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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 kommunalbestyrelsen. 
Miljøstyrelsen varetager imidlertid opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen 
har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres inden for rammerne 
af den gældende lokalplan. 
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1 Indledning 

Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af mellemvarer, i en 
ny produktionsbygning (P6). Mellemvarerne skal indgå i produktionen af 
katalysatorer, og erstatte indkøb af mellemvarer fra eksterne leverandører. 

1.1 VVM-proces 

Miljøstyrelsen Roskilde 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 til katalysatorproduktion kræver 
ifølge reglerne om VVM, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse. 
 
Indeværende Del 3 indeholder VVM-redegørelsen, mens Del 1 indeholder forslag 
til kommuneplantillæg og del 2 er det ikke tekniske resumé. 
 
Desuden skal der laves en vurdering af kommuneplantillægget i forhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer jf. lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. 
oktober 2007, som ændret ved lov nr. 250 af 31. marts 2009 (Miljøministeriet, 
2010a). Omlægningen kræver også en ny miljøgodkendelse iht. 
Miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriet, 2010d), jf. bekendtgørelse af 
listevirksomhed (Miljøministeriet, 2006b). 
   
Procesdiagrammet for VVM er vist i Figur 1.  

  
 
Figur 1  - Procesdiagram for VVM 
 
VVM-processen igangsættes med en offentlig høring. Hovedformålet med den 
første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-
redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels skal tage udgangspunkt i 
lovgivningens krav til planlægningen og dels i de indkomne ideer og forslag for at 
sikre, at alle relevante/nødvendige problemstillinger bliver behandlet. 
 
Indkaldelse af idéer og forslag for den nye fabrik blev igangsat med annonce og 
ideoplæg. Annonceringen skete i den lokale ugeavis (Lokalavisen Frederikssund) 
og løb frem til den 10. maj 2011 og via Miljøstyrelsen Roskildes internetside. 
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Der indkom i alt 3 breve med ideer og bemærkninger i høringsperioden. 
Miljøstyrelsen Roskilde har på baggrund af de indkomne forslag udarbejdet 
planforslag samt VVM-redegørelse inklusiv miljøvurdering efter lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. På nuværende tidspunkt er processen nået 
til 3. fase, hvor forslag til kommuneplanretningslinier samt VVM-redegørelsen 
fremlægges i en 8 ugers offentlighedsperiode. I denne periode er der mulighed for 
at komme med bemærkninger og indsigelser til Miljøstyrelsen Roskilde. 
I fjerde og sidste fase skal Miljøstyrelsen Roskilde tage stilling til de indkomne 
bemærkninger og eventuelle tilpasninger i projektet inden vedtagelse af planerne. 

1.2 Læsevejledning 

VVM-redegørelsen består af denne rapport, som udgør del 3. Del 1 er forslaget til 
kommuneplantillægget med redegøres for de planlægningsmæssige forhold i 
området, og del 2 er ikke-teknisk resume.  
 
VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af den nye fabrik og en vurdering 
af konsekvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen indledes med en 
beskrivelse af projektet inkl. alternativer. Herefter redegøres for projektets forhold 
til anden planlægning efterfulgt af en beskrivelse og vurdering af miljøpåvirkninger 
og øvrige påvirkninger. Miljøpåvirkninger omfatter de påvirkninger af 
omgivelserne, der reguleres via miljøgodkendelsen iht. Miljøbeskyttelsesloven 
(Miljøministeriet, 2010d), mens øvrige påvirkninger omfatter de påvirkninger, der 
reguleres iht. anden lovgivning f.eks. Naturbeskyttelsesloven (Miljøministeriet, 
2009a). Til sidst gives en beskrivelse af hvilke foranstaltninger, der påtænkes 
etableret for at mindske miljøbelastningerne  
 
Bagerst i VVM-redegørelsen findes en ordliste, der forklarer de tekniske udtryk, 
der er anvendt. 

1.3 Rekvirering af rapporten 

VVM-redegørelsen samt de tekniske baggrundsrapporter kan læses og downloades 
fra www.mst.dk/annoncer. 
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2 Projektbeskrivelse 

2.1 Katalysatorfabrikken i Frederikssund 

Katalysatorfabrikken blev etableret i Frederikssund i 1958/1960 og er løbende 
udbygget. 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. 

På fabrikken produceres en række katalysatorer. Produktionsanlæggene er fordelt 
på 8 produktionsbygninger. Der findes 3 store lagerbygninger til råvarer og 
færdigvarer, og et overdækket, udendørs tromlelager samt værksteder og bygninger 
med laboratorier og administration.  
 
Tabel 1 Oversigt over bygninger på området og deres anvendelse 
 
Bygning   Katalysatortype (Anvendelse)  

F   Katalysatorer til nafta-reforming, til fremstilling af 
brint til ammoniakproduktion og til 
formaldehydproduktion  

K1 +K2  Katalysatorer til svovlfjernelse og til produktion af 
metanol og svovlsyre  

M1 + M2   Katalysatorer til ammoniakproduktion 
Brintproduktion  

P1  Katalysatorer til reforming af naturgas  
P2  Produktion af alumina og biproduktet kaliumnitrat  
P3  Katalysatorer til rensning fra røggas fra kraftværker 

mv. og udstødningsgasser fra køretøjer og skibe for 
kvælstofilter  

P4  Del af bygning P1 med produktion af katalysatorer til 
fjernelse af svovl fra olie  

P5  Pakkeanlæg for P4  
P6 Planlagt ny produktion 
L1, L2, L3  Lagre  
H   Spildevandsrensning  
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Katalysatorfabrikken i Frederikssund ligger i byzone i et erhvervsområde, der er 
omgivet af boliger mod øst og vest. Syd for fabrikken ligger virksomhedens 
administrationsbygning og parkeringsområde og i længere afstand en række 
etageboliger. Virksomheden Topsil A/S ligger i erhvervsområdets nordvestlige del.  
 
Fabrikken har en samlet miljøgodkendelsen, der sidst blev revideret i 2009.  
Miljøgodkendelsen omfatter en godkendt kapacitet for den samlede 
katalysatorfabrik på ca. 25.000 tons katalysatorer og 15.000 tons råvarer til bærere 
(alumina) om året. Den godkendte kapacitet er fastsat som maksimalt tilladt 
produktion af hver enkelt katalysatortype. Kapaciteten udnyttes ikke fuldt ud. Dette 
skyldes primært svingninger i afsætningsmulighederne for de enkelte typer af 
katalysatorer, men også at nogle produktionsanlæg kan anvendes til flere typer af 
katalysatorer 
 
Der kan desuden fremstilles 30.000 tons kaliumnitrat om året. Kaliumnitrat, der er 
et biprodukt fra produktionen, anvendes til gødning og glasproduktion. 
. 
Den nye fabrik skal have en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5. 
Miljøstyrelsen Roskilde har udarbejdet et forslag til miljøgodkendelse, der ledsager 
denne VVM-redegørelse med kommuneplantillæg. Godkendelsen er en 
tillægsgodkendelse til den samlede miljøgodkendelse for fabrikken fra 2009.  
 
Katalysatorfabrikken er omfattet af Risikobekendtgørelsen (Miljøministeriet, 
2006a). Haldor Topsøe A/S har med ansøgningen om miljøgodkendelse indsendt 
en opdateret risikoanmeldelse og sikkerhedsdokumentation i henhold til 
Risikobekendtgørelsen 
 
Som et led i at sikre en effektiv produktion og den bedst mulige arbejdsplads er 
katalysatorfabrikken certificeret efter en række nationale og internationale 
standarder, herunder: 
- ISO 9001 Kvalitetsstyring 
- DS 2403 Energiledelse 
- OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelse 
- ISO 14001 Miljøledelse 
 
Katalysatorfabrikken arbejder specielt med fire indsatsområder. Det er områder, 
som er væsentlige i forhold til den påvirkning, de har på miljøet omkring 
fabrikken, og som virksomheden derfor har valgt at give særlig fokus med henblik 
på at reducere påvirkningen. De fire områder er affald, udledninger til luft, 
vandforbrug og udledning til Græse Å. For alle fire områder er der opstillet 
forbedringsmål for 2011. 

2.2 Ny fabrik 

Haldor Topsøe A/S har planlagt en ny produktionsbygning P6. Bygningen kan 
placeres jf. Figur 2.  
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Figur 2 Eksisterende og planlagt bygning P6 på fabriksarealet 
 

Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere en ny produktionslinie i P6 til fremstilling af 
3 mellemvarer. Af konkurrencemæssige årsager er sammensætningen holdt 
fortrolig i denne redegørelse, men Miljøstyrelsen Roskilde er bekendt med 
sammensætningen. Som biprodukt fremstilles natriumnitrat. 
 
Mellemvarerne anvendes allerede i dag i produktionen af katalysatorer. Ved at 
producere egne mellemvarer opnås dels bedre egenskaber i de færdige 
katalysatorer, dels større leveringssikkerhed. De 3 mellemvarer skal anvendes i 
Frederikssund og i Houston. Den nye produktionslinie vil ikke medføre en øget 
katalysatorproduktion. 
  
Natriumnitrat kan sælges som gødning og som råvare til produktion af anlæg til 
solenergi. 
 
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. 
 
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.  
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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. 

 
2.2.1 Beliggenhed  

Den nye bygning P6 placeres på den sydvestlige del af fabriksområdet. Bygningen 
vil ligge syd for P5 og parallelt med bygning P3.  
 
Øst for arealet ligger boligområdet ved Frejasvej (Grundejerforeningen 
Klinteparken). Mod syd ligger Haldor Topsøe A/S’s administrationsbygning 
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 ligger således ca. 10 
m lavere end boligområdet. Mod nordvest ligger virksomheden Topsil A/S.  
 
Afstanden fra den nye bygning P6 til de nærmeste boliger er ca. 150 m. 
 
2.2.2 Fysisk udformning  

Den nye produktionsbygning P6 får et bebygget areal på ca. 3.200 m2. Bygningen 
bliver 80 m lang og 40 m bred. Bygningshøjden planlægges til ca. 11 m, ca. samme 
højde som nabobygningen.  

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. 
 
Bygningen opføres i samme stil som de eksisterende nyere produktionsbygninger. 
Facaderne vil fremstå hvidmalede med gavle med beklædning af lærketræ.  

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 skorstene. Det vil 
foregå som led i byggesagsbehandlingen, der finder sted senere. 
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Figur 3 Indretning af P6  
 
Bygningen indrettes med produktionshal og kontrolrum samt råvarerum med tanke 
for flydende kemikalier. Der etableres ca. 200 m2 kælder under bygningen.  
 
Uden for bygningen mod øst vil der, mod nord, være opstillet et køletårn og i den 
sydlige del være opstillet tanke til oplagring af råvarer. Tankene placeres i 
tankgård. Syd for bygningen står en trailer, som benyttes til oplag af Natriumnitrat 
(NaNO3).  
 
Der opføres en skorsten med en højde på 20 m over terræn og diameter på ca. 1,5 
m. Skorstenen placeres ved bygningens nordgavl. Til sammenligning er højden på 
de eksisterende skorstene på P1 og på P4 25 m høje, mens skorstene ved P3 og 
længst mod fjorden er 44 og 48 m høje.  
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Desuden etableres tre mindre afkast på hhv. 4, 2 og 1 m over tag på den nordøstlige 
del af bygningen.  
 
Udendørs arealer udføres med tæt belægning. 
 
2.2.3 Bygge- og anlægsarbejder  

Byggeriet af det nye anlæg planlægges påbegyndt i 1. kvartal 2012 og forventes at 
have en varighed på ca. 1 år og 3 mdr. Jordarbejder og byggemodning vil vare 3 
måneder. Herefter opføres bygningen, og efter ca. 6 måneder påbegyndes 
installation af udstyr, hvilket vil vare omkring 1 år.  
 
Til byggeriet vil der være et forbrug af materialer til såvel opførelse af bygning 
som installation af procesudstyr. Der vil i byggeperioden endvidere være ekstra 
trafik fra tilkørsel af byggematerialer og udstyr. 
 
Byggearbejdet vil primært foregå i dagtimerne.  
 
Støj og vibrationer 
Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til støj og vibrationer til 
omgivelserne fra såvel selve byggeaktiviteterne som transport af materialer og 
anvendelse af entreprenørmaskiner. Baseret på erfaringer fra tidligere byggerier 
forventes det at blive nødvendigt at foretage pælefundering/-pilotering.  
 
Frederikssund Kommune har vedtaget en forskrift for støj og vibrationer 
(Frederikssund Kommune, 2007c). I forskriften stilles bl.a. krav om overholdelse 
af støjkrav under bygge- og anlægsaktiviteter.  
 
Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggepladsen skal ske så 
omgivelserne og naboerne generes mindst muligt af støj og vibrationer. 
Særligt støjende aktiviteter må ikke udføres uden for normal arbejdstid. 
Aktiviteterne må kun udføres mandag til fredag fra kl. 7.00 til 18.00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederikssund Kommune definerer særligt støjende aktiviteter som: 
- Elektriske bore- eller skæremaskiner eller lignende 
- Ramning af spuns 
- Anvendelse af tårnkraner eller hydrauliske mobile kraner 
- Anvendelse af elektriske lifte eller lignende 
- Anvendelse af pneumatisk værktøj, herunder betonhammere eller 

lignende 
- Opstilling og anvendelse af kompressorer 
- Opstilling eller nedtagning af stillads 
- Af- og pålæsning af byggematerialer og affald 
- Afspilning af musik 
- Lignende støjende aktiviteter 

Byggeriet skal overholde de i Tabel 2 angivne støjkrav for bygge- og 
anlægsaktiviteter.   
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Tabel 2 Støjkrav til bygge- og anlægsarbejder (Frederikssund Kommune, 2007c) 

 

Tidsrum Støjkrav 

Mandag til fredag kl. 7.00 – 18.00 70 dB(A) 

Udenfor dette tidsrum samt 

helligdage 

40 dB(A) 

Støjspidser (nat: 22.00 – 7.00) 55 dB(A) 

 
Frederikssund Kommune har et regulativ for tomgangskørsel, som fastlægger, at 
motoren i et holdende motorkøretøj ikke må være i gang længere end højest 
nødvendigt og højest et minut. Dette gælder dog ikke så længe det af hensyn til 
køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens 
trækkraft til f.eks. af – og pålæsning (Frederikssund Kommune, 2007a).  
 
