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1. INDLEDNING 
 
 
Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af mellemva-
rer, i en ny produktionsbygning (P6). Mellemvarerne skal indgå i produktio-
nen af katalysatorer, og erstatte indkøb af mellemvarer fra eksterne leve-
randører. 
 
Det drejer sig om fremstilling af 3 uorganiske produkter baserede på alumi-
nium- og siliciumforbindelser. Ingen af produkterne er mærkningspligtige. 
De 3 produkter anvendes i virksomhedens katalysatorproduktion. 
 
Som biprodukt fremstilles natriumnitrat. Natriumnitrat sælges til brug som 
gødning og som råvare til produktion af anlæg til solenergi. 
 

 Egen fremstilling af mellemvarerne medfører bedre egenskaber i de færdige 
katalysatorer og større leveringssikkerhed.  

 Virksomhedens produktion udgør i dag i alt ca. 70.000 tons forskellige typer 
katalysatorer, alumina og kaliumnitrat. Den nye produktionslinie vil ikke 
medføre en øget katalysatorproduktion. 

Virksomheden blev etableret på ejendommen i 1958. Virksomhedens miljø-
forhold har siden 1974, hvor miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft, været re-
guleret af en række delgodkendelser meddelt af Hovedstadsrådet eller Fre-
deriksborg Amt. Disse blev i 1998 erstattet af en samlet godkendelse, som 
amtet meddelte den 12. maj 1998. Godkendelsen blev anket af naboer til 
virksomheden men stadfæstet af Miljøstyrelsen den 4. februar 1999. 

Den 1. lovpligtige revurdering af miljøgodkendelsen blev udført i 2009. De 
reviderede vilkår blev meddelt den 15. december 2009. 

Det nye anlæg vil fungere efter de samme proces- og anlægsmæssige prin-
cipper og ud fra råvarer som er ens med, eller tilsvarende de produkter, der 
allerede anvendes i eksisterende produktioner på fabrikken. Produktionen 
vil være i døgndrift 7 dage om ugen. Der vil være ca. 35 ansatte tilknyttet 
anlægget.  
 
Til det nye anlæg har Haldor Topsøe A/S planlagt at opføre en ny produkti-
onsbygning P6. Bygningen placeres i den sydvestlige del af fabriksarealet 
og vil ligne øvrige fabriksbygninger af nyere dato på området. Byggeriet 
forventes påbegyndt i 1. kvartal 2012, mens produktionen forventes idriftsat 
primo 2014. Anlægget forsynes med eget dampproduktion, men øvrige for-
syninger er koblede på de eksisterende anlæg. Afledning af proces- og 
regnvand vil ligeledes ske via de eksisterende anlæg.  
 
Flydende råvarer modtages fra tankvogne og opbevares i lagertanke place-
ret i betongrav. Produkterne transporteres til lager på Linderupvej eller til 
det eksterne lager på Centervej. Biproduktet natriumnitrat opbevares på en 
trailer, som køres væk dagligt. Oplagring og transport foregår på befæstede 
områder. 
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Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsens1 § 5. I forbindelse med 
ansøgningen er der i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgø-
relsen fremsendt sikkerhedsrapport, som omhandler det nye fabriksanlæg.  
 
Miljøstyrelsen Roskilde har vurderet, at udvidelse af virksomheden med det 
nye fabriksafsnit er omfattet af VVM - bekendtgørelsens punkt 39 ”Enhver 
ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en 
sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelvær-
dier, der er fastsat i dette bilag”. 
 
Miljøstyrelsen har derfor i overensstemmelse med reglerne om VVM udar-
bejdet et kommuneplantillæg med tilhørende VVM - redegørelse, som er i 
offentlig høring frem til den 27. september 2011. Samtidigt hermed offent-
liggøres nærværende forslag til miljøgodkendelse. 
 
Godkendelsen er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse, senest revi-
deret i december 2009. Vilkår i denne godkendelse, som omhandler hele 
virksomhedens miljøforhold vil herefter også gælde for den nye produktion 
og skal revurderes samtidigt med disse vilkår. De vilkår i nærværende god-
kendelse, som er specifikke for dette anlæg skal først tages op til revurde-
ring, når der er gået 8 år fra meddelelsesdatoen. 
 
Godkendelsen omfatter alle miljømæssige forhold, som defineret i kapitel 5 i 
Miljøbeskyttelsesloven, i Godkendelsesbekendtgørelsen og Risikobekendt-
gørelsen. Godkendelsen omfatter såvel overjordiske som underjordiske 
anlæg. 

 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag A, ansøgning om miljøgodken-
delse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af et nyt anlæg til frem-
stilling af mellemvarer i en ny produktionsbygning (P6) på virksomheden 
Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2 i Frederikssund.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i Miljøbeskyttelseslo-
ven. Godkendelsen er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse, der er 
senest revideret den 15. december 2009. De vilkår i denne godkendelse, 
der regulerer virksomhedens generelle miljøforhold og som herefter også 
gælder for den nye produktion er specifikt angivet under de vilkårsafsnit, de 
reguleringsmæssigt hører til. En komplet liste over disse vilkår er ordret 
gengivet i Bilag C.  
 
Kun vilkår/forhold, der er specifikt knyttede til den nye produktion er under-
lagt en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra godkendelsens dato. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
 
Generelle forhold 
 
1. Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
 
Indretning og drift 
 
2. Vilkår 1 - 5, 7- 8, samt 11 – 12 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. decem-

ber 2009 gælder herefter for hele virksomheden inklusive den nye pro-
duktion i bygning P6. 

 
3. Al procesluft fra produktionsanlægget skal være tilsluttet den nye skor-

sten A_P6. Der må derudover kun forekomme afkast fra energianlæg-
gene, trykudligningsrør fra skrubber samt afkast fra komfortventilation. 

 
4. Detailprojekt for indretning af produktionslokaler og udendørstankanlæg 

med angivelse af placeringen af de forskellige installationer og appara-
tur, herunder filteranlæg, skrubbere og afkast skal være sendt til Miljø-
styrelsen, før etablering af det pågældende anlæg eller installation på-
begyndes. 

 
 Hvis afkastforholdene er ændrede i forhold til ansøgningen, skal 
 materialet desuden indeholde dokumentation i form af sprednings
 beregninger ved hjælp af OML- Multi modellen for korrekt dimensione-
 ring af den nye skorsten A_P6 samt fornyede støjberegninger foretaget 
 efter Miljøstyrelsens anvisninger. 
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Luftforurening 
 

Lugt 
 

5. Vilkår 13 - 16 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 
herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
Metalstøv 

 
6. Vilkår 18 og 19 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 

herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
Støv i øvrigt 
 
7. Vilkår 20 og 21 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 

herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
Ammoniak 
 
8. Vilkår 23 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder heref-

ter også for de 2 ammoniakskrubberanlæg i bygning P6. Forslag til 
egenkontrol for skrubberne skal sendes til Miljøstyrelsen senest 1 må-
ned før idriftsættelse af anlæggene.  

 
 Dokumentation for skrubbernes overholdelse af renseeffektivitetskravet 
 skal sendes til Miljøstyrelsen senest 6 måneder fra idriftsættelse af an
 læggene. 
 
9. Vilkår 24 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder heref-

ter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning P6. 
 
NOx/NO2
 
10. Timemiddelemissionen af NOx i afkast A_P6 må ikke overstige 60 

mg/Nm3. 
 
11. Vilkår 27 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder heref-

ter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning P6. 
 
Emissionsmålinger 
 
12. Virksomhedens egenkontrol- og registreringsprogram fastsat ved vilkår 

31 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 udvides herefter til 
derudover at omfatte kontinuerlig måling af total-støv, samt halvårlige 
præstationsmålinger af total-støv, NOx/NO2, NH3 og Aluminium i afkast 
A_P6. 

 

 8 



13. Vilkår 32 - 34 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 
herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
Energianlæg 
 
14. Vilkår 36 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder heref-

ter for hele virksomheden inklusive de fyringsanlæg, der er tilknyttet den 
nye produktion i bygning P6. 

 
15. Dokumentation for at vilkår 14 er overholdt skal foreligge senest 6 må-

neder fra idriftsættelse af det enkelte anlæg. Kontrollen skal gentages, 
når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog maks. én gang årligt. 

 
 
Støj 
 
16. Vilkår 40, samt 42 - 47 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 

gælder herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i 
bygning P6. 

 
17. Bidraget fra den nye produktion i bygning P6 til det ækvivalente korrige-

rede støjniveau i boligområderne uden for virksomhedens skel må i 
tidsperioden kl. 22 – 06 ikke overstige 20 dB(A). Vilkåret gælder alle 
ugens dage.  

 
18. Overholdelse af vilkår 17 skal 1. gang kontrolleres ved at virksomheden 

senest 3 måneder fra kommerciel idriftsættelse af anlægget lader et ak-
krediteret støjfirma eller firma godkendt af Miljøstyrelsen foretage kilde-
bestemmelser samt beregning af støjbidraget i omgivelserne fra den 
nye produktion efter retningslinjerne i vilkår 46 i Miljøstyrelsens afgørel-
se af 15. december 2009. Derefter skal kontrollen blot indgå i egenkon-
trollen anført i Miljøstyrelsens vilkår 46 fra 15. december 2009. 

 
 

Lavfrekvent støj og infralyd  
 
19. Vilkår 48 - 50 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 

herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
 
Spildevand og overfladevand 
 
20. Regnvand fra befæstede arealer tilknyttede den nye bygning P6 skal 

tilsluttes virksomhedens eksisterende regnvandssystem og være indret-
tet efter de samme principper, som det eksisterende system, dvs. med 
mulighed for afspærring af sektioner ved eventuelt uheld eller spild, og 
opsamling af evt. forurenet vand.  
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Projektet for bortledning af overfladevand skal forelægges for Miljøsty-
relsen for accept mindst 2 måneder før anlægsarbejderne påbegyndes. 
 

21. Vilkår 51 – 58 og 60 - 63 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 
2009 gælder herefter for hele virksomheden inklusive den nye produkti-
on i bygning P6. 

 
 

Affald 
 
22. Vilkår 64 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder heref-

ter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning P6. 
  
 
Jord og grundvand 
 
23. Etablering og drift af bygning P6 og de dertil knyttede arealer må ikke 

give anledning til spredning af den konstaterede nikkelforurening under 
og omkring bygning P1/P5. Dokumentation herfor skal være accepteret 
af Miljøstyrelsen, før byggearbejderne sættes i gang og eventuelle for-
anstaltninger, der skal forhindre spredning af nikkelforureningen skal 
forud for iværksættelse være accepterede af Miljøstyrelsen. 

 
Forholdene skal herefter kontrolleres senest 6 måneder fra færdiggørel-
se af byggeriet. Kontrolproceduren skal aftales på forhånd med Miljøsty-
relsen og afrapportering af resultater skal være Miljøstyrelsen i hænde 
senest 1 måned efter, at kontrollen er udført. 

 
24. Vilkår 65 og 66 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 

herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
25. Vilkår 69 – 77 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 

herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
 
Indberetning 
 
26. Vilkår 87 og 89 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder 

herefter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning 
P6. 

 
 
Ophør 
27. Vilkår 90 i Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2009 gælder heref-

ter for hele virksomheden inklusive den nye produktion i bygning P6. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER  

3.1 Begrundelse for afgørelse  
 
Haldor Topsøe har sendt en ansøgning med en miljøteknisk beskrivelse af 
den nye produktion, som kan ses i bilag 1. Virksomheden har i ansøgningen 
beskrevet den forurening, der kan dannes ved den ansøgte produktion og 
de foranstaltninger, der vil blive tage i brug til at forebygge og begrænse 
denne. Virksomheden har desuden gjort rede for valg af teknologi og doku-
menteret, at der taget udgangspunkt i de bedst tilgængelige teknikker, be-
skrevet i de BREF noter, der er relevante for denne type produktion. 
 
Herudover har virksomheden ladet foretage støjberegninger for den nye 
bygning og aktiviteter, og af støjforholdene på virksomheden, efter at projek-
tet er gennemført, som kan ses i bilag B. 
 
Virksomheden grænser op til Roskilde Fjord, som er et Natura 2000 områ-
de. Der er derfor foretaget en konkret vurdering af den nye produktions 
eventuelle konsekvenser for udpegningsgrundlaget for området. Vurderin-
gen er gennemført som led i VVM processen og fremgår af kommuneplantil-
læggets VVM redegørelse, der er offentliggjort sammen med godkendelses-
forslaget. 
 
Virksomheden har derved vist, at den har truffet de nødvendige og tidssva-
rende foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra den 
nye produktion og at virksomheden indrettet og drevet som beskrevet, og 
under nærmere fastsatte vilkår, ikke vil påføre forurening i omgivelserne, 
som er uforenelig med de eksisterende forhold. 
 
Miljøstyrelsens vurdering af de enkelte miljøforhold fremgår af nedenståen-
de afsnit. 

 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Området er omfattet af Frederikssund Kommunes lokalplan nr. 23 og er 
udlagt til erhvervsformål som bl.a. industri, håndværk og lagervirksomhed. 
 
Øst for fabriksarealet ligger boligområdet ved Frejasvej (Grundejerforenin-
gen Klinteparken). Mod syd ligger Haldor Topsøe A/S’s administrationsbyg-
ning Islebjerggård, og syd herfor en række etageboliger.  
 
