
Den årlige tilførsel af kviksølv fra virksomheden til de målsatte søer og marine vandområder 
skønnes at udgøre under 1 % af den diffuse tilførsel fra andre kilder. På den baggrund vurderer 
Miljøstyrelsen, at tilførsel af kviksølv fra virksomheden til de målsatte søer og marine områder 
ikke er væsentlig og ikke vil hindre målopfyldelse eller forværre tilstanden i vandområderne.  
Den årlige tilførsel til den beskyttede sø er skønnet at udgøre ca. 2,5 % af den diffuse tilførsel fra 
andre kilder til søen. I oplandet til søen er der en række regnbetingede udløb og ukloakerede ejen-
domme, der ikke kan kvantificeres, men vil bidrage med tilførsel af kviksølv. Ud fra dette vurderer 
Miljøstyrelsen, at den beregnede tilførsel af kviksølv fra virksomheden til den beskyttede sø ikke 
vil være væsentlig.    
 
Miljøstyrelsen vurderer, at mertilførslen af kvælstof til Roskilde Fjord, Ydre, fra den beregnede 
deposition på vandområdet fra den ansøgte brændselsomlægning er af en størrelsesorden ift. den 
eksisterende belastning til vandområdet og målsætningen for kvælstof til vandområdet, at projek-
tet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden og ej heller hindre målopfyldelse for vandområdet. 
Der er lavet et estimat på påvirkningen af Roskilde Fjord, Ydre, på baggrund af den estimerede 
overfladeafstrømmede mængde kvælstof, det ansøgte projekt vil medføre på arealerne omkring 
Topsoe A/S. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den estimerede mængde kvælstof, der via 
overfladeafstrømning vil blive tilført til Roskilde Fjord Ydre, at projektet ikke vil medføre en for-
ringelse af tilstanden i vandområdet og ej heller hindre vandområdet i at opnå målopfyldelse.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på 
baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Høringer  
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Frederikssund Kommune. Kommunen har i sit høringssvar 
oplyst, at der er observeret bilag IV-arten stor vandsalamander i 2020, og at der også kan være andre 
bilag IV arter i området. 
 
Kommunens høringssvar af 07.07.2022 fremgår nedenfor, hvor Miljøstyrelsens bemærkninger er 
markeret i højre kolonne. 
 

 Frederikssund Kommunes  
bemærkninger 

Miljøstyrelsens bemærkninger  
hertil 

1 Vej og Trafik 
Der er igangsat et projekt til optimering af lastbil-
transport til og fra fabrikken. Første del er blevet 
gennemført og betyder at antallet af transporter er 
reduceret med ca. 3 lastbiler pr. dag. Reduktionen 
er opnået ved at reducere antallet af kørsler med 
tomme trailere mellem fabrikken og eksterne 
lagre. 
 
Kørsel til og fra i forbindelse med det ansøgte, kan 
dermed rummes inden for det antal transporter, 
der indgår i støjkortlægningen for 2021. Dette do-
kumenteres ved en tælling af lastbiltransporter, 
når anlægget er i fuld drift. Tællingen gennemfø-
res over 14 dage, herefter ved årlige tælling ifm. 
støjkortlægningen. Ved planlægning vil det sikres, 
at antallet af kørsler lørdage/helligdage ikke over-
stiger 10 transporter, som angivet i vilkår 44 i re-
vurdering af miljøgodkendelse 2009. 
På den baggrund har vi ikke nogen bemærkninger. 

 
Der vil i nødvendigt omfang blive fastsat vilkår som sik-
rer, at gældende støjgrænser overholdes. 
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 Byggesag 
Så vidt jeg kan se, er det to tanke maks. 3 m høje 
og brede. 
Byg har ikke bemærkninger til sagen. 

Den højeste tank i tankfarmen er 8 m høj 
Der skal også etableres en mindre bygning på 144 m2 

 

2 Miljø 
Ingen kommentarer i forhold til støj. 
Hele området er V2 kortlagt. Der skal tages stilling 
til om byggeriet kræver §8 tilladelse i henhold til 
jordforureningsloven. Frederikssund Kommune 
har udarbejdet en tjekliste til formålet. 

Ingen bemærkninger 

 
3a 

Naturteam 
Vi har i dag 7. juli 2022 modtaget anmodning om 
høring af emmissioner fra olieafbrænding med de-
position til strandenge i området, hvor det vil give 
en merudledning på 25 % kvælstof pr. år fra 20- til 
26 kg/år.  
 
Der vil også blive en merudledning for svovl og 
kviksølv. Natur vurderer, at strandenge belig-
gende i Natura2000 områderne er under tilgro-
ning. Særligt er et merbidrag af kvælstof et pro-
blem for strandenge, der også indeholder rigkær 
med udpegning f Mygblomst og Skæv Vindelsnegl, 
som er særligt prioriteret i Natura2000 -områder.  
 
Svovlbidraget kan være med til at forsure kalk-
overdrevene i området, der tillige er prioriteret 
natur i Natura2000 områder.  
 
Kviksølv er et potent giftstof for planter og dyr ge-
nerelt og vandplaner indeholder bl.a. indsatser 
imod udledning af kviksølv i vandmiljøet ligesom 
der er indsatser om BAT for virksomheder.      

Nedenstående bemærkninger relaterer sig til driftsfasen. 
Forholdene er uddybet i bilag C og D. 
 
Kvælstof 
En fornyet beregning har vist en merdeposition på min-
dre end 1 kg årligt for kvælstof (der var en regnefejl i de 
første beregninger). 
 
Der findes større områder med beskyttet natur i virk-
somhedens nærhed, hvor det nærmeste udgøres af 
strandeng. Størstedelen af naturområdet udgøres af 
strandeng, som har en tålegrænse på 30-40 kg N/ha/år 
(jf. DCE 2013). 
 
For den beskyttede natur, som ligger tættest på projekt-
området (strandeng mod nord), udgør depositionen af 
kvælstof op til ca. 2,5% af laveste tålegrænsen. På den 
baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke kan 
være til skade for naturområdet. Det gælder også for fo-
rekomsten af skæv vindelsnegl og evt. andre planter, 
som er prioriteret i området, hvor depositionen af kvæl-
stof er op til 2,5% af tålegrænsen. Miljøstyrelsen har 
ikke oplysning om forekomst af mygblomst inden for 
dette område. 
For beskyttet natur, som ligger længere væk, er deposi-
tionen langt lavere og udgør mindre end 1% af laveste 
tålegrænse.  
 
Svovl 
Der er beregnet en deposition af svovl for terrestrisk 
natur, som ligger under 1% afskæringskriteriet på 0,26 
kg/ha/år. 
Forsuring har tidligere været et problem, specielt i 
skove, som følge af historisk høje depositioner af svovl. 
Svovldepositionen er imidlertid reduceret kraftigt som 
følge af internationale aftaler. Målinger i luftprogram-
met viser, at svovlkoncentrationen siden 1989 er faldet 
meget betydeligt (Ellerman, 2015).  
 
På den baggrund vurderes det kun nødvendigt at vur-
dere effekten af svovludslip nærmere i de tilfælde, hvor 
der søges om en betydelig mer-emission af svovl, fx i 
forbindelse med udvidelser af affaldsforbrændingsan-
læg, kraftvarmeanlæg o. lign. I langt de fleste virksom-
hedssager vil forsuring ikke være en problemstilling. 
Det vurderes også at være tilfældet i denne sag. 
 
Kviksølv 
For den beskyttede natur, som ligger tættest på projekt-
området (strandeng mod nord), udgør depositionen af 
kviksølv op til ca. 2 % af tålegrænsen (som er beregnet 
til 0,68 mg/m2/år). På den baggrund vurderer Miljø-
styrelsen, at projektet ikke kan være til skade for natur-
området. 
For deposition til vandområder, vurderer Miljøstyrel-
sen at der ikke sker en påvirkning fra projektet. Der 
henvises til bilag C.  
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3b Natur vurderer, at effekten fra ovenstående em-
missioner, skal reguleres i en tilladelse til anlægs-
arbejdet herunder produktion ved hjælp af olie, 
ved at eventuelt tidsbegrænse brugen af olie til 
produktion til brug af LPG eller sikre at udlednin-
gerne nedbringes i forhold til en væsentligheds-
vurdering. 

Frederikssund Kommune er myndighed for så vidt an-
går miljøkrav i anlægsfasen. 
Anlægsfasen er kortvarig, og vurderes ikke at kunne på-
virke Natura-2000 områder eller beskyttet natur. 
Ang. driftsfasen, se Miljøstyrelsens bemærkninger til 
punkt 3a. 

3c Jeg har desuden kigget på materialet og vurderer, 
at der er en risiko for både Natura2000 området 
og Habitatområdet, der kun ligger ca. 50 meter fra 
hvor jeg vurderer, at de 2 ståltanke og ny olietank 
skal etableres. Det er særligt i anlægsfasen, jeg 
vurderer, at der kan være en væsentlig effekt for 
udpegningsområderne.  

Se Miljøstyrelsens bemærkninger til punkt 3a og 3b. 
 
 

3d Jeg vurderer, at anlægsarbejdet skal vvm-screenes 
for de hydrauliske forhold og deres effekt på 
strandengen, hvis der skal laves grundvands-
pumpning og/eller udledninger ved etablerin-
gerne.  

Der vil ikke forekomme grundvandssænkning og der-
med skal der ikke bortpumpes vand i anlægsfasen. 

3e Derudover kan der være en effekt på fuglelivet 
både med eventuel støjende arbejdsmetoder og ry-
stelser fra maskiner herunder transporten til og 
fra arbejdsområdet, men også støj fra den almin-
delige drift ved påfyldning af olietanken. 

Anlægsfasen er kortvarig, og vurderes ikke at kunne på-
virke Natura-2000 områder eller beskyttet natur. 
 
Der vil ske påfyldning af olietanke 2-3 gange ugentligt. 
Støj fra kørsel og påfyldning vil forekomme i korte peri-
oder ad gangen. 

4 Planteam 
Jeg har kigget på materialet og vurderer, at der 
ikke er noget, der konflikter med lokalplan nr. 23. 
Alle anlæg ligger indenfor delområde II, der er 
fastlagt til erhverv, industri samt lager og værk-
stedsvirksomhed. De ansøgte anlæg er alle inden-
for den kategori, og er af så begrænset fysisk om-
fang, så de ikke vil påvirke bebyggelsesprocenten 
eller hele virksomhedens synlighed i nærområdet.  

Ingen bemærkninger 

 
 
Virksomheden har haft udkastet til afgørelse til udtalelse. Virksomhedens bemærkninger af 
15.07.2022 fremgår nedenfor, hvor også Miljøstyrelsens bemærkninger er anført. Bemærknin-
gerne har ikke givet anledning til ændring af afgørelsen. 
 