Samtidig aktivitet med en kran, en gravemaskine og to lastbiler giver et samlet 
lydeffektniveau på LwA = 109 dB. Beregnet støjbelastning uden skærmning, ved frit 
felt og over akustisk porøst terræn i en afstand af 150 m fra bygge-pladsen, er 51 
dB.  
 
Pælefundering/pilotering ved nedramning eller nedvibrering vil være den mest 
støjende aktivitet under byggeriet, men vil kun foregå i dagtiden og kun i en 
begrænset del af byggeperioden, nemlig under jordarbejderne som vil vare ca. 3 
måneder.  
 
For nedramning med hydraulisk hammer er lydeffektniveauet LwA = 128 dB og for 
nedvibrering er LwA = 115 dB. Beregnet støjbelastning i en afstand af 150 m fra 
byggepladsen ved fuld aktivitet over en arbejdsdag er hhv. 71 og 57 dB. Hvorvidt 
nedvibrering kan anvendes i stedet for nedramning vil afhænge af de geotekniske 
forhold, men alternativt kan aktivitets-niveauet ved nedramning sænkes, således at 
støjkravet overholdes.  
 
Frederikssund Kommune har desuden fastsat grænseværdi for vibrationer 
(Frederikssund Kommune, 2007c) til maksimalt 75 dB (KB-vægtet 
accelerationsniveau) ved de omliggende boliger. Pælefundering vil blive varslet til 
naboer 14 dage før det igangsættes. 
 
Vibrationer dæmpes meget over afstand, og med afstande til nærmeste naboer på 
mere end 100 m vurderes det, at vibrationer vil være dæmpet så meget, at de ikke 
giver anledning til væsentlige gener for beboere eller bygninger.  
 
Det vurderes således, at anlægsarbejderne kan udføres indenfor Frederikssund 
Kommunes krav, der må dog forventes en vis støjpåvirkning ved naboerne.   
 
Støv 
Der vil forekomme emissioner til luften fra byggearbejdet bl.a. udstødningsgas fra 
maskiner og støv fra anlægsarbejdet.  
 
Støvgener fra anlægsarbejdet minimeres ved renholdelse samt sprinkling/-vanding 
af arealerne i tørre perioder.  
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Med den høje afskærmende beplantning, vurderes det, at udsendelse af luftformig 
forurening fra motorer eller støv ikke vil være til gene for de nærmeste boliger 
under byggeriet.  
 
Jord og grundvand 

Ved tidligere geotekniske prøver i nærheden af den nye bygning er der konstateret 
et øvre og et nedre sekundært grundvandsmagasin i kote +1,0 m og + 0,8 m. Den 
planlagte bygning P6 bygges i ca. kote + 4,0 m og bunden af kælderen vil ligge i 
kote 1,0 m, hvilket er over grundvandet. Der skal således ikke udføres 
grundvandssænkning i forbindelse med byggeriet. Inden byggeriet går i gang 
udføres detaljerede geotekniske undersøgelser som bl.a. skal bruges til at eftervise 
jord- og grundvandsforholdene, herunder dokumentere at der ikke vil være 
påvirkning af jordforurening med nikkel, som er konstateret andre steder på 
virksomheden 

På baggrund af ovennævnte grundvandsforhold vurderes det, at det nye byggeri 
kan indrettes således, at der ikke skal ske nogen grundvandssænkning eller 
grundvandsoppumpning. Der vil naturligvis dog skulle ske almindelig tørholdelse 
af byggegrube ved fjernelse af tilstrømmende overfladevand (infiltrerende og 
tilstrømmende regnvand). Skulle der, mod forventning, blive tale om at skulle 
oppumpe grundvand fra det øvre (terrænnære) sekundære grundvandsmagasin vil 
der blive truffet passende foranstaltninger for at undgå spredning af 
nikkelforureningen ved P1. Dette kan eksempelvis gøres ved at sikre en passende 
afsænkning af det terrænnære grundvand ved P1, hvorved nikkelforureningen ikke 
kan spredes mod P6. 
 

Ved udgravning til fundament og kælder/teknikrum under gulvplan vil der 
fremkomme overskudsjord. Jorden planlægges om muligt anvendt til opfyld på 
virksomhedens areal efter regler for terrænændringer, alternativt køres bort til 
deponi. Hvis overskudsjord fra byggeriet skal bortskaffes skønnes det, at ca. 3.000 
m3 jord skal bortkøres. Det svarer til ca. 100 lastbiler.  
 
Inden byggeriet går i gang, vil der i forbindelse med de geotekniske 
forundersøgelser blive udført en screening af jorden for forurening. Såfremt der 
konstateres forurenet jord, vil dette blive håndteret efter aftale med myndighederne.  
 
Affald fra byggearbejdet kildesorteres med henblik på størst mulig genanvendelse 
og bortskaffes efter Frederikssund Kommunes anvisninger. 
 
2.2.4 Produktion  

Råvarer og hjælpestoffer 
Der anvendes råvarer, der i forvejen indgår i produktioner på katalysatorfabrikken, 
som blandt andet vandige opløsninger af natriumhydroxid, salpetersyre og alkali-
aluminat. Der er kun mindre forskelle i råvareforbrug til de tre produktioner. 
 
Processer  
Produktionen vil foregå på procesanlægget som vist i diagram i figur 4, der viser 
produktionsprocessen. Afhængigt af hvilket produkt/mellemvare, der skal 
produceres, vil de nødvendige procesanlæg indgå i produktionen. Der vil blive 
produceret i separate kampagner, idet de 3 mellemvarer ikke kan fremstilles 
samtidig på anlægget.  
 
Produktionen omfatter i hovedtræk blanding, fældning og filtrering af vandige 
opløsninger. Herefter kan der ske en tørring med efterfølgende brænding. I det 
følgende beskrives de enkelte procestrin, som indgår i produktionsanlægget. 
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Figur 4 Diagram, der viser produktionsprocessen  
 
Blanding 
Produktionsprocessen starter for alle tre produkter med, at råvarer blandes i en 
vandig opløsning. Blanding sker i en lukket tank med omrøring.  
 
Krystallisation 
Råvareopløsning overføres til en krystallisator, hvor der dannes krystaller af 
opløsningen. Krystallisatoren bruger energi i form af damp til opvarmning og 
kølevand til køling. 
 
Filtrering og vask 
Den tilførte blanding fra krystallisatoren filtreres og vaskes med vand på et filter. 
Herefter vaskes med en vandig ammoniak -opløsning. 
 
Filtratet bruges som moderlud, idet den føres tilbage til blandetanken (moderlud-
opsamling), hvor det indgår i produktionen igen. 
 
Regenerering af ammoniumnitrat 
For at genanvende ammoniak i vaskevandet regenereres dette ved at tilsætte 
natronlud (natriumhydroxid) for at hæve pH. Når pH hæves strippes ammoniak fra 
i luften, og den kan nu opsamles i en skrubber, hvor den absorberes i vand, der er 
tilsat en syre (salpetersyre). Herved dannes ammoniumnitrat, som anvendes til 
fremstilling af bi-produktet natriumnitrat 
 
Tørring 
Filterkagen tørres i et tørreanlæg, som opvarmes med naturgas. Røggassen filtreres 
i et posefilter, inden det udledes via skorsten A-P6. 
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Kalcinering 
Det tørrede produkt kalcineres, hvilket er en brænding, der udføres med høj varme 
i en roterovn. Opvarmningen sker med naturgas. Røggassen fra brændingen 
indeholder ammoniak, og den ledes derfor til en scrubber, som vasker ammoniak 
ud af røggassen, inden den ledes til afkast.  
 
Filtrering og tørring 
Produktet opløses igen i vand, filtreres og tørres i et tørreanlæg af samme type som 
tidligere. Røggassen filtreres i et posefilter, inden det udledes via skorsten A-P6.  
 
Pakning af produkt 
Det færdige produkt sigtes for at få et ensartet produkt, og pakkes i bigbags.  
 
Fremstilling af natriumnitrat 
De vandige opløsninger af ammoniumnitrat, der opsamles fra stripperen eller fra 
vask af produkterne, tilsættes natronlud, og sendes til et inddampnings-anlæg. Her 
inddampes det til 50% opløsning i en fler-trins inddampnings-proces . 
 
Vandet, der kondenserer i inddampningsprocessen, bruges som vaskevand på 
filteret. 
 
Damp til inddampningen bliver genereret af dampkedler. Den inddampede 
natriumnitrat-opløsning ledes til en krystallisator. Her udskilles natriumnitrat som 
krystaller, når opløsningen nedkøles. Til sidste centrifugeres krystallerne og de 
tørres i et varmluft tørreanlæg. Herefter pakkes natriumnitrat-produktet, og er klar 
til afsendelse.  
 
Hjælpeanlæg  
Der er til produktionen knyttet en række forsyninger og hjælpeanlæg.  

Vand  
Kondenseret vand fra inddampning af natriumnitrat genbruges som vaskevand på 
filtrene. Et eventuelt overskud af vand vil blive genanvendt i andre produktioner på 
fabrikken. 
 
Damp 
Der produceres damp til opvarmning, kalcinering og inddampning. Dampen 
produceres i 2 dampkedler, hver med en effekt på 2 MW.  
  
Kølevand 
Ved inddampning og krystallisation af natriumnitrat, samt til ammoniak skrubberne 
er der behov for køling af processerne. Køling forsynes fra et køletårn, og herefter 
varmeveksles produktionsudstyret med det kolde kølevand, som recirkulerer over 
køletårnet.   
 
Varmeanlæg  
Til opvarmning af kontorer og produktionsafsnit, vil der blive installeret et 
naturgasfyr på 100 kW. 
 

2.3 Alternativer 

2.3.1 0-alternativet 

0-alternativet er en beskrivelse af, hvordan tilstanden forventes at være, hvis 
projektet ikke gennemføres. 
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Hvis ikke Haldor Topsøe A/S etablerer nyt fabriksanlæg til produktion af 3 
mellemvarer, vil de fortsat blive produceret hos ekstern leverandør og transporteret 
til Haldor Topsøe A/S i Frederikssund. 
 
Bebyggelsesgraden for arealet er ikke udnyttet endnu, og der vil således kunne 
etableres en anden bygning på arealet, såfremt der kan opnås de nødvendige 
miljøtilladelser til den planlagte anvendelse. 
 
2.3.2 Andre alternativer 

Formålet med at etablere egen produktion af disse mellemvarer er at styrke 
virksomhedens konkurrenceevne ved opnåelse af bedre egenskaber i de færdige 
katalysatorer og med større leveringssikkerhed. Hermed kan Haldor Topsøe A/S 
sikre kvaliteten af deres produkter og forbedre deres markedssituation. 
 
Da mellemvarerne til produktionen skal anvendes på virksomhedens fabrikker i 
Houston og Frederikssund, er det mest hensigtsmæssigt at placere det nye anlæg på 
en af disse lokaliteter. Begge steder vil egen produktion betyde at transporten 
minimeres.  
 
Biproduktet natriumnitrat produceres på samme måde som kaliumnitrat, der i dag 
kun produceres på fabrikken i Frederikssund, og virksomheden ser det som en 
fordel at udnytte den lokale viden om biproduktionen og afsætningen heraf.  
 
Tilstedeværelsen af den rette ekspertise ved opstart og drift af produktions-
anlægget er meget vigtig for virksomheden og nærheden til udviklingsafdelingen i 
Ravnholm/Lyngby har været afgørende for Haldor Topsøe A/S’s valg af en 
placering i Frederikssund. Etablering ved det eksisterende fabriksanlæg betyder, at 
man kan udnytte den allerede etablerede infrastruktur som afløbssystemer med 
opsamling af overfladevand. Desuden findes der her hjælpefunktioner som bl.a. 
trykluft-forsyning og værksted. Det betyder, at etablering af en ny bygning P6 på 
det eksisterende fabriksområde kan gennemføres med en mindre miljøpåvirkning 
end ved at starte byggeriet på et nyt sted.  
 
Det er ikke muligt at etablere ny fabrik ved Haldor Topsøe A/S’s lager på 
Centervej, idet matriklen på Centervej jf. lokalplan nr. 95 ikke er udlagt til industri, 
og dermed ikke kan bruges til produktion.  
 
Der blev i 2004 gennemført planlægning med VVM-redegørelse for produktion af 
katalysatorer i et område ved Stigsnæs. Området er ikke taget i brug. Ved en 
placering i Stigsnæs vil der være de samme ulemper og øgede miljøpåvirkninger til 
etableringen som de andre alternativer med etablering af produktionsanlægget som 
det første i et nyt fabriksområde. Der vil være mere transport, idet mellemvaren 
skal transporteres til produktionsanlæggene i Frederikssund og Houston.  
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3   Metode og principper for VVM-
undersøgelsen 

I den første offentlighedsfase, som er en indkaldelse af ideer og forslag for 
projektet ”Ny fabrik på Haldor Topsøe A/S på Linderupvej 2 i Frederikssund”, har 
Miljøstyrelsen Roskilde ud fra en foreløbig vurdering peget på nogle mulige 
miljøpåvirkninger: 
- Luftforurening 
- Støj 
- Energi og vand 
- Transport 
- Spildevand og affald 
 
I de følgende afsnit beskrives og vurderes projektets mulige virkninger på 
omgivelserne, som det er krævet jf. Planloven og VVM-bekendtgørelsen 
(Miljøministeriet 2010). Projektets mulige virkninger opdeles i miljøpåvirkninger, 
der reguleres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven via miljøgodkendelsen og andre 
påvirkninger, der skal reguleres iht. anden lovgivning. 
 
