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Sammenfattende redegørelse vedr. 
kommuneplantillæg og VVM for ny fa-
briksbygning hos Haldor Topsøe, Lin-
derupvej 

Lovgrundlag: Planloven 
VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010, Bekendtgørel-
se om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning) 
 

Sagsfremstilling: Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af tre mellemva-
rer i en ny fabriksbygning (P6) på fabrikkens område på Linderupvej i Frede-
rikssund. Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden er omfattet af obligato-
risk VVM-pligt, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 25 og punkt 6b. Det 
nye anlæg kræver derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhø-
rende VVM-redegørelse. Etablering af anlægget og den nye produktionslinje 
kræver også en miljøgodkendelse.  
 
I henhold til VVM-bekendtgørelsen er det Miljøstyrelsen, der skal forestå VVM-
processen. Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag kommuneplantillæg nr. 009 
(Bilag 1) med VVM-redegørelse (ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen 
fremgår af Bilag 2). 
 
Af det ikke tekniske resumé konkluderes det, at ved etablering og drift af den 
nye fabrik vil der blive taget tilstrækkelige hensyn til at undgå påvirkninger af 
miljøet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den beskrevne nye fabrik kan 
etableres uden væsentlige gener for omgivelserne.  
 
Forslaget har været i høring fra den 2. august 2011 til den 27. september 
2011. De indkomne indsigelser og bemærkninger er blevet behandlet af Miljø-
styrelsen. Miljøstyrelsen har udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der 
indeholder en sammenfatning af de indkomne høringssvar og et udkast til 
afgørelse samt begrundelsen herfor. Miljøstyrelsen forventer af træffe en afgø-
relse om, at kommuneplantillægget udstedes. Afgørelsen begrundes med, at 
den nye produktionslinje ikke vil øge støjen til omgivelserne, ikke indeholder 
stoffer, der kan være problematiske i forhold til vandmiljøet samt at der ikke 
sker en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området. 
Den sammenfattende redegørelse inkl. bilag fremgår af Bilag 3. 
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Kommunalbestyrelsen i Frederikssund gives nu lejlighed til at afgive en udta-
lelse, inden Miljøstyrelsen træffer endelig beslutning om, hvorvidt kommune-
plantillægget skal udstedes.  
Administrationen vurderer, at Frederikssund Kommune ikke har bemærkninger 
til, at Miljøstyrelsen endeligt udsteder kommuneplantillægget med VVM-
redegørelse. 
 

Bevilling: Ingen. 
 

Økonomiske og perso-
nalemæssige bemærk-

ninger: 

Budget og Analyse har ingen bemærkninger. 
 

Indstilling: Plan- og Miljøchefen indstiller over for Plan- og Udviklingsudvalget, at: 

1. Det besluttes, at Frederikssund Kommune ingen bemærkninger har til, 
at Miljøstyrelsen endeligt udsteder kommuneplantillægget med VVM-
redegørelse. 

 

Tidligere beslutninger:  

Beslutninger: Indstilling tiltrådt. 
 
Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. 
 

Bilag: Bilag 1 / PLUD 02.11.2011: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 for ny fabrik 
på Haldor Topsøe A/S 
Bilag 2 / PLUD 02.11.2011: Ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen 
Bilag 3 / PLUD 02.11.2011: Sammenfattende redegørelse inkl. bilag 
 

 

http://www.frederikssund.dk/media(13722,1030).pdf
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