Virksomhedens bemærkninger 
 

Miljøstyrelsens bemærkninger hertil 

Vi har ingen bemærkninger til screeningsafgørelsen. Ingen bemærkninger 
Til bilag har vi bemærkninger til tabel 4 og 6 i afsnit om 
deposition til vandområder. 
 
Tal i disse tabeler stemmer ikke overens med sidst 
fremsendte i ’Deposition til vand_rev2’ af 14.juli 2022, 
men tager udgangspunkt i først fremsendte dokument 
’Deposition til vand’. 
 
Beregninger i rev_2 af 14 juli er lavet mindre konserva-
tivt og med fordeling af Hg(0), Hg(p) og Hg(II) (1:1:3), 
som der ved en fejl i første udgave ikke var korrigeret 
for. Ligeledes er beregninger lavet ud fra nye OML be-
regninger for Hg med 1 km cirkler, hvor deposition til 
område for søer er mere præcise. 
  
D. 12/7 blev der fremsendt nyt dokument ’Deposition til 
vand_rev2’ af 12.juli, hvor der var lavet en konservativ 
korrigering for Hg(II) ved at multiplicere med 3. 
Af dette dokument fremgår det også at deposition til 
Isefjord og Roskilde Fjord er ca. en faktor 3 højere end 
først angivet. 
 

Årsagen til den lavere beregnede deposition til havom-
råder er, at der er beregnet en deposition til et mindre 
havområde, nemlig et område som kun strækker sig 15 
km ud.  
 
Desuden kan oplyses, at vurderingen er lavet for mere 
konservative beregninger, end de seneste som virksom-
heden har fremsendt. Det er derfor uproblematisk, da 
Miljøstyrelsen har baseret sine betragtninger på konser-
vative skøn – og på dette grundlag vurderet, at der ikke 
er en påvirkning. 
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Der har været mange beregninger og dokumenter fra og 
tilbage, og for at undgå forvirring har jeg vedhæftet ’De-
position til vand_rev2’ af 14.juli med korrekt rev.nr .3   
I dette dokument fremgår det også, at der ved afbræn-
ding af LNG/LPG/olie er en lidt højere deposition af N 
og Hg, end ved afbrænding LNG/LPG, og derfor bør ta-
ges udgangspunkt i deposition når der afbrændes 
LNG/LPG/Olie. 

 
 
Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrel-
sens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 18 juli 2022. 
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lov-
givningen. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens 
udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlem-
mer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagepor-
talen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgænge-
lig 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 Klagepor-
talen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
(https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 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 afgø-
relse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 15. august 2022.  
 
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 af-
gørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget 
for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget an-
det. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensa-
tion til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som ud-
gangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fø-
devareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage 
opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde på-
begyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 må-
neder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Anne-Louise Rønlev 
 
 
 
Kopi til:  
Frederikssund Kommune  

 
 
epost@frederikssund.dk  

Arbejdstilsynet  at@at.dk  
Beredskabsstyrelsen  brs@brs.dk  
Greenpeace  hoering.dk@greenpeace.org  
Danmarks Naturfredningsforening  dn@dn.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund  post@sportsfiskerforbundet.dk  
Friluftsrådet  fr@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening  dof@dof.dk  
NOAH  noah@noah.dk.  
Danmarks Fiskeriforening  mail@dkfisk.dk  
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Styrelsen for Patientsikkerhed  stps@stps.dk  
 
Bilag: 
Bilag A: Kombineret ansøgnings- og screeningsskema 
Bilag B: Kort over placering af projektet og omgivelser  
Bilag C: Deposition vand 
Bilag D: Deposition land 
 



 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Etablering af LNG gaslager samt anvendelse af LNG/gasolie som brændsel til drift af produktionen  

MST-journalnummer: 2022-34808 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne 
til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 
projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 
VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 
 
Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)   
Fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse af etablering af 
LNG/LPG lager samt anvendelse og oplag af LNG, LPG og 
gasolie i stedet for naturgas til drift af produktion. 
  

 
 
Fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, punkt 6. 
Kun en del af projektet, nemlig etablering af LNG gaslager samt 
anvendelse af LNG/gasolie som brændsel til drift af produktionen, er 
vurderet i denne afgørelse om miljøvurdering.  

Den del af projektet, som omhandler LPG-gas er ikke omfattet af 
afgørelsen. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Topsøe A/S   
Haldor Topsøe Allé 1   
2800 Lyngby   
Tlf: + 45 4527 2000   
www.topsoe.com 

 
Ingen bemærkninger 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherres kontaktperson 

Zabina Akhtar 
Heimdalsvej 4-6   
3600 Frederikssund   
Direkte: +45 2249 6677 
e-mail: miljoe_frs@topsoe.com 

 
Ingen bemærkninger 
 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske 
placering angivet ved koordinater for 

Topsøe A/S   
Heimdalsvej 4-6   
3600 Frederikssund   

 
Ingen bemærkninger 

Bilag A 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

Tlf: + 45 4527 2900   
Matrikelnummer: 15aæ Ude Sundby, Frederikssund jorder   
CVR-nummer: 41853816   
P-nummer: 1.003.065.230   

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, som 
projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 
projektet) 

Frederikssund Kommune 
 

Ingen bemærkninger 
 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 
skal angives). For havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort. 

 Se bilag 1. og 7a 
 

Ingen bemærkninger  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

 Bemærk målestok skal angives 
 

Ingen bemærkninger 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  
Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

 x Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. 
Angiv punktet på bilag 1: 

  

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

x  Pkt. 13  
a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 
eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er 
udført eller er ved at blive udført, når de kan have 
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet 
(ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af 
bilag 1). 
 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte er omfattet af punkt 13 a) på 
bilag 2: ” Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller 
nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at 
blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på 
miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Myndighedsvurdering 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

 
Bygherre er ejer af arealerne. 

 
Ingen bemærkninger 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering   
   

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 3 stk. tankgrave udført i beton på i alt 305 m2, 234 
m2 og 270 m2, samlet 809 m2.  
Udvidelse af kørevej og aflæsseplads udgør ca. 
500 m2 udført i asfalt 
 
2 x 10 m3 overjordiske olietanke placeres i bassin 
udført i beton på i alt 27 m2 
5.900 liter olietank placeres på eksisterende areal. 

 
Projektet til LNG alene omfatter etablering af 2 tankgrave på 539 m2. 
Herudover er der 500 m2 kørebaneareal og 27 m2 bassin tilknyttet 
olietanke. Det samlede areal er ca. 1.100 m2, ekskl. arealer tilknyttet 
LPG-gas. 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
  

 
  

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Der etableres også en bygning på 144 m2 til eltavlerum og et 
kompressorrum, jf. pkt. 6 og bilag 1 i ansøgning om 
miljøgodkendelse. 
 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 
meget i m 

Der er ved anlægsarbejdet ikke behov for 
grundvandssænkning 
 
Samlet grundareal – 2-3000 m2. ( areal omkring 
anlægget ) 
 
Elrum på 20 m2 og en 20” container til SNG 
mikser, der placeres ved gaslageret.  
 
Samlet befæstet areal til projektet er ca. 1337 m2. 
 
20 fod container er 2,6 meter høj. Højeste tank i 
tankfarmen er ca. 8 meter. 
 
Der skal ikke rives eksisterende bygninger ned 
(det er allerede sket). 

 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2   
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektets bebyggede areal i m2   
 

  
Projektets nye befæstede areal i m2   

 
  

Projektets samlede bygningsmasse i m3   
  

Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 

  
 

  

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 

 
Tankfarme LNG og LPG: Der anvendes ca. 400 m2 
stabilgrus og ca. 450 m3 beton.  

Vej: Der anvendes ca. 250 m2 stabilgrus og ca. 150 
m3 asfalt.  

Befæstet areal til olietanke ved bygning O: 27 m2 

Det jord, som bliver i overskud fra tankfarm og vej 
bliver bortskaffet efter gældende regler. 

 
Ingen bemærkninger 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 

 
 

Vandmængde i anlægsperioden  
 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden  
 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Der bliver ikke udledt spildevand til direkte til 
recipient eller renseanlæg i anlægsperioden. 

 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

  
 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

 
 
Anlægsperiode juli til oktober 2022.  

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 
ind og ud samt angivelse af placering og 

 Gaslager med ca. 300 m3 LNG og 300 m3 LPG i 
flydende form. Minimum forbrug (gasform) fra 
lageret er 600 m3/h op til kortvarigt 2900 m3/h, 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet 
i driftsfasen: 

gennemsnitsforbrug er 1975 m3/h (gasform). 
Gasmængderne er oplyst ved 1 bar og 273 K. 
LNG: 
Densitet (væskeform) = 426 kg/m3. 
Densitet (gas @ STP) = 0,775 kg/ m3. 
1 m3 LNG bliver til 550 Nm3 naturgas [426 kg/m3 
(liquid) / 0,775 kg/m3 (gas)]. 
 
LPG (100% propan): 
Densitet (væskeform) = 495 kg/m3 
Densitet (gas @ STP) = 1,963 kg/m3 
1 m3 LPG bliver til 252 Nm3 naturgas [495 kg/m3 
(liquid) / 1,963 kg/m3 (gas)]. 
 
Gasolie forbrug: Som udgangspunkt 0 kg - 
anvendes kun ved nøddrift. I worst case vil det 
maksimale forbrug være 275.000 liter/måned til 
alle 4 kedler.  
LNG forbrug: 1350 tons/år svarende til 10% af 
samlet gasforbrug 
LPG forbrug: 1500 tons/år svarende til 10% af 
samlet gasforbrug 
Det maksimale oplag af olie er 56 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LNG forbrug mindst 1350 tons/år - max. 13500 tons/år, jf. punkt 15 i 
ansøgning om miljøgodkendelse 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen   
 

  
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

  
 

  

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen   
 

  
Vandmængde i driftsfasen   

 
  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 

  Regnvand fra tankfarme og vej ledes til fabrikkens 
regnvandsafløb. Layout-tegninger er under 
udarbejdelse og eftersendes snarest muligt.   

 
Ingen bemærkninger 
Foreløbig skitse ses bilag 10 til ansøgningen.  
  
  
Der fremkommer små mængder sod fra rensning af kedler. 
 
Det befæstede areal øges med ca. 0,1 ha. Overfladevand herfra afledes 
til regnvandssystemet og udledes som øvrigt overfladevand efter 
intern rensning til Græse Å og herfra til Roskolde. 

Farligt affald: Der genereres ikke affald eller spildevand som 
følge af det ansøgte.  