Miljøpåvirkninger:  
- Ressourcer og affald 
- Luftforurening 
- Støj 
- Transport 
- Overfladevand og spildevand 
- Jord- og grundvand 
- Risiko 
 
Andre påvirkninger: 
- Natur 
- Visuelle forhold 
- Mennesker og sundhed 
 
Hvert afsnit vil have følgende struktur: 
- Metode anvendt til vurderingen 
- Eksisterende forhold (0-alternativet) 
- Miljøpåvirkninger under drift 
- Miljøvurdering 
- Forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning 
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4 Miljøpåvirkninger 

4.1 Metode 

I dette afsnit beskrives og vurderes de miljøpåvirkninger, som det nye anlæg 
forventes at få i driftsfasen, og som reguleres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 
via miljøgodkendelsen.  
 
Miljøpåvirkninger fra anlægsfasen og vurderinger af disse er beskrevet i afsnittet 
om bygge- og anlægsarbejder, som findes under beskrivelsen af det nye anlæg. 
 
Vurderingerne er foretaget på baggrund af Haldor Topsøe A/S’s kendskab til det 
nye anlægs produktion og miljøpåvirkninger baseret på erfaringer fra det 
eksisterende anlæg og andre anlæg, samt miljøgodkendelsen fra 2009 for 
katalysatorfabrikken. De beregningsmetoder, der er anvendt, er anført i de 
relevante afsnit. 
 
Vurderingerne er desuden foretaget i forhold til anvendelse af bedste tilgængelige 
teknik (BAT). Der findes ingen BREF-note, der specifikt beskriver produktionen af 
heterogene katalysatorer, men følgende BREF-noter giver retningsliner for enkelt 
dele: 
 
- BREF for LVOC. 
- BREF for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer.  
- BREF for industrielle kølesystemer. 
- BREF for immissioner fra oplagring. 
- BREF for uorganiske kemikalier i storskalaproduktion – faste stoffer og andre 

stoffer. 
 
Støjbelastningen er vurderet ud fra støjberegning foretaget af nne pharmaplan for 
såvel eksisterende aktiviteter på katalysatorfabrikken som samlede aktiviteter efter 
udbygning med P6. 
 
Jord- og grundvandsforholdene er beskrevet ud fra eksisterende kilder som 
Kommuneplan 2009-2021og boringsprofil P1-4 fra GEO. 
 

4.2 Ressourcer og affald 

4.2.1 Miljøpåvirkning 

Råvarer 
Flydende råvarer, som natriumhydroxid, salpetersyre og alkali-aluminat modtages 
fra tankvogne og opbevares i lagertanke placeret i betongrav. Sure og basiske 
væsker holdes adskilt. Transport af flydende råvarer til produktionsstedet foregår i 
rørsystem. Væskemængder mindre end 1.000 liter modtages i palletanke. 
 
Mellemvarer, færdigvarer og biprodukter transporteres til lager på Centervej eller 
Linderupvej i ”big bags”. Biproduktet natriumnitrat opbevares på en trailer, der 
fungerer som separat lager, indtil det afsættes til anden virksomhed. 
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Energi 
Der skal anvendes energi i form af el samt varme og damp produceret fra naturgas. 
Forventet årligt forbrug af el og naturgas fremgår af Tabel 3. 
 
Tabel 3 Årligt forbrug af el og naturgas 
 
 Årligt forbrug 

Elektricitet 2.040.000 kWh 
Naturgas 1.620.000 Nm3

  
Procesluft vil blive nedkølet gennem varmevekslere, hvorved der opnås høj 
energiudnyttelse.  
 
I roterovnen anvendes rekuperative brændere, dvs. brændere hvor brænderluften 
varmeveksles med den afgående røggas, så maksimal brændervirkningsgrad opnås.  
 
Der vil desuden i forbindelse med projekteringen blive foretaget en 
energigranskning af anlægget til sikring af minimering af energiforbruget.  
 
Vand 
Af kommunalt ledningsvand anvendes der ca. 1.400 m3 pr. år til sanitære formål. 
 
Vand til procesformål og rengøring genvindes som kondensat fra natrium-
nitratanlægget. Eventuelt overskud af kondensat vil indgå i fremstillingen af nyt 
vand til brug andre steder i fabrikken og erstatter derved egen indvundet vand fra 
grundvandsboring. 
 
Affald 
I forbindelse med produktionen opstår ca. 10 tons affald pr. år. Affaldet vil bestå af 
kasserede filterklæder/-poser, emballageaffald og kasserede mellemvarer og 
færdigvarer. 
 
Affaldet oplagres i et af katalysatorfabrikkens eksisterende lagre og bortskaffes 
sammen med det øvrige affald fra fabrikken til godkendt modtagestation og 
affaldsselskab. 
 
Støv fra posefiltre kan genanvendes som råvare til produktionen. 
 
Alle processer styres, overvåges og registreres i computersystemer, så spild hurtigt 
opdages og affaldsmængder minimeres. Som et led i virksomhedens 
miljøledelsessystem er der løbende fokus på registrering, minimering og 
genanvendelse af affaldsmængderne.   
 
4.2.2 Miljøvurdering 

Udnyttelsesgraden af råvarerne i produktionen er høj og affaldsmængden er lille.  
 
Fra procesluften genvindes ammoniak, der indgår i processen igen. Biproduktet 
natriumnitrat genanvendes til gødningsformål.  
 
Flere led i processen med opvarmning og inddampning giver et højt energi-forbrug. 
Ifølge BREF noter er det BAT at genvinde varme fra opvarmet gas via 
varmevekslere og anvende rekuperative brændere i roterovn. Desuden arbejder 
virksomheden med energioptimering, herunder energigranskning af hele projektet. 
Energiforbruget til produktion ligger under det foreskrevne BAT-niveau (BREF). 
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Affaldsproduktionen fra den nye produktion vurderes ikke at give anledning til 
særlige problemstillinger. Ifølge BREF noter vedr. affald og spild er det BAT, at 
affaldsproduktionen løbende registreres samt at alle processer styres, overvåges og 
registreres i computersystemer, således at spild hurtigt opdages og affaldsmængder 
minimeres. Desuden arbejder virksomheden løbende med minimering og 
genanvendelse af affaldet.  
 

4.3 Luftforurening og klima 

Fra den nye bygning P6 vil der blive udledt støv med indhold af aluminium samt 
ammoniak og NOX. Der udledes desuden CO2 fra forbrænding af naturgas. 
 
4.3.1 Eksisterende emissioner 

Katalysatorfabrikken har 7 væsentlige procesafkast. Herfra udledes bl.a. 
metalholdigt støv, NOx og ammoniak. Den samlede udledning af disse stoffer er 
angivet i Tabel 4. 
 
Tabel 4 Udledning af forurenende stoffer i 2010 og fra ny fabrik 
 
 Årlig udledning

eksisterende 
fabrik 
Tons 

Årlig udledning inkl. 
ny P6 

 
Tons 

Støv 26 26,6 
NOx 21 22,4 
Al 2 2,1 
CO2 30.000 34.000 
 
Katalysatorfabrikkens luftforurening er reguleret via miljøgodkendelsen. Der er 
fastsat stofspecifikke emissionskrav og krav om maksimalt bidrag 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 underlagt 
egenkontrol med kontinuerlige målinger for støv, ammoniak og NOx. Alle 
kontinuerlige målere er underlagt fabrikkens systematiske 
vedligeholdelsesprogram. 
 
Egenkontrolmålingerne har over en årrække vist, at katalysatorfabrikkens 
emissioner generelt ligger indenfor et snævert interval, under de fastsatte 
grænseværdier. 
 
4.3.2 Emissioner fra ny fabrik 

Støv 
Støv kan genere omgivelserne. Partikler mindre end 10 µm (PM10) er 
sundhedsskadelige primært som årsag til luftvejssygdomme og hjertekar-
sygdomme. 
 
Ved af- og pålæsning, transport og håndtering af faste råvarer vil der være lokal 
afsugning indeholdende støv. Og i produktionsforløbet vil afkastluften fra 
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procesventilation fra tørring og pakning indeholde støv. Støv fra fremstilling af en 
af mellemvarerne indeholder aluminium. 
 
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. 
 
Udledningen af støv fra ny fabrik vil svare til en ca. 2 % forøgelse af katalysator-
fabrikkens samlede emissioner af støv. 
 
Ammoniak  
Ammoniak i vaskevandet fra filtrering bliver regenereret i et lukket stripper/-
skrubbersystem. Der er dog trykudligning til omgivelserne for at undgå 
overtryk/undertryk ved temperaturforskelle i anlægget, f.eks. ved opstart eller 
nedlukning. Trykudligningen sker via skrubber og trykudligningsrøret føres 1 m 
over tag. Udledningen til omgivelserne vil være ubetydelig. 
 
Røggassen fra brænding indeholder ammoniak. Røggassen føres til en sur 
skrubber, hvor ammoniakken udvaskes i modstrøm. Skrubberen har en 
rensningsgrad på 99,5 %. Luftflowet ud af systemet er forsvindende. 
Udluftningsrøret føres 1 m over tag. 
 
For at sikre, at ammoniak ikke ledes til afkast ved strømsvigt, forsynes skrubberne 
med nødstrøm. 
 
NOx
NOx er en samlet betegnelse for kvælstofoxiderne NO og NO2. NO2 er 
luftvejsirriterende og kan nedsætte lungefunktionen og menneskers mod-
standskraft mod infektioner i lungerne. NOx virker som gødning for planter og 
medvirker til eutrofiering af både land- og vandmiljøer (se afsnit 6.2 Natur).  
 
I produktionsforløbet vil afkastluften fra procesventilation fra tørring og brænding 
indeholde NOx. Afkastluften udledes via skorstenen A-P6. 
 
Røggassen fra 100 kW naturgasfyr og 2 stk. 2 MW dampkedler indeholder NOx. 
Der anvendes low NOx brændere i energianlæg. Emissionen af NOx er fastsat som 
den maksimalt tilladelige emissionsgrænseværdi iht. Luftvejledningen på 65 mg 
NOx som NO2/Nm3 ved 10 % O2 (Miljøstyrelsen, 2001). Røggassen afledes til hver 
sit afkast. 
 
Udledningen af NOx fra den nye fabrik vil svare til ca. 7 % forøgelse af 
katalysatorfabrikkens samlede emissioner af NOx. 
 
Lugt 
Der vil ikke være emissioner fra diffuse kilder. Der har i perioder kunnet 
konstateres en syrlig lugt fra den eksisterende katalysatorfabrik. Den syrlige lugt 
formodes at stamme fra sur røggas (svovlsyre) fra skorstenen ved fjorden. Dette 
forhold er nu ophørt, idet rensningssystem er fuldt optimeret. Der vil ikke være 
emissioner af denne type fra P6 og dermed forventes heller ingen lugtgener af 
betydning. 
 
CO2
CO2 (kuldioxid) er en "drivhusgas", som kan medvirke til at opvarme kloden. 
Haldor Topsøe A/S er omfattet af EU’s kvoteordning, hvor EU har  fastsat et 
samlet loft for, hvor stor den samlede drivhusgasudledning må være, og mål for 
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årlige reduktioner. Haldor Topsøe A/S må således tilkøbe nye kvoter for at kunne 
udlede CO2 fra den nye fabrik.  
 
Udledningen af CO2 vil nu ske fra Haldor Topsøe A/S i stedet for den nuværende 
producent af mellemvarerne til katalysator produktionen, og samlet set øges CO2 
udledning ikke.  
 
Immissioner  
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. 
 
OML-modellen benyttes til at vurdere, om de såkaldte B-værdier, der er fastsat i 
Miljøstyrelsens Luftvejledning, overholdes. 
 
P6’s bidrag til immissionen fremgår af Tabel 5. Tillige fremgår immissionen fra 
virksomhedens samlede udledning efter udbygning med P6. Immissionen er den 
maksimale timemiddelværdi (99 % fraktil), der optræder uden for 
katalysatorfabrikkens skel. I alle tilfælde er den samlede immission efter 
udbygning med P6 væsentlig mindre end B-værdien.   
 
Tabel 5 Immission til omgivelserne 
 
 Immission 

µg/m3

 Støv Aluminium NOx

Ny fabrik P6 3 0,4 23 
Katalysatorfabrikke
n med P6 

19 1 93 

B-værdi 80 10 125 
 
4.3.3 Miljøvurdering  

Ifølge BREF noter er det BAT, at der installeres posefiltre efter støvende processer, 
at ammoniak fjernes med sur vådskrubning med henblik på genvinding og at der 
anvendes low NOx brændere i energianlæg. 
 
Udledningen af støv og NOx fra det nye anlæg udgør kun en mindre forøgelse af 
den samlede udledning fra katalysatorfabrikken, og de vejledende grænseværdier 
for koncentrationsbidrag i omgivelserne, B-værdier, vil kunne overholdes med god 
margin. 
  
Sikring mod udslip som følge af strømsvigt ved etablering af nødstrøm er BAT. 
Tilsvarende foranstaltninger gælder for de eksisterende anlæg på virksomheden. 
  
Udledningen af CO2 fra katalysatorfabrikken vil stige som følge af det øgede 
energiforbrug. Idet katalysatorfabrikken er underlagt kvotesystemet, skal CO2 
udledningen reduceres tilsvarende et andet sted, og klimaet påvirkes således ikke. 
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4.4 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 for den nye fabrik vil alle være af samme typer som for den eksisterende 
fabrik. 
 
4.4.1 Støj fra eksisterende fabrik 

Haldor Topsøe A/S har i gennem de seneste år gennemført omfattende 
støjdæmpninger af anlæg, som har medvirket til at reducere støjbidraget. Samtidig 
har det været muligt at ændre og udvide produktionsanlæggene på fabriksområdet. 
Det var således muligt at tage 3 nye fabrikker i drift; P1, P2 og P3 i perioden fra 
1997 – 2000 samtidig med at støjbidraget blev reduceret. I årene herefter har 
Haldor Topsøe A/S fortsat arbejdet med støjdæmpninger, og der er investeret ca. 
15 – 20 mio. kr. i disse tiltag.  
 
