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Afgørelse om at etablering af trailerplads ikke er VVM-pligtig 

 

Miljøstyrelsen har den 24. juni 2013 modtaget jeres anmeldelse via Frederikssund 

kommune om etablering af trailerplads. Der etableres et befæstet areal med 24 

trailerpladser og et nedgravet forsinkelsesbassin til overfladevand. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er 

truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 

15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 

i medfør af lov om planlægning. 

 

Af vedlagte screeningsskema fremgår, at trailerpladsen etableres omkring en sø, 

der er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, i henhold til hvilken der ikke må 

foretages permanente ændringer i tilstanden af søen. Endvidere er søen beskyttet 

som levested for stor vandsalamander, der er en beskyttet art efter bilag IV til 

habitatdirektivet.  

 

Det fremgår endvidere af screeningsskemaet, at det ikke vurderes, at 

trailerpladsen vil forårsage midlertidige eller permanente ændringer af søens 

tilstand, da den etableres uden for det beskyttede område, som omfatter søen og 

bredvegetationen. I anlægsfase sikres, at alle aktiviteter foregår udenfor det 

beskyttede område, og ved drift sikres, at eventuelt spild på og overfladevand fra 

pladsen ikke løber til søen. Der opsættes et hegn for at sikre, at der ikke spildes 

materialer til søen. Endvidere etableres en spunsvæg som afstivning omkring søen 

for at sikre, at søen beskyttes mod sammenstyrtning i forbindelse med 

gravearbejde til etablering af forsinkelsesbassin og tilhørende kloakanlæg. 

 

Desuden fremgår af screeningsskemaet, at det ikke vurderes, at trailerpladsen 

forringer den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet for bilag IV-arten 

stor vandsalamander. Tilstanden af selve søen vurderes ikke at blive ændret. 

Befæstelsen af arealet omkring søen vurderes ikke at udgøre en barriere for 

spredning af padderne til og fra vandhullet. Trafikken vurderes at være en yderst 

begrænset barriere, da kørslen er begrænset og med lav hastighed. Endvidere 
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anføres, at afstanden fra søen til det grønne bælte på volden, som vurderes at 

fungere som spredningskorridor, er ca. 6 m på det smalleste sted.  

 

Af Naturstyrelsens hjemmeside fremgår, at stor vandsalamander lever på land en 

stor del af året, mest i skove og haver. Den kan også findes i kældre, udhuse og 

lignende. Om foråret kommer den frem af vinterdvalen, hvorefter dyret vandrer 

den ned til vandhullerne. 

 

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 

ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. 

 

Sagens oplysninger 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 14 i nævnte bekendtgørelse: ”Ændringer 

eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller 

er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller 

udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”. Hovedparten af virksomhedens 

produktion er omfattet af bilag 1, punkt 6 b): Integrerede kemiske anlæg, dvs. 

anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som 

ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af 

uorganiske grundkemikalier”. Overfladevand fra virksomhedens 

produktionsarealer og fra trailerpladsen vil blive behandlet i samme filteranlæg og 

udledt samlet til recipient. Før screening af projektet kunne der ikke tages stilling 

til, om projektet kunne være til skade for miljøet (om det kunne ændre tilstanden 

af § 3 søen). 

 

Frederikssund Kommune har den 27. juni 2013 sendt kommentarer til projektet 

om nedenstående: 

 

Natur: Virksomheden skal redegøre for, at der ikke sker en 

påvirkning/tilstandsændring af § 3 søen. Endvidere nævnes, at det er oplyst 

virksomheden, at der ikke kan meddeles § 3 dispensation til flytning af søen ud 

fra  den tidligere sendte ansøgning. 

