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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 med ikke teknisk resumé af 
VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-bestyrelsen. 
Miljøstyrelsen varetager imidlertid opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen 
har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres inden for rammerne 
af den gældende lokalplan. 
 

 Ny fabrik på Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 
Frederikssund 
Forslag til kommuneplantillæg,  
 
Ggrafisk tilrettelæggelse 
NIRAS og Haldor Topsøe A/S 
 
Forsidefoto: Haldor Topsøe A/S 
 
Udgivet august 2011 af 
Miljøstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
Telefon 72 54 40  00 
e-mail ros@mst.dk 
 
Copyright 
Kort- og Matrikelstyrelsen 

ISBN  978-87-927779-19-9 (PDF)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 



Indhold 
 
 
 
 

1 INDLEDNING OG BAGGRUND 4 
1.1 VIRKSOMHEDEN HALDOR TOPSØE A/S 4 
1.2 VVM-REGLER 4 
1.3 LÆSEVEJLEDNING 5 
1.4 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG 6 
1.5 DEN VIDERE PROCES 6 

TILLÆG NR.  009 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FOR 
FREDERIKSSUND KOMMUNE 8 

2 PLANLÆGNINGSREDEGØRELSE 9 
2.1 NUVÆRENDE AREALANVENDELSE OG AKTIVITET I OMRÅDET. 9 
2.2 REGIONPLAN 2005 FOR HOVEDSTADSREGIONEN OG FINGERPLAN 2007 9 
2.3 KOMMUNEPLAN 2009 TIL 2021 9 
2.4 LOKALPLAN 11 
2.5 REGIONPLANTILLÆG MED VVM FOR NYT KATALYSATORANLÆG HOS 
HALDOR TOPSØE A/S. MAJ 2006. HUR. 13 
2.6 DE KYSTNÆRE DELE AF BYZONEN 13 
2.7 VAND OG NATURPLANER 13 
2.8 NATURA 2000 OMRÅDE NR. 136, FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE NR. 
F105 OG HABITATOMRÅDE H120. ROSKILDE FJORD OG JÆGERSPRIS NORDSKOV.14 
2.9 BILAG IV ARTER I HENHOLD TIL HABITATDIREKTIVET 14 
2.10 OMRÅDER OMFATTET AF NATURBESKYTTELSESLOVENS § 3 14 
2.11 GRUNDVAND 14 
2.12 STRANDBESKYTTELSESLINJEN 15 
2.13 TRAFIK 15 
2.14 IGANGVÆRENDE PLANLÆGNINGSINITIATIVER. 15 

3 MILJØRAPPORT I HENHOLD TIL MILJØVURDERINGSLOVEN. 16 
3.1 INDLEDNING 16 
3.2 ANDRE MYNDIGHEDER 16 
3.3 BESKRIVELSE OG VURDERING 16 
3.4 FORSLAG TIL OVERVÅGNINGSPROGRAM 16 

 
 

3 
 



1 Indledning og baggrund 

1.1 Virksomheden Haldor Topsøe A/S 

Haldor Topsøe A/S er en dansk virksomhed der 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 mm 

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. 

Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af tre mellemvarer 
på fabrikken i Frederikssund. Der er ikke tale om ”farlige” produkter og 
Miljøstyrelsen er bekendt med sammensætningen. Den nye produktionslinje skal 
etableres i en ny fabriksbygning (P6). De tre produkter skal indgå i produktionen af 
katalysatorer til olieindustrien og svovlsyrekatalysatorer. Formålet for 
virksomheden med selv at producere disse varer er opnåelse af bedre egenskaber i 
de færdige katalysatorer samt større leveringssikkerhed. Mellemvarerne skal 
anvendes på virksomhedens fabrikker i Houston og Frederikssund, hvor de 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.  

1.2 VVM-regler 

Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden er omfattet af obligatorisk VVM-
pligt, jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov 
om planlægning), bilag 1, punkt 25 ”Virksomheder og anlæg, der er 
anmeldepligtige efter § 5 i Risikobekendtgørelsen” og punkt 6b ”Integrerede 
kemiske anlæg (dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved 
kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen), og som 
er b) til fremstilling af uorganiske grundkemikalier”.  
 