For at følge effekterne af støjdæmpninger udføres der løbende målinger på 
virksomhedens støjkilder og ajourføring af støjberegningen. Ved den årlige 
opdatering af støjberegningen i 2010 var støjbidraget i omgivelserne steget i 
forhold til tidligere på grund af bidraget fra især 2 skorstene. Begge skorstene blev 
støjdæmpet tilbage i 2003 som led i den samlede støjdæmpningsplan, som i 
perioden fra 2003 – 2007 betød at støjbidraget hos de nærmeste naboer blev 
reduceret med næsten 10 dB, og som i 2007 viste at støjgrænserne var overholdt. 
Handlingsplanen omfattede støjdæmpning af ca. 50 tekniske installationer og 
omlægning af transportmønstre samt indkøb af eldrevne trucks. 
 
Støjberegningerne er udført efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, på baggrund af en 
støjkortlægning af hele virksomheden og egenkontrolmålinger. 
 
Som beregningsprogram er benyttet det grafisk baserede beregningsprogram 
SoundPlan 6,5, version 25.11.2010. SoundPlan beregner støjen i et givent punkt på 
basis af en 3-dimensionel digital model af virksomheden og dens omgivelser. 
SoundPlan regner efter den fællesnordiske beregningsmodel for industristøj, som 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 er baseret på.   
 
Støjbidraget er beregnet i de fire referencepunkter, der er fundet mest kritiske for 
overholdelse af støjgrænserne: boligen Linderupvej 33 ved fabrikkens østskel, 
boliger ved Ægirsvej i Asgård-kvarteret vest for fabrikken, etageboliger langs 
Heimdalsvej mod syd og bolig ved sydøstlig hjørne, Frejasvej 74, se Figur 5. 
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Figur 5 Referencepunkter for støjberegning 
 
Ved genmåling af de 2 store skorstene i 2010 har det imidlertid vist sig, at effekten 
af de installerede lyddæmpere er reduceret. Haldor Topsøe A/S har derfor 
udarbejdet en revideret støjhandlingsplan med konkrete støjdæmpninger, som skal 
sikre at støjniveauet nedbringes, så grænseværdierne kan overholdes i 2012. De 2 
store skorstene og tilhørende ventilatorer og kanaler for de 3 produktionsanlæg, der 
er tilkoblet skorstenene, ombygges, så støjen dæmpes. 
 
Resultatet af de seneste beregninger fra egenkontrollen 2010 er vist i tabel 6. 
 
Tabel 6 Støjbidrag fra katalysatorfabrik i 2010 

Støjbidrag dB 

Område Dag Aften Nat 

Linderupvej 33, R1 47 44 44 
Ægirsvej 2, R2 43 40 40 
Frejasvej 75, R4 37 35 35 
Grænseværdi ved boliger 45 40 35 
Heimdalsvej 63, R3 43 39 39 
Grænseværdi ved 
etageboliger 

50 45 40 
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I dagperioden er støjgrænserne, overholdt alle steder i omgivelserne. Et støjbidrag 
på for eksempel 47 dB overholder grænsen på 45 dB, idet usikkerheden på 
beregningen på 2 dB fratrækkes, når man vurderer om støjbidraget overholder 
stæjgrænsen  
 
I aften og natperioderne er støjgrænserne ikke overholdt ved de nærmeste boliger 
ved Linderupvej 33 og boliger langs virksomhedens øst skel, dvs. den nordlige del 
af Frejasvej. Referencepunktet Frejasvej 75 ligger ved virksomhedens sydøstlige 
hjørne, og her er grænseværdierne overholdt. Støjbelastningen i boligområderne øst 
og vest for fabrikken aftager med afstanden fra fabrikken. 
  
Ved de nærmeste boliger syd for virksomheden, etageboligerne ved Heimdalsvej er 
støjgrænserne overholdt med god margin.  
 
 
4.4.2 Støj fra ny fabrik 

De væsentligste støjkilder fra ny fabrik P6 er køletårn, port, ventilationssystem, 
afkast og skorsten samt intern transport med truck og tilkørsel af råvarer på lastbil.  
 
Anlæg som køletårn og tanke med råvarer, der skal stå udendørs, bliver placeret, så 
de skærmes af nabobygningen, og de støjdæmpes i nødvendigt omfang. 
Virksomhedens erfaringer med indretning, brug af støjsvagt udstyr og 
støjdæmpning af bl.a. skorstene og køletårne bliver anvendt i nye projekter til at 
sikre, at støjbidraget bliver begrænset. Det er tilstræbt at placere udstyr indendørs 
for at begrænse støjen, det gælder f. eks. filteranlæg.  
 
I den nye bygning P6 er porten placeret mod syd, hvor den giver det mindste bidrag 
til støj i de kritiske punkter.  
 
Kørselsmønstre for intern transport af materialer er tilrettelagt ud fra støjhensyn, og 
der anvendes udelukkende el-drevne trucks, som har et meget lavt støjbidrag. Der 
vil være behov for intern transport med truck mellem P6 bygningen og lagrene på 
Linderupvej 2 gange i aften perioden kl. 18 - 22 og 2 gange om natten fra kl. 22 – 
06. Hovedparten af transporten vil foregå i dagperioden. 
 
Der er udarbejdet en støjberegning for katalysatorfabrikken, hvor støjbidrag fra den 
planlagte nye P6-bygning er indregnet. Resultatet af beregningen giver det samme 
overordnede resultat, som for den eksisterende fabrik (nne pharmaplan, 2010). 
 
Støjbidraget fra den nye fabrik, som det vil være uden den eksisterende fabrik, er 
vist i tabel 7.  Støjbidrag beregnes ikke lineært, men logaritmisk, hvilket betyder at 
når det nye støjbidrag er mindre end hhv. 20, 20 og 25 dB for nat, aften og 
dagperioden vil de ikke have betydning for overholdelse af støjgrænser på 35, 40 
og 45 dB.  
Tabel 7 Støjbidrag fra ny bygning P6 
 

Støjbidrag dB 

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 
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Den samlede ændring i støjbidrag med den nye fabrik er vist i tabel 8.  
Beregningen viser, at ændringerne i støjbidragene er under 1 dB og i de mest 
belastede områder vil støjen være uændret, eller falde marginalt ved etablering af 
det nye anlæg. 
 
Beregningerne er baseret på, at virksomheden har nedbragt støjbidraget fra den 
eksisterende fabrik til grænseværdierne. 
 
Tabel 8 Ændringer i støjbidrag fra katalysatorfabrik efter udbygning med P6 
 

Støjbidrag dB  

Område Dag Aften Nat 

Linderupvej 33, R1 0,0 0,0 0,0 
Ægirsvej 2, R2 - 0,7 - 0,3 - 0,4 
Heimdalsvej 63, R3 + 0,3 + 0,2 + 0,2 
Frejasvej 75, R4 + 0,6 + 0,5 + 0,5 
 
Ved den mest støjbelastede bolig på Linderupvej 33 sker der ingen ændringer i 
støjbelastningen. Ved Ægirsvej 2, dvs. boliger mod vest, vil støjbelastningen falde, 
idet den nye bygning vil skærme for støjkilderne på de eksisterende bygninger. For 
Frejasvej og Heimdalsvej vil der være en mindre stigning i støjbidraget, men 
støjgrænserne vil fortsat være overholdt.  
Desuden skal bemærkes, at den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, 
er en ændring på 1 dB, og kun når to lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter 
hinanden.  En forøgelse af lyden med 5 dB kan tydeligt høres. 
De forudsætninger, der indgår i støjberegningen, vil blive indarbejder i 
specifikationer for udstyr og anlæg til den nye fabrik. 
 
Infralyd og lavfrekvent støj 
Det nye anlæg vil ikke have udstyrstyper, der er kendetegnet ved udsendelse af 
lavfrekvent lyd. Vilkår i miljøgodkendelsen for udsendelse af lavfrekvent infralyd 
og lavfrekvent støj vil således kunne overholdes. 
 
4.4.3 Vurdering  

Den nye fabrik vil ikke ændre ved støjbelastningen i omgivelserne til 
katalysatorfabrikken, idet bidraget er mindre end 1 dB. Det bemærkes især, at den 
nye fabrik ikke belaster de områder, som har den største støjbelastning fra denne 
eksisterende fabrik. Den nye fabrik giver heller ikke problemer med at overholde 
støjgrænser i andre punkter udenfor fabriksområdet. 
 
Ud fra støjberegningen for katalysatorfabrikken inkl. P6 vurderes det, at den nye 
fabrik ikke vil ændre det samlede støjbidrag for virksomheden. Udendørs placeret 
udstyr vil være støjsvagt, og det vurderes, at den nye fabrik kan medvirke til 
reducere den samlede støjbelastning fra katalysatorfabrikken i forhold til naboerne 
mod vest pga. bygningens skærmende effekt. 
 
Støjbidraget fra den nye P6 bygning vil blive reguleret i miljøgodkendelsen for 
anlægget.  
 
Inden den nye fabrik tages i brug vil støjdæmpning af de eksisterende anlæg være 
endeligt gennemført, og dermed vil virksomheden overholde støjgrænserne.  
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4.5 Transport 

4.5.1 Transport til eksisterende fabrik 

Transport til og fra katalysatorfabrikken består af tilkørsel af råvarer og 
hjælpestoffer, udkørsel af færdigvarer, personalekørsel og servicetransporter. 
 
Det overordnede vejnet omkring byen leder tung trafik fra Frederikssundsvej 
(hovedvej 211) via Byvej ved Græse Bakkeby til Linderupvej. 
 
Personalekørsel foregår hovedsageligt via Heimdalsvej, mens tunge transporter 
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 vejen.  
 
Tung trafik til virksomheden 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 (Miljøcenter 
Roskilde, 2009). 
 
Frederikssund Kommune har i 2000 indført begrænsninger for parkering af tunge 
køretøjer i Frederikssund om natten. Parkeringsbegrænsningerne har til formål at 
forbedre miljøet og trafiksikkerheden i boligområderne (Frederikssund Kommune, 
2009b). 
 
Tunge køretøjer må kun parkeres om natten, kl. 19.00 til kl. 07.00, i byområder, 
hvor dette er angivet ved færdselstavler. Parkering af tunge køretøjer kan ske på 
Centervej og Smedetoften i særlige holdebaner. 
 
De eksisterende trafikale gener på Linderupvej er knyttet til beliggenheden af 
boliger tæt ved katalysatorfabrikken. Haldor Topsøe A/S modtager af og til 
henvendelser fra naboerne vedrørende transport. Enten fordi der er foregået 
transport uden for fabrikkens åbningstid eller fordi lastbiler parkerer på 
Linderupvej uden for fabrikken til gene for naboernes udsigt til Roskilde Fjord. 
Ved hver henvendelse kontakter Haldor Topsøe A/S leverandøren og forklarer 
reglerne for transport. 
 
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). 
 
4.5.2 Transport til ny fabrik 

Ved den nye produktion vil levering af tre mellemvarer 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, hvilket 
kan sammenlignes med ca. 80 transporter fra den eksisterende fabrik. Udvidelsen 
af medarbejderstaben vil desuden medføre en mindre forøgelse af transporten med 
lette køretøjer på Heimdalsvej. 
 
Den tunge transport vil foregå efter samme regler og begrænsninger som den 
eksisterende transport. 
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4.5.3 Vurdering 

Transporten til- og fra virksomheden øges kun marginalt ved etablering af ny 
fabrik. Denne forøgelse vurderes ikke at øge de af trafikken afledte gener for 
beboerne. 
 
Haldor Topsøe A/S forsøger at begrænse den tunge trafik ved, at råvarer og 
færdigvarer i videst muligt omfang transporteres i fyldte biler eller containere. 
 

4.6 Overfladevand og spildevand 

4.6.1 Eksisterende forhold 

Overfladevand 
Daværende Frederiksborg Amt har i 2006 meddelt godkendelse til udledning af 
tag- og overfladevand til Græse Å. Tilladelsen er revideret af Miljøcenter Roskilde 
i 2009 og indarbejdet i miljøgodkendelsen (Miljøcenter Roskilde, 2009). 
 
Virksomhedens befæstede arealer er forsynet med afvanding til regnvands-kloak, 
der er sektioneret, og hvor hver sektion er forsynet med afspærrings-ventil, som 
lukkes, hvis der forekommer spild på arealerne. Regnvandskloakken er forsynet 
med sandfang og olieudskiller samt et 800 m3 sedimentationsbassin efterfulgt af et 
sandfilter, der renser overfladevandet 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 udendørsarealerne.  
 
Virksomheden må udlede renset tag- og overfladevand til Græse Å fra i alt 6,2 ha 
befæstet areal. Udledningen må maksimalt udgøre 13 l/s. Den udledte vandmængde 
registreres kontinuert. Der udledes overfladevand fra 5,04 ha befæstet areal.  
 
Virksomheden udfører egenkontrol for bl.a. metaller i overfladevandet for 
udledningen til Græse Å. Der vil ikke være metaller i spildevandet fra den nye 
fabrik. 
 
Spildevand 
Spildevand fra virksomheden afledes til Frederikssund Kommunes central-
rensningsanlæg. Frederikssund Kommune har i 2007 givet en spildevands-
tilladelse til afledning af 50.000 m3 spildevand pr. år (Frederikssund Kommune, 
2007b). 
 
4.6.2 Ny fabrik 

Overfladevand 
Overfladevand fra tag på bygning P6 og befæstede arealer omkring bygningen, i alt 
0,5 ha befæstede arealer, ledes sammen med overfladevand fra virksomhedens 
øvrige befæstede arealer via regnvandsbassinet til Græse Å, hvilket kan rummes 
indenfor de 6,2 ha, som sedimentationsbassinet er dimensioneret for.  
 
Tabel 8 Afvandet areal 
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 Areal overfladevand 
ha 

 Eksisterende 
fabrik 

Ny P6 I alt inkl. P6 

Afvandet areal 5,04 0,5 5,54 
 
Overfladevand fra det nye anlæg vil udgøre ca. 2.500 m3/år, svarende til 
overfladevand fra 15 parcelhuse.  
 
Regnvandskloak fra bygning P6 vil blive etableret som en ny sektion med en 
afspærringsventil.  
 