 

Byggeri: Trailerpladsen er ikke omfattet af byggeloven, hvis den fremtræder 

som en almindelig parkeringsplads for op til 20 autotrailere henstillet på 

pladsen i korte perioder på op til 7 dage. Pladsen skal overholde 

bestemmelserne i Lokalplan 23 og etableres i en afstand af 25 m fra syd og øst 

skel så beplantningsbæltet kan bibeholdes. Brand og beredskab skal høres med 

hensyn til brandfarligt oplag og redningsforhold. Etablering af 2330 m3 bassin i 

beton til overfladevand kræver byggetilladelse.  

 

Spildevand: Miljøstyrelsen er myndighed for udledning af overfladevand fra 

bassinet til Græse Å. 

 

Frederikssund Kommune har den 21. august 2013 oplyst, at virksomhedens 

redegørelse for påvirkning af sø ved etablering af trailerplads ser fornuftig ud. 

Kommunen har endvidere den 5. september 2013 oplyst, at også planerne om 

spunsning omkring søen ser o.k. ud. 
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Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 

på Natura 2000 områder eller konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 

1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet 

ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne 

påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller at kunne påvirke konkrete bilag IV 

arter. Begrundelse vedrørende bilag IV arter fremgår af ovenstående afsnit 

”Afgørelse”. 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 

for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 

gældende på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 

bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-

pligt. 

 

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 

påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 

grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk dags dato.  

  

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 

spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 

jf. planlovens §§ 58 og 59. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 

Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. 

Klagen skal være modtaget senest den 4. oktober 2013 inden kl. 16.00. 

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en 

udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 

opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 

modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

 

Kopi til: 

Frederikssund Kommune 

dn@dn.dk 

Eventuelle parter 

 

Bilag: Screeningsnotat 

 

 

    

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Berit B. Husballe 

72 54 43 23  

bebha@mst.dk  
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Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 

 

VVM Myndighed Miljøstyrelsen 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Etablering af trailerplads samt forsinkelsesbassin 

Navn og adresse på bygherre 
Haldor Topsøe A/S 

Heimdalsvej 4 - 6, 3600 Frederikssund 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Michala Møller, tlf. 22 75 48 79 

Projektets placering 
Linderupvej 2, 3600 Frederikssund 
Matrikel nr. 15a og 15aø 

Projektet berører følgende kommuner Frederikssund kommune 

Oversigtskort i målestok Se vedlagte bilag 1. 

Kortbilag i målestok  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 

 X   
VVM bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, 
som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for 
miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 

 
Ikke 
relevant 

Ja 
Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha:     0,35 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?:    X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3     3500 m
2
 belægning og 2800 m

3 
lukket forsinkelsesbassin under belægning. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:     Forsinkelsesbassin under belægning: -3 m 
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5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   

   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  

   
   Færdigvarer – type og mængde:  

 
 
 

 

   

Opbevaringen på trailerpladsen skal bestå af faste stoffer. Der er plads til 20 
trailere/containere. 

 
1) Lageret skal hovedsagelig opbevare færdigvarer fra K1, P4 og P3 og mellemvarer fra P4 
  

2) P2 skal hovedsagelig opbevare færdigvaren alumina 
 
Der kan maksimalt opbevares 450 tons i alt på trailerpladsen. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

 I anlægsfasen: 
 
 I driftsfasen: 

    

I anlægsfasen: Materialer til opførelse af bygning er ikke opgjort. Der skal anvendes filigran 
til forsinkelsesbassinet samt asfalt til belægningen. 

 
I driftsfasen: Ingen 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
 I anlægsfasen: 

 
 I driftsfasen: 

    
I anlægsfasen: Ikke opgjort 
 

I driftsfasen: Vand til rengøring af belægning (mængder er ikke opgjort) 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 

vandforsyningskapacitet:  
   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     

 Farligt affald: 
    
 Andet affald: 

   
 Spildevand: 

    

