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Udstedelse af kommuneplantillæg til Frederikssund Kommunes 
Kommuneplan 2009-2021.  Ny produktionshal på Haldor Topsøe 
A/S.  
 
Til Frederikssund Kommunes Kommuneplan 2009-2021 udstedes hermed 
kommuneplantillæg om en ny produktionshal på Haldor Topsøe A/S Linde-
rupvej 2 i Frederikssund. 
 
Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2009-2021 med følgende 
retningslinje: 
 
Området er i Kommuneplan 2009-2021 benævnt E.1.1 og med dette kommuneplan-
tillæg udgår det skraverede område af udpegningen som beskyttelsesområde med 
landskabelige interesser (Kort 2.1.B) og af udpegningen som grøn kile (Kort 2.2.A) 
som vist på nedenstående kortbilag. 
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Supplerende retningslinje 
På fabriksområdets sydvestlige del, som skraveret på nedenstående kortbilag, kan 
ny fabrik placeres. Anlægges kan opføres og anvendes i overensstemmelse med 
VVM-redegørelsen herfor. 
 
 
  
 
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilla-
delse til at etablere en ny fabrik til fremstilling af tre mellemvarer i en ny fa-
briksbygning (P6) på fabrikkens område på Linderupvej i henhold til VVM 
redegørelsen på nærmere vilkår.  
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-
pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om 
planlægning §§ 11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1510 af 15/12/10 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM). 
 
Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver 
og beføjelser for anlægget, fordi godkendelseskompetencen i henhold til 
Miljøbeskyttelseslovens § 40 er henlagt til Miljøstyrelsen En eventuel sene-
re ændring af tillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. 
 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Miljøstyrelsen 
Haldor Topsøe A/S en miljøgodkendelse til ny produktion ved Haldor Top-
søe. Miljøgodkendelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33, 
stk. 1. Miljøgodkendelsen vedlægges.  
 
Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forud-
sætning for at meddele de nævnte tilladelser til Haldor Topsøe A/S.  
 
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for ny fa-
briksbygning hos Haldor Topsøe A/S været i offentlig høring. Da høringspe-
rioden udløb havde Miljøstyrelsen modtaget 3 henvendelser fra henholdsvis 
grundejerforeninger og enkeltpersoner. 
 
De indkomne bemærkninger er behandlet i den sammenfattende redegørel-
se, som efterfølgende har været i høring hos Frederikssund Kommune. Re-
degørelsen er vedlagt. Frederikssund Kommune har i mail af 4. november 
2011 oplyst at Kommunen ingen bemærkninger har til, at Miljøstyrelsen 
endelig udsteder kommuneplantillægget med VVM redegørelse. 
 
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en kon-
sekvensvurdering i forhold til Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og 
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Jægerspris Nordskov., jf. habitatreglerne. Konsekvensvurderingen fremgår 
af VVM redegørelse.  
Det fremgår af VVM redegørelsen, at der ikke sker en væsentlig påvirkning 
på Natura 2000 området. 
 
De i høringsfasen indkomne bemærkninger og den efterfølgende høring af 
den sammenfattende redegørelse hos Frederikssund Kommune har ikke 
givet anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til kommune-
plantillæg for ny fabrik på Haldor Topsøe A/S på Linderupvej 2 i Frederik-
ksund. 
 
Klagevejledning  
Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så 
vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 
har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-
teresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted tirsdag den 15. november  i 
Frederikssund lokalavis. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisa-
tioner og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sen-
de en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebe-
tales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler 
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Iris Haastrup  
72544350  
irbha@mst.dk  
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Vedlagt: 
Kommuneplantillæg  
VVM redegørelse  og ikke teknisk resume  
Sammenfattende redegørelse for forløbet af den offentlige høring. 
 
Kopi af brevet er sendt til  
Haldor Topsøe A/S 
 
dn@dn.dk 
DN 
 
rahbek.nagel@mail.tele.dk 
Birgit Rahbek og Torben Nagel 
 
Boe Carslund-Sørensen 
 boe@b2c2.dk 
 
Hanne Schæffer Grundejerforeningen Klinteparken 
htschaeffer@live.dk 
 
 
       
      
 
 