Eneste metal der indeholdes i de produkter, der håndteres i bygning P6, er 
aluminium. Der er ikke i bekendtgørelse nr. 1022 (Miljøministeriet, 2010c) fastsat 
kvalitetskrav til aluminium og koncentrationen af aluminium i overfladevandet vil 
være så lille, at den vurderes at være uden betydning for vandmiljøet. Produkterne 
indeholder ikke miljøfremmede stoffer, der er problematiske i forhold til udledning 
til Roskilde Fjord.    
 
Spildevand 
Der fremkommer ikke spildevand ved produktionen i det nye anlæg i bygning P6. 
Spulevand, der fremkommer i forbindelse med rengøring, vil blive opsamlet, renset 
og genanvendt i produktionen.  
 
Hvis der opstår processpildevand, der ikke umiddelbart lader sig genanvende i 
processen, f.eks. ved processkift, bortskaffes dette til Kommune Kemi. 
 
Der forventes afledning af 1.400 m3 sanitært spildevand pr. år fra P6 til offentlig 
kloak. I 2010 udledte virksomheden 43.900 m3 spildevand til offentlig kloak. Det 
sanitære spildevand fra P6 kan således rummes indenfor den eksisterende 
spildevandstilladelse.  
 
4.6.3 Miljøvurdering  

Det sanitære spildevand vurderes at kunne afledes indenfor den eksisterende 
spildevandstilladelse.  
 
Roskilde Fjord er udpeget som internationalt beskyttelsesområde. Det nye anlæg 
med den nye bygning og større befæstede arealer medfører, at der vil blive udledt 
større vandmængder til Græse Å, som har sit udløb i fjorden. Da den nye 
produktion ikke omfatter stoffer indeholdende metaller eller miljøfremmede 
stoffer, der kan være problematiske i forhold til vandmiljøet, og udledning til 
Græse Å sker via regnvandsbassin med sandfilter, hvorved partikelbåren 
forurening tilbageholdes, vurderes udledning af tag- og overfladevand ikke at 
medføre påvirkninger af Græse Å og Roskilde Fjord. 

4.7 Jord og grundvand 

4.7.1 Eksisterende forhold 

Katalysatorfabrikken ligger i et område med begrænsede drikkevands-interesser, 
hvilket er den laveste prioritet for drikkevand ud af tre kategorier.  
 
Der foreligger geologiske data fra en miljøteknisk boring, der er udført i 2007 i 
forbindelse med miljøundersøgelser omkring bygning P1. Denne boring viser 
fyldlag af sand og ler til 2,4 m’s dybde (~ kote + 1,3 m), der tilsyneladende er 
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udlagt på det oprindelige underlag. Under fylden kommer et tyndt ferskvandslag af 
tørvemuld over marine aflejringer af gytje, der er truffet ned til 3,4 m’s dybde (~ 
kote + 0,3 m). Disse havbundsaflejringer underlejres af en 4 m tyk formation af 
moræneler (sandet, gruset og stenet istidsler). Fra kote – 3,7 m underlejres 
morænen af smeltevandssand indtil boringens bund i 8 m’s dybde (kote -4,3 m). 

Der er konstateret et øvre og et nedre sekundært grundvandsmagasin i kote +1,0 og 
+ 0,8 m. Den planlagte bygning P6 bygges i ca. kote + 4,0 m og bunden af 
kælderen vil ligge i kote 1,0 m, hvilket er over grundvandet.    

4.7.2 Spild 

Alle arealer, hvor der kan forekomme håndtering af kemiske stoffer bliver befæstet 
med materialer, der er resistente overfor de anvendte kemiske stoffer. Det vil være 
arealer til omlæsning og transport samt under fyldning af tanke.  
 
Tanke for flydende kemikalier placeres i betongrave og rørføring fra tanke placeres 
overjordisk i tankgrav. Tankgraven vil kunne 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. 
 
Al varetransport på udendørs befæstede arealer foregår i lukkede og tætte 
emballager på lastbil.  
 
Befæstede arealer afvandes til sektionsopdelt kloaksystem med afspærrings-ventil. 
 
Eventuelt spild vil blive fejet op eller fjernet ved hjælp af slamsuger eller andet 
egnet udstyr. Der er udarbejdet procedure herfor som led i virksomhedens 
beredskabsplan. 
 
4.7.3 Miljøvurdering 

Ny fabrik vil være omfattet af relevante driftsprocedurer i fabrikkens ledelses-
system, ligesom alt personale har gennemgået undervisning i miljøforhold.  
 
Herudover er der i miljøgodkendelsen vilkår om, at befæstede arealer og gulve skal 
inspiceres for skader og revner mindst en gang i kvartalet. Endvidere kan 
tilsynsmyndigheden kræve, at en uvildig sagkyndig foretager eftersyn af de 
befæstede arealer og gulve. 
 
Med den beskrevne indretning og drift af ny fabrik, herunder vilkår i miljø-
godkendelsen, forventes den nye produktion ikke at øge risikoen for jord- og 
grundvandsforurening. 

4.8 Risiko 

Katalysatorfabrikken er omfattet af Risikobekendtgørelsen (Miljøministeriet, 
2006a) som en kolonne 3 virksomhed, og har dermed en sikkerhedsrapport 
omfattende hele fabrikken.   
 
For den nye produktion er naturgas og natriumnitrat omfattet af 
Risikobekendtgørelsen. Naturgas indgår i listen over farlige stoffer pga. dets 
klassificering som brandfarlig jf. bilag 1, del 1 Yderst letantændelig flydende gas 
(inklusiv F-gas) og naturgas. Natriumnitrat indgår pga. klassificering som 
brandnærende jf. bilag 1, del 2, kategori 3 Brandnærende.  
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I henhold til Risikobekendtgørelsen har Haldor Topsøe A/S den 22. december 2010 
indsendt en anmeldelse og sikkerhedsrapport, der indeholder oplysninger om 
identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler samt beskrivelse af 
foranstaltninger for at begrænse følgerne af et uheld. 
 
Den interne beredskabsplan for katalysatorfabrikken udvides til at omfatte den nye 
fabrik. 
 
4.8.1 Risiko for større uheld 

Større uheld er i Risikobekendtgørelsen defineret som ”en hændelse af større 
omfang, som f.eks. udslip, brand eller eksplosion, som følge af et ukontrolleret 
hændelsesforløb i forbindelse med driften af en virksomhed omfattet af denne 
bekendtgørelse, hvori et eller flere af de i bilag 1 nævnte stoffer indgår, og som 
umiddelbart eller senere kan medføre væsentlig fare for personer på virksomheden 
eller uden for virksomheden eller for miljøet.” 
 
Haldor Topsøe A/S har udarbejdet sikkerhedsrapport med risikoanalyse. I 
forbindelse med udarbejdelse af risikoanalysen er det vurderet, at de uheld, der kan 
forekomme på ny fabrik, ikke er alvorlige for personale eller produktionsudstyr og 
i øvrigt er begrænset til tæt på uheldsstedet (indenfor egen matrikel). Konklusionen 
i risikoanalysen er, at der ikke er risiko for større uheld, som kan give påvirkninger 
uden for virksomheden. 
  
Naturgas 
Naturgassen anvendes i gasbrændere til opvarmning, dampproduktion, 
tørringsprocesser i ovne og rumopvarmning. Risikoen ved naturgas er brandfaren. 
Ved brand vil der dannes uskadelige forbrændingsprodukter. Naturgassen oplagres 
ikke og mængdemæssigt udgør den kun en forsvindende mængde, idet den kun 
forekommer i forsyningsledningerne.  
 
Natriumnitrat 
Biproduktet tørt natriumnitrat er omfattet af Risikobekendtgørelsen på grund af sin 
brandnærende egenskab, det betyder at stoffet ikke er brandfarligt i sig selv, men 
kan nære en brand. 
 
Natriumnitrat oplagres kun i mindre mængder på trailer ved sydenden af bygning 
P6 inden transport til eksternt lager. Der sker ingen håndtering af natriumnitrat 
udover transport.  
 
4.8.2 Vurdering 

Med separat oplag af natriumnitrat i begrænset mængde vurderes der ikke at være 
risiko for påvirkning af det eksterne miljø ved et uheld Der er således ikke risiko 
for et større uheld eller for dominoeffekt. 

4.9 Forbyggende foranstaltninger og overvågning 

Forebyggelse af uheld sker på basis af fabrikkens miljø- og 
sikkerhedsledelsessystem, der indeholder procedurer for at forebygge uheld. 
 
På den nye fabrik etableres følgende afværgende foranstaltninger: 
 
- Alle processer styres, overvåges og registreres i computersystemer, så spild 

hurtigt opdages. 
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- For at sikre effektiviteten af støvfiltre, opsættes støvvagter efter posefiltre og 
udstyr til kontinuerlig måling af støv i afkast A-P6. 

 
- Skrubbere forsynes med nødstrøm for at sikre, at ammoniak ikke ledes til afkast 

ved strømsvigt, og skrubbere 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. 
 
- Tanke for flydende kemikalier placeres i betongrave og rørføring fra tanke 

placeres overjordisk i tankgrav. Tankgraven vil kunne 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 er sektioneret, og hver sektion er 

forsynet 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. Der er udarbejdet procedure herfor som led i virksomhedens 
beredskabsplan. 

 
Tillige stiller miljøgodkendelsen en række krav til gennemførelse af egenkontrol. 
Herudover vurderes det ikke nødvendigt med særlige overvågningstiltag i 
driftsfasen. 
 
Af hensyn til natriumnitrats brandnærende egenskaber etableres særskilt oplag for 
dette. Miljøstyrelsen Roskilde og de øvrige risikomyndigheder vil vurdere og 
beslutte, om der skal stilles yderligere krav til anlægget og sikkerheds-
foranstaltningerne. 
 
Under byggeriet vil entreprenøren, såfremt der skal pælefunderes/piloteres, i 
planlægningsfasen blive bedt om at dokumentere, at aktiviteten kan udføres 
indenfor de gældende støjkrav, og under udførelsen dokumentere, at støjkravene 
bliver overholdt. 
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5 Øvrige påvirkninger 

5.1 Metode 

I dette afsnit er øvrige påvirkninger af omgivelserne beskrevet og vurderet.  Det 
omfatter natur, visuelle forhold og mennesker og sikkerhed. 
 
Naturen er beskrevet ud fra Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015, Roskilde 
Fjord og Jægerspris Nordskov og forslag til Vandplan 2010-15, Hovedvandopland 
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Depositionen fra ny fabrik er beregnet med 
udgangspunkt i OML-beregning af årsmiddelværdien af immissionen af NOx. 
Vurdering af depositionens påvirkning af naturen er foretaget i forhold til 
tærskelværdier for beregnet kvælstofafsætning for en enkelt kilde til særlig 
kvælstoffølsomme naturområder fra DMU.   
 
Beskrivelser og vurderinger i afsnittet Mennesker og sikkerhed er i hovedsagen 
hentet fra Haldor Topsøe A/S’s sikkerhedsrapport og udgør dermed en form for 
resume af sikkerhedsrapporten.  

5.2 Natur 

5.2.1  Natura 2000 område nr. 136 

Natura 2000 område nr. 136: Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov ligger i en 
afstand af ca. 380 m nord for den nye fabrik P6. Figur 6 viser afgrænsningen af 
området samt de nærliggende Natura 2000 områder. Disse ligger dog alle i en 
afstand af mindst 6,5 km, hvortil projektet ikke vurderes at medføre en påvirkning. 
 

 
Figur 6 Oversigt over Natura 2000 områder i nærheden af Haldor Topsøe A/S. 
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Natura 2000 område nr. 136 er udpeget til både Habitatområde H120 og H199 samt 
Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107. Af disse områder er H120 og F105 
beliggende nærmest katalysatorfabrikken. Natura 2000-området ligger i Halsnæs, 
Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner og indenfor vandplanområdet 
hovedvandopland 2.2 Roskilde Fjord – Isefjord (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2010a).  
 
Den marine del af Natura 2000 området omfatter 10.470 ha. Fjorden er en 
brakvandsfjord med omkring 30 småøer og holme. Gennemsnitsdybden i fjorden er 
3-4 meter, men med flere dybe huller med vanddybder ned til omkring 32 meter 
(Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, 2010a).  
 
De marine naturtyper i Roskilde Fjord udgør: 1110: Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand på 600 ha. Naturtype 1140: Mudder- og sandflader 
blottet ved ebbe på 50 ha. Naturtype 1150: Kystlaguner og strandsøer på 10 ha, og 
naturtype 1160: Større lavvandede bugter og vige på 9.830 ha (Miljøministeriet, 
By- og Landskabsstyrelsen, 2010a).  
 
I Natura 2000 området indgår strandenge på både øer og fastlandet samt 
skovbevoksninger med bl.a. meget gamle ege. Endelig indgår flere søer langs 
fjordkysten. Området er af både national og international meget stor botanisk 
betydning.  
 
I Tabel 7 er vist de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for 
Habitatområde H120. De naturtyper, der er aktuelle i denne vurdering er angivet i 
Tabel 11  
 
Tabel 7. Udpegningsgrundlag og tålegrænser for Habitatområde H120 (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2010a; Naturstyrelsen, u.å.; Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003).  