Mod sydvest ligger parcelhusområdet Asgård. Mellem fabriksområdet og 
Asgård mod vest er der en skrænt med tæt, høj beplantning. Fabrikken lig-
ger således ca. 10 m lavere end boligområdet. Mod nordvest ligger virk-
somheden Topsil A/S.  
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Den nye bygning P6 placeres på den sydvestlige del af fabriksområdet. 
Bygningen vil ligge syd for P5 og parallelt med bygning P3. Bygning P6’s 
placering på fabriksarealet er vist i nedenstående figur 1. 
 
 

 
 
 
Afstanden fra den nye bygning P6 til de nærmeste boliger er ca. 150 m. 
 
Adgangen til såvel Topsøe som Topsil sker i overensstemmelse med lokal-
planen for området, via Linderupvej. Herudover er der separat adgang for 
personbiler via Heimdalsvej. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
 
Fabrikken har en samlet miljøgodkendelse, der sidst blev revideret i 2009. 
Hele virksomhedens miljøforhold, herunder luftforurening, støj, jord og 
grundvand, samt risikoforhold blev gennemgået og vilkårene blev revideret. 
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En oversigt over de nugældende vilkår for virksomhedens miljøgodkendelse 
findes sammenstillet i bilag C.  
 
Den nye produktion svarer til de allerede eksisterende produktioner på fa-
brikken og den nye bygning opføres og indrettes på samme måde som de 
eksisterende bygninger på virksomheden. Den nye produktion adskiller sig 
således ikke væsentligt fra de øvrige produktionslinier. Forureningen fra den 
nye produktion kan derfor reguleres via de allerede eksisterede vilkår. Den 
nye produktion godkendes derfor ved tillæg til den gældende miljøgodken-
delse, og vilkårene herfor vil fremover også gælde for denne nye produkti-
on. Kun de specifikke miljøforhold ved produktionen vilkårsreguleres sær-
skilt. 
 
Produktionen er ansøgt som permanent. Tillægsgodkendelsen omfatter 
således kun den ansøgte produktionslinie og tilknyttede energianlæg mm. i 
bygning P6 uden nogen form for tidsmæssig begrænsning.  
 
Godkendelsen bortfalder imidlertid, hvis etableringen ikke er startet inden 2 
år fra godkendelsens dato. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Den nye produktionsbygning P6 får et bebygget areal på ca. 3.200 
m2. Bygningen bliver 80 m lang og 40 m bred. Bygningshøjden plan-
lægges til ca. 11 m, ca. samme højde som nabobygningen. 
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Luftstrømme fra procesanlæggene vil blive samlet sammen til afkast via en 
fælles skorsten (A_P6) med en højde på 20 m over terræn. 
 
Udendørs råvaretanke placeres i tankgrav. Natriumnitrat opbevares ligele-
des udendørs direkte på en overdækket trailer. De udendørs arealer udfø-
res med tæt belægning og afvanding til virksomhedens overfladevandsbe-
handlingsanlæg. 
 
Der anvendes råvarer, der i forvejen indgår i produktioner på katalysatorfa-
brikken, som blandt andet vandige opløsninger af natriumhydroxid, salpe-
tersyre og alkali-aluminat. Der er kun mindre forskelle i råvareforbruget til de 
tre produktioner. 
 
Produkterne vil blive produceret i separate kampagner, og kan dermed ikke 
fremstilles samtidig på anlægget.  
 
Produktionen omfatter i hovedtræk blanding, fældning, krystallisering og 
filtrering af vandige opløsninger, hvorefter produktet tørres og brændes i 
rotérovn. For en mere detaljeret beskrivelse af forløbet og af de enkelte an-
læg henvises til bilag A. Til krystallisering anvendes der damp til opvarm-
ning og kølevand til køling. Filtratet genanvendes i produktionen. 
 
Krystallerne vaskes, og vaskevandet strippes for ammoniak, som efterføl-
gende opsamles i en skrubber med vand, der er tilsat salpetersyre. Væsken 
anvendes til fremstilling af biproduktet natriumnitrat. 
 
Filterkagen tørres i et tørreanlæg, som opvarmes med naturgas. Tørreluften 
filtreres i et posefilter, inden det udledes til det fri via skorsten A_P6. 
 
Det tørrede produkt kalcineres/brændes i en rotérovn. Opvarmningen sker 
med naturgas. Røggassen fra brændingen indeholder ammoniak, og den 
ledes derfor også til en skrubber, som vasker ammoniak ud af røggassen, 
inden den ledes til skorsten A-P6. 
 
Det færdige produkt sigtes for at få et ensartet produkt, og pakkes i bigbags. 
 
De vandige opløsninger, der opsamles fra stripperen eller fra vask af pro-
dukterne, tilsættes natronlud, og sendes til et inddampningsanlæg. Vandet, 
der kondenserer i inddampningsprocessen, bruges som vaskevand på filte-
ret. Damp til inddampningen bliver genereret af dampkedler.  
 
Den inddampede natriumnitratopløsning ledes til en krystallisator. Krystal-
lerne centrifugeres og tørres i et varmlufttørreanlæg. Herefter pakkes natri-
umnitrat-produktet i bigbags som stilles udendørs på en trailer, der dagligt 
køres væk. 
  
Hjælpeanlæg  
Der er til produktionen knyttet en række forsyninger og hjælpeanlæg.  
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Der produceres damp til produktionen i 2 dampkedler, hver med en sam-
menlagt indfyret effekt på 4 MW. Anlægget er forsynet med low NOx bræn-
dere. 
  
Kølevand 
Køling forsynes fra et køletårn, og herefter varmeveksles produktionsudsty-
ret med det kolde kølevand, som recirkulerer over køletårnet.   
 
Varmeanlæg  
Til opvarmning af kontorer og produktionsafsnit, vil der blive installeret et 
naturgasfyr på 100 kW. 
 
Der er i den gældende godkendelse fastsat krav om tæt belægning på kø-
rearealer, udendørs pladser samt indendørs gulvarealer, hvor der forekom-
mer håndtering af kemikalier, og om minimum højde for afkast og skorstene 
samt om indretning af tankgrave mv. Disse krav vil fremover også gælde for 
de nye produktionsarealer og – bygning. 
 
Der stilles krav specifikt til projektet, om at al procesluft skal afkastes samlet 
via den nye skorsten. 
 
Eftersom den nye produktionslinie endnu ikke er færdigprojekteret, stilles 
der vilkår om, at virksomheden inden produktionslokalerne, tankgravene 
filtre og afkast installeres skal have indsendt detailprojekt herfor til Miljøsty-
relsens vurdering. Giver detailprojekteringen anledning til ændringer af væ-
sentlig karakter, skal virksomheden samtidigt indsende dokumentation i 
form af fornyede sprednings- og/eller støjberegninger. 
 
 
3.2.4 Luftforurening 
 
Procesanlæg 
Katalysatorfabrikken har 7 væsentlige procesafkast. Herfra udledes bl.a. 
metalholdigt støv (aluminium samt en række tungmetaller), NOx og ammo-
niak. 
 
Katalysatorfabrikkens emissioner til luften er regulerede via miljøgodkendel-
sen. Der er fastsat stofspecifikke emissionskrav og krav om maksimalt bi-
drag til stof-koncentrationen i omgivelserne (B-værdier) iht. anbefalingerne i 
Miljø-styrelsens vejledninger. 
 
Virksomheden har igennem en årrække installeret nye og bedre filtre samt 
skrubbere og denox-anlæg for reduktion af emissionerne. Afkastene er un-
derlagt egenkontrol med kontinuerlige målinger for støv, ammoniak og NOx. 
Alle kontinuerlige målere er underlagt fabrikkens systematiske vedligehol-
delsesprogram. 
 
Egenkontrolmålingerne har over en årrække vist, at katalysatorfabrikkens 
emissioner generelt ligger indenfor et snævert interval, under de fastsatte 
grænseværdier. 
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Fra den nye bygning P6 vil der ligeledes blive udledt støv med indhold af 
aluminium og ammoniak samt NOX fra forbrændingsprocesser.  
 
Støv:  
Ved af- og pålæsning, transport og håndtering af faste råvarer vil der være 
lokal afsugning indeholdende støv. Og i produktionsforløbet vil afkastluften 
fra procesventilation fra tørring og pakning indeholde støv.  
 
Afkastluften renses i posefiltre med en maksimal emission på 5 mg/Nm3, 
inden det udledes via skorstenen A-P6. Der opsættes støvvagter efter pose-
filtre, og udstyr til kontinuerlig måling af støv i afkast A-P6. 
 
Støv fra posefilteret bliver efterfølgende genbrugt.  
 
Det meste af støvet er inert. Kun støv fra fremstilling af en af mellemvarerne 
indeholder aluminium. Emissionskoncentrationen for Al forventes at ligge på 
maksimalt 0,8 mg/Nm3. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi er på 5 
mg/Nm3 

  
Der er i gældende miljøgodkendelse fastsat emissionskrav til såvel alumini-
um som støv i øvrigt, som følger anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejlednin-
ger. Disse vilkår vil fremover også gælde for afkast fra den nye produktion. 
 
Emissionerne fra den nye produktion, indrettet og drevet som beskrevet i 
ansøgningen, vil ligge langt under kravværdierne, jf. vilkår 18 og 20 i bilag 
C. 
 
Anvendelse af posefiltre til den her type støvemission er i overensstemmel-
se med anbefalingerne i EU’s tværgående BREF-dokument vedrørende 
rensningsforanstaltninger i den kemiske industri.  
 
Ammoniak: 
Vaskevandet fra filtrering bliver regenereret i et stripper/skrubbersystem og 
overskydende ammoniak bliver genanvendt.  
 
Ammoniakstripperen er et lukket system. Der er dog trykudligning til omgi-
velserne for at undgå overtryk/undertryk ved temperaturforskelle i anlægget, 
f. eks. ved opstart eller nedlukning. Trykudligningen vil ske via skrubber 1 
og trykudligningsrøret føres 1 m over tag. Udledningen af ammoniakdampe 
til omgivelserne i situationer med overtryk i anlægget vil være ubetydelig på 
grund af den sure skrubber 1.  
 
Stripper/skrubbersystemet pH overvåges, for at sikre en tilstrækkelig høj pH 
i stripperen og lav i skrubberen. Kommer pH’en uden for de fastsatte græn-
ser afgives alarm og fødestrømmen til systemet vil stoppe og der vil dermed 
ikke blive tilført mere NH3 til systemet. Når pH igen er inden for grænserne 
kan fødestrømmen genstartes.  
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Også procesluften efter brænding indeholder ammoniak. Der frigives under 
brænding maksimalt 30 kg ammoniak/h. Ammoniakken og røggassen føres 
til skrubber 2, hvor der vaskes modstrøms med salpetersyre, så ammoniak-
ken genanvendes og vanddampen efterfølgende kondenseres. pH må-
ling/overvågning sikrer at vaskevandet hele tiden er svagt surt. Afkastet fra 
skrubber 2 ledes til det fri via A-P6 
 
Der er i gældende miljøgodkendelse fastsat emissionskrav til såvel alumini-
um som støv i øvrigt, som følger anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejlednin-
ger. Disse vilkår vil fremover også gælde for afkast fra den nye produktion. 
 
Emissionerne fra den nye produktion, indrettet og drevet som beskrevet i 
ansøgningen, vil ligge langt under kravværdierne, jf. vilkår 18 og 20 i bilag 
C. 
 
Anvendelse af skrubbere til rensning for ammoniak er i overensstemmelse 
med anbefalingerne i EU’s tværgående BREF-dokument vedrørende rens-
ningsforanstaltninger i den kemiske industri.  
 
Der er i gældende miljøgodkendelse fastsat renseeffektivitetskrav til ammo-
niakskrubbere, som følger anbefalingerne i BREF-dokumentet. Disse krav, 
jf. vilkår 23 i Bilag C skal også gælde de 2 ammoniakskrubbere, der installe-
res ved den nye produktion. Der stilles vilkår herom i tillægsgodkendelsen, 
samt vilkår om, at skrubbernes overholdelse af kravet dokumenteres senest 
6 måneder fra idriftsættelse af anlæggene. 
 
NOx: 
NOx emissionen stammer udelukkende fra naturgasbrændere i 
energianlæg og fra de naturgasopvarmede tørring- og brændingsanlæg. 
Afkastluften udledes via skorstenen A-P6. 
 
NOx i røggasser, som udnyttes direkte i processer er omfattet af luftvejled-
ningens anbefalinger og grænseværdier gældende for udledninger fra indu-
strielle processer. Den aktuelle vejledende grænseværdi ligger på 400 
mg/Nm3. 
 
Fastlæggelse af skorstenshøjder og beregninger af luftforurening - bidrag til 
koncentrationer i omgivelserne, immissionskoncentrationer - er udført med 
OML-modellen.  
 
For alle afkast er NOx den dimensionerende faktor, hvilket skyldes virksom-
hedens øvrige NOx emissioner. Skorstenshøjden for A-P6, dampkedler og 
naturgasfyr er beregnet til hhv. 20, 15 og 13 m. 
 
P6’s bidrag til immissionen og den fremtidige forventede immissions bidrag 
fra virksomhedens samlede udledning efter udbygning med P6 ses i neden-
stående tabel.  
 
I alle tilfælde ligger den samlede immission efter udbygning med P6 væ-
sentlig godt under B-værdierne for de pågældende stoffer og de krav der er 
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stillet i virksomhedens nugældende miljøgodkendelse, og som fremover 
også vil gælde for denne produktion. 
 