 

Andet affald:   
 

Spildevand til renseanlæg:   
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav: 

  
 

Håndtering af regnvand:   
 

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?  

 
x  

 
Ingen bemærkninger 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

 
Ingen bemærkninger 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelse? 

x 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der 
ikke vil kunne overholdes. 

 
 Ingen bemærkninger 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

x 
 

Se punkt 20 i ansøgning om miljøgodkendelse 
 

Virksomheden er omfattet af Bref-dokumenterne: 
 CWW for spildevand og luftrensning 
 For energieffektivitet 
 For oplagring 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

 
x 

 

 
Se punkt 20 i ansøgning om miljøgodkendelse 

 
Der vil blive stillet vilkår i fornødent omfang. 

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

 
x Se punkt 20 i ansøgning om miljøgodkendelse 

 
CWW for spildevand og luftrensning indeholder BAT-konklusioner. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

 
x 

 
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-
konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
Der vil blive stillet vilkår i fornødent omfang. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

 
x 

 

 
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 
 

 
Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 
5/1984. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

 
x 

 
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 

 
Ingen bemærkninger 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 
udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

 
x 

 
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 

 
Det ansøgte projekt vil ikke være til hinder for overholdelse af 
gældende støjgrænser i virksomhedens miljøgodkendelse. Endvidere 
vil projektet ikke være til hinder for, at de vejledende grænseværdier 
på sigt kan overholdes, hvor der i miljøgodkendelsen er fastsat 
lempede støjgrænser. Forbedret planlægning vil medføre, at 
transporten ikke vil øges. 
 
Der vil blive fastsat vilkår i miljøgodkendelsen af projektet, som 
sikrer dette. 

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

x 
 

Luftvejledningen (MST. Vejledning nr. 2 fra 2001) 
B-værdivejledningen (MST, Vejledning nr. 2 fra 
2002 samt supplement fra 2008) 

 
Der vil blive fastsat vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at 
vejledende grænseværdier overholdes. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x 
 

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 
Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der 
behandles i dette felt. 
 

 
Ingen bemærkninger 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger 
om de indvirkninger, projektet kan forventes 
at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

 
x Der er foretaget en OML-beregning for 

anvendelse af gasolie og LNG/LPG i stedet for 
naturgas – se bilag 8 i miljøansøgningen.  
Beregningen er lavet på baggrund af, at der 
udledes max 110 mg/Nm3 NOx, 10 mg/Nm3 SO2 
og max 100 mg/Nm3 CO fra kedlerne. Her får vi 
en lille overskridelse af B-værdien på 0,129 
mg/m3 i et enkelt punkt (190 grader, 650 meter). 
B-værdien er 0,125 mg/m3. Den lille overskridelse 
sker på et vejareal (Heimdalsvej) syd for 
parkeringspladsen ved bygning Q4, hvor der ikke 
sker et permanent ophold af mennesker. Det 
vurderes på baggrund af den lille overskridelse af 
B-værdien sammenholdt med placeringen, at den 
ikke er til skade for hverken mennesker eller 
miljøet.  

Den maksimale B-værdi for Hg beregnes til 0,002  
µg/m3 og er demed overholdt med stor margen. 

 
Se punkt 17. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 
Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

 
x 

 

 

 

Hvis »ja« angives omfang og forventet 
udbredelse. 
 
Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det 
være oplyst herom i punkt 17 

 
Ingen bemærkninger 

I anlægsperioden? 
 

x  
 

 

I driftsfasen? 
  

 
  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

 
 
x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet 
udbredelse. 
 
Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det 
være oplyst herom i punkt 17 

 
Ingen bemærkninger 

I anlægsperioden? 
 

x  
 

  
 

I driftsfasen? 
  

 
 

  
22. Vil projektet som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

 
 
 

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 
 

Ingen bemærkninger 

I anlægsperioden? 
 

X  
  

I driftsfasen? 
 

X  
 

  

23. Er projektet omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 
x 

 

 
Haldor Topsøe er omfattet af miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risiko for større 
uheld med farlige stoffer.  
Se ansøgning om miljøgodkendelse punkt 7 

 
Risikomyndighederne har inden for hver deres område vurderet de 
sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen af 
virksomheden, oplaget af farlige stoffer og bygningsmæssige forhold. 

 



 
 
 
 
 
 

9 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Nej Tekst 
 

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

 
x 

 
Området er omfattet af Frederikssund Kommunes 
Lokalplan nr. 23 – Erhvervsområde ved  
Linderupvej/ Heimdalsvej vedtaget i 1993.  
Området er udlagt til erhverv så som liberalt erhverv, 
industri, håndværks-, værksteds- og lagervirksomhed. 

 
Frederikssund Kommune har i sit høringssvar oplyst, at det ansøgte 
kan rummes inden for gældende lokalplan for området. 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke: 

 
Ingen bemærkninger 
 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

 
x Det kan fx være en sikkerhedszone, et 

miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut 

 
Ingen bemærkninger 
 

27. Vil projektet kunne udgøre en 
hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
x  

 
Ikke relevant 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

 
x  

 
Det ansøgte projekt ligger, ligesom den øvrige del af virksomheden, 
inden for den kystnære del af byzonen, men det vurderes at være 
uproblematisk, da det ansøgte foregår på fabriksarealet. 
 

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov? (skov er et bevokset areal med 
træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og arealet er større 
end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

 
x Definition af skov fremgår af skovloven.  

 

 
Ingen bemærkninger 
 

30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

 
x Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger 

 
Ikke relevant 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i henhold 
til naturbeskyttelseslovens § 3. 

  
Sø i den sydlige ende af virksomheden  
Strandengområderne ca. 50 m nord for virksomheden 

 
Projektet placeres på den nordlige del af fabriksområdet, ca. 50 m 
fra nærmeste beskyttede naturområde (strandeng). 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Frederikssund Kommune, 
der i sit høringssvar af 07.07.2022 har flg. bemærkninger: 
1) Merudledning af kvælstof og kviksølv kan være problematisk, 

set i forhold til, at projektet ligger tæt på beskyttet natur 
2) Der kan være en effekt for nærliggende naturområder pga. 

grundvandssænkning og støj/rystelser fra anlægsarbejder.  
3) Der kommer støj fra påfyldning af olietanken 

 
Ad 1) 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Nej Tekst 
 

Miljøstyrelsen vurderer, at udledningen ikke vil være til skade for 
naturområder og Natura-2000 områder eller for arter/flora. 
 
Ad 2) 
Der vil der ikke være grundvandssænkning i anlægsfasen. 
Støjemissionen fra anlægsarbejder vurderes at skulle foregå over en 
kortere periode og vil derfor ikke give anledning til påvirkning af 
naturområder.  
 
Ad 3) 
Påfyldning af olietanke vil give anledning til støj fra kørsel med 
tankbil og pumpning til olietank. Påfyldning vil foregå maksimalt 2-
3 gange ugentligt, og er af kortere varighed.  
Miljøstyrelsen vurderer ikke, at aktiviteten vil give anledning til 
væsentlig påvirkning af mennesker eller naturområder/dyreliv. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter 
og i givet fald hvilke? 

x 
 

Bilag IV arten stor vandsalamander 
 

Frederikssund Kommune har tidligere oplyst om forekomst af 
flagermus. 
Bilag IV arter ventes ikke at blive påvirket. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

  
Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger 

 
Nærmeste fredede område er en ubeboet ø beliggende i Roskilde 
Fjord, ca. 650 m nord for projektområdet. 
Projektet vurderes ikke at kunne påvirke området. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  
100 m Natura2000 Habitatområde 
860 m til Stenø, Øer i Roskilde Fjord, Reg.nr. 
07692.00 

 
Stenø er beliggende ca. 4,8 km syd for projektområdet. 
Projektet vurderes ikke at kunne påvirke området. 
 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 
x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

 
Der vil ske en lille forøgelse af det befæstede areal og dermed en lidt 
større afstrømning af overfladevand, svarende til ca. 1 %, i forhold til 
gældende vilkår. Vandet renses på virksomheden og udledes herefter 
til Græse Å, som udmunder i Roskilde Fjord. 
 
Der vil i fornødent omfang blive stillet vilkår i miljøgodkendelsen, 
som skal sikrer, at der ikke kan ske en skade på Græse Å og Roskilde 
Fjord. 

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

 
x  

 
Ingen bemærkninger 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Nej Tekst 
 

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening? 

x 
 

Gaslager og gasledning placeres i V2-kortlagt område. 
Derudover flyttes 2 eksisterende overjordiske olietanke 
til en ny placering ved bygning O, hvilket også er et V2-
kortlagt område.  
Der er ansøgt om en §8-tilladelse iht. 
jordforureningsloven  
Nedgravet olietank, samt tank til dieselolie er placeret i 
område hvor der ikke er registreret jordforurening. 
Se miljøansøgning for flere detaljer. 

 
Der er konstateret jordforurening med kulbrinter ved den 
nedgravede 30 m3 olietank, som indgår i projektet. 

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område 
med risiko for oversvømmelse.? 

x 
 

Området, hvor projektet placeres, er omfattet af 
Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 
vedtaget den 29. oktober 2014. Der er etableret et dige, 
der beskytter projektområdet mod oversvømmelse. 

 
Virksomheden grænser op til Roskilde Fjord. Virksomheden har 
udarbejdet en handlingsplan for tiltag til udførelse i forbindelse med 
varsel om stormflod, herunder for områder, hvor produktionen 
udføres. Der er i den forbindelse etableret et dige. 
 
Oversvømmelse/klimatilpasning indgår som en del af 
virksomhedens sikkerhedsrapport. Diget er med til at mindske 
risikoen for oversvømmelse af virksomhedens areal, som ligger lavt i 
forhold til havet. 

39. Er projektet placeret i et område, der, 
jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse? 

 
x Områderne kan ses her: 

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoe
mmelseskort.aspx 
 

 
Virksomheden er placeret i område, som i Frederikssund Kommunes 
klimatilpasningsplan er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse. Se også punkt 38. 

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

 x Støjbidraget øges med 0,1-0,2 dB(A) i 6 
referencepunkter ved anvendelse af det faste LNG og 
LPG-anlæg, dog uden grænseværdierne overskrides.  

Ved fyring med gasolie øges emissionen af NOx og CO 
men uden at grænseværdierne i Luftvejledningen 
overskrides. OML-beregning for anvendelse af gasolie i 
stedet for naturgas viser en lille overskridelse af B-
værdien på 0,129 mg/m3 i et enkelt punkt (190 grader, 
650 meter). B-værdien er 0,125 mg/m3. Det vurderes 
på baggrund af den lille overskridelse af B-værdien 
sammenholdt med placeringen, at den ikke er til skade 
for hverken mennesker eller miljøet. 

