
 

Miljøcenter Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 65 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872110 • post@ros.mim.dk • www.blst.dk 

Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ROS-432-00051 
Ref. gukha/tiska 
Den 29. september 2009 
 

 LEO Pharma A/S 
 Industriparken 55    
 2750 Ballerup 
  

 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af bygning G0 og 
bygning G3, Fucidin® fremstilling 
 
Miljøcenter Roskilde har den 10. juli 2009 modtaget en projektbeskrivelse 
fra LEO Pharma A/S om ændring af bygning G0 og bygning G3, Fucidin® 
fremstilling.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
LEO Pharma ønsker at gennemføre en opgradering af Fucidin® fremstilling, 
som er omfattet af Hoved Miljøgodkendelsen af 5. juli 2004 og delgodken-
delsen af Biologisk Basisproduktion. Første etape omfatter afdelingen for 
Finrens i bygning G0 og tankgraven i bygning G3. LEO Pharma ønsker 
denne opgradering for at højne arbejdsmiljøniveauet for medarbejderne, 
GMP niveauet og leve op til nutidens krav fra miljø- og brandmyndigheder.  
 
Planen for gennemførslen af projektet er fra uge 52 / 2009 og 7 uger frem, 
hvor der i perioder vil blive arbejdet i skift hele døgnet.    
 
Aktiviteter for Finrens i bygning G0: 
 
Bygningsoverflader pletspartles og males (rum 1.26, 1.31 – 1.35, 1.40, 
1.41): 
Almindelig tiltrængt vedligeholdelse af indvendige dele af bygningen.  
Kravet om hele og uporøse overflader kommer fra GMP. 
 
Renovering af gulv (rum 1.24, 1.25, 1.26, 1.30, 1.32, 1.40): 
Huller udbedres og ny ledende epoxygulv oven på det eksisterende.  
Dette er hovedsagelig af betydning for arbejdsmiljøet, eliminering af faldrisi-
ko. Samtidig er det et krav i GMP med hele og uporøse overflader. 
 
Vinduer 
I nogle af rummene vil de gamle vinduer blive skiftet ud. Dette er med til at 
mindske varmespildet i bygningen. 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Flytning af tekøkken (rum 1.31, 1.31.1 og 1.35) 
Væggen mellem rum 1.31 og 1.31.1 rives ned og det eksisterende tekøkken 
i rum 1.31 nedlægges. Der etableres nyt tekøkken i rum 1.35. Dette gøres 
for at forbedre medarbejdernes forhold under pauser. Samtidig vil denne 
flytning forbedre logistikken internt i bygningen. For at sikre et lille luftskifte i 
de nye kontorer og pauserum/tekøkken etableres et lille lokalt ventilations-
anlæg som typen ”Airmaster” med luftindtag og afkast direkte ud gennem 
facaden.  
 
I forhold til miljøgodkendelsen, hovedgodkendelsen punkt 1.7: Der vil være 
tale om et sekundært luftafkast med ingen eller ringe forurening, da der er 
tale om komfortventilation fra et område uden produktion.  
 
Taleruder mellem rum 1.24 og 1.26 
Der etableres 2 mindre vinduer med taleruder mellem rum 1.24 og 1.26 for 
visuel og generel kommunikation. Dette er for at erstatte nuværende kom-
munikation via bankning på rør. 
Miljømæssig betydning: Bedre kommunikation mindsker risikoen for fejl, 
som kan føre til spild.   
 
Tocopherolcoating 
På nuværende tidspunkt tilsættes Tocopherol til coating via en trykbeholder 
i rum 1.23 (teknik rum). Trykbeholderen kan ikke indeholde de 18 liter, som 
skal tilsættes og må derfor genfyldes. Der er snævre forhold i rum 1.23, 
hvor beholderen til Tocopherol er placeret på en bakke. For at genfylde be-
holderen skal man op af en stejl metaltrappe. Tocopherol opløses i acetone 
og transporteres til rum 1.23 via trappegang og fremtidig kontorareal på 1. 
sal. Når beholderen tømmes ved hjælp af nitrogen styres trykket manuelt af 
en person placeret i rum 1.23 og kommunikationen sker via slag på rør. 
Efter brug nedtages beholderen for rengøring i Fucidin® afdelingen. Behol-
deren vejer ca. 10 kg.  
 
