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Hvad er VVM?
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne 
for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov 
om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne 
sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 
væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse.

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for 
både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det 
videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal 
tillægges særlig vægt og forslag om alternativer.

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og 
indirekte virkninger på 

- mennesker, fauna og flora 

- jordbund, vand, luft, klima og landskab 

- materielle goder og kulturarv, og 

- samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets 
miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som 
den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen 
offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde 
af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid 
opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller 
godkendende myndighed efter anden lovgivning eller som kræver 
planlægning i mere end to kommuner.
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1 Baggrund

1.1 Indledning

Haldor Topsøe A/S er en dansk virksomhed grundlagt i 1940 med hovedkontor i 
Lyngby. En væsentlig del af Haldor Topsøe A/S koncernen beskæftiger sig med 
udvikling, produktion og salg af katalysatorer til mange forskellige typer 
virksomheder. Katalysatorerne fremstilles på to større fabrikker i Frederikssund og 
i Houston, USA. Fabrikken i Frederikssund har været beliggende på ejendommen 
Linderupvej 2 siden 1958. Fabrikken beskæftiger ca. 650 medarbejdere og 
producerer årligt ca. 20.000 tons katalysatorer. 

De katalysatortyper, som Haldor Topsøe A/S fremstiller, benyttes inden for 
olieindustrien til rensning af olieprodukter for uønskede stoffer som fx svovl. Til 
kraftværker, kraftvarmeanlæg, skibe og lastbiler produceres katalysatorer, der 
renser røggas for kvælstof- og svovlforbindelser, som ellers ville danne syreregn og 
smog. Desuden produceres katalysatorer til produktion af ammoniak og svovlsyre i 
gødningsindustrien samt en række katalysatorer til den kemiske industri.

Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af tre råvarer, der af 
konkurrencemæssige årsager herfra betegnes A, B og C, på fabrikken i 
Frederikssund. Der er ikke tale om ”farlige” produkter og Miljøstyrelsen Roskilde 
er bekendt med sammensætningen. Den nye produktionslinje skal etableres i en ny 
fabriksbygning (P6). De tre produkter skal anvendes som råvarer i produktionen af 
katalysatorer til olieindustrien og svovlsyrekatalysatorer. Formålet for 
virksomheden ved selv at producere disse råvarer er opnåelse af bedre egenskaber i 
de færdige katalysatorer samt større leveringssikkerhed. Råvarerne skal anvendes 
på virksomhedens fabrikker i Houston og Frederikssund. Råvarerne skal anvendes i 
de eksisterende produktioner af katalysatorer.  

Ved fremstillingen dannes natriumnitrat som et biprodukt. Natriumnitrat kan 
sælges som gødning og som råvare til produktion af anlæg til solenergi. 

Produktionen af katalysatorer i Frederikssund er omfattet af reglerne i 
Risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1666 af 14.12.06 om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer), og det er biproduktet natriumnitrat 
også.

Det nye anlæg til fremstilling af råvarer kræver ifølge reglerne om VVM, at der 
udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Etablering af 

En katalysator er et stof, der 
fremmer en kendt proces uden 
selv at blive forbrugt. 
Katalysatoren kan således øge 
produktionshastigheden og/eller 
nedsætte energi-forbruget ved 
fremstilling af forskellige 
stoffer. Brug af katalysatorer i 
forskellige processer bidrager 
derfor til et bedre globalt miljø.5 mm
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anlægget og den nye produktionslinje kræver også en miljøgodkendelse. Både 
kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljøgodkendelsen udarbejdes af 
Miljøstyrelsen Roskilde.

1.2 Lokalisering og planforhold

Produktionsanlægget på Linderupvej 2 i Frederikssund udvides med en ny 
produktions bygning P6. Fabriksområdet ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 
LP23 – Erhvervsområde ved Linderupvej/Heimdalsvej. Bygningen udformes 
indenfor rammerne i lokalplanen. Frederikssund Kommune er indstillet på at give 
dispensation i forhold til bygningshøjden.

Området er omfattet af Frederikssund Kommuneplan 2009 – 2021. Dele af 
fabriksområdet er udpeget som område med landskabelige værdier og som grøn 
kile, se kort. 

Dele af disse beskyttelsesområder har tidligere været ophævet. Dette fremgår af 
Regionplantillæg med VVM for nyt katalysatoranlæg hos Haldor Topsøe A/S af 
maj 2006, hvori dele af udpegningen som kystkile og meget værdifuldt landskab 
ændres, således at afgrænsningen kun omfatter det ubebyggede areal. 
Frederikssund Kommune har dog ikke indarbejdet regionplantillægget i 
Kommuneplan 2009 – 2021 for hele Frederikssund Kommune. Årsagen til den 
manglende indarbejdelse har været, at regionplantillægget blev overset i 
kommuneplanprocessen. Frederikssund Kommune har således ikke haft til 
intention, at tillægget ikke skulle indarbejdes.