Produktionen af katalysatorer i Frederikssund er omfattet af reglerne i 
Risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. februar 2006 om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer), og det er biproduktet 
(natriumnitrat) fra den ny fabrik også. 
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Miljøstyrelsen har vurderet, at udvidelse af virksomheden med et nyt 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 tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag”. 
 
Det nye anlæg til fremstilling af mellemvarer kræver ifølge reglerne om VVM, at 
der udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 
Etablering af anlægget og den nye produktionslinje kræver også en 
miljøgodkendelse. Både kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og 
miljøgodkendelsen udarbejdes af Miljøstyrelsen. 
 
Da Miljøstyrelsen er miljømyndighed og dermed planmyndighed for fabrikken, er 
det Miljøstyrelsen, der har udarbejdet både kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse og miljøgodkendelse. 

Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres før der er udarbejdet 
retningslinier i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med 
tilhørende VVM-redegørelse. Af planloven fremgår endvidere, at såfremt et anlæg 
eller projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen påhviler det 
planmyndigheden, at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og derefter 
fremme sagen mest muligt. 

Frederikssund Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan 
for området i forbindelse med opførelsen af den nye bygning. Idet kommunen er 
indstillet på at dispensere fra bygningshøjden for skorstenen. 

Da der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, skal det ansøgte også vurderes efter 
lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen indgår som en 
del af VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget. 

De miljømæssige hovedproblemer, der behandles i VVM-redegørelsen, 
vurderes at være støj. Derudover behandles alle miljøforhold, der kan siges 
i et eller andet omfang at kunne påvirkes af den nye fabrik. 
 
Samlet set vurderes det, at der ikke er nogen af de nævnte eller andre 
mulige miljøpåvirkninger, der omtales i VVM-redegørelsen, der har et 
sådant omfang eller en sådan karakter, at påvirkningerne er så væsentlige, 
at projektet ikke kan gennemføres. Forslag til miljøgodkendelse 
offentliggøres sammen med forslaget til Kommuneplantillæg med VVM.  
 
Miljøstyrelsen har besluttet at sende dette forslag til kommuneplantillæg 
med VVM redegørelse samt et forslag til miljøgodkendelse i offentlig 
høring fra den 2. august 2011 og frem til den 27. september 2011.  Høringen 
annonceres i lokalavisen Frederikssund sammen med forslag til 
miljøgodkendelse. 
 
Indsigelser og bemærkninger sendes til: 
 
Miljøstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
ros@mst.dk
Att: Iris Haastrup/J.nr. MST-1274-00013 

1.3 Læsevejledning 

Denne publikation er opbygget som tre dele. 
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Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del 
gennemgår forslag til kommuneplantillæg til Frederikssund Kommunes 
Kommuneplan 2009-2021.  Kapitel 2 indeholder en gennemgang af forholdet til 
anden planlægning. Kapitel 3 indeholder en miljørapport over 
kommuneplantillæggets virkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet i 
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.  
 
Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt 
i del 3. Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-
tekniske resumé.  
 
Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 
 
Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelse som myndighed i samarbejde med 
Haldor Topsøe A/S og Frederikssund Kommune. 
 
Del 3 er udarbejdet af Haldor Topsøe A/S som bygherre i samarbejde med 
Miljøstyrelsen som VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at 
VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a kan anmode bygherren om at 
give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en 
vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere 
VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen 
med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så 
færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVM-
myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring 
omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  
  
Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er 
der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. 

1.4 Indkaldelse af ideer og forslag 

Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen.  

Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for 
fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager 
udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen, dels til de indkomne idéer og 
forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver 
behandlet.  

Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg. 
Offentliggørelsen sluttede den 10. maj 2011. I debatperioden indkom 3 idéer og 
forslag, som efterfølgende er blevet inddraget i VVM-redegørelsen.  