 
 Immission 

µg/m3

 Støv Aluminium NOx

Ny fabrik P6 3 0,4 23 
Katalysatorfabrikken 
med P6 

19 1 93 

B-værdi 80 10 125 
 
 
Spredningsberegningerne foretaget med udgangspunkt i den aktuelle 
skorstenshøjde viser, at den maksimalt tilladelige koncentration i skorstenen 
A_P6 skal ligge på maks. 60 mg/Nm3, for at skorstenen selv skal kunne 
overholde B-værdien for NO2. dette fastsættes som vilkår i 
tillægsgodkendelsen.  
 
Egenkontrollen med virksomhedens emissioner er i stort omfang baseret på 
kontinuerlig overvågning af støv- og NOx – emissionen, suppleret med en-
kelte præstationsmålinger udført som parallelkontrol. Hvert 2. år udføres 
præstationskontrollen akkrediteret. 

Der er endvidere stillet krav til at eget udstyr, der anvendes til egenkontrol-
len, er kalibreret og vedligeholdt forskriftsmæssigt. 

Disse krav vil fremover også omfatte emissionerne i afkast A_P6 fra den 
nye produktion. 
 
Energianlæg 
Røggassen fra 100 kW naturgasfyr og 2 stk. 2 MW dampkedler indeholder 
NOx, som reguleres i henhold til luftvejledningens kapitel 6 vedr. energian-
læg. I henhold til denne samt vilkårene i den gældende miljøgodkendelse er 
kravet til emissionen af NOx på 65 mg NOx som NO2/Nm3 ved 10 % O2. Der 
anvendes low NOx brændere i samtlige energianlæg. 
 
Røggassen fra fyr og dampkedelanlægget afledes til hver sit afkast. Dimen-
sionering af afkastene er foretaget ud fra den maksimalt tilladelige emissi-
onsgrænseværdi i henhold til Luftvejledningen - 65 mg/Nm³ ved 10 % O2.   
 
Gældende krav til virksomhedens øvrige energianlæg, jf. vilkår 36 i Bilag C 
vil herefter også gælde for ovennævnte nye anlæg. Der stilles derudover 
krav om, at virksomhedens dokumenterer overholdelsen af emissionskra-
vene for energianlæggene (dampkedlerne) senest 6 måneder efter idriftsæt-
telse af anlæggene. Kontrollen skal gentages, når tilsynsmyndigheden fin-
der det nødvendigt, dog maks. 1 gang om året. 
 
 

 18 



3.2.5 Lugt 
 
Der vil ikke være emissioner af lugtstoffer fra afkastene, og der vil heller 
ikke findes diffuse kilder.  
 
Der har i perioder kunnet konstateres en syrlig lugt fra den eksisterende 
katalysatorfabrik. Den syrlige lugt vurderedes til at stamme fra svovlforbin-
delser i skorstenen ved fjorden. Dette forhold er nu ophørt, idet rensnings-
system er siden hen blevet optimeret. Der vil ikke være emissioner af denne 
type fra den nye produktion og dermed forventes heller ingen lugtgener af 
betydning. 
 
Der er i gældende miljøgodkendelse fastsat grænseværdier for lugtemissio-
nen fra virksomheden, som følger anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejled-
ninger. Disse vilkår vil fremover også være gældende for afkast fra den nye 
produktion. 
 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Overfladevand 
Virksomheden udleder tag- og overfladevand til Græse Å iht. krav fastsat i 
virksomhedens miljøgodkendelse. 
 
Virksomhedens regnvands-kloak er sektioneret, hvor hver sektion er forsy-
net med afspærrings-ventil, som lukkes, hvis der forekommer spild på area-
lerne. Regnvandskloakken er forsynet med sandfang og olieudskiller samt et 
800 m sedimentationsbassin efterfulgt af et sandfilter, der renser overflade-
vandet for evt. partikelbåren forurening, især tungmetaller, før udledning til 
Græse Å.  
 
Regnvandssystemet er indrettet med overløb til Roskilde Fjord. Overløb må 
forekomme med en hyppighed på maks. 2 gange om året. Både udløbet til 
Græse Å og til Roskilde Fjord kan afspærres ved behov i tilfælde af brand 
på virksomheden eller større udslip af miljøfarlige stoffer på udendørsarea-
lerne.  
 
Overfladevand fra tag på bygning P6 og befæstede arealer omkring bygnin-
gen, i alt 0,5 ha befæstede arealer, ledes sammen med overfladevand fra 
virksomhedens øvrige befæstede arealer via regnvandsbassinet til Græse 
Å, som med god margen kan rumme den ekstra vandmængde. Regnvands-
kloakken fra bygning P6 vil blive etableret som en ny sektion med en af-
spærringsventil.  
  
Virksomheden udfører egenkontrol for bl.a. metaller i overfladevandet for 
udledningen til Græse Å. Produkterne indeholder ikke miljøfremmede stof-
fer, der er problematiske i forhold til udledning til Græsse Å eller Roskilde 
Fjord.    
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De fastsatte krav til indretning af kloakken og udledningen til fjorden mv. i 
den gældende miljøgodkendelse vil herefter også omfatte overfladevandet 
fra det nye produktionsområde.  
 
Spildevand 
Processpildevand fra virksomhedens produktioner behandles i virksomhe-
dens egne spildevandsrenseanlæg.  
 
Der vil ikke fremkomme spildevand ved produktionen i det nye anlæg i byg-
ning P6. Spulevand, der fremkommer i forbindelse med rengøring, vil blive 
opsamlet og genanvendt i produktionen.  
 
Hvis der opstår processpildevand, der ikke umiddelbart lader sig genanven-
de i processen, f.eks. ved processkift, bortskaffes dette til Kommune Kemi. 
 
Sanitært spildevand vil, sammen med virksomhedens øvrige sanitære 
spildevand, blive udledt til offentlig kloak tilsluttet Frederikssund Kommunes 
centralrensningsanlæg. 

 
 
3.2.7 Støj 
 
Støjen fra katalysatorfabrikken kommer fra en lang række kilder, som typisk 
er produktionsudstyr og ventilationsanlæg, samt fra transport med lastbiler 
og trucks på fabriksområdet.  
 
Støjkilder ved den nye produktionslinie vil være af samme typer som ved 
den eksisterende fabrik. De væsentligste kilder vil være køletårn, port, venti-
lationssystem, afkast og skorsten samt den interne transport med truck og 
tilkørsel af råvarer på lastbil.  
 
Det er tilstræbt at placere typisk støjende udstyr indendørs for at begrænse 
støjen mest muligt, det gælder f. eks. filteranlæg. Køletårnet og råvaretan-
kene, der skal stå udendørs, placeres, så de skærmes af nabobygningen, 
og de støjdæmpes.  
 
I den nye bygning P6 er porten placeret mod syd, hvor den giver det mind-
ste bidrag til støj i de kritiske punkter og kørselsmønstre for intern transport 
af materialer er tilrettelagt ud fra støjhensyn. Der anvendes udelukkende el-
drevne trucks, som har et meget lavt støjbidrag. Hovedparten af transporten 
vil foregå i dagperioden. 
 
Haldor Topsøe A/S har i gennem de seneste år gennemført omfattende 
støjdæmpninger af anlæg, som har medvirket til en kraftig reduktion af støj-
bidraget i omgivelserne.  
 
I årene siden godkendelsen i 1999 har Haldor Topsøe A/S gennemført støj-
dæmpning af ca. 50 tekniske installationer, omfattende omlægninger af 
transportmønstre samt indkøb af eldrevne trucks med investeringer på ca. 
15 – 20 mio. kr. Det indebar, at støjbidraget hos de nærmeste naboer blev 

 20 



reduceret med næsten 10 dB, og virksomheden i 2007 kunne dokumentere 
overholdelse af samtlige støjgrænser fastsat i miljøgodkendelsen.  
 
Dette var sket samtidigt med, at virksomheden har udvidet produktionsan-
læggene på fabriksområdet og etableret 3 nye fabrikker i drift. 
 
Der udføres løbende målinger på virksomhedens støjkilder og ajourføring af 
støjberegningen i henhold til virksomhedens miljøgodkendelse. Støjbereg-
ningerne udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, på baggrund af en 
støjkortlægning af hele virksomheden og egenkontrolmålinger. 
 
Ved den årlige opdatering af støjberegningen i 2010 var støjbidraget i omgi-
velserne mod forventning steget igen. Det skyldes bidraget fra især 2 skor-
stene, hvis lyddæmpning udført i 2003 har vist sig være kraftigt reduceret.  
 
Virksomheden har i forlængelse dermed udarbejdet en ny støjhandlingsplan 
med konkrete nye støjdæmpninger, som skal sikre at støjniveauet nedbrin-
ges. De 2 store skorstene og tilhørende ventilatorer og kanaler fra de pro-
duktionsanlæg, der er tilkoblet skorstenene, ombygges, så støjen dæmpes, 
og grænseværdierne igen kan overholdes i 2012. Dette arbejde er allerede 
sat i gang. 
 
Der er for den planlagte nye P6-bygning udarbejdet en støjberegning, der 
viser bygningens særskilte bidrag til støjen i omgivelserne. Disse beregnin-
ger, jf. nedenstående tabel viser, at det nye anlægs bidrag i natperioden – 
som er den støjmæssige mest kritiske periode – ligger under 15 dB ved 
parcelhusene og under 20 dB ved etageboligerne. Bidraget fra den nye 
produktion vil således ligge 20 dB under støjgrænsen om natten ved samtli-
ge boligområder (dvs. 35 dB for boliger med åben- lav bebyggelse og 40 dB 
for etageboliger, jf. vilkår 40 i Bilag C). Disse beregninger ses i bilag B. 
 
  

Støjbidrag dB fra P6 
Område Dag Aften Nat 
Linderupvej 33, R1 22 6 7 
Ægirsvej 2, R2 16 12 12 
Frejasvej 75, R4 18 11 11 
Heimdalsvej 63, R3 27 18 19 
 
 
Også i dag- og aftenperioden vil støjbidraget fra det nye anlæg ligge over 
20 dB under støjgrænserne gældende for begge boligområdetyperne. 
 
Da bidraget fra det nye anlæg vil ligge så meget under støjgrænserne for de 
pågældende områder vil det nye anlæg ikke i sig selv kunne have nogen 
betydning for støjniveauet i de omkringliggende boligområder. Den nye pro-
duktion vil således, på ingen måde være til hinder, eller i sig selv medvirke 
til, at virksomheden ikke kan overholde de grænseværdier, der er fastsat i 
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den gældende miljøgodkendelse. Det bemærkes, at de fastsatte krav, jf. 
vilkår 40 i Bilag C, svarer til Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier i 
Støjvejledningen. 
 
Det er imidlertid vigtigt, at det nye anlæg etableres og drives støjmæssigt 
som ansøgt og beskrevet i nærværende tillægsgodkendelse. Der stilles der-
for krav om, at det nye anlæg om natten maksimalt må bidrage med 20 dB 
til støjen i omgivelserne. Overholdelse af kravet skal 1. gang dokumenteres 
når det er gået 3 måneder efter kommerciel idriftsættelse af anlægget. 
 
Infralyd og lavfrekvent støj 
Det nye anlæg vil ikke have udstyrstyper, der er kendetegnet ved udsendel-
se af lavfrekvent lyd. Vilkår i miljøgodkendelsen for udsendelse af lavfre-
kvent infralyd og lavfrekvent støj vil således kunne overholdes. 
 
Virksomheden skal, inklusive denne nye produktion fortsat kunne overholde 
grænseværdierne for infralyd og lavfrekvent støj fastsat i den gældende 
miljøgodkendelse, jf. vilkår 48 – 50 i Bilag C. 
 
 
3.2.8 Affald 
 

Fra den nye produktion forventes bortskaffet ca. 10 t affald. Affaldet vil be-
stå af kasserede filterklæde/poser, emballageaffald, evt. fejlproduktioner af 
færdigvarer og mellemvarer. 

Affald vil blive oplagret i et af virksomhedens lagre på samme vis som affal-
det fra de eksisterende produktioner.  

Aktuelle krav til affaldsopbevaringen vil herefter også være omfattet affald 
fra den nye produktion. 

 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
 
Der etableres ikke overjordiske olietanke i forbindelse med den nye produk-
tion. 
 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
 
Der findes ikke drikkevandsinteresser i området.  
 
Tanke for flydende råvarer placeres i tankgrave mens kørearealer og area-
ler, hvor der kan forekomme håndtering af kemiske stoffer, vil være tæt be-
fæstet. Der er i øvrigt fastsat vilkår herom i den gældende miljøgodkendel-
se, som herefter også gælder for den nye produktion. Der er ligeledes i den 
gældende godkendelse sat vilkår om at gulve, herunder brønde, rander, 
gruber mv. ind i produktionsbygningen skal til stadighed være tætte og ud-
ført i materialer, der er resistente over for de pågældende kemikalier. 
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I henhold til gældende godkendelse skal virksomheden jævnligt inspicere 
bunden i tankgravene, de befæstede arealer samt gulvene i produktionslo-
kalerne for evt. revner eller anden beskadigelse, samt krav om omgående 
udbedring af eventuelt konstaterede skader. Virksomheden skal ligeledes 
syne interne nedgravede transportledninger og processpildevandsrør efter 
et fast program, som herefter også skal omfatte produktionen i P6. 
 
Der er i 2006 konstateret en nikkelforurening i jord- og det øvre grundvand 
under nabobygningen P1. Det er vigtigt, at etableringen af den nye bygning 
ikke medvirker til spredning af denne forurening. 
 