Ved anvendelse af LNG/LPG alene, øges emissionerne 
ikke. 

 Støjbidraget øges ikke ved Linderupvej 31 og 33, hvor der er lempede 
støjgrænser. Virksomhedens samlede støjbidrag vil i øvrige områder 
overholde de vejledende grænseværdier, som svarer til de gældende 
grænseværdier. Se også punkt 16. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Nej Tekst 
 

På baggrund af ovenstående vurderes, at de øvrige 
anlæg på fabrikken sammen med det ansøgte ikke 
forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning 
af miljøet. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande? 

 x   Ingen bemærkninger 
 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

  
 Se ansøgning om miljøgodkendelse 

 
Ingen bemærkninger 
 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

    x   Det ansøgte projekt giver ikke anledning til væsentlige påvirkninger 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  
anlægsfasen 
driftsfasen 

     
 
x 
x 

  Der kræves ikke ændringer i bestående ordninger, hverken i anlægs- eller driftsfasen 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 
jordarealer 

  x  Ingen bemærkninger 

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, 
herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer 

  x  På de foreliggende oplysninger om risikovurderinger ved projektet, vurderer Miljøstyrelsen at det ligger inden 
for Miljøstyrelsens acceptkriterie for risikovirksomheder og at risikoen for større uheld er meget lille. Som 
forebyggende barriere er der bygget et dige, som sikrer fabriksområdet mod oversvømmelse ved 
vandstandsstigninger. Diget er opført som et klæglersdige til kote 3,0 m. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

Indebærer projektet risiko for 
menneskers sundhed 

  X  Det ansøgte projekt giver ikke anledning til påvirkning af mennesker sundhed. Projektet vil kunne overholde 
Miljøstyrelsens fastsatte og vejledende grænseværdier for luft.  
Projektet vil ikke give anledning til overskridelse af gældende grænseværdier for støj. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  X  Der forventes ikke at ske en væsentlig merudledning af drivhusgasser. 
 

Tænkes projektet placeret i 
Vadehavsområdet 

     X   Ikke relevant 

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

     X   Ikke relevant, da der ikke er etableret eller planlagt reservater/naturparker i nærheden 

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

     X   Se punkt ”Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart over for den forventede miljøpåvirkning” 

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

      
X 

  Se punkt ”Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart over for den forventede miljøpåvirkning” 
  

1.     Nationalt:         
 

2.     Internationalt (Natura 2000):      X   
 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

     x   Miljøstyrelsen har ikke oplysninger om bilag IV-arter i projektområdet. 
 
 
 

Forventes området at rumme danske 
rødlistearter 

     x 
 

Miljøstyrelsen har ikke oplysninger om rødlistearter i projektområdet. 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet 

      
 
X 

  Overfladevand 
I miljøgodkendelsen af projektet vil blive fastsat de fornødne vilkår. Dermed forventes der ikke at blive tale om 
påvirkning af overfladevand.  

      Overfladevand:          X   Grundvand 
I miljøgodkendelsen af projektet vil blive fastsat vilkår for beskyttelse af grundvand, som supplerer vilkår i 
virksomhedens gældende miljøgodkendelse. Dermed forventes der ikke at blive tale om påvirkning af 
grundvand. 
 

      Grundvand:          
 

      Naturområder:      X   Naturområder 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

Se punkt ”Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart over for den forventede miljøpåvirkning” 
  
Luft, støj og lys 
I miljøgodkendelsen af projektet vil blive fastsat de fornødne vilkår. Dermed forventes der ikke at blive tale om 
påvirkning af luft og støj. 

      Boligområder (støj/lys og Luft):      X   Der vil ikke være behov for ændringer af belysning. 
 

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning 

        Projektet er beliggende tæt på beskyttet natur og Natura-2000 områder samt flere vandområder. 
 
Terrestrisk natur 
Der er kendskab til forekomst af bilag IV-arterne flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Desuden 
omfatter udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området flere fuglearter. Som følge af den minimale 
deposition af kvælstof og metaller, giver projektet ikke anledning til påvirkning af fugle og bilag IV-arter, 
herunder disses yngle- og rasteområder, jf. bilag D, og tålegrænser vurderes ikke at blive overskredet.  
 
Det kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke 
udpegningsgrundlaget væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur.  
 
Vandområder 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af overfladevandsområder, der 
vil medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse i de berørte overfladevandsområder. Der er lavet 
konkrete vurderinger på 10 søer og to marine vandområder inden for en radius af 15 km fra Topsoe A/S, heraf 
er de 9 søer og begge marine vandområder målsatte iht. Vandområdeplanerne, og den sidste sø er beskyttet i 
henhold til Naturbeskyttelseslovens §3.  

Den årlige tilførsel af kviksølv fra virksomheden til de målsatte søer og marine vandområder skønnes at udgøre 
under 1 % af den diffuse tilførsel fra andre kilder. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at tilførsel af 
kviksølv fra virksomheden til de målsatte søer og marine områder ikke er væsentlig og ikke vil hindre 
målopfyldelse eller forværre tilstanden i vandområderne. 
 
For yderligere oplysninger henvises til bilag C. 
 
Overfladevand fra befæstet areal 
Der vil ske en lille forøgelse af det befæstede areal og dermed en lidt større afstrømning af overfladevand, 
svarende til ca. 1 %, i forhold til gældende vilkår. Vandet renses på virksomheden og udledes herefter til Græse 
Å, som udmunder i Roskilde Fjord. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

Der vil i fornødent omfang blive stillet vilkår i miljøgodkendelsen, som skal sikrer: 
o Det kan udelukkes, at udledningen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 

påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur.  
o Det ikke kan ske beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.  
Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

 x       Det ansøgte projekt etableres inden for fabriksområde og vurderes ikke at have nævneværdig påvirkning på 
sundhed i nærliggende boligområder. Anlægsarbejdets omfang vil være af kortere varighed. 

Kan projektet påvirke historiske, 
kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

     X   Det ansøgte projekt påvirker ikke natur, miljø, landskabelige forhold eller sundhed.  

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

 X       Ikke relevant, da det ansøgte projekt vurderes ikke at have nævneværdig påvirkning på sundhed.  
Anlægsarbejdets omfang vil være af kortere varighed. 

Miljøpåvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

 X       Det ansøgte projekt påvirker ikke natur, miljø, vandområder, landskabelige forhold eller sundhed.  

Miljøpåvirkningsgrad og –
kompleksitet 

     x   Ikke relevant, da det ansøgte projekt vurderes ikke at have nævneværdigpåvirkning på sundhed, natur, miljø, 
vandområder eller landskabelige forhold.  Anlægsarbejdets omfang vil være af kortere varighed. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Se feltet lige nedenfor om varighed og hyppighed 

Miljøpåvirkningens:         Varighed og hyppighed:  
Det ansøgte vil foregå hele året rundt.  
Flydende gas vil dog kun blive anvendt, hvis der opstår mangel på naturgas. 
Gasolie vil kun blive anvendt, hvis der ikke er tilstrækkelig gas til rådighed. 
 
Reversibilitet:  
Påvirkningen fra deposition er til dels reversibel. 

Varighed 
Hyppighed 
Reversibilitet 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-
søges 

 

Myndighedens konklusion 
 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at det er 
krav om miljøvurdering:  
 

 x På bagrund af de foreliggende oplysninger og den foretagne screening vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt og der er derfor ikke krav om en miljøvurdering. 

Dato:____17. juli 2022____________________ Sagsbehandler:____Anne-Louise Jørgensen/Berit B. Husballe/Henrik Bechmannn Nielsen______________________________  
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Vurdering af projektets påvirkning af berørte vandområder 

Topsoe A/S har søgt om anvendelse og oplag af LNG, LPG og gasolie i stedet for 

naturgas til drift af produktion på virksomheden beliggende Heimdalsvej 4-6, 

3600 Frederikssund. Den ansøgte brændselsomlægning vil udlede miljøfarlige for-

urenende stoffer og kvælstof til luft, og en del af disse stoffer vil falde ned og af-

lejres på omkringliggende overfladevandsområder (deposition).  

Jf. bekendtgørelse §6 i bek. 1433/2019 om Udledning af visse forurenende stoffer 

samt §8 i bek. 449/2019 Indsatsbekendtgørelsen må der kun gives tilladelse til 

projekter, der påvirker et vandområde, hvis påvirkningen ikke forringer vandom-

rådets tilstand og/eller hindrer målopfyldelse.  

Bekendtgørelse 1433 om Udledning af visse forurenende stoffer omfatter udled-

ninger, der direkte eller indirekte medfører en tilførsel af miljøfarlige forure-

nende stoffer fra virksomheder omfattet af MBL § 33. Denne bekendtgørelse 

gælder for udledninger til alle typer overfladevandsområder, også dem, der ikke 

målsat i Vandområdeplanerne. Indsatsbekendtgørelsen omfatter udledning af 

både miljøfarlige forurenende stoffer og NPO-stoffer (Kvælstof, fosfor og organisk 

stof), men kun for udledninger til målsatte vandområder. Vurdering af deposition 

er foretaget med udgangspunkt i Miljøstyrelsens Spørgsmål og svar om udledning 

af visse forurenende stoffer til vandmiljøet (FAQ’er)1, der anviser, hvordan reg-

lerne i bl.a. Bekendtgørelse 1433 om udledning af visse forurenende stoffer tol-

kes.  

Der anvendes særligt FAQ 60 Hvordan beregnes luftemissioners påvirkning af 

vandområder, hvorfor der ses bort fra deposition til vandløb.  

Topsoe A/S har beregnet depositionen af kvælstof og kviksølv til 9 søer målsat i 

vandområdeplanen, 1 ikke målsat sø samt 2 marine vandområder i en radius på 

15 km fra afkastet fra kedlen jf. Figur 1. 

For de vandområder, der er målsatte i Vandområdeplanerne, vil påvirkning med 

deposition af miljøfarlige forurenende stoffer være omfattet af både Bekendtgø-

relse 1433 og Bekendtgørelse 449 som beskrevet ovenfor. For den sø, der ikke er 

målsat i Vandområdeplanerne, vil påvirkningen kun være omfattet af Bekendtgø-

relse 1433.  

                                                           

1 https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/hvad-er-spildevand-og-hvorfor-renser-vi-det/spo-

ergsmaal-og-svar-om-miljoekvalitetskrav/  

Bilag C 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/hvad-er-spildevand-og-hvorfor-renser-vi-det/spoergsmaal-og-svar-om-miljoekvalitetskrav/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/hvad-er-spildevand-og-hvorfor-renser-vi-det/spoergsmaal-og-svar-om-miljoekvalitetskrav/
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Figur 1 Vandområder indenfor en radius af 15 km fra virksomheden.  