1.5 Den videre proces 

Når den offentlige høring af dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse er afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet 
af Miljøstyrelsen Roskilde.  

Miljøstyrelsen Roskilde udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder 
en sammenfatning af de indkomne indsigelser og bemærkninger og et udkast til 
afgørelse med begrundelse for afgørelsen. Den sammenfattende redegørelse sendes 
i høring i Frederikssund Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen om et 
endeligt kommuneplantillæg skal udstedes, og den nye fabrik kan etableres. 
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Tillæg nr.  009 til Kommuneplan 2009-2021 for 
Frederikssund Kommune 

 
Området er i Kommuneplan2009-2021 benævnt E.1.1. og med dette 
kommuneplantillæg udgår det skraverede område af udpegningen som 
beskyttelsesområde med landskabelige interesser (Kort 2.1.B) og af udpegningen 
som grøn kile (Kort 2.2.A) som vist på nedenstående kortbilag.  
 

 
 
 
 
Supplerende retningslinje 
På fabriksområdets sydvestlige del, som skraveret på ovenstående kortbilag, kan ny 
fabrik placeres. Anlægges kan opføres og anvendes i overensstemmelse med 
VVM-redegørelsen herfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 



2 Planlægningsredegørelse 

2.1 Nuværende arealanvendelse og aktivitet i området. 

 
Katalysatorfabrikken i Frederikssund ligger i byzone i et erhvervsområde. 
Erhvervsområdet er omgivet af boliger mod øst og vest.  
Syd for fabrikken ligger virksomhedens administrationsbygning og 
parkeringsområde og længere væk mod syd en række etageboliger. Virksomheden 
Topsil A/S ligger i erhvervsområdets nordvestlige del.  
 
Naturområdet ved Klinten mod nordvest er udlagt til offentligt tilgængeligt 
fritidsområde. Stien langs fjorden, der fortsætter på Klinten mod syd og langs 
strandengene mod øst giver offentlig adgang til naturområdet.  
 
Der er udsyn til katalysatorfabrikken fra boligområdet ved Græse Bakkeby mod 
nordøst. 
 
Roskilde Fjord og strandengene er omfattet af naturbeskyttelsesinteresser. Langs 
strandengen nord for katalysatorfabrikken løber en offentlig gangsti.  
 
Arealet for det nye byggeri anvendes i dag som skurby, parkeringsplads m.v.  

2.2 Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen og Fingerplan 2007 

Retningslinjerne for vand i Regionplan 2005 er gældende, indtil vandplanerne 
vedtages, se afsnit 2.5.  For vandområdet ud for Haldor Topsøe A/S er der fastsat 
en skærpet målsætning.  Fingerplan 2007 udlægger selve Frederikssund by som en 
af byfingrene, der strækker sig fra Københavnsområdet langs banen. Haldor 
Topsøe A/S ligger indenfor ”Frederikssundfingeren” med nærhed til trafiknettet. 

2.3 Kommuneplan 2009 til 2021 

Rammeområde E 1.1 Topsil/Topsøe og Islebjerggård er udlagt til erhverv såsom 
liberalt erhverv, industri, håndværks-, værksteds- og lagervirksomhed. Området 
udlægges ligeledes til offentlig og privat service, herunder administration og 
materielgård. Klasse 1-5 iht. zoneringskort. Se nedenfor. 
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Zoneringskort 
 
 
Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 45, og bebyggelsens rumfang 
må ikke være større end 2½ m3 pr. m2 grundareal inden for det samlede område. 
Bebyggelsens højde må ikke være større end 2 etager, og bebyggelsens højde må 
ikke overstige 10 m. Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller 
drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde end de 10 m.  
 
Den nye fabrik kan rummes inden for kommuneplanens rammer for 
bebyggelsesgrad, der giver mulighed for et samlet bygningsvolumen på ca.  
400.000 m3. Der er indtil nu opført ca. 314.000 m3. Den nye bygning, der kaldes 
P6, får et volumen på ca. 40.000 m3. Med byggeriet af P6 vil ca. 85 % af det 
tilladte bygningsvolumen være udnyttet. 
 