Det er oplyst, at den planlagte bygning P6 bygges i ca. kote + 4,0 m og at 
bunden af kælderen vil ligge i kote 1,0 m, hvilket er over grundvandsstan-
den på det pågældende sted, og at der derfor ikke vil blive foretaget grund-
vandssænkning i forbindelse med byggeriet.  

Inden byggeriet går i gang vil virksomheden udføre detaljerede geotekniske 
undersøgelser som bl.a. skal bruges til at eftervise jord- og grundvandsfor-
holdene, herunder dokumentere, at der ikke vil være påvirkning af jordforu-
rening med nikkel, som er konstateret andre steder på virksomheden. 

Den almindelige tørholdelse af byggegrube ved fjernelse af tilstrømmende 
overfladevand (infiltrerende og tilstrømmende regnvand) forventes ikke 
umiddelbart, at kunne påvirke spredning af nikkelforureningen.  
 
Virksomheden oplyser desuden, at skulle der, mod forventning, blive tale 
om at oppumpe grundvand fra det øvre (terrænnære) sekundære grund-
vandsmagasin vil virksomheden træffe passende foranstaltninger for at 
undgå spredning af nikkelforureningen ved P1. Dette kan eksempelvis gø-
res ved at sikre en passende sænkning af det terrænnære grundvand ved 
P1, hvorved nikkelforureningen ikke kan spredes mod P6. 
 
Der stilles krav til etableringen, at den ikke må give anledning til spredning 
af nikkelforureningen og at dokumentation herfor skal forelægges for Miljø-
styrelsen, før byggearbejderne sættes i gang. Forholdende skal efterfølgen-
de kontrolleres, efter at byggeriet er færdiggjort. Kontrolproceduren skal 
være på forhånd aftalt med Miljøstyrelsen. 
 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
 
Transport til og fra katalysatorfabrikken består af tilkørsel af råvarer og 
hjælpestoffer, udkørsel af færdigvarer, personalekørsel og servicetranspor-
ter. Den samlede tunge transport til virksomheden i forbindelse med denne 
virksomhed vil ligge på gennemsnitligt 3 lastbiler, alle forekommende på 
hverdage og kun i dagtimerne. 
 
Det overordnede vejnet omkring byen leder tung trafik fra Frederikssundsvej 
(hovedvej 211) via Byvej ved Græse Bakkeby til Linderupvej. 
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Personalekørsel foregår hovedsageligt via Heimdalsvej, mens tunge trans-
porter foregår via Linderupvej, der i lokalplan 23 (Frederikssund Kommune, 
1993) er udpeget som adgangsvej til Erhvervsområdet Topsøe – Topsil. 
Linderupvej er en afgrænsningsvej med boliger på kun den ene side af ve-
jen.  
 
Tung trafik til og fra virksomheden er reguleret i den gældende miljøgod-
kendelse, jf. vilkår 44 i Bilag X skal begrænses mest muligt og må kun finde 
sted mandag til fredag i tidsrummet kl. 06.00 – 18.00 samt lørdag kl. 8.00 - 
14.00. Lørdag og helligdage må der maks. forekomme 10 lastbiltransporter. 
Dette krav omfatter herefter også transporterne forbundet med aktiviteterne 
ved P6. 
 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
 
De gældende vilkår om årsrapport videreføres, jf. vilkår 87 og 89 i bilag C. 
 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
 
Ikke relevant. 
 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Forebyggelse af uheld sker på basis af fabrikkens miljø- og sikkerhedsle-
delsessystem, der indeholder procedurer for at forebygge uheld. 
 
Virksomheden har veletablerede vedligeholdelsessystemer for både produk-
tionsanlæg og renseforanstaltningerne. Der er installeret overvågning ved 
de væsentligste filtre og renseanlæg som ved alvorlige fejl lukker for pro-
cesserne og dermed begrænser evt. udledninger til omgivelserne. Erfarin-
gerne viser, at systemerne fungerer efter hensigten.  
 
På den nye fabrik vil der blive etableret afværgende foranstaltninger, sva-
rende til tilsvarende eksisterende produktionsanlæg, dvs.: 
 
Alle processer vil blive styret, overvåget og registreret i computersystemer, 
så spild hurtigt opdages. Støvfiltrene forsynes med støvvagter og der instal-
leres udstyr til kontinuerlig måling af støv i afkast A-P6. 
 
Skrubbere forsynes med nødstrøm for at sikre, at ammoniak ikke ledes til 
det fri ved evt. strømsvigt, og deres effektivitet overvåges og styres med pH 
målinger mv. 
 
Alle arealer, hvor der kan forekomme håndtering af kemiske stoffer, bliver 
befæstet med materialer, der er resistente overfor de anvendte kemiske 
stoffer og tanke for flydende kemikalier placeres i betongrave og rørføring 
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fra tanke placeres overjordisk i tankgrav som kan indeholde volumenet af 
den største tank samt 10 % til regnvand.  
 
Der etableres læssepladser til påfyldning af flydende råvarer, der modtages 
i tankvogn. Der etableres automatisk styring, således at påfyldning kun kan 
ske, når ventilen til afløbet fra læssepladsen er lukket. 
 
Regnvandskloakken for befæstede arealer vil blive sektioneret, og hver sek-
tion forsynes med afspærringsventil, som lukkes, hvis der forekommer spild 
på arealerne. 
 
Eventuelt spild vil blive fejet op eller fjernet ved hjælp af slamsuger eller 
andet egnet udstyr og der er udarbejdet procedure herfor som led i virk-
somhedens beredskabsplan. 
 
Ovennævnte tiltag opfylder de pt. gældende krav til forebyggelse af driftsfor-
styrrelser og uheld, der er fastsat af Miljøstyrelsen ved vilkårsrevisionen af 
15. december 2009, som den nye produktion herefter er omfattet af. Det 
gælder vilkår 69 – 77, som kan ses i bilag C. 
 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2, nr.1 og har 
som følge deraf udarbejdet en omfattende sikkerhedsrapport med risikoana-
lyse af de uheld, der kan forekomme på fabrikken de 3 risikomyndigheder 
(Redningsberedskabet for Frederikssund og Hundested, Arbejdstilsynet og 
Miljøstyrelsen) vurderede og godkendte den 15. december 2009. Miljøsty-
relsens opgave er kun relateret til uheld, hvor udslip eller spild kan medføre 
skader uden for virksomhedens skel, eller på virksomhedens undergrund. 
Miljøstyrelsens risikovilkår kan ses i Bilag C.  
 
Der indgår 2 produkter, der er omfattede af risikobekendtgørelsen i de nye 
produktioner. Det drejer sig om naturgas og natriumnitrat, begge tilhørende 
gruppen af brand- og brandnærende stoffer. Haldor Topsøe A/S har risiko-
vurderet derfor de nye produktioner og indsendt en sikkerhedsrapport 
sammen med ansøgningen.  
 
Naturgassen anvendes i gasbrændere til opvarmning, dampproduktion, 
tørringsprocesser i ovne og fyringsanlæg. Risikoen ved naturgas er brand-
faren. Naturgassen oplagres ikke på virksomheden og forekommer kun i 
meget begrænset mængde. Natriumnitrat fremstilles som biprodukt. Stoffet 
er kun brandnærende, hvilket betyder, at stoffet ikke er brandfarligt i sig 
selv, men kan forstærke en evt. igangværende brand. 
 
Natriumnitrat oplagres kun i mindre mængder i en udvejningssilo og uden-
dørs på en trailer ved sydenden af bygning P6 inden det transporteres til 
eksternt lager. Der vil ikke findes brændbart materiale eller tændkilder i 
nærheden af traileren.  
 

 25 



Brand – og Redningsberedskabet for Frederikssund – Halsnæs har den 26. 
januar 2011 meddelt, at det ansøgte ikke kræver en særskilt afgørelse. De 
indretningsmæssige forhold vil blive reguleret i forbindelse med byggetilla-
delsen. 
 
Miljøstyrelsen har ligeledes vurderet sikkerhedsforholdene ved den nye 
produktion og konstateret, at den nye produktion ikke kan medføre risiko for 
større uheld med alvorlige følger for det eksterne miljø. Der er dermed ikke 
nødvendigt med en særskilt risikoregulering af denne produktion. Miljøsty-
relsens gældende risikovilkår fremgår af bilag C.  
 
3.2.16 Ophør 
 
Der er fastsat krav om de aktiviteter, som virksomhedens skal gennemføre i 
tilfælde af at virksomhedens ophør, jf. vilkår 90 i Bilag C. Dette vilkår vil 
fremover også omfatte den nye produktion i P6. 
 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
 

Haldor Topsøe A/S er i Danmark alene om produktion af heterogene kataly-
satorer til den kemiske procesindustri og til miljøforbedrende foranstaltnin-
ger som røggasrensning og katalytisk forbrænding af opløsningsmidler.  

Der findes ingen BREF-note der specifikt beskriver produktion af heteroge-
ne katalysatorer.  
 
I det følgende gives eksempler fra følgende BREF -noter. 
 
1) BREF for LVOC 
2) BREF for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssyste-
mer. 
3) BREF for organiske finkemikalier, december 2005. 
4) BREF for Industrielle kølesystemer. 
5) BREF for immissioner fra oplagring. 
6) BREF for uorganiske kemikalier i storskalaproduktion - faste stoffer og 
andre stoffer 
 
For Haldor Topsøes katalysatorfabrik er specielt EU BREF "Spildevands- og 
luftrensning og dertil hørende styringssystemer" og ”Emissioner fra oplag-
ring” relevante. Derudover kan en af de nyere BREF med tværgående an-
vendelse, ” Industrielle kølesystemer”, også finde anvendelse. 
 
På overordnet plan foreskriver BREF dokumenterne anvendelse af miljøle-
delsessystemer og -værktøjer, herunder indførelse og opretholdelse af et 
system, der bl.a. omfatter organiseringen af miljøarbejdet med tydelig an-
svarsplacering, opstilling af miljømål, afholdelse af audits, regelmæssig 
overvågning af den miljømæssige præstation, offentliggørelse af årlige mil-
jøregnskaber, løbende risikovurdering og vurdering af energi- og vandfor-
brug og affaldsfrembringelse, gode vedligeholdelsesrutiner, mv. 
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Virksomheden har siden 2006 haft et certificeret miljøledelsessystem, og 
siden 2002 arbejdet med indførelse af et risikoledelsessystem. Virksomhe-
den har således procedurer og instrukser, der til fulde opfylder ovennævnte 
BREF anbefalinger. Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelsen 
om grønt regnskab og aflægger hvert år et miljømæssigt regnskab, der of-
fentliggøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. 
 
Den nye produktionslinje bliver underlagt de samme ledelsessystemer. 
 
Med hensyn til kølesystemer vil der også i den nye produktion etableres 
varmeveksling med røggas og sikre en høj energiudnyttelse. Det køletårn, 
der installeres er et recirkulerende kølesystem, hvori der anvendes renset 
processpildevand. Pumper mv. vælges efter et lavt støjniveau. 
 
Tanke for flydende råvarer placeres i tankgrave som foreskrevet at BREF-
dokumentet for væskeoplag, og rørføring fra tanke placeres overjordisk i 
tankgrav. Sure og basiske væsker holdes adskilt.  
 
Alle arealer, hvor der kan forekomme håndtering af kemiske stoffer tæt be-
fæstes med materialer, der er resistente overfor de kemiske stoffer. Tank-
graven indrettes i overensstemmelse med BREF til at kunne indeholde vo-
lumenet af den største tank plus 10 % ekstra kapacitet til regnvand.  
 
Der etableres læssepladser, ved påfyldning af flydende råvarer, der modta-
ges i tankvogn. Der etableres automatisk styring, således, at påfyldning kun 
kan ske når ventilen til læssepladen er lukket. 
 
Affaldsproduktionen opgøres og registreres. Der udarbejdes hver måned 
rapport over udgifter til bortskaffelse af farligt affald og en opgørelser over 
mængde, type og pris for bortskaffelse. Al registrering foregår ved hjælp af 
virksomhedens registreringssystem, SAP. Alle processer styres, overvåges 
og registreres i computersystemer, så spild hurtigt opdages. 
 
Alt skyllevand genbruges i processen og der opstår således intet proces-
spildevand. 
 
Al procesventilationen behandles i posefiltre med et maksimum emission på 
5,0 mg/Nm3, svarende til anbefalingerne i BREF- en for luft- og lugtemissio-
ner. Der opsættes støvvagter efter filtrene og udstyr til kontinuerlig støvmå-
ling I skorstenen. Støvemissionen vil ligger på 0,4 kg/ton, hvilket er under 
den beskrevne BAT.  
 
Ammoniak fjernes ved sur vådskrubning med henblik på genvinding, som er 
BAT i henhold til BREF- en for luft- og lugtemissioner. Der etableres sur 
skrubber efter henholdsvis brænding og ammoniakstripper, hvor 
væskefasen genanvendes i processen. 
 
Der anvendes low NOx brændere i energianlæg. Roterovnen udstyres med 
rekuperative brændere, hvor brænderluften varmeveksles med den afgåen-
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de røggas. Virksomheden har desuden energiledelse, og der er herunder 
foretaget energigranskning af hele projektet. 
 