 

Til vurdering af, om depositionen af miljøfarlige forurenende stoffer fra brænd-

selsomlægningen vil medføre forværring af tilstanden i de berørte vandområder 

og/eller hindre målopfyldelse i overfladevandområderne, skal følgende inddrages 

i vurderingen:  

 at udledningen ikke medfører overskridelse i søer, overgangsvande, kyst-

vande eller havområder af de miljøkvalitetskrav, der fremgår af bilag 2 til be-

kendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og grundvand, jf. § 7, stk. 1 i Bek 1625/2017 

 at udledningen ikke hindrer opfyldelse af de miljømål for overfladevandområ-

der og havområder, som fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overfla-

devandområder og lov om havstrategi 

 at koncentrationen for stoffer, der har tendens til at blive akkumuleret i sedi-

menter eller biota ikke stiger i væsentlig grad i sedimenter og relevant biota 

 at der ikke sker smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr som følge af 

udledningen. 

I det nedenstående vurderes det om depositionen af miljøfarlige forurenende 

stoffer til de relevante vandområder fra det ansøgte projekt kan overholde oven-

stående punkter.  
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Til denne vurdering skal anvendes: 

 De berørte vandområders tilstandsvurderinger/klassificeringer i henhold til 

vandområdeplanerne (VOP). Den gældende vandområdeplan er VOP2, og ud-

kast til VOP3 har været i offentlig høring indtil 22. juni 2022. MST har i vurde-

ringerne fortrinsvist anvendt tilstandsvurderinger og data fra VOP3, da god-

kendelsesmyndigheden er forpligtet til at anvende nyeste måledata jf. Tabel 

1 

 De berørte vandområders størrelser og vanddybder jf. Tabel 2 

 Miljøkvalitetskrav eller PNEC-værdier2 for kviksølv, der er emission af jf. Bek. 

1625/2017 jf. Tabel 3 

 Projektets beregnede depositioner jf. Tabel.4 

 I forvejen forekommende koncentrationer af de relevante stoffer i vand, sedi-

ment og biota samt tørstofprocenter og densitet af sediment jf. Tabel 5 

 

Beskrivelse af de berørte vandområder 

I nedenstående Tabel 1 er de relevante overfladevandområders tilstand oplistet, 

og det er angivet for hvilke miljøfarlige forurenende stoffer, der er konstateret 

overskridelser af miljøkvalitetskrav (MKK) i vandområderne ved tilstandsvurderin-

gen i forbindelse med Vandområdeplan 3.   

 

                                                           

2 PNEC = predicted no effect concentration. Den koncentration i vand, sediment eller biota hvor man skønner, 

der ikke vil være fare for forgiftninger igennem fødekæden eller risiko for menneskers sundhed. 
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Tabel 1 Opgørelse af vandområders tilstand/klassificering iht. Vandområdeplan 3.  

Vandområde 

Samlet 

økologisk 

tilstand  

Kemisk 

tilstand 

Stoffer, hvor MKK er målt og vurderet 

overskredet i vandområdet i forbindelse 

med tilstandsvurderingen jf. vandplan-

data.dk  

Søer 

Selsø Sø  moderat ukendt  

Skenkelsø Sø moderat ukendt  

Burresø høj ukendt  

Bastrup Sø ringe ikke-god Antracen i sediment 

Strølille Sø god ukendt  

Langebjerg 

Gravsø 
ringe ikke-god Kviksølv i biota 

Arresø dårlig ikke-god Kviksølv i biota 

Fuglesø, Sten-

løse 
ukendt ukendt  

Eskildsø Rør-

mose 
dårlig ukendt  

Beskyttet sø 

sydøst for virk-

somheden 

Ikke målsat 

Marine områder 

Roskilde Fjord, 

Ydre 
ringe ikke-god Kviksølv, BDE og bly i biota 

Isefjord, Ydre ringe ikke-god 
Kviksølv og bly i biota 

Nonylphenoler i sediment 

 

I Tabel 2 er de relevante vandområders fysiske parametre beskrevet.  
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Tabel 2 Vandområdernes størrelse og estimeret middel vanddybde. 

Vandområde Vandområdets størrelse jf. 

VP3 [km2] * eller kortopmå-

ling ** 

Vandområdets middeldybde 

[m] 

Søer 

Selsø Sø 0,87* 0,91 

Skenkelsø Sø 0,45* 1,52 

Burresø 0,75* 6,71 

Bastrup Sø 0,31* 3,53 

Strølille Sø 0,14* 24 

Langbjerg Gravsø 0,05* 61 

Arresø 39,55* 3,11 

Fuglesø, Stenløse 0,05* 2,21 

Eskildsø Rørmose 0,12* 0,51 

Beskyttet sø sydøst for 

virksomheden 0,023** 14 

 Marine områder 

Roskilde Fjord, Ydre 71,37* 2,55 

Isefjord, Ydre 277,88* 56 

1 https://mst.dk/media/122416/baggrundsnotat_isefjord_og_roskilde_fjord281010_sa.pdf 

2. http://egedalleksikon.dk/index.php/Skenkels%C3%B8_S%C3%B8  
3. https://da.wikipedia.org/wiki/Bastrup_S%C3%B8  

4. anslået 

5. https://www.geus.dk/media/8411/roskilde_fjord.pdf   

6. https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/natur/natur-i-mit-lokalomraade/holbaek/fjordene/  

 

 

Relevante miljøfarlige forurenende stoffer 

Ansøger har redegjort for, at der vil være emission af kviksølv fra det ansøgte pro-

jekt. I nedenstående Tabel 3  er miljøkvalitetskravene for kviksølv listet.  

Tabel 3 Miljøkvalitetskrav for kviksølv i de relevante vandområder (både ferskvand og marin) jf. 

Bek. Om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand-

samt PNEC værdi for kviksølv i sediment jf. www.echa.com.  

Parame-

ter 

Generelt 

Miljøkvali-

tetskrav 

[µg/L] 

Maksimum-

koncentra-

tion 

[µg/L] 

Sedimentkvalitets-

krav eller sediment-

kvalitetskriterier 

[mg/kg TS] 

Biotakrav  

[µg/kg vådvægt] 

PNEC for se-

diment 

[mg/kg TS] 

Kviksølv - 0,07 - 20 9,3 

 

  

http://egedalleksikon.dk/index.php/Skenkels%C3%B8_S%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Bastrup_S%C3%B8
https://www.geus.dk/media/8411/roskilde_fjord.pdf
https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/natur/natur-i-mit-lokalomraade/holbaek/fjordene/
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Påvirkning af vandområderne fra det ansøgte projekt  

Ansøger har indsendt beregninger for deposition af kvælstof og kviksølv til de be-

rørte vandområder. Depositionen er beregnet ved anvendelse af LNG/LPG og ved 

anvendelse af LNG/LPG/olie. For deposition af både kvælstof og kviksølv giver si-

tuationen med anvendelse af LNG/LPG den største deposition til alle vandområ-

der. Nedenstående vurderinger er derfor udført ud fra denne situation ud fra at 

dette er et worst case scenarie. Miljøstyrelsen har ud fra de indsendte OML-be-

regninger beregnet deposition af kviksølv til de relevante vandområder. Bereg-

ningerne er gengivet i Tabel.4.  

For kvælstof er der vurderet på mer-depositionen i forhold til den nuværende 

brændselssituation på virksomheden. For kviksølv er det konservativt antaget, at 

den nuværende brændselskilde naturgas ikke giver anledning til deposition af 

kvælstof til omkringliggende vandområder, og den samlede deposition fra de an-

søgte brændselsomlægninger antages derfor at være mer-deposition.  

Tabel.4 Beregnet deposition af kvælstof og kviksølv til vandområder omkring Topsoe A/S. De be-

regnede depositionsbidrag angiver beregnede totaldepositionsbidrag (tør+våddeposition) til 

overfladevandsområdet.  

Vandområde 
Tot-N1 Kviksølv 

[kg/år] [g/år] 

Søer 

Selsø Sø 0 0,12 

Skenkelsø Sø 0 0,10 

Burresø 0 0,10 

Bastrup Sø 0 0,04 

Strølille Sø 0 0,03 

Langbjerg Gravsø 0 0,01 

Arresø 0 4,68 

Fuglesø, Stenløse 0 0,01 

Eskildsø Rørmose 0 0,01 

Beskyttet sø sydøst for 

virksomheden 
0 0,01 

 Marine område 

Roskilde Fjord, Ydre 0,05 5,0 

Isefjord, Ydre 0 5,6 

1) Tot-N er lig med summen af NO-N, NO2-N og NH2-N.  

2) Der angives en deposition for nærområdet af vandområdet, som er fra kysten og ud til ~15 km 

fra afkastet fra Topsoe A/S.  
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I Langbjerg Gravsø, Arresø, Roskilde Fjord, Ydre og Isefjord, Ydre er der ikke-god 

kemisk tilstand på grund af bl.a. overskridelse af miljøkvalitetskrav for kviksølv for 

biota. Til disse vandområder kan der derfor kun tillades en ubetydelig merpåvirk-

ning af kviksølv. Til vurdering af hvad der anses som en ubetydelig merpåvirkning 

anvendes det vejledningsmateriale for regulering af udledning af miljøfarlige for-

urenende stoffer til vandmiljøet, der er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemme-

side i form af Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til 

vandmiljøet (FAQ). De forskellige scenarier er listet nedenfor.  

 For vandområder, hvor sedimentkvalitetskrav er overskredet i for-

vejen, kan der kun tillades en uvæsentlig merpåvirkning. JF. FAQ 43 

er en uvæsentlig merpåvirkning sat som at koncentrationsstigningen 

i sedimentet grundet det ansøgte, ikke må udgøre mere end 1 % af 

stoffets sedimentkvalitetskrav.  

 For vandområder, hvor sedimentkvalitetskrav er overholdt, eller 

hvor der ikke findes et sådan krav for det konkrete stof, skal det sik-

res, at der ikke sker væsentlig koncentrationsstigning i sedimentet 

af de stoffer fra projektet, som har tendens til at ophobe sig i sedi-

mentet. En koncentrationsstigning i sedimentet på op til 5 % af et 

sedimentkvalitetskrav eller en PNEC værdi for stoffet vurderes at 

være en ubetydelig koncentrationsstigning jf. FAQ 51.  