Naturtypekode 
 

Naturtype Tålegrænse2

kgN/ha/år 

1110 Sandbanke -(1)

1140 Vadeflade -(1)

1150 *Lagune 30-40 
1160 Bugt 30-40 
1210 Strandvold med enårige planter -(1)

1220 Strandvold med flerårige planter -(1)

1230 Kystklint/klippe 15-25 
1310 Enårig strandengsvegetation 30-40 
1330 Strandeng 30-40 
3140 Kransnålalge-sø 5-10 
3150 Næringsrig sø -(2)

3160 Brunvandet sø 5-10 

3260 Vandløb -(1)

6120 *Tør Kalksandoverdrev 15-25 
6210 *Kalkoverdrev1 15-25 
6230 *Surt overdrev 10-20 
6410 Tidvis våd eng 15-25 
6430 Urtebræmme -(1)

7140 Hængesæk 10-15 
7220 *Kildevæld 15-25 
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Naturtypekode 
 

Naturtype Tålegrænse2

kgN/ha/år 

7230 Rigkær 15-25 
9110 Bøg på mor 10-20 
9130 Bøg på muld 10-20 
9160 Ege-blandskov 10-20 
91D0 *Skovbevokset tørvemose 10-20 
91E0 *Elle- og askeskov 10-20 

Artskode 
 

Art  

1014 Skæv vindelsnegl  
1084 *Eremit  
1166 Stor vandsalamander  
1393 Blank seglmos  
1903 Mygblomst  

* Angiver at arten eller naturtypen er prioriteret. 
1Kun vigtige orkidélokaliteter er prioriteret 
2Tålegrænser for arter er ikke kendt. 
(1)Tålegrænse for denne naturtype er ikke relevant, da naturtypen er naturligt kvælstofrig, ufølsom 
overfor atmosfærisk tilførsel eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, f.eks. 
grundvand eller afstrømning. 
(2)Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, 
ikke eutrofierede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kgN/ha per år 
anvendes, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 
Den i forhold til projektet aktuelle trussel mod fjordens marine naturtyper er 
eutrofiering. Roskilde Fjord har et stort opland på ca. 1.200 km² og næringsstof-
belastningen til fjorden er stor. Endvidere er forekomsten af miljøfarlige 
forurenende stoffer fjorden for høj (Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, 
2010a). 
 
Strandengsområderne i Natura 2000 området er truet af permanente ændringer i 
vandstanden og tilstrømning af grundvand, den naturlige vegetationsudvikling 
(tilgroning som er den største trussel). Samt ændringer i landbrugsmæssige 
driftsformer. (Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, 2010a). 
 
Med undtagelse af strandengene er de kortlagte lysåbne terrestriske naturtypers 
kvælstoftålegrænse overskredet stedvis i Natura 2000 området. Kvælstofnedfaldet 
(depositionen) på naturområderne ligger mellem 11 og 19 kg N/ha/år, alt afhængig 
af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed (Miljøministeriet, 
By- og Landskabsstyrelsen, 2010a). Baggrundsbelastningen af kvælstofdeposition i 
Frederikssund udgør 11,2 kgN/ha (DMU, 2011). Laveste tålegrænse for 
kvælstofdeposition er overskredet for naturtyperne kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålsalger (3140), brunvandede søer og vandhuller (3160), hængesæk og andre 
kærsamfund dannet flydende i vand (7140) og artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund (6230). For 6 forekomster af naturtype 7140 og alle 
forekomster af 3140 er også den højeste tålegrænse overskredet. For de øvrige 
naturtyper er den lave ende af tålegrænseintervallet stedvis overskredet 
(Miljøministeriet,  By og Landskabsstyrelsen, 2010a). 
 
Påvirkning af voksestederne for blank seglmos og mygblomst og levestederne for 
arterne stor vandsalamander og skæv vindelsnegl med kvælstof vil på sigt udgøre 
en trussel mod arterne (Miljøministeriet, By og Landskabsstyrelsen, 2010a).  
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Flere af de beskyttede naturtyper er under tilgroning og vil hurtigt vokse til i 
rørsump, højstauder, åbne krat og skov, hvis den traditionelle græsning og høslæt 
ophører. Afvanding og eutrofiering kan medføre en accelereret tilgroning. 
 
Fragmentering er en trussel for de kortlagte overdrevstyper kalksandsoverdrev 
(6120), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), hængesæk (7140) og rigkær 
(7230). 
 
Reduceret antal og fragmentering af levesteder udgør en trussel mod 
arten eremit, da den kun har en spredning på nogle få hundrede meter 
pr. generation. Tilsvarende ligger de egnede ynglelokaliteter for 
stor vandsalamander meget spredt visse steder i Natura 2000-området. 
 
Alle de kortlagte lysåbne naturtyper på lavbundsjorder i Habitatområde H120 
påvirkes af afvanding og/eller vandindvinding. For alle naturtyperne er der tale om, 
at afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning. 
Uhensigtsmæssig hydrologi i de våde lysåbne naturtyper vil også påvirke 
eksisterende og potentielle levesteder for arterne skæv vindelsnegl, mygblomst og 
blank seglmos. 
 
Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtyper forringes eller ødelægges. Hugst 
og rydning af gamle løvtræer med hulheder, samt stående og liggende døde træer 
med stor stammediameter, er en trussel for eremittens levesteder. 
 
I alle de lysåbne naturtyper i Habitatområde H120 er der registreret forekomst af 
invasive plantearter. 
 
Menneskers færdsel fører visse steder i Natura 2000 området til forstyrrelse, især af 
yngle- og rastelokaliteter for fugle. Det drejer sig om færdsel og aktiviteter på land 
og på fjorden, såvel i området som over området. Fiskeri efter blåmuslinger, fiskeri 
med bundslæbende redskaber, vurderes at udgøre en trussel mod marine naturtyper, 
idet der sker en fysisk ødelæggelse naturtyperne. 
 
Den overordnede målsætning for Natura 2000 området i forslag til Natura 2000 
planen er følgende (Miljøministeriet, By og Landskabsstyrelsen, 2010a):  
 
Roskilde Fjord og de større søer i Natura 2000 området opnår en naturtilstand 
med god vandkvalitet. Fjorden har en artsrig undervandsvegetation med forekomst 
af flere af de karakteristiske arter. Området er et godt levested for normalt 
forekommende arter af bunddyr og fisk. Den artsrige marine flora og fauna giver 
optimale livsbetingelser for de store internationalt vigtige forekomster af rastende 
vandfugle, som blandt andet ansvarsarterne knopsvane, sangsvane, grågås og 
troldand, samt for vigtige bestande af ynglefugle, f.eks. den truede art dværgterne. 
- Alle Natura 2000 områdets habitatnaturtyper og -arter har god/høj 

naturtilstand. 
- Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder naturtyperne 

kalkoverdrev (orkidélokaliteter) (6210), tørt kalksandsoverdrev (6120), surt 
overdrev (6230), tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) samt arten eremit. 

- Forekomster af naturtyperne kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og 
rigkær målsættes til naturtilstand I. Arealet af naturtyperne og levestederne for 
eremit øges, og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem forekomsterne.  

- Områdets økologiske integritet sikres i form af en for natur- og skovtyperne 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode 
spredningsmuligheder for naturtypernes karakteristiske og sjældne arter samt 
for arterne på udpegningsgrundlaget. 
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Fuglearterne på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F105 fremgår 
af Tabel 8. Af tabellen fremgår endvidere artens bevaringsprognose i området. 
 
Tabel 8 Arter på udpegningsgrundlag for F105 samt bevaringsprognose (Miljøministeriet, By 
og Landskabsstyrelsen, 2010a).  

Art Ynglefugl (Y)  / trækfugl* Bevaringsprognose 

Sangsvane Tn Ukendt 
Havørn Tn Ukendt 
Klyde Y Gunstig 
Fjordterne Y Gunstig 
Havterne Y Ugunstig 
Dværgterne Y Ugunstig 
Knopsvane T Ukendt 
Grågås T Ukendt 
Troldand T Ukendt 
Hvinand T Ukendt 
Stor 
Skallesluger 

T Ukendt 

Blishøne T Ukendt 
*T = trækfugl, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn = trækfugl, der opholder 
sig i området i nationalt betydende antal. 

 
Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle og på 
holmene i fjorden yngler hvert år 10-20.000 par fugle fordelt på 25-30 arter. Af 
disse er følgende arter i Natura 2000 området opført på den danske rødliste som 
truet eller næsten truet: havørn, hvinand og dværgterne. 
 
Rotter har vist sig at udgøre en trussel for fuglearterne klyde, havterne, fjordterne 
og dværgterne på områdets øer og holme og kommunerne omkring Roskilde Fjord 
sørger for, at der bliver foretaget rottebekæmpelse, når den kommunale 
overvågning af ynglefugle viser, at der er behov (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2010a). Reduceret areal med annelgræsbælte - gnaves væk 
pga. højere vandstand - fører til færre egnede ynglelokaliteter for fjordterne 
(Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, 2010a). 
 
 
5.2.2 Forslag til Vandplan for Hovedopland 2.2 – Isefjord og Roskilde 
Fjord 

Roskilde Fjord er omfattet af forslag til Vandplan, Hovedopland 2.2 Isefjord og 
Roskilde Fjord (Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2010b). Målsætningen 
for Roskilde Fjord er fastsat til god økologisk tilstand, som skal være opfyldt i 
2015.   
 
Der er knyttet en række miljømål for biologiske kvalitetselementer til god 
økologisk tilstand. For Roskilde Fjord er disse: 
 
- Ålegræssets dybdegrænse for ydre Roskilde Fjord er 4,1 m, og niveau for N 

som støtteparameter er på 399 µg/l.  
- Ålegræssets dybdegrænse for indre Roskilde Fjord er 3,0 m og niveau for N 

som støtteparameter er på 623 µg/l.  
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Miljømålene relaterer sig alene til ålegræs dybdegrænse. Støtteparametrene er 
væsentlige for målsætningen, da indsatsen for at opnå målopfyldelse mht. ålegræs 
primært går på at begrænse kvælstoftilførslen. De angivne kvælstof-
koncentrationer svarer således til det forventede niveau ved målopfyldelse.  
 
Det foreslåede mål for god økologisk tilstand er ikke opfyldt i dag, bl.a. fordi 
kvælstof-belastningen til Roskilde Fjord generelt er for høj. De største kilder 
stammer fra udledninger fra landbruget og renseanlæg samt atmosfærisk 
deposition. Forslag til Vandplan indeholder en indsatsplan for reduktion af 
påvirkning af kystvande, herunder et mål om at reducere fjordens 
kvælstofbelastning. Imidlertid er Miljømålslovens og Vandrammedirektivets 
undtagelsesbestemmelse om forlængelse af tidsfristen for opfyldelse af miljømålet 
anvendt ved fastsættelse af indsatskravet for samtlige kystvande i forslag til 
Vandplan 2010-15. En nærmere præcisering af indsatsbehovet forudsættes afklaret 
til Vandplan 2015 baseret på et forbedret videngrundlag blandt andet via resultater 
fra de kommende års overvågningsprogrammer.  
 
5.2.3 Bilag IV arter 

Frederikssund Kommune har vurderet arealet, hvor bygning P6 skal opføres mht. 
forekomst af arter listet på Habitatdirektivets bilag IV (EF, 1999). Frederikssund 
Kommune, Natur og Miljø, har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i 
området og bedømmer dette som usandsynligt, idet arealet allerede i dag er tæt 
besat med skurvogne og med kørearealer som naboarealer. Frederikssund 
Kommune vurderer derfor, at opførsel af den nye bygning P6 ikke vil påvirke bilag 
IV-arter negativt, og emnet behandles derfor ikke yderligere. 
 
5.2.4 Beskyttede naturtyper 

Langs hele kyststrækningen nord for virksomheden findes strandenge beskyttet iht. 
Naturbeskyttelseslovens § 3 (Miljøministeriet 2009b). Nogle af disse indgår 
endvidere i Natura 2000 området Roskilde Fjord. Endvidere findes enkelte § 3-
beskyttede søer i området omkring virksomheden. Vurdering af påvirkninger på 
beskyttede naturtyper er foretaget i afsnit 5.2.7.  
 
5.2.5 Vurdering af Natura 2000 

Inden der træffes afgørelse om tilladelse/godkendelse/dispensation til et ansøgt 
projekt, skal der i henhold til Habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 foretages en 
vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. 
 
Hvis det vurderes, at projektet kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal 
der ifølge bekendtgørelsens § 7 stk. 2 foretages en nærmere konsekvensvurdering 
af projektets virkninger på Natura 2000 området under hensyn til områdets 
bevaringsmålsætning. Der kan ikke meddeles tilladelse m.v. til et projekt, som 
vurderes at ville skade Natura 2000 området.  
 
I det følgende er der foretaget en vurdering af effekten af projektet i forhold til 
bevaringsstatus af relevante arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget ud fra en 
væsentlighedsvurdering (Habitatbekendtgørelsens §7 stk. 1). 
 
De miljøparametre, der potentielt kan påvirke Natura 2000 område nr. 136 er 
vurderet til at være emission og efterfølgende deposition af NOX samt støj i 
anlægsfasen.  
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Kvælstofdeposition til naturtyper  
Indenfor Natura 2000-område nr. 136 er Habitatområde H120 Roskilde Fjord 
beliggende tættest på virksomheden jf. Figur 6.  
 
Baggrundsbelastningen af kvælstofdeposition i Frederikssund Kommune inkl. 
Haldor Topsøe A/S’s nuværende bidrag til depositionen i Frederikssund Kommune 
udgør 11,2 kgN/ha (DMU, 2011). 
 
Depositionen til naturtyperne som følge af emission af kvælstof fra det nye anlæg 
er estimeret for at kunne vurdere potentiel påvirkning af naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget for Habitatområde H120.  
 
Depositionen er beregnet på baggrund af årsmiddelværdien af immissionen af NOx 
fra den nye fabrik beregnet ved OML samt depositionshastighed for hhv. NO og 
NO2 jf. Tabel 9. 
 
Der er udelukkende beregnet tørdeposition, idet NOx er meget lidt vandop-løselig, 
hvilket betyder, at der kan ses bort fra våddeposition af kvælstof i nærområdet 
(Miljøcenter Roskilde, 2010). Kun en del af NO2 afsættes direkte via tørdeposition 
til planter, jord m.m. Hovedparten omdannes via en række kemiske processer til 
salpetersyre og en række forskellige nitratsalte, som bliver bundet til luftens 
partikler eller i luftens vanddråber (Miljøcenter Roskilde, 2010). 
Kvælstofforbindelser kan derfor transporteres mange hundrede kilometer væk fra 
kilden. 

Kvælstofilter fra forbrændingsprocesser består af ca. 95 % NO og 5 % NO2. NO 
omdannes efterfølgende til NO2. På baggrund af dette antages det i 
depositionsberegningerne, at NOX består af 50 % NO og 50 % NO2 (Miljøcenter 
Roskilde, 2010). 
 