Det fremgår endvidere af kommuneplanen, at der ikke må foretages ændring i 
strandengområdernes tilstand. 
 
Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. 
Rammeområde E.1.1 er vist på nedenstående kort. 
 
Ifølge kommuneplanen må enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet 
væsentligt (VVM-pligtige anlæg), ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt 
retningslinier i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget 
med tilhørende redegørelse. 
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Kort over rammeområde E.1.1. 
 

2.4 Lokalplan 

Området er omfattet af Frederikssund Kommunes Lokalplan nr. 23 – 
Erhvervsområde ved Linderupvej/Heimdalsvej vedtaget i 1993. Lokalplanen 
dækker udover katalysatorfabrikkens også Topsil A/S, Frederikssund Kommunes 
materielgård og en ungdomsklub samt det rekreative område ved Klinten. 
Katalysatorfabrikken ligger i delområde II. Se kort nederst 
 
Den maksimale byggehøjde er fastlagt til 10 m i lokalplanen. Byrådet kan meddele 
tilladelse til højere byggehøjde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens 
indretning eller drift gør det nødvendigt.  
 
Bygninger på fabriksområdet er opført med højder på 8,5 til 14,5 m. De nyeste 
bygninger er opført med en højde på 11,25 m efter tilladelse fra kommunen. Den 
nye bygning planlægges opført med samme højde. Frederikssund Kommune vil 
blive ansøgt om tilladelse til bygningshøjden og til opførelse af 1 skorsten på 20 m, 
og tre mindre afkast på bygningen med en højde på 15, 13 og 12 m. Det vil foregå 
som led i byggesagsbehandlingen, der finder sted senere. 
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I lokalplanen er der krav om et tæt beplantningsbælte på 25 m mod syd, øst og vest, 
og til Asgård på 10 m. Hvor der er eksisterende, godkendt jordvold kan bredden af 
beplantningsbæltet reduceres. Beplantningen berøres ikke af projektet. 
 
Placeringen af den nye fabrik får ikke konsekvens for offentlighedens adgang til 
fritidsområdet ved Klinten nordvest for fabriksarealet. 

 
Kort over lokalplanområdet. 
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2.5 Regionplantillæg med VVM for nyt katalysatoranlæg hos Haldor 
Topsøe A/S. Maj 2006. HUR. 

 I det omtalte regionplantillæg fra 2006 blev dele af udpegningen for kystkile og 
meget værdifuldt landskab ændret, således at afgrænsningen kun omfatter det 
ubebyggede areal.  
 
Frederikssund Kommune har ved en fejl ikke fået indarbejdet den nye afgrænsning 
i Kommuneplan 2009-2021 Derfor vil afgrænsningen fra regionplantillægget fra 
2006 nu blive tilføjes i dette kommuneplantillæg. Den vurdering af de grønne kiler 
og meget værdifuldt landskab, der blev foretaget i 2006, vurderes fortsat at være 
aktuel, og grundlaget for at ændre afgrænsningen af udpegningen i 
overensstemmelse med gældende forhold. 
 
Katalysatoranlægget, der blev planlagt i 2006, er aldrig blevet etableret. 

2.6 De kystnære dele af byzonen 

Kommunalbestyrelsen skal for de kystnære dele af byzonen vurdere de fremtidige 
bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at ny bebyggelse 
indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdie 
helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, og at der 
tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg. Samt at offentligheden sikres 
adgang til kysten. 
 
Denne vurdering skal blandt andet gennemføres i forbindelse med 
Kommuneplantillæg med VVM. Når det er Miljøstyrelse, der udarbejder et 
kommuneplantillæg med VVM, er det miljøstyrelsen, der har vurderingspligten.  
 
De visuelle vurderinger i VVM redegørelsen godtgør, at det ansøgte projekt ikke 
ændrer på områdets grundkarakter af industrielt område, ligesom anlæggets 
samlede ” profil” i kystlandskabet ikke ses at blive væsentligt ændret.  
 