 Det generelle kvalitetskrav for vand er for de fleste stoffer fastsat til 

en værdi, der sikrer samme beskyttelse som miljøkvalitetskravet for 

biota. Derfor, hvis miljøkvalitetskravet for biota for et givet stof alle-

rede er overskredet i vandområdet, uden at det generelle kvalitets-

krav for vand er overskredet, kan der ved fastsættelse af udleder-

krav for en udledning ses bort fra overskridelsen af miljøkvalitets-

kravet for biota, og udledningen kan anses for at være uden betyd-

ning for påvirkningen af biota, hvis den ikke medfører overskridelse 

af det generelle kvalitetskrav for vand. Denne vurdering kan også 

anvendes til vurdering af, om et projekt vil medføre væsentlig stig-

ning i koncentrationen af stoffet i biota (jf. FAQ 43 og FAQ 50).  

 For de stoffer, hvor der ikke er fastsat et generelt kvalitetskrav for 

vand, f.eks. kviksølv, kan retningslinjen om at udledningen kan an-

ses for at være uden betydning for påvirkningen af biota, hvis den 

ikke medfører overskridelse af det generelle kvalitetskrav for vand, 

ikke anvendes.  For disse stoffer anvendes retningslinjerne i FAQ 46, 

hvor det bl.a. er beskrevet, at Den udledte stofmængde og koncen-

tration bør være ubetydelig i forhold til andre tilførsler fra punktkil-

der, diffus belastning og atmosfærisk deposition til vandområdet 

 

Til vurdering af projektets påvirkning af vandområderne, skal der anvendes data 

på i forvejen forekommende koncentrationer i vandområdet for de tre matricer 
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vand, sediment og biota. De i forvejen forekommende koncentrationer er givet i 

Tabel 5.  

For flere af vandområderne er der ikke målt for kviksølv i en eller flere af de 3 

matricer. For de resterende vandområder vil der ikke blive estimeret en i forvejen 

forekommende koncentration i hhv. vandfasen, sediment og biota, hvis det an-

søgte projekts påvirkning kan siges at være uvæsentlig for vandområdet, selvom 

den givne parameters miljøkvalitetskrav i forvejen er overskredet. Dvs. hvis kon-

centrationsstigningen i vandfasen er mere end 5 % af det generelle miljøkvalitets-

krav eller koncentrationsstigningen i sediment er over 1 % af stoffets miljøkvali-

tetskrav (jf. FAQ 43), så vil der blive lavet yderligere arbejde for at estimere den i 

forvejen forekommende koncentration for det pågældende stof i den pågæl-

dende matrice.  

For vurdering af påvirkning af sediment er det ligeledes nødvendigt at kende tør-

stofindholdet for sedimentet i vandområderne. Disse data er hentet fra den nati-

onale NOVANA-overvågning enten via www.miljødata.dk eller ODA (Overflade-

vandsdatabasen). Tørstofindholdet for søer, hvor der ikke foreligger data for tør-

stofindhold, er estimeret på baggrund af DCE's rapport om Interkalibrering Sedi-

mentprøvetagning i søer. Tørstofindholdet for de relevante vandområder er givet 

i Tabel 5. Der anvendes en densitet for sedimentet på 1300 kg/m3.  

Jf. EU's datablade for kviksølv er der ikke kendskab til, at kviksølv skulle give an-

ledning til smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr ved de fastsatte miljø-

kvalitetskrav. Det antages derfor, at hvis projektet ikke medfører overskridelse af 

maksimumkoncentrationen for kviksølv, vil projektet heller ikke medføre en 

smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr.  
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Tabel 5 I forvejen forekommende koncentrationer (IFFK) i vandfasen, sediment og biota for de relevante vandområder. Hvor miljøkvalitets-

krav er overskredet, er feltet markeret rødt. Sidste kolonne oplyser det anvendte tørstofindhold i sediment som procent. Der hvor der in-

gen udfyldning er, har det ikke været muligt at finde data for i forvejen forekommende koncentrationer i overfladevandsområdet iht. miljø-

data.dk.   

Vandområde 

Kviksølv 
Tørstofindhold for se-

diment 

IFFK vand [µg/l] 
(fra Miljø-
data.dk) 

IFFK Sediment     
[mg/kg TS] 
(fra Miljødata.dk) 

IFFK biota [µg/kg våd-
vægt] (Fra vandplan-
data.dk) 

[%] 

Selsø Sø     30 

Skenkelsø Sø     30 

Burresø     30 

Bastrup Sø 0,003 0,13   11 

Strølille Sø     30 

Langbjerg 
Gravsø 

   67,2 
30 

Arresø  
0,114 
 

 49,7 
12 

Fuglesø, Sten-
løse 

   
17 

Eskildsø Rør-
mose 

   
30 

Beskyttet sø 
sydøst for virk-
somheden 

   

30 

Roskilde Fjord, 
Ydre 

 0,111 31,5 
23 

Isefjord, Ydre <0,001  56,1 23 

 

Vurdering af kviksølv 

Projektets deposition af kviksølv til de berørte vandområder vurderes i forhold til koncentrationsstigning i vandfasen 

og sediment i forhold til fastsatte miljøkvalitetskrav for kviksølv i vandfasen samt PNEC-værdien for kviksølv i sedi-

ment jf. Tabel 6. 
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Tabel 6 Beregnet koncentrationsstigning af kviksølv i vandfasen og sediment i de berørte vandområder grundet brændselsskifte hos Topsoe 

A/S. 

Vandområde 

Kviksølvtil-

førsel fra 

virksom-

heden  

[g/år) 

Koncentrations-

forøgelse i vand-

fasen [µg/l] 

Koncentrations-

stigning i vandfa-

sen ift. maksi-

mumkoncentratio-

nen [%] 

Koncentrations-

stigning i sedi-

mentet 

[mg/kg TS] 

Resulterende kon-

centration i sedi-

ment 

[mg/kg TS] 

Koncentrationsstig-

ning i sediment ift. 

PNEC for sediment 

[%] 

Søer 

Selsø Sø 0,12 0,00016 0,22 0,000012 0,000012 0,00013 

Skenkelsø Sø 0,10 0,00016 0,23 0,000019 0,000019 0,00020 

Burresø 0,10 2,08955E-05 0,03 0,000012 0,000012 0,00012 

Bastrup Sø  0,04 0,00004 0,06 0,000031 0,13 0,00033 

Strølille sø 0,03 0,00012 0,18 0,000018 0,000018 0,00019 

Langbjerg 

Gravsø 
0,01 2,33333E-05 0,03 0,000012 0,000012 0,00013 

Arresø 4,68 3,70968E-05 0,05 0,000025 0,11 0,00027 

Fuglesø, 

Stenløse 
0,01 0,00028 0,40 0,0000048 0,0000048 5,15E-05 

Eskildsø Rør-

mose 
0,01 0,00014 0,20 0,0000458 0,000046 0,00049 

Beskyttet sø 

sydøst for 

virksomhe-

den 

0,01 0,00061 0,87 0,000000022 0,000000022 2,36E-07 

Marine områder 

Roskilde 

Fjord, Ydre 
5,0 0,00004 0,06 0,0000087 0,11 9,40E-05 

Isefjord, Ydre 5,6 0,000016 0,02 0,0000020 0,0000020 2,16E-05 

 

Den årlige tilførsel af kviksølv til de relevante vandområder grundet brændselsomlægning hos Topsoe A/S ligger mel-

lem 0,01-5,6 g/år. Det kan konkluderes, at projektet vil medføre en koncentrationsstigning i vandfasen på under 1 % 

af maksimumkoncentrationen, hvormed merpåvirkningen kan siges at være uvæsentlig for vandområdernes akutte 

tilstand, uanset om maksimumkoncentrationen i vandområderne i forvejen er overskredet eller ej. Det ansøgte pro-

jekt vurderes ikke at give anledning til en væsentlig koncentrationsstigning af kviksølv i de relevante vandområders 

sediment, da koncentrationsstigningen i alle vandområder er langt under 5 % af PNEC-værdien for kviksølv i sedi-

ment. Der er ikke fastsat et sedimentkvalitetskrav for kviksølv, hvorfor der ikke vurderes på, om det ansøgte vil med-

føre overskridelse af et fastsat miljøkvalitetskrav for sediment.  

Da der ikke findes et generelt vandkvalitetskrav for kviksølv, kan projektets påvirkning af biota ikke vurderes på bag-

grund af, at påvirkningen ikke medfører overskridelse af det generelle miljøkvalitetskrav i vandområderne. Jf. FAQ 46 

til Bek. 1433/2019 kan påvirkning af biota i disse tilfælde vurderes på baggrund af en række forhold, bl.a. om den 

udledte stofmængde og koncentration er ubetydelig i forhold til andre tilførsler fra punktkilder, diffus belastning og 

atmosfærisk deposition til vandområdet.  

I biota er der i forbindelse med udkast til Vandområdeplan 3 målt overskridelser af biotakvalitetskravet i Langbjerg 

Gravsø, Arresø, Roskilde Fjord, Ydre og Isefjord, Ydre.  
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Den atmosfæriske deposition samt andre diffuse tilledninger af kviksølv til vandområder er beskrevet i rapporten 

”Kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet3”. I rapporten er der 

anvendt en årlig deposition af kviksølv på 5,7 µg/m2/år for atmosfærisk deposition. Ud over atmosfærisk deposition 

er der diffus tilførsel af kviksølv fra vandløb, afstrømning og grundvand. De relevante vandområder ligger i henhold 

til Vandområdeplan 3 i hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, hvor det er beskrevet i rapporten, at 23 % af 

den diffuse belastning med kviksølv til kystvand stammer fra atmosfærisk deposition, og de øvrige 77 % vil dermed 

stamme fra andre diffuse kilder. Som et overordnet skøn vurderer Miljøstyrelsen at det samme forholdstal kan an-

vendes til de berørte søer.  

Det beregnede årlige bidrag af kviksølv til de berørte vandområder fra virksomheden udgør for alle vandområder 

undtagen den beskyttede sø, der ligger nærmest virksomheden, under 1 % af den skønnede diffuse tilledning af kvik-

sølv, jf. Tabel 7.   

Tabel 7 Kviksølvtilførsel til de berørte vandområder fra virksomheden, skønnet diffus tilførsel fra andre kilder til vandområderne samt det 

årlige bidrag fra virksomheden i forhold til den skønnede diffuse tilførsel.  