Tabel 9. Depositionshastighed for NO og NO2 (Miljøstyrelsen, 1994) 
 

Stof Land (græs) 
cm/s 

Vand 
cm/s 

Land (græs) 
m/år 

Vand 
m/år 

NO2 0,605 0,00022 190.800 69,4 

NO 0,098 0,000035 30.900 11,0 
 
Af tabel 9 fremgår, at deposition over land for både NO og NO2 er betydelig større 
end deposition på vandoverflader. 
 
Beregning af deposition er foretaget ved at gange depositionshastigheden på den 
beregnede immission i OML-beregningen for den nye fabrik: 
 
 

Deposition (kg/ha) = 

0,5 * (depositionshastighed(NO) + depositionshastighed(NO2 )) * immission (µg/m3) 

 
Deposition fra den nye fabrik er beregnet ved udvælgelse af årsmiddel-
immissionen baseret på emissionskrav for NOx i de angivne afstande i OML-
beregningen uafhængig af retning. Alle afstande er angivet med udgangspunkt i 
OML-beregningens centrum, som er det eksisterende afkast A39, jf. Figur 7. 
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Figur 7 Placering af OML-beregningens centrum (rød prik) – afkast A39  
 
Resultatet af depositionsberegningen svarer til den maksimale årsmiddel-
deposition i den pågældende afstand. Den beregnede maksimale årsmiddel-
deposition fremgår af Tabel 10.  
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Tabel 10 Beregnet merbelastning i deposition (kgN/ha) fra ny fabrik for hhv. land, skov 
og vand i forskellige afstande fra afkast A39 

 
Afstand 
m 

Deposition 
kg N/ha pr. år 

 Græs Vand 

150 0,35  
200 0,35  
250 0,35  
300 0,35  
350 0  
400 0  
500 0 0 
750 0 0 
1000 0 0 
1500 0 0 

 
Af Tabel 10 fremgår det, at der ikke vil forekomme målbar deposition fra det nye 
anlæg i en afstand over 350 m fra afkast A39.  
 
Naturtypen strandeng i habitatområdet ligger nord for virksomheden i en afstand af 
ca. 80 m fra virksomhedens bebyggede areal. Dette svarer til en afstand af ca. 380 
m fra afkast A39.  
 
Merbelastning i deposition fra den nye fabrik i afstanden 380 m fra afkast A39 er 
beregnet til 0 kgN/ha pr. år. Habitatområde Roskilde Fjord vil dermed ikke få 
tilført yderligere kvælstof ved NOX-emission fra den nye fabrik.  
 
Jf. DMU’s notat af 26. juni 2005 er et rimeligt skøn for tærskelværdien for en 
enkelt isoleret kilde ca. 0,6 kgN/ha pr. år med det nuværende belastningsniveau. 
Ved denne tærskelværdi vurderer DMU, at der ikke forventes påviselige effekter 
fra kvælstofdeposition til kvælstoffølsomme naturområder (DMU, 2005). 
 
Med den højeste belastning beregnet til 0,35 kgN/ha/år ved strandengene nord og 
nordøst for virksomheden forventes der på baggrund af DMU’s notat ikke 
påviselige effekter fra kvælstofdeposition til naturtypen. Det vurderes derfor 
usandsynligt, at der vil forekomme en væsentlig påvirkning på naturtypen 
strandenge som følge af merbelastning af kvælstofdeposition fra den nye fabrik.  
 
Tålegrænser for udvalgte naturtyper i Habitatområde H120 
Tålegrænserne for de naturtyper, der er relevante for vurderingen, fremgår af Tabel 
11. I udpegningsgrundlaget for Habitatområde H120 Roskilde Fjord er følgende 
naturtyper beliggende i nærheden af virksomheden (jf. bilag A): 

 
Strandenge (1330). Mellem bygningsarealet og kysten findes strandenge (1330). 
Denne naturtype ligger dog også delvist uden for Natura 2000 området i en afstand 
på 0-20 m til virksomhedens bygningsareal. Strandenge omfattet af Natura 2000 
området ligger ca. 80 m fra virksomhedens bygningsareal.  
 
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholding bund (6210). Naturtypen ligger 
ca. 500 m vest for den fremtidige placering af bygning P6.  
 
Rigkær (7230). Korteste afstand til naturtypen er ca. 900 m nordøst for 
virksomhedens bygningsareal. 
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Mudder – og sandflader blottet ved ebbe (1140). Nærmeste marine naturtype i 
Natura 2000 området Roskilde Fjord er Mudder – og sandflader blottet ved ebbe 
(1140). Naturtypen ligger ca. 80 m nord for virksomhedens bygningsareal. 
 
Kystlaguner og strandsøer (1150). Kystlaguner og strandsøer (1150, prioriteret 
naturtype) ligger ca. 80 m fra virksomhedens bygningsareal.  
 
Større lavvandede bugter og vige (1160). Naturtypen Større lavvandede bugter og 
vige (1160) ligger ca. 125 m fra virksomhedens bygningsareal målt som korteste 
afstand. 
 
Tabel 11 Tålegrænser samt afstand til naturtypen fra afkast A39  

Naturtypekode 
 

Tålegrænse 
kgN/ha/år 

Afstand fra afkast A39 
M 

1140 - (1) 420 
1150* 30-40 420 
1160 30-40 450 
1330 30-40 420 
6210 15-25 570 
7230 15-25 1.270 

*Prioriteret naturtype 
(1)Tålegrænse for denne naturtype er ikke relevant, da naturtypen er naturligt 
kvælstofrig, ufølsom overfor atmosfærisk tilførsel eller forventes at modtage det 
største bidrag fra andre kilder, f.eks. grundvand eller afstrømning. 
(Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003). 
 
Naturtyperne ligger overvejende umiddelbart nord og nordøst for virksomheden og 
afkast A39. Nærmeste terrestriske naturtype er strandengene ca. 420 m fra afkast 
A39. 
 
Alle naturtyperne i Tabel 11 ligger i en afstand over 350 m fra afkast A39, hvor 
merbeastningen i kvælstofdeposition fra den nye fabrik udgør ca. 0 kgN/ha pr. år. 
Projektet vil derfor ikke kunne påvirke naturtyperne væsentligt som følge af 
kvælstofdeposition fra det nye anlæg. 
 
Konklusion 
Det vurderes, at der ikke kan forekomme væsentlige påvirkninger på naturtyper på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 136: Roskilde Fjord og 
Jægerspris Nordskov som følge af merbelastning af kvælstofdeposition fra den nye 
fabrik. 
 
Der er ikke kendskab til andre planlagte projekter i området, med potentielt 
merbidrag af kvælstof, der kan give anledning til kumulative effekter.  
 
Kvælstofdeposition til arter i Habitatområde H120 
Skæv vindelsnegl 
Arten er påvist på 3 levesteder i perioden 2001-2005. Det drejer sig om tre kalkrige 
rigkær ved hhv. Ll.Rørbæk, Gyldenstrand og Selsø Sø. Kvælstofdepositionen i 
Natura 2000 område Roskilde Fjord påvirker de åbne, terrestriske naturtyper og 
dermed også levesteder for skæv vindelsnegl (Skov- og Naturstyrelsen, 2007a). 
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Levestederne for skæv vindelsnegl ligger mere end 6 km fra katalysator-fabrikken. 
Kvælstofdeposition fra den nye fabrik er dermed ikke aktuelt i forhold til skæv 
vindelsnegl. 
 
Eremit 
Eremit er efter 1991 blevet påvist på 3 levesteder, som alle ligger på Bognæs 
(Skov- og Naturstyrelsen, 2007a). Endvidere findes Eremit i fredskovsarealer for 
Kohave og Nordskoven (nord for Jægerspris), Østskov (øst for Sønderby) samt 
Boserup Skov (Skov- og Naturstyrelsen, 2007b).  
 
Eremit findes dermed mere end 4 km fra katalysatorfabrikken. Kvælstof-deposition 
fra den nye fabrik er dermed ikke aktuelt i forhold til eremit. 
 
Stor Vandsalamander: 
Arten er i 1990’erne påvist på 3 ynglesteder på Bognæs, som blev gen-registreret 
ved NOVANA-artsovervågningen i 2006. En del småsøer/ 
vandhuller i området er desuden kortlagt som potentielt egnede ynglesteder for 
arten (Skov- og Naturstyrelsen, 2007a). 
 
Som beskrevet tidligere er depositionshastigheden til vandoverflader meget lille 
(over 2.500 gange mindre end til græsoverflader, jf. Tabel 9). Dermed vil 
merbelastning i kvælstofdeposition til vandhuller o.l. være begrænset og kun 
relevant for afstande mindre end 350 m fra afkast A39. Dermed indgår ingen 
registrerede levesteder for stor vandsalamander i merbelastningszonen. 
 
Blank seglmos 
Arten er fundet på et levested ved Lille Kattinge Sø, hvor den blev opdaget i 
2005, men ikke kunne genfindes i 2006. I 1980erne var den blevet angivet fra et 
andet sted i området ved Ll. Rørbæk, hvor den siden flere gange er blevet eftersøgt 
forgæves – senest i 2006. Både de angivne findesteder og to andre steder i området 
regnes dog foreløbigt som potentielle levesteder for arten, idet små bestande kan 
være meget vanskelige at påvise (Naturstyrelsen, 2007a). 
 
Nærmeste kendte potentielle levested er Ll. Rørbæk, beliggende mere end 6 km fra 
katalysatorfabrikken. Kvælstofdeposition fra den nye fabrik er dermed ikke aktuelt 
i forhold til blank seglmos. 
 
Mygblomst 
Arten er påvist på et levested ved Skuldelev (i perioden 1999-2005). Her blev den 
også fundet i 1988, og i perioden 1983-1990 er den desuden fundet fåtalligt på 
yderligere et levested ved Ll. Rørbæk. Sidstnævnte sted er siden jævnligt blevet 
eftersøgt forgæves ved såvel amtets regionale 
botaniske naturovervågning som ved NOVANA-artsovervågningen. Stedet regnes 
dog fortsat som et potentielt levested for mygblomst (Naturstyrelsen, 2007a). 
 
Kendte potentielle levesteder for mygblomst ligger mere end 6 km fra 
katalysatorfabrikken. Kvælstofdeposition fra den nye fabrik er dermed ikke aktuelt 
i forhold til mygblomst. 
 
Konklusion 
Det vurderes, at der ikke kan forekomme væsentlige påvirkninger på arter på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 136: Roskilde Fjord og 
Jægerspris Nordskov som følge af merbelastning af kvælstofdeposition fra den nye 
fabrik.  
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Der er ikke kendskab til andre planlagte projekter i området, med potentielt 
merbidrag af kvælstof, der kan give anledning til kumulative effekter. 
 
Fuglebeskyttelsesområde F105  
 
Kvælstofdeposition 
Fuglebeskyttelsesområde F105 er beliggende ca. 380 meter fra det nye anlæg. Som 
det fremgår af afsnittet ovenfor er merbelastningen med kvælstof som følge af 
projektet marginal og under tålegrænserne. Der vurderes derfor ikke at være 
påvirkninger af fuglenes levesteder og fødegrundlag, der kan skade arterne på 
udpegningsgrundlaget.   
 
Støj 
I byggeperioden vurderes nedramning som den eneste aktivitet, der potentielt kan 
medføre en støjpåvirkning på fugle. Såfremt nedramning skal anvendes i 
anlægsfasen er det beregnet, at den gennemsnitlige støjbelastning vil være 64 dB i 
en afstand af 380 m fra anlægget (på kanten af Natura 2000 området).   

Effekten af støj på fugle er generelt ringe kendt, da der kun i meget begrænset 
omfang er forsket på området. Resultaterne af den forskning, der er foretaget, har 
som regel ikke ført til entydige konklusioner. Der, hvor der i første omgang ses en 
reaktion på en ny støjkilde, lærer fuglene gerne hurtigt at ignorere støjen.  

Selvom velfunderet videnskabelig baggrund mangler på området, er 60 dB(A) en 
almindeligt anvendt grænse for acceptabel støj i områder med følsomme fuglearter. 
Højere støjniveauer menes muligvis at have en negativ indflydelse. Kriteriet på 60 
dB(A) bygger på en antagelse af, at fuglenes akustiske kommunikation bliver 
besværliggjort ved støjniveauer højere end, hvad man normalt finder i naturen. Når 
effekterne af støj på fugle bliver bedre forstået, er det sandsynligt, at en højere 
grænse for støj kan anvendes. Et amerikansk studium viser, at mange ænder, 
hønsefugle og spurvefugle generelt findes i store antal tæt på trafikerede veje 
(Kaseloo, 2006). Chambers Group (2008) har konkluderet, at fugle har god 
ynglesucces i trafikstøj, der når langt over 85 dB(A). I nogle situationer og visse 
lande anvendes 85 dB(A) derfor som grænsen for et acceptabelt støjniveau for 
fugle. 

I forslag til Naturplan for Natura 2000 område nr. 120 fremgår, at områdets 
eksisterende og potentielle ynglelokaliteter for klyde, fjordterne, havterne og 
dværgterne ikke må forstyrres i fuglenes yngletid (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2010a).  
 
Havørn er regelmæssig gæst i Jægerspris Nordskov og vurderes at kunne begynde 
at yngle i skoven, såfremt der sikres tilstrækkeligt fredelige, egnede ynglesteder. 
Havørn har ynglet på Bognæs siden 2007 (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2010a). 
 
Det fremgår endvidere af forslag til Naturplan, at lav ynglesucces for fjordterne, 
havterne samt for svane bør søges afværget. Der skal derudover sikres 
tilstrækkeligt store områder med uforstyrrede raste-, fouragerings- og/eller 
fældningspladser for knopsvane, sangsvane, grågås, troldand, hvinand, stor 
skallesluger, havørn og blishøne (Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, 
2010a) 

Konklusion 
Såfremt nedramning skal anvendes i anlægsfasen vil den gennemsnitlige 
støjbelastning være 62 dB(A) i en afstand af 380 m fra anlægget, hvilket omtrent 
svarer til kanten af Fuglebeskyttelsesområde F105. Korteste afstand fra det nye 
anlæg (bygning P6) til Fuglebeskyttelsesområdets afgrænsning er ca. 390 m.   
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Ynglefuglene er overvejende lokaliseret på øer og holme, som ligger i mindste 
afstand af ca. 1 km fra støjkilden. I den afstand vil støjniveauet være reduceret til 
50 dB(A)..   