Vand til procesformål genvindes som kondensat fra produktionsprocessen. 
Eventuelt overskud af kondensatvand vil indgå i fremstillingen af nyt vand til 
brug i fabrikken og erstatter derved egen indvundet vand fra grundvandsbo-
ring. 
 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Udarbejdelse af kommuneplantillægget og VVM er foregået i tæt samarbej-
de med Frederikssund Kommune. Kommunen har ikke haft bemærkninger 
til spildevandsforholdene eller de trafikale forhold. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret som led i VVM pro-
cessen. Annonceringen skete i den lokale ugeavis (Lokalavisen Frederiks-
sund) den 10. maj 2011 og på Miljøstyrelsens hjemmeside.  
 
Der er kommet i alt 3 breve med ideer og bemærkninger i høringsperioden. 
Brevene er fra Grundejerforeningen Klinteparken, Grundejerforeningen As-
gård og Jakob Helt - Hansen, Asgård 47. Der er i forhold til projektet især 
kommet bemærkninger til virksomhedens støj, herunder akkumuleret effekt 
med eksisterende værk, bl. a. som følge af den øgede transport til anlæg-
get. Der er i den forbindelse fremsat idéer om, hvordan de interne trans-
portveje vil kunne tilrettelægges og indrettes, så støjudsendelsen minime-
res. Der er desuden bemærket, at det eksisterende forhøjede støjniveau fra 
nuværende anlæg bør granskes nærmere med henblik på reduktion og 
støjbeskyttelse, og at der bør sikres at den nye produktion projekteres så 
støjsvagt som muligt, således at alle støjregulativer overholdes for det sam-
lede fabriksanlæg. 

 
Der er desuden fremkommet en bemærkning om oplevet lugtgener i områ-
det (en syrlig lugt) fra fabrikkens eksisterende produktion og anmodning om, 
at der sikres, at det samlede anlæg kommer til at fremstå luftforurenings- og 
lugtgenemæssigt bedre, end før. 
 
Der er herudover peget på vigtigheden af at sikre, at spildevandsudlednin-
gen fra virksomheden bliver mere belastende, end før. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
 
Virksomheden har ikke haft bemærkninger til vilkårene i udkastet. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse revi-
deret den 15. december 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de 
vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendel-
se overholdes. 
 
En ibrugtaget godkendelse bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 
på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
 
D101 
 
 
4.1.3 Revurdering 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2019. 
 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
 
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt VVM af anlæggets 
virkning på miljøet og et kommuneplantillæg, som nu i udkast foreligger i 
offentlig høring frem til den 27. september 2011. 
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4.1.6 Habitatdirektivet  
 
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 område og er derfor omfat-
tet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til VVM redegørelsen. 

 

4.2 Øvrige afgørelser 

Ud over denne godkendelse gælder: 
 
Revurdering af miljøgodkendelse af 15. december 2009. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning2

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i [avis] og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen [afdeling], 
[gadenavn og nr., postnr. og by.] eller [e-mailadresse]. Klagen skal være 
modtaget senest den [dato= 4 uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 
16.00. Miljøstyrelsen [afdeling] videresender klagen til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

                                                 
2 Udfyldes først i den endelige godkendelse. 
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen3

 
 

                                                 
3 Udfyldes først i den endelige godkendelse. 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse  
Ansøgningen er vedlagt som selvstændigt dokument. 
 

Bilag B: Støjberegninger 
B1: Støjberegning for det nye produktionsanlæg i bygning P6 
B2: Støjkortlægning 2010 
 

Bilag C: Gældende vilkår i henhold til Revurdering af miljøgod-
kendelsen af 15. december 2009 
 
 
   
 
Med venlig hilsen 
 
Dana Østergaard  
Civilingeniør 
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Bilag A 
Ansøgning om miljøgodkendelse  
(Findes i separat dokument) 
 
 

 33 



Bilag B 
Støjberegninger: 

 

• Støjberegning for den nye produktion i bygning P6 
• Støjkortlægning 2010 (eksisterende virksomhed) 
 
(Findes i separat dokument) 
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Bilag C:  

 
Gældende vilkår i henhold til Revurdering af miljøgodkendelsen 
af 15. december 2009 

 
Indretning og drift 

 
1. Samtlige permanente kørearealer og parkeringspladser, hvor der 

kan forekomme håndtering af kemikalier skal være med tæt belæg-
ning og afvanding herfra skal ske til virksomhedens regnvandskloak. 
Kontrol af belægningens tæthed skal udføres som beskrevet i vilkår 
65. (Tidl. vilkår 2)  

 
2. Gulvbelægningen i bygninger, hvor der opbevares og/eller håndteres 

olie, kemikalier (farlige stoffer4) eller farligt affald, skal til enhver tid 
være tæt5og uden revner eller andre skader. Kontrol af belægnin-
gens tæthed skal udføres som beskrevet i vilkår 65.  (Nyt vilkår) X  

 
 

3. Der må på de udendørs arealer uden for tankgravene kun opbevares 
kemiske stoffer og produkter, herunder farligt affald på de dertil god-
kendte pladser, der er vist i Bilag B (Nyt vilkår) X 

 
 
4. Afkast fra produktionshaller og produktionslokaler skal som minimum 

være ført 1 m lodret over tag. (Tidl. vilkår 4)  
 

 
5. Samtlige afkast fra produktionsanlæg og -udstyr (punktudsugninger 

o. lign.), samt laboratorier skal som min. være ført 1 m lodret over 
tag eller den nærmeste højeste tagkonstruktion relevant for 
spredningen. (Tidl. del af vilkår 5) 

 
6. Afkast fra værksted som kan indeholde svejserøg skal være indret-

tede og forsynede med rensning efter anvisningerne i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 13/1997, Begrænsning af luftforurening fra virksomhe-
der der udsender svejserøg. (Tidl. del af vilkår 5) 
 

7. Samtlige afkast nævnt i vilkår 4- 6 skal være indrettede således, at 
de ved behov kan forsynes med målestudse placeret i overens-
stemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens Luftvejledning, pt. 
vejledning nr. 2/2001, kapitel 8. (Tidl. vilkår 6)   

 
                                                 
4 I.h.t gældende bek. om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemi-
ske stoffer og produkter, pt. Miljøministeriets bek. nr. 329 af 16. maj 2002 
5 I.h.t.Orientering nr. 6/2008 fra Miljøstyrelsen om Forebyggelse af Jord- og Grundvandsforu-
rening s. 76 
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8. Samtlige støvholdige luftstrømme fra produktionen skal have passe-
ret et filteranlæg i fuld funktionsdygtig stand, før de må ledes ud til 
atmosfæren. Virksomheden må dermed hverken idriftsætte eller an-
vende støvende anlæg, hvis tilknyttede filtre ikke er i fuld funktions-
dygtig stand. ( Tidl. vilkår 7) 
  

9. Samtlige nikkel- og/eller krom(VI)holdige afkast skal være forsynede 
med dobbeltfilter før udledning til det fri. Slutfiltrene skal som mini-
mum på rensiden overholde en støvkoncentration på 0,2 mg total-
støv/Nm³. (Del af tidl. vilkår 8) 

 
10. Samtlige før- og slutfiltre nævnt i vilkår 9, undtaget HEPA - filtre, skal 

være forsynede med filtervagt (kontinuert støvdetektion eller tilsvar-
ende efter accept fra tilsynsmyndigheden).   (Tidl. vilkår 10)  X   

 
11. Alle tanke indeholdende kemikalier, der er flydende ved atmosfærisk 

tryk skal være placerede i tankgrave, der som minimum kan rumme 
den største tanks indhold. Tankgravene skal være udført med tæt 
belægning6.  

 
Fjernelse af regnvand mv. fra tankgraven skal ske ved oppumpning 
til virksomhedens procesvandsbehandlingsanlæg eller anden god-
kendt bortskaffelse. Tæthedskontrol af gravene fremgår af vilkår 65. 
(Tidl. vilkår 11)  X 

 
12. Der må til energifremstilling i permanente anlæg normalt 

kun anvendes naturgas. Ved svigtende gasleverance må 
der kun anvendes gasolie. (Tidl. vilkår 17) X 

 
Lugt 

 
13. Lugtkoncentrationsbidraget fra virksomhedens afkast må i boligom-

råder ikke overskride 5 LE/m3. Vilkåret anses for at være overholdt, 
hvis spredningsberegninger, foretaget ved hjælp af en beregnings-
metode, der er anerkendt af tilsynsmyndigheden, ud fra gennem-
snitsværdier af timeemissionen i de relevante afkast, målt som angi-
vet i vilkår 16, viser bidragsværdier i de pågældende områder under 
eller lig med kravværdien. (Tidl. vilkår 28) 

 
14. Virksomheden må ikke i områder, der ikke er omfattet af vilkår 13, 

give anledning til lugt som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er 
generende. (Tidl. vilkår 29) 

 
15. Såfremt virksomheden giver anledning til lugt, der skyldes diffuse 

emissionskilder, og som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er 
uacceptabel for omgivelserne, skal virksomheden bekoste en under-
søgelse af den diffuse emission fra fabrikken, samt foranstalte de 

                                                 
6 I.h.t. Orientering nr. 6/2008 fra Miljøstyrelsen om Forebyggelse af Jord- og Grundvandsfor-
urening s. 76 
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nødvendige tiltag til begrænsning af den diffuse forurenings spred-
ning. (Tidl. vilkår 30) 

 
16. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dog højest 

1 gang om året bekoste målinger af lugtemissionen i samtlige rele-
vante afkast på virksomheden, samt udføre beregninger til dokumen-
tation for at vilkår 13 er overholdt. 

 
Målingerne skal udføres under normalt forekommende maksimale 
emissionsforhold og bestå af min. 3 delmålinger, eller efter målepro-
gram nærmere aftalt med tilsynsmyndigheden. 

 
Målingerne skal udføres af laboratorium/firma akkrediteret hertil og i 
overensstemmelse med retningslinjerne herfor i Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 4/1985. Måleprogrammet skal forinden være accepteret 
af tilsynsmyndigheden. 

 
Målerapporten skal omgående indsendes til tilsynsmyndigheden 
vedlagt resultater af samtlige parameterbestemmelser samt udførlige 
oplysninger om drifts- omstændighederne på måletidspunktet.  

 
Spredningsberegningerne skal foretages ved hjælp af OML-
Multimodellen, eller anden beregningsmetode accepteret af tilsyns-
myndigheden, ud fra gennemsnittet af delmålingerne. Rapporten 
skal indeholde fuldstændigt dataindlæg samt resultater, og udformes 
således at resultaterne direkte kan sammenlignes med kravene i vil-
kåret. Hvis kravværdierne ved målingen er overskredet, kan tilsyns-
myndigheden forlange, at virksomheden bekoster gentagelse af må-
lingerne. (Nyt vilkår) X 
 

Luftforurening 

 
Metalstøv 

 
17. Virksomhedens timemiddelemission af nikkel- og 

krom(VI)forbindelser, målt eller beregnet som Ni og Cr (VI), i ufortyn-
det procesluftstrøm efter sikkerhedsfilter må i hvert afkast sammen-
lagt ikke overstige 0,1 mg/Nm3. (Tidl. vilkår 31) 

 
18. Virksomhedens timemiddelemission af aluminiumforbindelser, målt 

eller beregnet som Al i ufortyndet procesluftstrøm må i hvert afkast 
ikke overstige 5 mg/Nm3. 1(Tidl. vilkår 33) X 

 
19. Virksomhedens bidrag til koncentrationen af følgende metaller uden-

for virksomhedens skel, beregnet ved hjælp af OML-sprednings-
modellen (multi-versionen), ud fra målte og/eller beregnede maksi-
male timemiddelemissioner i samtlige relevante afkast på virk-
somheden, må ikke udgøre mere end følgende værdier:  
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Parameter 
 

 
B-værdi  
mg/m³ 

Ni   0,0001  
Cr (VI) 0,0001  
Al  0,01      

  
       (Tidl. vilkår 35) X 
  
 
Støv i øvrigt 
 

20. Virksomhedens timemiddelemission af totalstøv i ufortyndet pro-
cesluftstrøm må i hvert afkast ikke overstige 10 mg støv/Nm3. Græn-
seværdien er dog 20 mg/Nm3 for afkast A8 frem til 1. juni 2010, og 
for afkast A33 frem til 1. september 2011.  (Tidl. vilkår 36) X 

 
21. Virksomhedens bidrag til koncentrationen af total støv under 10 μm 

udenfor virksomhedens skel, beregnet ved hjælp af OML-spred-
ningsmodellen (multi-versionen), ud fra maksimale målte og/eller be-
regnede timemiddelemissioner i samtlige relevante afkast på virk-
somheden må ikke udgøre mere end 0,08 mg/m3. (Tidl. vilkår 37) 

 
Ammoniak 

22. Virksomhedens timemiddelkoncentration af ammoniak i ufortyndet 
procesluftstrøm efter ethvert DENOx anlæg må ikke overstige 100 
mg/Nm3. Overvågning af ammoniakemissionen efter DeNOx anlæg-
gene skal ske kontinuerligt som anført i vilkår 31. For DENOx an-
lægget i afkast A1/SK-produktionen gælder dog en grænseværdi på 
200 mg/Nm3 indtil 1. juli 2011.  (Tidl. vilkår 38) X  

 
23.  Ammoniakskrubbersystemet på A7 skal sikre en renseeffektivitet på 

min. 90 %. Dokumentation herfor skal sendes til miljøcentret senest 
1. marts 2010. Virksomheden skal føre egenkontrol med skrubber-
systemets effektivitet. Forslag herfor skal ligeledes indsendes senest 
1. marts 2010. (Tidl. vilkår 38) X 

 
 