Det er herudover Miljøstyrelsens vurdering, af VVM redegørelsen godtgør, at 
projektet ikke berører naturinteresserne i nærområdet, herunder især Natura 2000 
områderne. Projektet ændrer desuden ikke noget på offentlighedens 
adgangsforhold i området. 

2.7 Vand og Naturplaner 

Der gennemføres i øjeblikket en omfattende planlægning, der tager udgangspunkt i 
Lov om miljømål. Det drejer sig dels om nye vandplaner, der skal udgøre det 
fremtidige grundlag for forvaltning af alle vandområder – grundvand, 
overfladevand i form af søer og vandløb og de kystnære dele af havet. Herudover 
drejer det sig om nye naturplaner, der skal udgøre grundlaget for forvaltningen af 
Natura 2000 områder og strengt beskyttede dyre- og plantearter. Natura 2000 
områder er de internationale naturbeskyttelsesområder, der er omfattet af 
Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet eller Ramsarkonventionen.  
  
Vand- og naturplanerne forventes at være klar i løbet af 2011. Når planerne 
foreligger skal kommuneplaner og kommuneplantillæg være i overensstemmelse 
med de nye planer. Vandplanen vil blandt andet indeholde mål for kvaliteten i 
Roskilde Fjord. Naturplanerne vil blandt andet indeholde mål for kvaliteten af det 
Natura 2000 område (Roskilde Fjord), der er beliggende vest/nordvest for Haldor 
Topsøe A/S. Roskilde Fjord er udpeget til både habitatområde nr. H120 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. F105. 
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Miljøstyrelsen Roskilde har ved udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg 
søgt at tage højde for det forventede indhold i Vand- og naturplanerne. Det kan dog 
ikke afvises, at der efterfølgende kan vise sig at være mindre uoverensstemmelser 
mellem den aktuelle VVM-redegørelse og de planlægningsmål og retningslinjer, 
der bliver slutresultatet af den igangværende planlægning. I det omfang, sådanne 
uoverensstemmelser har mere end en formel karakter, må der tages stilling til de 
mulige justeringer af de planlægnings- og miljømæssige forhold omkring Haldor 
Topsøe A/S.  

2.8 Natura 2000 område nr. 136, Fuglebeskyttelsesområde nr. F105 og 
Habitatområde H120. Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. 

Haldor Topsøe A/S støder mod vest/nordvest op til et internationalt 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område). Det fremgår af bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, at der i redegørelsen til 
planforslag, der kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal indgå en 
vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets 
bevaringsmålsætninger.  
 
Haldor Topsøe A/S ligger uden for Natura 2000 områderne, og i VVM 
redegørelsen er der foretaget en vurdering af effekten af projektet i forhold til 
bevaringsstatus af relevante arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget ud fra en 
væsentlighedsvurdering. Denne vurdering er indarbejdet som en del af VVM-
redegørelsen. 
 
Det fremgår af VVM redegørelsen, at der ikke sker en væsentlig påvirkning på 
Natura 2000 området. 

2.9 Bilag IV arter i henhold til Habitatdirektivet 

Ifølge EU`s habitatdirektiv, artikel 12, er medlemslandene forpligtet til at indføre 
en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer 
inden for et habitatområde eller udenfor. Disse arter fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. Dette betyder blandt andet, at der skal foretages en belysning af bilag IV-
arter, hvis der er grund til at antage at disse arter findes i det berørte område. Denne 
vurdering er sket i VVM redegørelsen, og konklusionen er, at de arter, der 
forventes at optræde i området omkring Haldor Topsøe A/S ikke vil blive berørt af 
nærværende projekt. Der er ikke fundet bilag IV-arter på selve Haldor Topsøe 
A/S’s område.  

2.10 Områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 

VVM redegørelsen godtgør at de § 3 beskyttede strandenge og søer der ligger 
nord/nordøst for anlægget ikke bliver berørt af den nye fabrik. 