Støjbidraget til omgivelserne vil være kortvarigt og midlertidigt og holde sig tæt på 
og under den grænseværdi, der anses for at være acceptabel for områder med 
støjfølsomme fuglearter.  

Det vurderes derfor, at støj i anlægsfasen ikke vil påvirke fuglearter på 
udpegningsgrundlaget væsentligt.. 

 
5.2.6 Kvælstofdeposition til Roskilde Fjord 

I henhold til forslag til Vandplan for Hovedopland 2.2 udgør depositionen af 
kvælstof på vandoverfladen af kystvand 8,1-8,2 kgN/ha/år Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2010b).  
 
Korteste afstanden fra afkast A39 til Roskilde Fjord er ca. 420 m. I afstande over 
350 m fra afkast A39 vil der ikke ske merbelastning i kvælstofdeposition fra den 
nye fabrik.  
 
Det vurderes derfor samlet, at NOX-emission fra den nye fabrik ikke vil medføre 
kvælstoftilførsel til Roskilde Fjords marine område. 
 
5.2.7 Kvælstofdeposition til øvrige beskyttede naturområder 

Nærmeste naturtype beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 er strandengene 
nord/nordøst for virksomheden samt enkelte søer.  
 
Strandengene ligger i en afstand af ca. 300 m fra afkast A39. Merbelastning af 
kvælstofdeposition i afstanden 300 m fra afkast A39 er beregnet til ca. 0,35 kgN/ha 
pr. år. Sammen med baggrundsbelastningen i Frederikssund Kommune vil 
merbelastningen fra det nye anlæg resultere i en deposition til naturtypen på 11,6 
kgN/ha pr. år, hvilket er under tålegrænsen for naturtypen. Det vurderes derfor, at 
der ikke vil ske påvirkning af strandengene som følge af merbelastningen i 
kvælstofdeposition fra den nye fabrik.  
 
Deposition af NOx til vandoverflader er generelt meget lav, og det vurderes derfor, 
at de § 3 beskyttede søer ikke vil blive påvirket af merbelastningen af 
kvælstofdeposition fra den nye fabrik. 
 
I henhold til forslag til Vandplan for Hovedopland 2.2 udgør depositionen af 
kvælstof på vandoverfladen af søer ca. 15 kgN/ha/år (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2010b). Nærmeste § 3 beskyttede sø ligger 90 m sydøst for 
afkast A39. OML-beregningen er foretaget med korteste afstand fra centrum på 
150 m. Den maksimale årsmiddel-immission fra den nye fabrik i denne afstand er i 
OML-beregningen beregnet til 1 µg/m3. Dette svarer til en deposition på 
vandoverflader på 0,0001 kgN/ha pr. år. Merbelastningen ved etablering af den nye 
fabrik udgør dermed maksimalt 0,0007 % af luftdepositionen af kvælstof til 
vandoverflader på søer. Det vurderes derfor, at merbelastningen af 
kvælstofdeposition fra det nye anlæg ikke vil påvirke områdets § 3 beskyttede søer. 
 

5.3 Visuelle forhold 

Området, hvor bygning P6 skal placeres, er i dag en skurby uden visuelle 
kvaliteter.  
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Bygning P6 vil blive placeret i tilknytning til de eksisterende produktionsbygninger 
i den sydlige del af byggefeltet på ejendommen. Teknisk udstyr som tanke og 
køletårn mv. anbringes på østsiden af bygning P6, således at indsigt hertil fra vest 
skærmes af bygningen og fra øst skærmes af eksisterende bygninger.  
 
Bygning P6 bliver opført i samme stil som de nyeste produktionsbygninger og vil 
ikke afvige med hensyn til bygningshøjde og skorstene fra øvrige bygninger på 
fabriksarealet.  
 

 
 
Figur 8 Katalysatorfabrikken set fra øst med ny bygning P6 placeret som den sydvestlige 

bygning 
 
Ved indsigt fra Roskilde Fjord fremstår katalysatorfabrikken tydeligt som et 
industrianlæg. Da bygning P6 placeres bag det eksisterende fabriksanlæg, vil den 
ikke være synlig fra kysten. Ny skorsten vil som de eksisterende skorstene være 
synlig fra kysten, men vurderes ikke at ændre det visuelle billede af et 
industrianlæg.  
 
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 skorstene fra bygning P6 kunne registreres i landskabet. Den nye 
fabrik P6 vil dog ikke medføre væsentlige ændringer i det visuelle og landskabelige 
billede. 
 

5.4 Mennesker og sundhed 

Miljøkonsekvenserne af etablering af en ny fabrik er generelt små, hvilket primært 
skyldes typen af produktion og regulering af påvirkningerne gennem 
miljøgodkendelse mv. De afledte effekter for befolkningen er derfor også 
begrænsede. 
 
I afsnit 5.8 om risiko er det vurderet, at der ved et uheld ikke vil være risiko for et 
større uheld, og dermed ikke påvirkning af det eksterne miljø. 
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Støj og vibrationer 
Støj og vibrationer kan påvirke befolkningen med en genevirkning i form af 
irritation og forstyrrelser. Dette kan påvirke menneskers helbred og være årsag til 
søvnbesvær, forhøjet blodtryk og mere alvorlige lidelser. Desuden påvirker støj 
mennesker forskelligt, således at nogle er mere følsomme og bliver mere generet af 
støj og vibrationer end andre. 
 
Jf. afsnit 2.2.3 vil anlægsarbejderne medføre støj ved naboerne, men ingen 
væsentlige vibrationer. Ved tilrettelæggelse af anlægsarbejderne skal Frederikssund 
Kommunes krav overholdes og de støjende aktiviteter vil forekomme i perioder af 
anlægsperioden på 1 år og 3 måneder. De støjende aktiviteter vil forekomme i 
dagsperioden på hverdage. Støj og vibrationer vurderes derfor ikke at medføre 
væsentlige påvirkninger af menneskers sundhed. 
 
I driftsfasen vil den nye fabrik ikke jf. afsnit 5.4 ændre ved støjbelastningen i 
omgivelserne til katalysatorfabrikken.  Desuden vil der inden den nye fabrik tages i 
brug være gennemført støjdæmpning af de eksisterende anlæg, således at den 
samlede fabrik vil overholde støjgrænserne. Etablering af den nye fabrik vurderes 
således ikke at påvirke menneskers sundhed. 
 
Luftforurening 
Luftforurening kan påvirke menneskers sundhed. En forøgelse af udledningen af 
især NOx (NO2 og NO) og partikler vil have negative påvirkninger. NO2 er 
luftvejsirriterende og kan nedsætte lungefunktionen og forårsage luftvejslidelser. 
Partikler kan forårsage luftvejslidelser og hjerte-karsygdomme. 
 
Anlægsarbejderne vil jf. afsnit 2.2.3 kunne give gener primært i form af støv i tørre 
perioder. Emissionerne, der genereres fra entreprenørmaskiner og transport af 
materialer mv., vil være lille, og vurderes ikke at give anledning til væsentlig 
påvirkning af menneskers sundhed. 
 
I driftsfasen øges emissionen af støv og NOx med hhv. 2 og 10 % jf. afsnit 5.3, men 
virksomhedens samlede immissionskoncentration ligger under B-værdien, der er 
den grænseværdi, som Miljøstyrelsen har fastsat for at beskytte befolkningen mod 
skadelige effekter/gener fra luftforureningen. Luftforurening fra den samlede 
katalysatorfabrik vurderes ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af 
menneskers sundhed.   
 

5.5 Socioøkonomiske konsekvenser 

Socioøkonomiske konsekvenser omfatter erhvervsmæssige og økonomiske 
konsekvenser for større samlede erhvervs- eller samfundsgrupper, som skønnes at 
kunne opstå som følge af projektets miljøpåvirkninger. 
 
Da ny fabrik etableres i område udlagt til erhverv, og der som beskrevet i de 
foregående kapitler forventes at være meget begrænsede miljøpåvirkninger, 
vurderes det, at der ikke vil være nogen negative socioøkonomiske konsekvenser 
ved drift af ny fabrik. 
 
Drift af den nye fabrik vil skabe 35 nye job til gavn for regionen. 

5.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning  

For såvel natur, visuelle forhold som mennesker og sundhed vurderes det ikke at 
være nødvendigt med afværgeforanstaltninger og særlige overvågningstiltag.  
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5.7 Kumulative effekter 

Ud fra beregningen af det samlede støjniveau for katalysatorfabrikken efter 
etablering af P6 er det vurderet, at den nye fabrik ikke vil ændre det samlede 
støjbidrag for virksomheden. Inden den nye fabrik tages i brug vil støjdæmpning af 
de eksisterende anlæg være endeligt gennemført, og dermed vil virksomheden 
overholde støjgrænserne. Der er ikke kendskab til andre planlagte projekter i 
området, med potentielt merbidrag af støj, der kan give anledning til kumulative 
effekter.  
 
Overfladevand fra tag og befæstede arealer omkring P6 giver en øget udledning til 
Roskilde Fjor. Det er vurderet, at indholdet af aluminium, det eneste problematiske 
stof i overfladevandet, vil være så lille, at det er uden betydning for vandmiljøet. 
Der er ikke kendskab til andre planlagte projekter i området, med potentielt 
merbidrag af aluminium, der kan give anledning til kumulative effekter. 
 
Ved drift af P6 vil der blive udledt mere kvælstof fra katalysatorfabrikken, der 
giver anledning til en merdeposition af kvælstof til omgivelserne. Det er vurderet, 
at der ikke kan forekomme væsentlige påvirkninger på naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 136: Roskilde Fjord og 
Jægerspris Nordskov som følge af merbelastning af kvælstofdeposition fra den nye 
fabrik. Der er ligeledes vurderet, at der ikke i Fuglebeskyttelsesområde F105 vil 
være påvirkninger af fuglenes levesteder og fødegrundlag, der kan skade arterne på 
udpegningsgrundlaget. Der er ikke kendskab til andre planlagte projekter i 
området, med potentielt merbidrag af kvælstof, der kan give anledning til 
kumulative effekter. 
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6 Eventuel manglende viden 

 
Der er ikke fundet mangler i vurderingsgrundlaget. 
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8 Ordliste 

BAT: BAT står for Best Available Tecniques (på dansk bedste 
tilgængelige teknik) - det mest effektive og avancerede trin 
i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som 
grundlag for emissionsgrænseværdier med henblik på at 
forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt 
begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som 
helhed. 

 
BREF: EU Kommissionen har for visse virksomhedstyper 

udarbejdet "BAT reference documents" (BREF-
dokumenter), som beskriver processer og 
forureningsniveauer samt identificerer de 
miljøpræstationer, der er opnåelige ved anvendelse af BAT 
for den pågældende virksomhedstype. 

 
B-værdien Grænseværdien for virksomhedens bidrag til koncentration 

i omgivelserne (bidragsværdien). 
 
dB(A):  Måleenhed for støj. A står for, at der korrigeres for ørets 

følsomhed. Skalaen er logaritmisk. 
 
Deposition: Nedfald eller afsætning af luftbårne stoffer. Deposition kan 

være både våd og tør, alt afhængig af vejret. Ved 
våddeposition findes de luftbårne stoffer opløst i nedbøren 
og afsættes til overflader sammen med nedbøren. 
Mængden, der afsættes, afhænger af stoffernes 
koncentration i luften, stoffernes egenskaber, 
nedbørsintensitet samt øvrige meteorologiske forhold. Ved 
tørdeposition afsættes de luftbårne stoffer til overflader 
ved tyngdekraften eller ved turbulens (lufthvirvler). 
Tørdeposition er en proces, der forekommer hele tiden, 
også under nedbørshændelser. Mængden, der afsættes ved 
tørdeposition, afhænger af stoffernes koncentration i luften, 
meteorologiske forhold samt stoffernes og overfladernes 
egenskaber. 

 
Emission: Emission er udsendelse af forurenende stoffer. Emissionen 

måles i afkast eller skorstene på virksomheden. 
 
Immission: Inmissionen er koncentrationen af et forurenende stof i 

omgivelserne. Immissionen beregnes normalt i ”næse 
højde” -1,5 m over jorden. 

 
Katalysator: En katalysator er et stof, der får en kemisk reaktion til at 

foregå hurtigere. Katalysatoren bliver ikke omdannet eller 
brugt ved reaktionen. Katalysatorer medfører lavere 
aktiveringsenergi for reaktioner og muliggør også 
reaktioner mellem stoffer, der ellers ikke ville have 
reageret. 
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OML-modellen: OML står for ”Operationel Meteorologisk Luftkvalitets 

model”. OML-modellen er en atmosfærisk 
spredningsmodel, der anvendes til at beregne udbredelsen 
af luftforurening. Modellen benyttes til at vurdere, om B-
værdien overholdes. 

 
VVM-undersøgelse: Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vurderingen foretages 

af myndighederne i samarbejde med virksomheden for at 
kunne forudsige konsekvenserne, inden anlægget besluttes, 
sammenligne alternativer, foreslå foranstaltninger for at 
undgå, mindske eller kompensere for de negative 
virkninger og inddrage offentligheden i 
beslutningsprocessen. 

 
Årsdøgntrafik: Årsdøgnstrafik (ÅDT) er antallet af køretøjer på en 

gennemsnitlig dag i året. I praksis er der sjældent foretaget 
målinger/tællinger alle årets dage. I stedet gennemføres 
tællinger i kortere perioder i løbet af året, og ud fra viden 
om sæson- og ugedagsvariation foretages en opregning til 
årsdøgnstrafik. 
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9 Bilag 
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Bilag A Naturtyper indenfor Habitatområde H120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Røde ringe angiver afstande fra afkast A39, hvor immissionen af kvælstof er beregnet ved OML. 
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