Naturstyrelsen har udtalt, at regionplantillægget med VVM af maj 2006 anses for 
bortfaldet, da tillægget ikke er indarbejdet i den nye kommuneplan og da 
regionplantillæg med VVM efter gennemførelsen af kommunalreformen fik status 
som kommuneplantillæg. Da regionplantillægget er bortfaldet, er ophævelsen af 
beskyttelsesområderne således også bortfaldet. 
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Frederikssund Kommune vurderer, at der med det ansøgte projekt igen bør 
foretages en ophævelse af beskyttelsesområderne. Dette kan ske med 
kommuneplantillægget i forbindelse med den igangsatte VVM-proces.

1.3 Projektbeskrivelse

Bygning P6 på ca. 3.200 m2 vil blive placeret i tilknytning til de eksisterende 
fabriksbygninger på ejendommen, således at det bebyggede erhvervsareal fremstår 
som en samlet helhed. Bygning opføres med en højde på ca. 11 m og i samme stil 
som de eksisterende nyere fabriksbygninger. Facaderne vil fremstå hvidmalede 
med gavle med beklædning af lærketræ. Der etableres en ca. 25 m høj skorsten.

Modtagelse af råvarer og håndtering af mellemvarer og færdigt produkt vil foregå 
efter samme principper som for de øvrige fabriksanlæg. Flydende råvarer modtages 
fra tankvogne og opbevares i lagertanke placeret i betongrav. 

Produkterne transporteres til lager på Linderupvej eller Centervej. Biproduktet 
natriumnitrat opbevares på trailer inden det transporteres til modtager. Oplagring 
og transport foregår på befæstede områder.

Produktionskapacitet og råvarer oplyses af konkurrencemæssige årsager ikke, men 
er kendt af Miljøstyrelsen Roskilde.

Produktionsprocessen omfatter blanding, fældning og filtrering i et vandigt miljø. 
Herefter sker der en tørreproces med efterfølgende brænding.

Vandige opløsninger, der indeholder natriumnitrat sendes til inddampningsanlæg 
for produktion af fast natriumnitrat.

Til rumopvarmning installeres et naturgasfyr og damp leveres af to dampkedler.

Det nye anlæg vil være i funktion i døgndrift 7 dage om ugen. Der vil være ca. 35 
ansatte tilknyttet anlægget. Byggeriet forventes påbegyndt i 1. kvartal 2012 med 
start af produktion primo 2014.

 Ny bygning P6
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2 Påvirkninger af omgivelserne

Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver og vurderer 
den nye produktionslinjes forventede påvirkninger på miljøet og de visuelle 
forhold.

1.4 Miljøpåvirkninger

Den eksisterende produktion på Haldor Topsøe er miljøgodkendt med seneste 
revision i 2009. Miljøpåvirkninger fra den nye produktion vil i en ny 
miljøgodkendelse blive reguleret i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 

af 26.06.2010 Lov om miljøbeskyttelse). 

1.4.1 Luftforurening

Der vil blive udledt støv med indhold af aluminium. Emissionen til atmosfæren 
begrænses ved anvendelse af moderne filtre, som sikrer meget lave emissioner. Der 
vil desuden blive udledt ammoniak og NOX. Udledning af ammoniak vil blive
begrænset ved vådskrubning. Emissionerne er af samme type, som der udledes fra 
den eksisterende produktion, og forøgelsen af emissionerne vil være hhv. ca. 2, 5
og 7 % for støv, ammoniak og NOx.

1.4.2 Støj

Når anlægget er sat i drift vil der være støj fra udsugnings-/ventilationsanlæg, 
skorstene og køletårn samt fra transport på fabriksområdet. Det nye anlæg vil ikke 
medføre ændringer i virksomhedens samlede støjbelastning.

1.4.3 Energi og vand

Der skal anvendes energi i form af el samt varme og damp produceret fra naturgas. 
Der vil i forbindelse med projekteringen blive foretaget en energigranskning af 
anlægget til sikring af minimering af energiforbruget. 

Vand til procesformål og rengøring genindvindes som kondensat fra 
natriumnitratanlægget. Der vil være et mindre vandforbrug til sanitære formål.

1.4.4 Transport

Ved den nye produktion vil levering af råvarerne A, B og C blive erstattet af 
levering af andre, flydende råvarer. Herved forventes en stigning i den samlede 
tunge transport til virksomheden på gennemsnitligt 3 lastbiler på hverdage i 
dagtimerne.

1.4.5 Spildevand og affald

Der udledes ikke spildevand fra det nye anlæg, idet kondensat og skyllevand 
genbruges i processen. Regnvand fra tag og arealerne omkring bygningen udledes 
sammen med regnvand fra arealerne omkring de eksisterende bygninger via et 
eksisterende opsamlingsbassin til Græse Å.
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Affaldsmængden søges som for den eksisterende produktion minimeret ved at 
genbruge spildstrømme. Filtermateriale og emballageaffald bortskaffes i henhold 
til gældende regler.