24. Virksomhedens bidrag til koncentrationen af ammoniak uden for 

virksomhedens skel, beregnet ved hjælp af OML-sprednings-
modellen (multi-versionen), ud fra målte og/eller beregnede maksi-
male timemiddelemissioner i samtlige relevante afkast på virk-
somheden, må ikke udgøre mere end 0,3 mg/m3. (Tidl. vilkår 39)
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NOx/NO2 

 
25. Timemiddelemissionen af NOx i luftstrøm efter ethvert DENOX an-

læg må ikke overskride 100 mg/Nm3. Overvågning af NOx emissio-
nen efter DeNOx anlæggene skal ske kontinuerligt jfr. også vilkår 31. 
(Nyt vilkår) X 

 
26. Timemiddelemissionen af NOx i ufortyndet luftstrøm i nedenstående 

afkast må ikke overstige følgende grænseværdier: 
 

 
Afkast 
 

 
Koncentrationsgrænseværdi  
mg/Nm3

A1 400  
A33 120  
A39 ø 200 (efter incinerator) 

    
 
Vilkåret gælder ikke for NOx fra forbrændingsprocesser til damppro-
duktion eller rumopvarmning.(Tidl. vilkår 40) X 

 
27. Virksomhedens bidrag til koncentrationen af NO2 uden for virksom-

hedens skel, beregnet ved hjælp af OML-spredningsmodellen (multi-
versionen), ud fra målte og/eller beregnede maksimale timemid-
delemissioner i samtlige relevante afkast på virksomheden, må ikke 
udgøre mere end 0,125 mg/m3. (Vilkåret gælder for både proces- og 
energianlæg). (Tidl. vilkår 41) 

 
SO2 

 
28. SO2 - skubberanlæggenes renseeffektivitet skal ligge på mindst 90 

%. Dokumentation herfor skal sendes til miljøcentret senest den 1. 
januar 2010. Egenkontrol med skrubberes effektivitet i P3 skal ske 
ved kontinuerlig registrering af pH i skrubber. Registreringerne skal 
opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlan-
gende. For skrubberanlægget i K1 skal dokumentationen foregå ved 
halvårlige målinger af SO2 og SO3. (Tidl. vilkår 42) X   

 
Opløsningsmidler 

 
29. Virksomhedens timemiddelemission af TOC i ufortyndet pro-

cesluftstrøm efter incineratoranlægget og efter CATOX anlægget må 
ikke overstige 100 mg/Nm3. Overvågning af TOC emissionen efter 
CATOX- og incinerator anlæggene skal ske kontinuerligt jfr. vilkår 
31. (Tidl. vilkår 44) X  

 
30. Virksomhedens bidrag til koncentrationen af opløsningsmidler uden 

for virksomhedens skel, beregnet vha. OML-spredningsmodellen 
(vejledningsversionen) ud fra maksimale, målte eller beregnede 
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timemiddelemissioner af TOC, må ikke overskride B-værdien for 
TOC på 0,1 mg TOC/ Nm3. (Tidl. vilkår 45)  X 

 
Emissionsmålinger 

 
31. Virksomheden skal som minimum foretage emissionsmålinger for 

nedenstående parametre og afkast med følgende hyppighed:  
 
   

Kontinuert : 
 

 
Parameter 
 

 
Afkast  

Total-støv A33, A38 og A40 
NOx og NH3 A1 (delstrøm efter denox-anlæg v. SK),  

A38 (delstrøm efter denox-anlæg) 
A40 (delstrøm efter denox-anlæg) 

TOC A39 (delstrømme efter hhv. incinerator- og catoxanlægget) 
 

                                 
  
 Præstationskontrol: 
 
  

 
Parameter 
 

 
Afkast 

1 gang hver 3. måned:  
Totalstøv A1 
NOx A1 
  
1 gang hver 6. måned:  
Totalstøv A8, A33, A38, A40 
NOx A33, A38, A40  
NH3 A1, A39, A38, A40 
SO2, SO3 A1 (delstrøm fra K1 skrubber) 
Nikkel A1, A38, A40 
Krom(VI) A1 
Aluminium A1, A33, A38, A40 

 
  
Kontinuerlige målinger - Instrumenter 
Instrumenter til kontinuerlig måling skal være korrekt monteret på 
målestedet og være serviceret og vedligeholdt regelmæssigt af kvali-
ficeret personale i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 
Procedureregler for drift og vedligeholdelse af det enkelte udstyr skal 
kunne fremvises til myndighederne på forlangende. 
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Måleinstrumenterne skal kalibreres i henhold til fabrikantens anvis-
ninger. Servicerapporterne opbevares i min. 3 år og fremvises til 
myndighederne på forlangende.  
 
Kontinuerlige målinger - Registrering 
Samtlige måledata fra de kontinuerlige målere skal løbende vises på 
en skærm og registreres. Måledataene skal derudover registreres 
som timemiddelværdier og månedsmiddelværdier.  
 
Måledataene skal opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyn-
digheden på forlangende.  
 
Præstationsmålinger  
Præstationsmålingerne skal udføres under normale driftsforhold og 
bestå af min. 3 delmålinger af 1 times varighed, eller efter målepro-
gram nærmere aftalt med tilsynsmyndigheden.  
 
De præstationsmålinger, der udføres i afkastene, jf. ovenstående må-
leprogram, skal udføres som parallelmålinger. Dette gælder også de 
akkrediterede målinger der skal gennemføres i henhold til nedenstå-
ende vilkår 34, 1 gang hvert 2. år. 
 
Der skal for hver målerunde udarbejdes en intern målerapport bl.a. 
omfattende resultater af samtlige parameterbestemmelser og udførli-
ge oplysninger om driftsomstændighederne på måletidspunktet. Den 
interne rapport skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden på for-
langende og arkiveres på virksomheden i min. 3 år. 
 
Målingerne kan udføres af virksomhedens eget laboratorium, eller 
andet laboratorium godkendt af tilsynsmyndigheden, men til enhver 
tid i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens gæl-
dende Luftvejledning, pt. nr. 2/2001.  
 
Såfremt målingerne foretages af virksomhedens eget laboratorium og 
personale, skal dokumentation for jævnlig og forskriftsmæssig kali-
brering af udstyret til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndig-
heden. 
 
Acceptregler 
Ved den kontinuerlige kontrol anses emissionsgrænseværdien for 
overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-
timesmålinger i løbet af en kalendermåned er mindre end eller lig 
med grænseværdien. Perioder uden emission af det pågældende 
stof medregnes ikke. 
 
For præstationskontrollen gælder, at emissionsgrænseværdien anses 
for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af de 3 1-times enkelt-
målinger er mindre end eller lig med grænseværdien.  
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Med hensyn til eftervisningen af vilkår 29 skal omregningen af målte 
ppm TOC til mg/Nm3 ske situationsbestemt, på baggrund af en kon-
kret vurdering af opløsningsmiddelsammensætning, repræsentativ 
for målingen, og beregnet ud fra anvisningerne i Referencelaborato-
riets metodeblad for TOC måling7. 
(Del af tidl. vilkår 69A) X 
 

32. Hvis en præstationsmåling udviser overskridelse af kravværdien skal 
virksomheden gentage målingen. (Del af tidl. vilkår 69A) 

 
33. Hvis en præstationsmåling eller en kontinuerligt målt 1-timesmåling 

udviser overskridelse af kravværdien med en faktor 3, skal virk-
somheden omgående underrette tilsynsmyndigheden herom. Der 
skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og foranstaltninger 
iværksat for at undgå fremtidige overskridelser. (Del af tidl. vilkår 69A)  

 
34. Virksomheden skal som minimum 1 gang hvert 2. år – næste gang i 

2011 lade et akkrediteret laboratorium/firma foretage prøvetagning 
og analyse for nedenstående parametre og afkast: 

 
 
Parameter 
 

 
Afkast 

Totalstøv A8, A33, A38, A40, A39, A40 
NOx A1, A33, A38, A40 
NH3 A1, A38, A39, A40 
SO2, SO3 A1 (delstrøm fra K1 skrubber) 
Nikkel A1, A38, A40 
Krom(VI) A1 
Aluminium A1, A33, A38, A40 

 
 
De akkrediterede målinger skal gennemføres på samme måde som 
anført i vilkår 31 og målerapporten skal sendes til tilsynsmyndighe-
den senest 2 måneder fra prøvetagning. (Tidl. vilkår 70A) 

 
35. Der skal foretages lækagetest på de HEPA-filtre, hvor der håndteres 

procesluft, der kan indeholde nikkel eller krom (VI). 
 
HEPA-filtrene skal altid kontrolleres for lækage senest 10 arbejdsda-
ge efter montering og reparation og mindst 1 gang om året.  
 
Lækagetesten skal udføres af et akkrediteret firma/en certificeret 
person eller et firma/en person som på forhånd er accepteret af til-
synsmyndigheden. 
 
Kontrol af HEPA-filtre skal udføres som en totallækagetest som an-
ført i Bilag C. Kontrolregel fremgår ligeledes af Bilag C. 

                                                 
7 MEL - 07, rev. 2003. 
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Dokumentation for kontrol af det enkelte HEPA-filter inkl. filtercertifi-
kater skal indføres i en filterjournal. Dokumentationen/journalen skal 
være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i hele filtrets levetid, dog 
mindst 3 år. 
(Del af tidl. vilkår 69A) X 
 

 
Energianlæg 
 
36. Emissionen fra de naturgasfyrede kedelanlæg samt fyringsanlæg til-

sluttet produktionsovne o. lign, der er større end 120 kW må ikke 
overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier.  

(Nyt vilkår) X 
 
 

Stof 
Emissionsgrænse 
mg/Nm3 tør røggas 
ved 10 % O2

Eksisterende anlæg: NOx regnet  
som NO2

125 

Nye anlæg: NOx regnet som NO2 65 

Alle anlæg: CO 75 
 

 
 
37. Virksomheden skal inden 3 måneder, efter meddelelse af denne re-

vision dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 36 er overholdt.  
 

For anlæg mindre end 3 MW kan dokumentationen i første omgang 
bestå af målinger foretaget i forbindelse med eftersyn af fyringsan-
læggene. Resultaterne skal være modtaget af tilsynsmyndigheden 
senest 1 måned efter at målingerne er gennemført, og være vedlagt 
oplysninger om bl.a. belastningen på anlægget på måletidspunktet.  
 
Ligger måleresultaterne for disse anlæg over 80 % af grænseværdi-
en skal eftervisningen for det pågældende anlæg suppleres med ak-
krediterede målinger.  

 
For anlæg med en indfyret effekt større eller lig med 3 MW skal ef-
tervisning af kravoverholdelsen ske ved akkrediterede målinger fore-
taget under repræsentative driftsforhold (normaldrift). 

 
Dokumentationen skal være modtaget af tilsynsmyndigheden senest 
2 måneder efter at målingerne er gennemført, og indeholde bl.a. ud-
førlige oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
Ved den akkrediterede måling anses emissionsgrænsen for at være 
overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af 2 enkeltmålinger, hver 
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af 45 minutters varighed, er mindre end eller lig med grænseværdi-
en.  
(Nyt vilkår) X  

 
38. Virksomheden skal senest den 1. maj 2010 sende en redegørelse 

om mulighederne for etablering af SCN8 rensning på de energianlæg 
der anvendes i produktionen. (Nyt vilkår) X 
 

39. Kontrollen nævnt i vilkår 37 skal gentages, når tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet, dog maks. én årlig dokumentation, hvor udgif-
terne afholdes af virksomheden. (Nyt vilkår) X 

 
Støj 
 

40. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i 
omgivelserne må i nedennævnte områder ikke overstige følgende 
værdier: 

 
  
Ved etageboliger: 

  
 Hverdag kl. 06-18 50 dB(A) 
 Lørdag kl. 06-14 50 dB(A) 
 
 Hverdag kl. 18-22 45 dB(A) 
 Lørdag kl. 14-22 45 dB(A) 
 Søn- og 
 helligdage kl. 06-22 45 dB(A) 
 
 Alle dage kl. 22-06 40 dB(A). 
 
I områderne for åbent-lavt boligbyggeri: 

 
 Hverdag kl. 06-18 45 dB(A) 
 Lørdag kl. 06-14 45 dB(A) 
 
 Hverdag kl. 18-22 40 dB(A) 
 Lørdag kl. 14-22 40 dB(A) 
 Søn- og 
 helligdage kl. 06-22 40 dB(A) 
 
 Alle dage kl. 22-06 35 dB(A). 
 

Støjens spidsværdi i boligområderne må om natten ikke overskride 
de angivne grænser med mere end 15 dB(A). 

 
  

                                                 
8 Selektiv katalytisk reduktion af NOx 
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I erhvervsområdet: 

Alle dage og indenfor samtlige tidspunkter:  60 dB(A). 