Anlægget genererer ikke farligt affald eller andet affald. Der vil genereres mere 
overfladevand til recipient grundet udvidelse af belægning. Dette ændrer ikke på 

sammensætningen af overfladevandet og udledningen på maksimalt 13 l/s til recipient 
fastholdes ved hjælp af det nye forsinkelsesbassin. Det forventes at det samlede areal for 
afvanding udgør ca. 3 ha. Bassinet på 2800 m

3
 er udlagt således, at det kan opmagasinere 

alt regnvand fra de 3 ha med et beregningsmæssigt overløbsinterval på 20 år, i forhold til 
antaget fremtidige klimaforhold og uden direkte overløb til fjorden (JL engineering). 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 

bestående ordninger: 
   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:    X 

Anlægsarbejderne vil medføre støj ved naboerne. Ved tilrettelæggelse af 
anlægsarbejderne vil Frederikssund Kommunes krav overholdes og de støjende aktiviteter 

vil forekomme i dagsperioden på hverdage i perioder af anlægsperioden. Der må forventes 
en vis støjpåvirkning ved naboerne under spunsningen. Dette bliver varslet 14 dage før det 
igangsættes. 

 
Støjkilder i driftsfasen vil være transport til og fra trailerpladsen. Transporten foregår 
mellem bygninger og vil være skærmet fra omgivelserne. Støjbidraget fra trailerkørslen 

medfører ikke overskridelse af vejledende grænseværdier for støj, hverken trailerkørslen 
som separat støjkilde eller det samlede støjbidrag fra hele virksomheden.  
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14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:    X 

Emissionerne fra entreprenørmaskiner og transport af materialer mv. vil på grund af 
anlæggets lille omfang være meget begrænset og vurderes derfor ikke at give anledning til 

væsentlig påvirkning af menneskers sundhed.  
 
I driftsfasen vil der ikke forekomme luftforurening da stofferne opbevares i lukkede trailere 

og lukkede UN godkendte emballager. Der er ingen håndtering på området. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:    X 

Driften af trailerpladsen medfører ikke vibrationsgener, idet der tages højde for dette ved 
projekteringen af trailerpladsen. 

 
Der vil forekomme vibrationer under spunsningen i anlægsfasen. Det vil kun foregå i 
dagtiden og kun i en begrænset periode. Spunsningen vil blive varslet 14 dage før det 

igangsættes. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:    X 
Der forekommer ingen støvgener da stofferne opbevares i lukkede trailere og lukkede UN 
godkendte emballager. Der er ingen håndtering på området. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:     X 
Der forekommer ingen lugtgener da stofferne opbevares i lukkede trailere og lukkede UN 
godkendte emballager. Der er ingen håndtering på området. 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:     X 
Trailerpladsen vil ikke medføre lysgener, da den placeres bag en vold på eksisterende 

fabriksområde. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:     X Trailerpladsen vil ikke udgøre en særlig risiko for uheld. 

Anlæggets placering      

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

   X Trailerpladsen anlægges på fabriksområdet. Området er udlagt til erhvervsområde. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  

   X 
Hele fabriksområdet er omfattet af Frederikssund Kommunes Lokalplan nr. 23 – 
Erhvervsområde ved Linderupvej/Heimdalsvej, vedtaget i 1993. Pladsen etableres i en 
afstand af 25 m fra syd og øst skel så beplantningsbæltet kan bibeholdes. 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:     X 
Trailerpladsen anlægges på fabriksområdet, som er udlagt til erhvervsområde (E 1.1.) i 
henhold til kommuneplantillæg nr. 016, tillæg til Frederikssund kommuneplan 2009-2021, 

vedtaget 24.02.2010.  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 

lokalplaner: 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  

   X  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:    X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:  X   

Fabriksområdet, og dermed trailerpladsen, er placeret indenfor kystnærhedszonen 

(Danmarks miljøportal, arealinformation). Trailerpladsen placeres længst væk og bag 
eksisterende bygninger. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:     X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  

   X  
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29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:     X  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 

      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 

   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
       

 Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

   

 

 
 
X 

 
 

Arealudlæg til trailerpladsen omfatter ikke fredede områder eller Natura 2000-områder 
(Danmarks miljøportal, arealinformation). Pladsen etableres i en afstand af 450 m fra 

Roskilde fjord der er omfattet af Natura 2000 og strandengen der er en beskyttet naturtype. 
Aktiviteter på pladsen vurderes ikke til at kunne påvirke områderne. 
 