1.5 Øvrige påvirkninger

1.5.1 Anlægsfase

I anlægsfasen må der forventes et vist støjbidrag til omgivelserne fra opførelsen af 
det nye fabriksanlæg, dels fra byggeaktiviteterne, dels fra tilkørsel af 
byggematerialer og udstyr. Der kan desuden forekomme gener som støv. Der vil 
blive taget hensyn til at minimere generne for omgivelserne mest muligt under 
anlægsfasen og gældende regler for støj og støv ved byggearbejder vil blive fulgt. 

1.5.2 Visuelle forhold

Bygning P6 vil blive placeret i tilknytning til de eksisterende fabriksbygninger i 
den sydlige del af byggefeltet på ejendommen. Bygning P6 bliver opført i samme 
stil som de nyeste fabriksbygninger og vil ikke afvige med hensyn til 
bygningshøjde og skorsten fra øvrige bygninger på fabriksarealet. 

Udsynet til virksomheden fra boligområderne vest, syd og øst for virksomheden 
begrænses af et 25 m bredt beplantningsbælte, særligt i sommerhalvåret. Som følge 
af højden vil skorstenen fra bygning P6 dog kunne registreres i landskabet. Den 
nye bygning P6 vil dog ikke medføre væsentlige ændringer i det visuelle og 
landskabelige billede.

1.5.3 Natur

Haldor Topsøe A/S er beliggende umiddelbart syd for Natura 2000 området 
Roskilde Fjord. Emissionerne fra den nye produktion må ikke medføre væsentlige 
påvirkninger af udpegningsgrundlaget for naturområdet.

1.5.4 Risiko

Biproduktet tørt natriumnitrat er omfattet af Risikobekendtgørelsen på grund af sin 
brandnærende egenskab. Natriumnitrat oplagres kun i mindre mængder og 
kortvarigt på trailere ved sydenden af bygning P6 inden transport til eksternt lager. 
Natriumnitrat produceret i weekenden bortkøres om mandagen. 

Haldor Topsøe A/S har foretaget en risikoanalyse af den interne transport, 
håndtering og oplag af natriumnitrat til belysning af risikoen ved natriumnitrat.  
Risikoanalysen (sikkerhedsrapporten) vil blive vurderet af Miljøstyrelsen Roskilde, 
Arbejdstilsynet, Beredskabet og Politi iht. Risikobekendtgørelsen.
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3 Den videre proces

Når Idéfasen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen Roskilde de indkomne 
forslag i en redegørelse, der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde. 

Miljøstyrelsen Roskilde vil i samarbejde med virksomheden og Frederikssund 
Kommune udarbejde en VVM-redegørelse med kommuneplantillæg, som beskriver 
og vurderer miljøkonsekvenserne af etableringen af anlægget. Redegørelsen vil 
blandt andet vurdere, om det nye anlæg kan have lugt-, luft- og støjpåvirkninger, 
og om der kan være konsekvenser for grund- og overfladevand. Det nye anlæg skal 
desuden miljøgodkendes af Miljøstyrelsen Roskilde. Miljøgodkendelsen vil 
regulere virksomhedens indretning og drift, emissioner til omgivelserne, 
overfladevand og støj herunder transport samt risikoforhold. Det forventes, at den 
videre proces vil foregå efter tidsplanen.

1.6 Ideer og forslag

Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder 
Miljøstyrelsen Roskilde forslag og ideer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres 
særligt på i VVM-redegørelsen. Vi skal have dine ideer og forslag skriftligt i brev 
eller e-mail senest den 17. maj 2011. 

Forslag og ideer til planlægningen skal sendes til
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller ros@mst.dk
J. nr. MST-1274-00013
(Husk postadresse ved mailhenvendelser).

Få flere oplysninger i Miljøstyrelsen Roskilde, Iris Haastrup tlf.: 72 54 43 50 eller 
e-mail: ros@mst.dk.

Når idéfasen er slut, vil Miljøstyrelsen Roskilde fastlægge hvilke emner, der skal 
arbejdes med, og dermed indgå i VVM-redegørelsen. Redegørelsen vil blandt andet 
vurdere risikoen ved anlægget og påvirkninger af luft og støj mv.

Etablering af det nye anlæg kræver som nævnt også en miljøgodkendelse. 
Miljøgodkendelsen vil regulere indretning og drift – herunder bl.a. emissioner til 
omgivelserne og støj.

Aktivitet Apr. Maj. Jun. Aug. Sep. Okt. Nov.
Indkaldelse af ideer og forslag
Behandling af ideer og forslag
VVM- redegørelse og forslag til miljøgodkendelse
Forslag til kommuneplantillæg
Offentlig høring
Sammenfattende redegørelse
Høring i kommunen og udstedelse af 
kommuneplantillæg

mailto:ros@mst.dk
mailto:ros@mst.dk
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Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med 
forslag til miljøgodkendelse.

Herefter beslutter Miljøstyrelsen Roskilde om kommuneplantillægget med VVM-
redegørelsen kan godkendes. 
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