 

 Vilkåret er overholdt når egenkontrollen jf. vilkår 46 viser værdier, der 
fratrukket ubestemtheden er lig med ovennævnte grænseværdier eller der-
under.  
  (Tidl. vilkår 47) 
 

41. Virksomheden skal inden udgangen af 2009 have fuldført støj-
dæmpninger svarende til handlingsplanen for støjdæmpning, der 
fremgår af Bilag D. (Nyt vilkår) X  

 
42. Alle støjende aktiviteter skal i aften- og nattetimerne foregå inden-

dørs og for lukkede døre, vinduer og porte. Undtaget herfra er intern 
truckkørsel, der er nødvendig for drift af produktionen. Vilkåret gæl-
der indtil virksomheden kan dokumentere, at støjgrænsen for dette 
tidsrum overalt er overholdt uden fratræk af ubestemtheden. (Tidl. vil-
kår 12) X 

 
43. Intern transport af varer mv. i aften- og nattetimerne skal begrænses 

mest muligt. Intern transport der krydser Linderupvej må i perioden 
22.00-06.00 kun foregå med de særligt støjsvage transportvogne, pt. 
Toyota eltruck type 7FBMF30S med en lydeffekt LWA på maks. 82 
dB(A). (Tidl. vilkår 15) X 

 
44. Tung trafik til og fra virksomheden skal begrænses mest muligt og 

må kun finde sted mandag til fredag i tidsrummet 06.00 - 18.00 samt 
lørdag mellem kl. 8.00 og 14.00. Der må ikke forekomme tung trafik 
om søndag eller 1. juledag. Om lørdag og på øvrige helligdage må 
der maks. forekomme 10 lastbiltransporter. (Tidl. vilkår 14)  X 

 
45. Virksomheden skal føre et støjkildekatalog indeholdende identifika-

tion af hver støjkilde, herunder placering, art/type, kildenavn og kil-
denr., etableringsår, og driftstid. Kataloget skal derudover indeholde 
oplysninger om eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, samt re-
sultater af gennemførte støjkildemålinger og tidspunkt/årstal for næ-
ste måling. Kataloget skal opdateres løbende. Opdateringer skal 
sendes til tilsynsmyndigheden 1 gang om året, sammen med støjbe-
regningerne i vilkår 46. (Tidl. vilkår 72A)  

 
 

46. Virksomheden skal hvert år inden 1. marts indsende dokumentation 
for overholdelse af støjkravene i vilkår 40. Dokumentationen skal be-
stå af opdaterede modelberegninger af støjbelastningen i omgivel-
serne, baserede på de seneste målinger af alle relevante støjkilder. I 
tvivlstilfælde, skal støjkildernes relevans være vurderet af en person 
eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømåling - eks-
tern støj”.   
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Som grundlag for beregningerne skal virksomheden årligt lade fore-
tage akkrediterede kildestyrkemålinger af nye eller ændrede støjkil-
der, samt min. 1/5 del af de eksisterende uændrede støjkilder. Kon-
trolmåling af lydeffektniveauet/kildestyrken skal tilrettelægges såle-
des, at samtlige støjkilder på virksomheden bliver målt mindst 1 gang 
inden for en periode på 5 år.  
 
Målingerne og beregningerne skal udføres efter anvisningerne i Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Målingerne skal udføres af en 
person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømåling 
- ekstern støj”. Beregningsmodellen skal være accepteret på forhånd 
af tilsynsmyndigheden. (Tidl. vilkår 73A) 
 

47. Tilsynsmyndigheden kan – dog højest hvert 5. år, såfremt støjbereg-
ningerne i vilkår 46 rutinemæssigt udføres af virksomheden, forlan-
ge, at virksomheden bekoster beregningerne for det år i stedet udført 
af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium. (Tidl. vilkår 74A) 

 
 
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

 
48. I boliger uden for virksomhedens grund må den målte værdi af virk-

somhedens bidrag til støjen målt indendørs ikke overstige: 
 
 I frekvensområdet 10 -160 Hz: 
 
 kl. 18 - 06 :  LpA,LF = 20 dB 
 kl. 06 - 18 : LpA,LF = 25 dB 
 
 I frekvensområdet under 20 Hz: 
 
 Hele døgnet: LpG   = 85 dB. 
 
  Vilkåret er overholdt når egenkontrollen  udført efter Miljøstyrelsens 
orientering nr. 9/1997 viser værdier der er lig med ovennævnte grænsevær-
dier eller derunder. (Tidl. vilkår 49) 

 
49. Ved boliger i boligområder skal virksomheden over hele døgnet 

overholde en vibrationsgrænseværdi for det maksimale KB-vægtede 
accelerationsniveau (med tidsvægtning S)  Law =  75 dB re 10-6 m/s2 . 
(Tidl. vilkår 50) 

 
50. Tilsynsmyndigheden kan - dog højest én gang årligt- forlange at virk-

somheden dokumenterer at vilkår 48 og/eller 49 er overholdt. 
 

Dokumentationen skal foreligge som en støjmåling, henholdsvis ni-
veauregistrering af det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau 
med tidsvægtning S udført af et af Miljøstyrelsen godkendt laborato-
rium eller person efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens Orientering 
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nr. 9/1997 vedrørende lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det 
eksterne miljø.  

 
Hvis kravværdierne ved den forudgående måling er overskredet, kan 
tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden bekoster en genta-
gelse af målingerne. (Tidl. vilkår 75) 

 
Spildevand og overfladevand  
 
(Retsbeskyttelsen for vilkår 48 – 60 udløber den 21.11.2014) 
 

51. Der må til Græse Å udledes renset tag- og overfladevand fra i alt 6,2 
ha befæstet areal. Udledningen må maksimalt udgøre 13 l/s. (Del af 
tidl. vilkår 79) 

 
 

52. Der må til Roskilde Fjord kun udledes: 
 

- Koncentrat fra 1. osmosebehandling i råvandsbehandling-
sanlægget 

  
- Overløb fra rørbassin for tag- og overfladevand opstået i for-

bindelse med særlig kraftige regnhændelser og med en hyp-
pighed på maks. 2 gange om året. 

 
 Udledningen sker via den østlige grøft. (Del af tidl. vilkår 79) X 

 
53. Overfladevand, der udledes til Roskilde Fjord, skal som minimum 

have passeret et sandfang og en olieudskiller dimensioneret til 140 
l/s over 10 min (2 års hændelse), samt en lettilgængelig målebrønd 
(gennemløbsbrønd), med en diameter på min. 1,25 m. (Tidl. vilkår 80) 

 
54. Virksomheden skal ved spild af kemikalier eller farligt affald på be-

fæstede arealer, eller i forbindelse med brand omgående afspærre 
den pågældende del af regnvandskloakken, således at belastningen 
af regnvandsbassinet begrænses mest muligt, og udledning af særlig 
forurenet regnvand til Roskilde Fjord eller Græse Å undgås. (Tidl. 
vilkår 81) 

 
55. Der skal i udløbet efter sandfilteranlægget være opstillet flowmåler til 

kontinuert registrering af de udledte vandmængder. Usikkerheden på 
flowmålingerne må ikke overstige 5 %. Flowmåleren skal kalibreres 
mindst 1 gang pr. år. (Tidl. vilkår 82) 

 
56. Der skal i overløbet fra rørbassinet til Roskilde Fjord installeres ud-

styr til registrering af antal og tidspunkt af overløb til fjorden. Måleren 
skal efterses minimum 1 gang om året. (Tidl. vilkår 83) 

 
57. Virksomheden skal sikre at der ikke sker udledning af overfladevand 

udover det hermed godkendte, jf. vilkår 51 og 52, herunder evt. ud-
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ledning på grund af forstyrrelser i driften af renseanlægget og tilhø-
rende pumper og ledningsnet. (Tidl. vilkår 84) 

 
58. Udledningen til Græse Å skal overholde nedenstående grænsevær-

dier.  
 

 
Metal 
 

 
Udlederkrav  
(µg/l) 

Kobber (Cu) 30 
Krom (Cr) 100 
Molybdæn (Mo) 100 
Nikkel (Ni) 1600 
Vanadium (V) 10 
Zink (Zn) 1100 

  
 Grænseværdierne for Cu, V og Mo er vejledende indtil der er meddelt 
endelige ud lederkrav. (Tidl. vilkår 85) 

 
59. Virksomheden skal senest 1. marts 2010 indsende en redegørelse 

over indkøringsforløbet med de nødvendige oplysninger til brug for 
meddelelse af endelige udlederkrav. (Tidl. vilkår 85)  

 
60. Der skal kontinuert udtages flowproportionale prøver af overflade-

vandet i udløbet fra renseanlægget. De kontinuert opsamlede flow-
proportionelle prøver indsamles og analyseres for parametrene 
nævnt i vilkår 58 1 gang pr. måned. Den udledte spildevandsmæng-
de siden sidste prøveudtagning skal samtidigt hermed registreres.  

 
Kontrolperioden er kalenderåret. 

 
Vilkår 58 er overholdt, når de vandføringsvægtede middelkoncentra-
tioner af stofferne beregnede på baggrund af målinger foretaget i 
kontrolperioden er mindre eller lig med kravværdierne. 

 
Analysemetoder og detektionsgrænser fremgår af nedenstående ta-
bel: 
 

  
Parameter  

  

 
Enhed 

 
Metode/Detektionsgrænse 

Zink (Zn) mg/l DS259/DS 2211 / 0,1 mg/l 
Nikkel (Ni) mg/l DS259/DS 2211 / 0,003 mg/l 
Chrom (Cr) mg/l DS259/DS 2211 / 0,003 mg/l 
Vanadium (V) mg/l DS259/DS 2211 / 0,001 mg/l 
Molybdæn (Mo) mg/l DS259/DS 2211 / 0,001 mg/l 
Kobber (Cu) mg/l DS259/ ICP/MS/ 0,001 mg/l 
Vandmængde m3/år Flowmåler/  +/- 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Tidl. vilkår 86) 
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61. Prøvetagning og analyse af prøver nævnt i vilkår 60 kan udføres af 
et akkrediteret laboratorium, eller af virksomhedens eget laboratori-
um. 

 
Analyse af prøver udtaget i de sidste 3 måneder før, og de første 3 
måneder efter indkøringsperiodens slut, skal udføres af et firma, der 
er akkrediteret til at udføre pågældende analysetyper.  

  
 Herefter skal der som minimum udføres akkrediterede analyser 1 
gang om året. 
 

Tilsynsmyndigheden kan ved behov, dog højest 1 gang om året kræ-
ve, at også prøvetagningen er foretaget akkrediteret.  (Tidl. vilkår 87) X 
 

62. Hvis målingerne jf. vilkår 60 foretages af virksomhedens eget labora-
torium og personale, skal dokumentation for jævnlig og forskrifts-
mæssig kalibrering af udstyret og måle/analysemetodens overhol-
delse af kravene i vilkåret til enhver tid være tilgængelig for tilsyns-
myndigheden. (Tidl. vilkår 88)  

 
63. Egenkontrollen af udledningen af overfladevand skal rapporteres til 

tilsynsmyndigheden sammen med den øvrige halvårlige rapportering 
fra virksomheden og omfatte forhold anført i vilkår 87.  

 
Frem til der er meddelt endelige udlederkrav til Mo, V og Cu skal 
analyseresultaterne desuden indsendes løbende og senest en må-
ned efter prøvetagningen. 

  (Del af tidl. vilkår 89) 
 
 
Affald 
 

64. Kemikalieholdigt affald skal til enhver tid opbevares indendørs eller 
overdækket og med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Virk-
somhedens oplag af kemikalieaffald, må på intet tidspunkt overstige 
600 tons. (Tidl. vilkår 51)  X 

 
Jord og grundvand 
 

65. Befæstede arealer, herunder tankgrave, samt gulve i produktions- og 
lagerbygningerne skal inspiceres for skader og revner min. 1 gang i 
kvartalet.  
 
Enhver form for utæthed eller skade skal udbedres hurtigst muligt og 
senest 1 uge fra de er konstateret. Kan udbedring ikke ske inden for 
1 uge skal tilsynsmyndigheden kontaktes med henblik på at aftale en 
konkret handleplan.  
 
Inspektionerne skal registreres i en journal, hvori tillige noteres evt. 
konstaterede skader samt de afhjælpende tiltag, der er igangsat. 
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Journalførelse kan ske elektronisk. Journalen skal til enhver tid kun-
ne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig 
sagkyndig foretage et eftersyn af de befæstede arealer, dog højest 
en gang om året. Rapport af resultatet af eftersynet skal indsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. (Nyt vilkår) X 
 

66. Hele regnvands- og processpildevandskloaksystemet, herunder 
nedgravede brønde og interne ledninger skal være synet for utæthe-
der mindst 1 gang hvert 5. år. Eftersynet kan ske etapevis. Hele 
kloaksystemet skal 1. gang være synet senest 1. januar 2012. Rap-
port med resultater og evt. udførte afhjælpende foranstaltninger skal 
sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned fra afsluttet 
etapeeftersyn. Planen for afvikling af eftersynene skal være tilsyns-
myndigheden i hænde senest 1. marts 2010. Eftersyn afholdt i perio-
den 2007 – 2009 kan indgå i planen. Dokumentation for disse skal 
indsendes sammen med planen.  
(Nyt vilkår) X 

 

Olietanke 
 

67. Virksomheden skal inden 1. juni 2010 sende kopi af tankattest eller 
overensstemmelseserklæring for samtlige overjordiske olietanke, der 
er i brug. (Nyt vilkår) X 

 
68. For de overjordiske tanke, der er etableret efter den 1. september 

2005 gælder: 
 

 
• At de skal være forsynede med overfyldningsalarm placeret såle-
des, at den  kan registreres 
ved påfyldningsrøret. 
• At de skal være placerede på et jævnt og varigt stabilt underlag 
• At de placeres således at det er muligt at inspicere såvel bund 
som bagside. 
• At hvis de er udstyret med tankudløb, skal der være monteret af-
spærrings   anordning umiddelbart ved tankudløbet. 
• At tankene skal sløjfes senest 30 år fra fabrikationsåret. 
• At ved sløjfning skal restindhold fjernes, og anlægget fjernes eller 
påfyldnings studs og udluftninger afmonteres og tanken 
afblændes, således at påfyldning  ikke kan ske 
• At oplysninger om sløjfning af tanken og trufne foranstaltninger 
skal sendes til  tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjf-
ningen 
• At tankene må flyttes, såfremt de er forsynede med oprindeligt 
mærkeskilt. 
• At krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af 
tankattesten eller  overensstemmelseserklæringen skal over-
holdes. 
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• At anlæggene til stadighed skal være i en sådan vedligeholdel-
sestilstand, at det ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for 
forurening fra anlæggene  
• At de nødvendige reparationer skal finde sted omgående og fore-
tages af sagkyndige. 
• At evt. konstateret utæthed på anlægget, eller mistanke herom 
skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden. Eventuel ud-
strømning fra anlægget skal omgående bringes til ophør fx ved tøm-
ning af anlægget.  
(Nyt vilkår) X 

 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 

 
69. Funktionen af filtrene nævnt i vilkår 8 skal overvåges kontinuert og 

resultaterne registreres sammen med oplysninger om eftersyn og 
vedligeholdelse, herunder udskiftning af filtermateriale. Regis-
treringerne skal til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden på 
forlangende, og opbevares i min. 3 år.  (Tidl. vilkår 66) X 

 
70. DeNOx-, CATOX-, incinerator- og skrubberanlæggenes funktion skal 

overvåges kontinuert, og resultaterne registreres sammen med op-
lysninger om relevante driftsforstyrrelser, herunder oplysninger om 
årsagerne til afvigelsen og de gennemførte regulerende foranstalt-
ninger samt udført eftersyn og vedligeholdelsesarbejder. Dataene 
skal opbevares i min. 3 år og forevises for tilsynsmyndigheden på 
forlangende. (Tidl. del af vilkår 67) 

 
71. Virksomheden skal sikre, at samtlige luftstrømme, der kan indeholde 

farlige gasarter, herunder NOx, SO2, NH3 og opløsningsmidler i kon-
centrationer, der kan give anledning til overskridelser af B-værdien 
selv ved strømsvigt bliver renset effektivt og sendt ud til det fri via 
skorstenene.  