Vandområde 

Kviksølvtilførsel 

fra virksomheden  

[g/år] 

Samlet skønnet tilførsel fra 

diffuse kilder (atmosfærisk 

deposition, vandløb, afstrøm-

ning og grundvand) 

[g/år] 

Årligt bidrag fra virk-

somheden i forhold til 

den samlede skønnede 

diffuse tilførsel   

[%] 

Søer 

Selsø Sø 0,12 22 0,58 

Skenkelsø Sø 0,10 11 0,88 

Burresø 0,10 19 0,55 

Bastrup Sø  0,04 8 0,53 

Strølille sø 0,03 3 0,85 

Langbjerg Gravsø 0,01 1 0,59 

Arresø 4,68 980 0,48 

Fuglesø, Stenløse 0,01 1 0,54 

Eskildsø Rørmose 0,01 3 0,41 

Beskyttet sø sydøst for 

virksomheden 
0,01 0,6 2,46 

Marine områder 

Roskilde Fjord, Ydre 5,0 1769 0,28 

Isefjord, Ydre 5,6 6887 0,08 

 

Den årlige tilførsel af kviksølv fra virksomheden til de målsatte søer og marine vandområder skønnes at udgøre un-

der 1 % af den diffuse tilførsel fra andre kilder. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at tilførsel af kviksølv fra 

virksomheden til de målsatte søer og marine områder ikke er væsentlig og ikke vil hindre målopfyldelse eller for-

værre tilstanden i vandområderne.  

Den årlige tilførsel til den beskyttede sø er skønnet at udgøre ca. 2,5 % af den diffuse tilførsel fra andre kilder til 

søen. I oplandet til søen er der en række regnbetingede udløb og ukloakerede ejendomme, der vil bidrage med til-

førsel af kviksølv, men bidraget fra disse kilder kan ikke kvantificeres. Ud fra dette vurderer Miljøstyrelsen, at den 

beregnede tilførsel af kviksølv fra virksomheden til den beskyttede sø ikke vil være væsentlig.    

                                                           

3 Kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet. DHI. September 2020. https://mst.dk/media/210807/rapport-mfs-

fra-diffuse-kilder.pdf  

https://mst.dk/media/210807/rapport-mfs-fra-diffuse-kilder.pdf
https://mst.dk/media/210807/rapport-mfs-fra-diffuse-kilder.pdf
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Kvælstof 

Af de 9 målsatte søer har Burresø og Strølille Sø opnået målopfyldelse for den økologiske tilstand i form af hhv. høj 

og god økologisk tilstand. De øvrige søer samt marine områder har dårlig-moderat økologisk tilstand. En merudled-

ning af næringsstoffer til de pågældende vandområder kan kun tillades, hvis projektet ikke medfører en forringelse 

af overfladevandområdets tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål jf. §8 stk. 3 i Indsatsbekendt-

gørelsen.  

De indsendte beregninger af mer-deposition fra det ansøgte projekt viser, at der kun vil være en mer-depositon af 

kvælstof i forhold til den nuværende brændselsanvendelse til Roskilde Fjord, Ydre. Mertilførslen til Roskilde Fjord, 

Ydre er beregnet til 0,05 kg/år.  

Roskilde Fjord, Ydre har ifølge Vandområdeplan 2 en samlet ringe økologisk tilstand. Denne tilstandsvurdering er 

ikke ændret i udkastet til vandområdeplan 3. I begge vandområdeplaner er der en indsats med kvælstof til fjorden jf. 

Tabel 8. 

Tabel 8 Opgørelse over belastning og indsats mod kvælstof for Roskilde Fjord, Ydre iht. Vandområdeplan 2 og 3.  

Vandområdeplan Belastning [tons N/år] Indsats [Tons N/år] 

2 400,9 10,5 

3 413,6 123,2 

 

Den beregnede mer-deposition på 0,05 kg N/år svarer til 4,05 x 10-5 % af indsatsbehovet for kvælstof til vandområ-

det i forhold til VOP3 og 1,2x10-5 % af belastningen af kvælstof til vandområdet i forhold til VOP3.  

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at tilførslen af kvælstof til Roskilde Fjord, Ydre er af en størrel-

sesorden ift. den eksisterende belastning til vandområdet og målsætningen for kvælstof til vandområdet, at projek-

tet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden og ej heller hindre målopfyldelse for vandområdet. 

Overfladevandsafstrømmet kvælstof til Roskilde Fjord, Ydre 

Luftemissioner fra en miljøgodkendt virksomhed er ifølge § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om krav til udledning 

af visse forurenende stoffer omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde, hvis der sker tilførsel af 

forurenende stoffer til et vandområde. Ifølge EU-Domstolen omfatter begrebet ”udledning” bl.a. udslip af 

forurenet damp, der fortættes og slår ned på overfladevand, når udslippet kan tilskrives en konkret aktivitet, 

jf. EU-Domstolens dom af 29. september 1999, sag C-231/97 og sag C-232/97. 

Begrebet ”udledning” omfatter ifølge EU-Domstolen derudover også udslip af forurenet damp, der først 

fortættes på jorden og på tage og derefter kommer frem til overfladevand via en regnvandsledning. Det er 

herved uden betydning, om regnvandsledningen tilhører den pågældende virksomhed eller tredjemand.  

Ifølge FAQ 60 til bek. 1433/2017 Udledning af visse forurenende stoffer, så kan der for stoffer med høj bindingskapa-

citet til jord ses bort fra det forureningsbidrag, der er fra deposition på landjord som via overfladevandsafstrømning 

ledes til overfladevandsarealerne. Kvælstof har ikke en høj bindingskapacitet til jord, hvorfor der laves en konserva-

tiv sammenligning mellem projektets bidrag af kvælstof til Roskilde fjord Ydre ift. andre kendte kilder.  

Antagelser til vurdering af kvælstofpåvirkning fra projekt til Roskilde Fjord Ydre:  

 Baseret på vandløbskort vurderes det groft, at arealerne i en halvcirkel vest for Topsoe A/S via vandløb 

mm. vil blive afledt til Roskilde Fjord ydre. Det vurderes ligeledes, at landarealer på Jægersprissiden af 
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Roskilde Fjord for det hovedparten er beliggende så langt fra virksomheden at de ikke vil blive påvirket 

af merdeposition fra projektet.  

 Ansøger har lavet en beregning af den samlede deposition af kvælstof til arealer i cirkler af et grid på 1 

km i en afstand ud til 15 km fra afkastet hos Topsoe A/S. I Tabel 9 har Miljøstyrelsen konservativt be-

regnet den samlede deposition i en halvcirkel ved virksomheden. Beregningen er foretaget for anven-

delse af LNG/LPG/olie, som er worst case, og med de højeste værdier for deposition på landområder i 

de respektive cirkler.  

 Miljøstyrelsen vurderer, at merdepositionen af N i fra det ansøgte projekt i forhold til den eksisterende 

brændselssituation meget konservativt kan sættes til 50 % af den samlede beregnede deposition, dette 

er angivet i Tabel 9. 

 

Tabel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.9 Beregnet maksimal deposition af kvælstof til arealer vest fra Topsoe A/S i 

forskellige afstande fra afkast, beregnet årligt bidrag til det samlede areal mellem de 2 afstande i kolonne 1 samt estimeret merbidrag fra 

brændselsskift til LNG/LPG/olie.  

Afstand fra afkast [km] Maks. deposition  

Ved LNG/LPG/olie 

[µg N/m2/år] 

Beregnet årligt kvælstofsbidrag til 

det samlede areal i en halvcirkel 

med radius 15 km ud vest for virk-

somheden [kg/år] 

Vurderet merdeposition af kvæl-

stof konservativt skønnet som 50 

% af den samlede deposition for 

LNG/LPG/olie [kg/år] 

1 30905 48,5 24,25 

2 15453 72,6 36,3 

3 15453* 25,62 12,81 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

12 0 0 0 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

SUM - 146,72 73,36 

* I cirkel med afstand 2-3 km er det beregnet at der kun er deposition i en 70-110° vinkel fra virksomheden, svarende til 22% af halvcirklen. Dette er indregnet i 

det samlede årlige kvælstofbidrag.  

 

Hvis det antages, at al kvælstof, der falder via deposition fra det ansøgte projekt på arealet inden for en halvradius 

på 15 km vest for Topsoe A/S vil afstrømme direkte til vandløb eller fjord uden omsætning, optag i planter mm. så vil 

der fra det ansøgte projekt komme en mertilledning på ca 73 kg kvælstof til Roskilde Fjord Ydre.  

Baggrundsdepositionen af kvælstof til det samme område er kan findes i Arealinfo, og ligger på minimum 9 kg 

N/ha/år. Sammenholdt med baggrundsdepositionen af kvælstof til område, udgør det beregnede bidrag fra projek-

tet kun 0,02 % af hvad baggrundsdepositionen af kvælstof til det samme areal vil medføre af kvælstoftilførsel til Ros-

kilde Fjord Ydre jf. Tabel 10. 
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Tabel 10 Gennemsnitlig baggrundsdeposition af kvælstof mellem Topsoe A/S og Roskilde Fjord Ydre, holdt op imod bidraget fra projektet. 

Estimeret påvirket areal og konservativ beregnet årligt bidrag af kvælstof fra projektet grundet overfladevandsafstrømning til Roskilde 

Fjord Ydre.  

Estimeret bidrag af kvæl-

stof fra baggrundsdepo-

sition af kvælstof til 

areal vest for virksomhe-

den 

[kg/år] 

Estimeret mer-bidrag 

af kvælstof fra pro-

jektet til areal vest  

for virksomheden  

[kg/år] 

Forhold mellem bidrag 

fra baggrundsdeposi-

tion og merbidrag fra 

det ansøgte projekt 

[%] 

Forhold mellem den totale 

kvælstofsbelastning til 

Roskilde Fjord ydre jf. vp3 

og merbidrag fra det an-

søgte projekt. 

[%] 

Forhold mellem den oplyste 

indsats mod kvælstofsbe-

lastning til Roskilde Fjord 

ydre, jf. vp3 og merbidrag 

fra det ansøgte projekt. 

[%] 

~318.086 73,36 0,02 1,7*10-6 0,06 

 

I de ovenstående beregninger er der som nævnt ikke modregnet den del, som optages af planter, afledes til rensean-

læg eller på anden måde tilbageholdes. Hvis omsætning, tilbageholdelse og optag på arealerne mellem Topsoe A/S 

og Roskilde Fjord ydre er sammenlignelig med den kvælstoffjernelse, som opstår i et vådt regnvandsbassin, så kan 

der antages en "rensning" på ~40 %.4 Dermed kan det konservativt estimeres, at mertilførslen af kvælstof via overfla-

devandsafstrømmet kvælstof fra deposition fra det ansøgte projekt vil medføre en mertilførsel af kvælstof på 44 kg 

til Roskilde Fjord ydre, hvilket fortsat vurderes at være overestimere grundet de konservative betragtninger bag vur-

deringerne.   

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af de ovenstående vurderinger, at at mertilførslen af kvælstof fra det ansøgte 

projekt til Roskilde Fjord Ydre ikke vil kunne forringe tilstanden i vandområdet eller hindre målopfyldelse af vandom-

rådet. Miljøstyrelsen vurderer derudover, at der ikke er behov for at lave yderligere vurderinger af påvirkningen fra 

damp, der først fortættes på jorden og på tage og derefter kommer frem til overfladevand via en regnvandsledning.  