2.11 Grundvand 

Området er i kommuneplanen udpeget som område med begrænsede 
drikkevandsinteresser. 
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2.12 Strandbeskyttelseslinjen 

Fabriksarealet er mod nord op til Roskilde Fjord omfattet af 
strandbeskyttelseslinje. Det betyder, at nye bygninger ikke kan planlægges opført 
ud mod fjorden. Den nye bygning P6 ligger længst væk fra Roskilde Fjord, bag de 
eksisterende bygninger og bag strandbeskyttelseslinjen. 

2.13 Trafik 

Byrådet i Frederikssund har i 2010 vedtaget en trafiksikkerhedsplan, som udpeger 
en række indsatsområder for at nedbringe antallet af trafikulykker samt at øge 
trygheden blandt borgerne. Bl.a. er skolevejen Byvej, Frederikssundsvej, 
Linderupvej udpeget som værende utryg for skolebørnene. Frederikssund 
Kommune har vurderet, at utrygheden kan afhjælpes ved at etablere et blåt 
cykelfelt i rundkørslen ved Linderupvej (Frederikssund Kommune, 2010). 
 
Frederikssund Kommune har siden 2000 haft et regulativ for parkering af tunge 
køretøjer. Lastbiler må kun parkeres på to pladser om natten (Frederikssund 
Kommune, 2009b). 

2.14 Igangværende planlægningsinitiativer. 

Frederikssund Kommune skal vedtage en ny planstrategi i 2011. Kommunen 
besluttede i februar 2011 at igangsætte arbejdet som en kombineret Planstrategi og 
Lokal Agenda 21-strategi. Visionen tager udgangspunkt i Frederikssund 
Kommunes styrker i et regionalt perspektiv. Frederikssund Kommune er TÆT PÅ 
– tæt på storbyens tilbud, men også de store naturoplevelser i fjordlandskabet. 
Frederikssund Kommune har PLADS – plads til både fremtidens erhverv og til 
udvikling af boligområder, hvor man kan leve godt.  
 
Frederikssund Kommune er derfor en kommune med store muligheder for og med 
stærkt ønske om udvikling. I kommunens udvikling over de næste 12 år sættes der 
således fokus på udvikling, landskab og bæredygtighed. 
 
Visionen og forslag til emner for ny planstrategi præsenterer ikke noget, som er i 
strid med den ansøgte etablering af nyt fabriksanlæg. Debatoplægget blev 
offentliggjort den 5. juli 2011. 
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3 Miljørapport i henhold til 
miljøvurderingsloven. 

3.1 Indledning 

I forbindelse med VVM-processen er der sket en udredning i forhold til Lov om 
planer og programmer (Miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 936/2009 af love 
om miljøvurdering af planer og programmer).  
 
Miljørapporten er en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige alternativer.  
 
Rapportens omfang og detaljeringsgrad er fastlagt efter høring af andre 
myndigheder, hvis områder berøres af planforslaget. Dette afsnit i 
kommuneplantillægget udgør miljørapporten. Afsnittet suppleres af den faglige 
uddybning i VVM redegørelsen. 

3.2 Andre myndigheder 

I forbindelse med Idefasen er Frederikssund kommune, interesseorganisationer, 
region hovedstaden og ministerier blevet hørt. 

3.3 Beskrivelse og vurdering 

I VVM-redegørelsen er gennemført en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige 
alternativer til projektet. Der henvises derfor til VVM-redegørelsen.  

3.4 Forslag til overvågningsprogram 

Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som forventet 
ved udarbejdelsen af miljørapporten. 
 
Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden i 
området ud over den overvågning, som myndighederne allerede udfører, f. eks 
NOVANA – Det nationale program for overvågning af Vandmiljøet og DEVANO 
– Decentralt Vand og Naturovervågning. 
 
Arbejdet i anlægsfasen vurderes ikke at kræve overvågning ud over, hvad der 
kræves i driftsfasen. 
 
Overvågningsprogrammet er derudover indeholdt i de vilkår Haldor Topsøe A/S 
har i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse, samt det forslag der 
er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af projektet. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil fremgå af virksomhedens endelige 
miljøgodkendelse.  
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