 
Virksomheden skal senest 1. marts 2010 sende en miljøteknisk re-
degørelse baseret på konkrete emissionsvurderinger og sprednings-
beregninger, der viser, hvordan ovennævnte krav kan opfyldes, ved-
lagt en økonomisk redegørelse og en handlingsplan, der sikrer, at 
evt. manglende tiltag er implementeret senest 1. januar 2012. (Nyt 
vilkår) X 

 
72. Nødstrømsanlæggene skal afprøves min. 1 gang om måneden. Do-

kumentation for afholdte afprøvninger skal opbevares i 3 år og fore-
vises tilsynsmyndigheden på forlangende.(Nyt vilkår) X  

 
73. Spild af kemiske stoffer eller produkter under håndtering eller trans-

port på virksomheden skal fjernes omgående og området skal straks 
rengøres/vaskes grundigt. Det gælder også spild på godkendte op-
lagspladser. Der skal i hver transportvogn/truck forefindes instruks 
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for håndtering af spild i henhold til ovenstående. Samtlige truck-
førere/transportører skal være bekendt med instruksen. (Nyt vilkår) X 

 
74. Udendørs arealer og transportveje, hvorpå der håndteres kemiske 

stoffer og produkter skal inspiceres min. en gang dagligt for spild af 
kemiske stoffer og produkter. Eventuelt spild skal fjernes omgående 
og pladsen skal straks rengøres grundigt for at undgå, at forurenin-
gen bliver ledt ud til regnvandskloakken. Eller siver ned til under-
grunden.  Runderingerne, herunder konstaterede spild samt iværk-
satte aktioner skal registreres. Dokumentationen/registreringen for 
runderingerne skal opbevares i min. 3 år og være tilgængelig for til-
synsmyndigheden. (Nyt vilkår) X 

 
75. Udendørs arealer og transportveje skal rengøres regelmæssigt min. 

2 gange om ugen ved våd rengøring med opsugning af urenheder og 
uden støvgener for omgivelserne. Rengøringens effekt på overflade-
vandets tungmetalbelastning skal evalueres senest 1. september 
2010. Frekvensen kan på det grundlag nedsættes efter konkret afta-
le med tilsynsmyndigheden. Opsamlet materiale skal opbevares som 
farligt affald. (Nyt vilkår) X 

 
76. Samtlige afspærringsventiler på regnvandskloakken skal afprøves 

regelmæssigt min. 1 gang om måneden. Der skal foreligge doku-
mentation for gennemførte afprøvninger, som skal opbevares i min. 
3 år og forevises for tilsynsmyndigheden på forlangende.  (Nyt vilkår) X  

 
 
77. Samtlige sandfang og olieudskillere på virksomhedens areal skal 

tømmes efter behov og som minimum 1 gang om året. Tidspunkt 
herfor og arbejdets omfang skal registreres. Registret skal opbeva-
res i min. 3 år og til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndighe-
den. (Tidl. vilkår 58) 

 
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
 

78. Der skal ved ammoniaktankanlægget (de 2 x 15 tons ammoniak-
tanke) gennemføres nedenstående tiltag: 

 

Inden 1. juli  2010: 

 
i. Der skal etableres ammoniaksniffere egnede steder ved 
påfyldnings pladsen 

ii. Påfyldningsslangerne skal være forsynede med pull-away 
koblinger 

iii. Der skal være etableret nødstop, som lukker væskeventil-
erne i stedet for snøretræksystemet 

iv. Der skal være etableret automatisk lukning af slangeventi-
lerne og af  kompressoren, styret fra samtlige sniffer 
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v. Der skal være 2 uafhængige niveaumålere, den ene der 
stopper kompressor/pumpe og den anden der også stop-
per kompressor og samtidigt lukker for tilførselsventilen. 
Dette kan ske ved at niveautransmitteren PIC561/562 la-
ves til både at stoppe kompressoren og lukke for de fjern-
betjente ventiler under tankene, UV117/119 

 
  
Inden 1. september 2012: 

 
vi. Der skal monteres rørbrudsventiler på de manglende væ-

skeudtag. På  det nederste udtag for niveauvis-
ning kan dog i stedet for  rørbrudsventil laves en restriktor 
med en diameter på 4-5 mm. 
 (Nyt vilkår) X  
 

79. Ammoniaktankene skal undersøges for spændingskorrosion i svejs-
ninger, på den indvendige side min. hvert 5. år, første gang inden 1. 
september 2012. Resultatet heraf skal sendes til tilsynsmyndigheden 
senest 1 uge efter, at resultaterne foreligger. (Nyt vilkår) X 

 
80. Virksomheden skal forud for hver påfyldning af ammoniaktankene 

sikre sig at tankbilen er udstyret med automatisk bremse og 
rørbrudsventiler.(Nyt vilkår) X 

 
81. Alle 3 døre i ammoniaktankgården skal være åbne under påfyld-

ning.(Nyt vilkår) X 
 

82. Alt el-drevet kritisk udstyr relevant for sikkerheden ved ammoniak-
tankanlægget samt SK - anlæggets rotérovn og jernreaktor skal in-
den 1. januar 2011 være tilsluttet nødstrømsforsyning, medmindre 
der på tilfredsstillende vis er dokumenteret, at pågældende udstyr 
ved strømsvigt ikke forringer sikkerheden på anlægget. (Nyt vilkår) X  

  
83. Virksomheden skal evaluere og ajourføre sikkerhedsledelsessyste-

met, når forholdene begrunder det, og mindst 1 gang om året. Ref-
erat deraf skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned fra 
evalueringsdato. (Nyt vilkår) X 

 
84. Der må ikke udledes brandslukningsvand til recipient eller jorden. 

Opsamlet brandslukningsvand skal bortskaffes efter konkret aftale 
med miljøcentret. (Nyt vilkår) X 

 
85. Udløbene til såvel Roskilde Fjord og Græse Å skal afspærres omgå-

ende ved større brand på virksomheden, ved generelt strømsvigt 
samt ved større udslip af flydende miljøfarlige stoffer på virksomhe-
dens befæstede arealer eller tagoverflader. Lukning af ventiler-
ne/udløbene skal kunne aktiveres såvel automatisk som manuelt 
Nødstoppet skal kunne aktiveres fra begge virksomhedens to kon-
trolcentre. (Nyt vilkår) X 
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86. Udendørs rør, herunder evt. rørføringer på tag, som anvendes til 

transport af miljøfarlige stoffer, der er flydende ved atmosfærisk tryk 
skal senest 1. september 2010 være forsynede med rørbrudsventiler 
koblede til den pågældende produktions alarmsystem. Kravet gælder 
ikke for rør, der løber over tankgrave eller områder, der afvander til 
virksomhedens processpildevandsrensningsanlæg.  

 
Ventilerne skal vedligeholdes som kritisk udstyr. Dokumentation for 
ventilernes vedligehold skal opbevares i min. 3 år og kunne fremvi-
ses til myndighederne på forlangende.  (Nyt vilkår) X  

 
 

Indberetning 
 

87. For hvert kalenderhalvår skal egenkontrollen sammenstilles i en 
halvårlig rapport, som sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 
måneder efter kontrolperiodens udløb, dvs. senest 1. marts, hen-
holdsvis 1. september.  

 
 Den halvårlige rapport skal indeholde: 
 

 Luft 
 
• Resultater fra præstationskontrollen, jf. vilkår 31 og 34 udført i 

kontrolperioden  
• Resultater fra den kontinuerlige overvågning, jf. vilkår 31, herun-

der for hver kalendermåned angive de 3 højeste timemiddelvær-
dier, og deres aritmetiske gennemsnit, samt det aritmetiske gen-
nemsnit af 1-timemålingerne udført i den pågældende kalender-
måned. Timemiddelværdierne fra de kontinuerlige målinger skal 
desuden præsenteres grafisk for samtlige målinger udført i perio-
den.  

• Opgørelser over de kontinuerligt målende instrumenters driftssta-
bilitet i måleperioden og dato for seneste kalibrering  

• Eventuelle overskridelser og de korrigerende handlinger, de har 
givet anledning til skal der fyldestgørende være redegjort for i 
rapporten.  

• Ajourførte diagrammer, der viser de forskellige afkasts aktuelle 
forhold med hensyn til tilkoblede rensningsudstyr, filtervagter og 
de instrumenter, der er installeret til kontinuerlig måling af pa-
rametre iht. vilkår 31 

• Spredningsberegninger til dokumentation for virksomhedens 
overholdelse af vilkår 19, 21, 24, 27 og 30. Spredningsberegnin-
gerne skal foretages ved hjælp af OML-multi modellen, ud fra det 
højeste af gennemsnittene af timemiddelværdierne fremkommet 
som beskrevet ovenfor, suppleret med bestemmelser eller vel-
funderede beregninger af tilsvarende emissioner i de øvrige, for 
den pågældende parameter relevante afkast  

 54 



• Fuldstændigt dataindlæg samt resultater, der direkte kan sam-
menlignes med kravene i vilkåret.  

 
Vand  
 
• Analyseresultater og udledninger siden sidste rapportering, af de i 

vilkår 58 anførte parametre. 
• Oplysninger om antallet og tidspunkter for overløb af tag- og over-

fladevand fra rørbassinet til Roskilde Fjord,  
• Dato for sidste service/kalibrering af overløbs- og flowmåler. 
 

(Tidl. vilkår 71A og 89) 
 
 

88. For hvert kalenderår skal virksomheden inden 1. maj sende en risi-
koårsrapport med følgende indhold: 

 
• Referat af ledelses evaluering jf. vilkår 83 
• Opdaterede lister over kritisk udstyr for henholdsvis SK-anlægget 

og ammoniaktankanlægget, med oplysninger om dato og fre-
kvens for eftersyn og ændringer. Dokumentation for at eftersyn 
er foretaget opbevares i min 3 år og skal til en hver tid være til-
gængeligt for myndighederne. 

• Oplysninger om antallet af afholdte beredskabsøvelser i løbet af 
året 

• Opdaterede indholdsfortegnelser for sikkerhedsrapporten og be-
redskabsplanen 

• Opgørelse over afprøvninger og evt. ændringer ved afspærrings-
ventilerne på udløbet til henholdsvis Roskilde Fjord og Græse Å   

• En opdateret liste over de i vilkår 86 nævnte rørbrudsventiler og 
de afprøvninger heraf, der er foretaget i kontrolhalvåret. (Nyt vilkår) 
X 

 
 

89. Virksomheden skal hvert år, inden 1. maj sende en årsrapport til til-
synsmyndigheden, herunder en redegørelse for det forløbne års 
produktion af de forskellige katalysatortyper, forbrug af råvarer, 
brændsel og hjælpestoffer samt produktion af affald fordelt på af-
faldskategorier og angivet bortskaffelsessted. (Tidl. vilkår 78)  

 
Ophør 
 

90. Senest 1 måned før planlagt ophør skal virksomheden sende til til-
synsmyndigheden en plan for miljømæssig forsvarlig afvikling af ak-
tiviteterne på ejendommen, herunder bortskaffelse af affald, rengø-
ring af produktionsudstyr og anlæg, samt øvrig sikring af udstyr og 
anlæg, så risiko for forurening af jord, grundvand eller recipient eli-
mineres.  
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Samtidigt skal virksomheden sende en redegørelse over evt. sted-
fundne uheld med spild på de udendørs arealer, og en vurdering af 
hvorvidt virksomhedens såvel indendørs som udendørs aktiviteter, 
har kunnet give anledning til forurening af undergrunden. (Nyt vilkår) X 
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