 

Samlet vurdering 

Topsoe A/S har indsendt beregninger for deposition af kvælstof og kviksølv fra den ønskede brændselsomlægning til 

de berørte vandområder. Depositionen er beregnet ved anvendelse af LNG/LPG og ved anvendelse af LNG/LPG/olie. 

For deposition af både kvælstof og kviksølv giver situationen med anvendelse af LNG/LPG den største deposition til 

alle vandområder. Nedenstående vurderinger er derfor udført ud fra denne situation ud fra at dette er et worst case 

scenarie. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af overfladevandsområder, der vil 

medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse i de berørte overfladevandsområder. Der er lavet konkrete 

vurderinger på 10 søer og to marine vandområder inden for en radius af 15 km fra Topsoe A/S, heraf er de 9 søer og 

begge marine vandområder målsatte iht. Vandområdeplanerne, og den sidste sø er beskyttet i henhold til Naturbe-

skyttelseslovens §3.  

Den årlige tilførsel af kviksølv fra virksomheden til de målsatte søer og marine vandområder skønnes at udgøre un-

der 1 % af den diffuse tilførsel fra andre kilder. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at tilførsel af kviksølv fra 

virksomheden til de målsatte søer og marine områder ikke er væsentlig og ikke vil hindre målopfyldelse eller for-

værre tilstanden i vandområderne.  

                                                           

4 http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf 
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Den årlige tilførsel til den beskyttede sø er skønnet at udgøre ca. 2,5 % af den diffuse tilførsel fra andre kilder til 

søen. I oplandet til søen er der en række regnbetingede udløb og ukloakerede ejendomme, der ikke kan kvantifice-

res, men vil bidrage med tilførsel af kviksølv. Ud fra dette vurderer Miljøstyrelsen, at den beregnede tilførsel af kvik-

sølv fra virksomheden til den beskyttede sø ikke vil være væsentlig.    

Miljøstyrelsen vurderer, at mertilførslen af kvælstof til Roskilde Fjord, Ydre, fra den beregnede deposition på vand-

området fra den ansøgte brændselsomlægning er af en størrelsesorden ift. den eksisterende belastning til vandom-

rådet og målsætningen for kvælstof til vandområdet, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden og ej 

heller hindre målopfyldelse for vandområdet. 

Der er lavet et estimat på påvirkningen af Roskilde Fjord, Ydre, på baggrund af den estimerede overfladeafstrømmet 

mængde kvælstof, det ansøgte projekt vil medføre på arealerne omkring Topsoe A/S. Miljøstyrelsen vurderer på 

baggrund at den estimerede mængde kvælstof, der via overfladeafstrømning vil blive tilført til Roskilde Fjord Ydre 

ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i vandområdet og ej heller hindre vandområdet i at opnå målopfyldelse.  
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Bilag D 
  

Deposition til landområder 
 

Virksomheder 
J.nr. 2022-34808 
Ref. Anjro/bebha 
Den 15. juli 2022 

Vedr. ansøgning om etablering af LNG/LPG gaslager samt anvendelse af 
LNG/LPG/gasolie som brændsel til drift af produktionen 
 
I forbindelse med ovennævnte ansøgning, senest opdateret den 07.07.2022, har Topsøe A/S ud-
ført beregninger af deposition fra det ansøgte projekt. Beregningerne er udført ved brug af 
OML-modellen. 
 
Der er udført depositionsberegninger for følgende situationer: 

 Anvendelse af LNG/LPG i alle gasfyrede procesanlæg/kedelanlæg 
 Anvendelse af LNG/LPG i alle gasfyrede procesanlæg/kedelanlæg og gasolie i 3 kedelanlæg 

 
Beregningerne er udført på baggrund af Miljøstyrelsens brev herom af 25.05.2022.  
Beregningerne er herefter justeret flere gange, og oplysninger om de senest opdaterede bereg-
ninger fremgår nedenfor. 

 
Inddata og beregningsforudsætninger 
Metaller, kviksølv undtaget  
Depositionen er ikke nærmere vurderet, da en analyse af den gasolie, som der søges om at anvende, 
ikke indeholder metallerne i et indhold over detektionsgrænsen. Af analyseblanketten fremgår det, at 
der ikke er oplysninger om fund af spor af metallerne (i alt 17 inkl. Hg) i den undersøgte olie, jf.  
analyseblanket af 09.06.2022, fremsendt af Topsøe den 16.06.2022 
 
Depositionen er herudfra vurderet at være bagatelagtig til både natur- og vandområder. 
 
Kviksølv 
Ved beregningerne er det forudsat, at der er et indhold af kviksølv på 8 µg/kg olie, som oplyst i oven-
nævnte olieanalyseblanket af 09.06.2022. Time emissionen af kviksølv er bestemt på flg. måde:  
Emission = kg olie forbrugt/ h x 8 µg/kg olie.  
 
For LNG/LPG-gas er forudsat et kviksølvindhold på 5 ppb. Dette er omregnet til en emission ud fra 
gasforbruget pr. time (ved anvendelse af idealgasligningen). 
 
Ved depositionsberegningerne indgår alle anlæg, som fyres med gas/gasolie. 
 
Der er udført beregninger for kviksølv på 3 former – 2 gasformer [Hg(II) og Hg(0)] samt Hg på parti-
kelform [Hg(P)]. Der er anvendt en forudsætning om, at den samlede kviksølvemission fordeler sig 
med 60%/20%/20% som Hg(II)/Hg(0)/Hg(P) 1. 
 
Ved beregningerne er der anvendt udvaskningskoefficienter og tørdepositionshastigheder for Hg(0) 
og Hg(II) samt for partikler som anført i notat fra DCE 20142.  

                                                             
1 Data om fordeling fra afgørelse for Aalborg Portland, jf. miljøgodkendelse til medforbrænding af ikke-farligt affald på ovn 

85. Påbud om ændrede emissionsgrænseværdier og kontinuerlig måling af kviksølv på ovn 85 og ovn 87. 10. oktober 2012.  

 

2 Notat fra DCE af 28.01.2014 ”Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM”  
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Kvælstof (NOx) og svovl (SO2) 
Ved beregningerne indgår alle anlæg, som fyres med gas/gasolie. Der er ikke medtaget bidrag 
fra kilder til NOx/SO2, som ikke relaterer sig til anvendelse af brændsler (som fx NOx-dannelse i 
procesovne).  
 
For NOx er der anvendt udvaskningskoefficienter og tørdepositionshastigheder for NO2, som 
anført i notat3. Anvendelse af data for NO2 (frem for NO) sikrer konservative beregninger. 
For SO2 er der anvendt udvaskningskoefficient og tørdepositionshastighed som anført i notat2 
 
Udførte depositionsberegninger 
Følgende beregninger ligger til grund for vurderingerne: 

 For kviksølv:   Udført den 30.06.2022 og 03.07.2022 
 For NOx:   Udført den 03.07.2022 
 For svovl:  Udført den 14.06.2022 og 28.06.2022 

 
Beregningsresultater for terrestrisk natur 
I tabel 1 er angivet resultater for de højeste beregnede værdier i naturområder. 
 
Tabel 1 

Stof Fyring med 
LNG/LPG 1) 2) 

Fyring med 
LNG/LPG/gasolie 1) 2) 

Naturområde Tålegrænse 1) 

2) 
Kviksølv 
Hg(II) 
Hg(0) 
Hg(P) 
Sum 

 
13,0 
0,2 
0,2 
13,4 

 
10,5 
0,2 
0,3 
11,0 

 
Strandeng (mod NØ) 
Strandeng (mod NØ) 
Strandeng (mod NØ) 
Strandeng (mod NØ) 

 
 
 
 
680 

NOx 
Regnet som N 

0,73 
0,22 

0,77 
0,23 

Strandeng (mod NØ) 
Strandeng (mod NØ) 

 
30-40  

Svovl 0,051 0,084 Strandeng (75 m væk, 
70°) 

0,26 

1) Enhed er µg/m2/år for Hg og svovl.  

2) Enhed er kg/ha/år for kvælstof  
 
 
Ad Hg: 
Der er beregnet en maksimal deposition i en mindre del af strandengsområdet (nord for virk-
somheden) svarende til ca. 2% af tålegrænsen. For den øvrige del af strandengsområdet og an-
dre beskyttede naturområder, er depositionen mindre end 1% af tålegrænsen. 
 
Baggrundsdepositionen er på 5,7 ug/m2/år, jf. tabel 3.3 til rapport ”Kvantificering af miljøfarlige 
forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet” udarbejdet af DHI september 202. Bidra-
get fra det ansøgte projekt vil sammen med baggrundsdepositionen ikke give anledning til over-
skridelse af tålegrænsen. 
 
Ad kvælstof 
Der er beregnet en maksimal deposition i en mindre del af strandengsområdet (nord for virk-
somheden) svarende til ca. 2,5% af tålegrænsen. For den øvrige del af strandengsområdet og an-
dre beskyttede naturområder, er depositionen mindre end 1% af tålegrænsen. 
 
For N er baggrundsdepositionen 8,8 kg/ha/år for lokalområdet (ifølge Miljøportalen, jf. oplys-
ninger om samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser 2018-2020).  
 
Bidraget fra projektet vil sammen med baggrundsdepositionen ikke give anledning til overskri-
delse af tålegrænsen.  
 
Ad svovl 
Der er beregnet en deposition af svovl for terrestrisk natur, som ligger under 1% af afskærings-
kriteriet på 0,26 kg/ha/år. 

                                                             

 

3
 Notat fra DCE af 20.10.2020 ”Deposition fra fladekilder og lave punktkilder i relation til OML og VVM”  
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Forsuring af terrestriske økosystemer har tidligere været et problem, specielt i skove, som følge 
af historisk høje depositioner af svovl. Svovldepositionen er imidlertid reduceret kraftigt som 
følge af internationale aftaler. Målinger i luftprogrammet viser, at svovlkoncentrationen siden 
1989 er faldet meget betydeligt (Ellerman, 2015).  
 
På den baggrund vurderes det kun nødvendigt at vurdere effekten af svovludslip nærmere i de 
tilfælde, hvor der søges om en betydelig merudledning, fx i forbindelse med udvidelser af af-
faldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeanlæg o. lign. I langt de fleste virksomhedssager vil forsu-
ring ikke være et problem. Det vurderes også at være tilfældet i denne sag. 
 
 
Samlet set vurderes det, at det ansøgte projekt ikke kan være til skade for naturområdet, Na-
tura-2000, bilag IV-arter, rødlistearter og fugle. 
 