Trailerpladsen etableres omkring en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det 
vurderes ikke at trailerpladsen vil forårsage midlertidige eller permanente ændringer af 
søens tilstand, da den etableres uden for det beskyttede område som omfatter søen og 

bredvegetationen. 
 
I anlægsfasen markeres afgrænsningen af det beskyttede område tydeligt, for at sikre, at 

kørsel, afsætning og oplagring af materialer foregår uden for det beskyttede område. Der 
opsættes et hegn, for at sikre, at der ikke spildes materialer fra anlægsarbejdet til søen. 
Der etableres derudover en spunsvæg som afstivning omkring søen for at sikre at søen 

beskyttes mod sammenstyrtning i forbindelse med gravearbejdet til etablering af 
forsinkelsesbassin og tilhørende kloakanlæg.  
 

I driftsfasen begrænses kørslen til det asfalterede areal. Pladsen udformes, således evt. 
spild af olie og kemikalier ikke løber til søen. Regnvand fra trailerpladsen afledes til 
nyetableret bassin og derefter til Græse å. Der er mulighed for afspærring inden udledning 

til recipient. 
 
Søen er beskyttet som levested for stor vandsalamander. Det vurderes ikke at 

trailerpladsen forringer den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet. Som 
beskrevet ovenfor vurderes etableringen af trailerpladsen ikke at ændre tilstanden af selve 
søen. 

 
Befæstningen af arealet omkring søen vurderes ikke at udgøre en barriere for paddernes 
spredning til og fra vandhullet. Trafikken vurderes til at være en yderst begrænset barriere 

da kørslen vil være begrænset og med lav hastighed. Desuden vil afstanden fra søen til det 
grønne bælte på volden, som vurderes at fungere som spredningskorridor, være ca. 6 m på 
det smalleste sted. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 

      Overfladevand:     
      
      Grundvand: 

   
      Naturområder: 
 

      Boligområder (støj/lys og Luft): 

   

 

 
 
X 

 
 

Afvandingen fra trailerpladsen ændrer ikke på den nuværende sammensætning af 
overfladevandet eller på udledningen til recipient som fastholdes på maksimalt 13 l/s.  

 
Trailerpladsen påvirker ikke grundvand eller naturområder. 
 

Støjbidraget medfører ikke overskridelser af nuværende grænseværdier for støj i 
nærliggende boligområder. Der vil ikke være lysgener eller emission til luft fra 
trailerpladsen. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:  X   Fabriksområdet er placeret i et erhvervsområde, men tæt på boligområder. 
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33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 

 
      Kulturelle landskabstræk: 
 

      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 

 
      Geologiske landskabstræk: 

   

 
 
X 

 
 

Arealudlæg til trailerpladsen omfatter ikke landskabeligt værdifulde områder eller 
geologiske/kulturhistoriske interesseområder i henhold til Frederikssund kommuneplan 

2009-2021samt tillæg nr. 016. 
Arealudlægget omfatter ligeledes ikke nationale geologiske interesseområder. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  

   X  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

   X  

36. Er der andre kumulative forhold?    X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:      

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:      

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 

kommunen/MC’s område: 
   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:    X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 

    
      Enkeltvis: 
 

      Eller samlet: 

   X  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:    X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:    X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 

 
      Varig: 
 

      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
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Konklusion      

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 

   X Jf. ovenstående kommentarer og vurderinger. 

 
 

 
Dato:_6. september 2013__________________ Sagsbehandler:_Berit B. Husballe__________________________________________ 
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