Tocopherolcoating opgraderes med ny trykbeholder med volumen svarende 
til forbrug (minimum 18 liter). Beholderen placeres i rum 1.25 og tilsluttes 
tørretumbleren med fast rørinstallation fra rum 1.25 til rum 1.23. Efter til-
sætning til tørretumbleren drænes rør og beholder og skylles med acetone. 
Eksisterende ventil i rum 1.23 forsynes med aktuator for betjening fra rum 
1.25. Beholderen vil kunne demonteres for separat rengøring.   
 
Denne løsning forbedrer arbejdsmiljøet væsentligt for medarbejderne, som 
slipper af med nogle tunge løft i snævre omgivelser. Samtidig fjernes risici 
omkring fejl i kommunikationen, da den ikke længere skal foregå ved slag 
på rør. Da Tocopherol opløsningen ikke længere skal bæres og løftes op af 
trapper minimeres risikoen for spild til gavn for både miljø, arbejdsmiljø og 
produktionen.  
 
Demontering af ikke aktivt procesudstyr (rum 1.26, 1.30, 1.32): 
Demontering og fjernelse af procesudstyr, som ikke længere bruges herun-
der nogle filternutsch, tanke inkl. ramper, rørinstallationer, damprør, kon-
densator og ventilationskanaler til Lytzen varmeskabe.  
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2 stk. Lytzen varmeskabe udskiftes med 50 liter varmeskab (rum 1.32): 
De gamle varmeskabe bruges sjældent og opvarmes med damp. Der er 
behov for opvarmning af 50 liter diethanolamin i beholdere af 1 liter en gang 
om året. Dette foregår i lukkede beholdere og derfor er der ingen emission 
fra processen. Det nye varmeskab vil være el-opvarmet.  
 
BAT: Det nye varmeskab vil forbruge væsentlig mindre energi end de nu-
værende varmeskabe. 
 
Ændret håndtering af poser med Fucidin® (rum 1.26): 
På nuværende tidspunkt bliver poser med Fucidin® båret op af trapper til en 
platform, hvor poserne løftes op og tømmes med i en tank. Dette foregår 
manuelt og uden udsugning.  
Der etableres kransystem fra udlevering til tømmested med løfte- og dreje-
udstyr. Der etableres procesudsug med hepafilter (randsug) ved tanken, 
hvor der påfyldes fra plastsække. Det lille nye udsugningsanlæg vil samtidig 
skulle betjene et punktudsug ved vejeprocessen i rum 1.30. 
Ved denne løsning forbedres arbejdsmiljøet omkring tunge løft, vrid og ud-
sættelse for støv med Fucidin®.  
 
Miljøgodkendelsen, hovedgodkendelsen: sekundært procesudsug grundet 
HEPA filtret. 
 
BAT: Ifølge BREF ”Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Ma-
nagement Systems in the Chemical Industry” (afsnit 3.5.3.8 og tabel 4.9) er 
HEPA filtre velegnede til fjernelse af meget små partikler og de er ikke føl-
somme over for mindre fluktuationer i udsugningsluften og en relativ simpel 
operation, som kan implementeres i den nuværende produktion.  
 
Opgradering af sterilfiltre på rampe (rum 1.26):    
På nuværende tidspunkt sidder sterilfiltrene (patronfiltre) meget lavt og der 
er ikke mulighed for at få opsamlingskar under filtrene, når de skal skilles ad 
og drænes. Derfor drænes på gulv og dette har givet for høje peaks af or-
ganiske opløsningsmidler i afkastsmålingerne fra G142.  
 
Sterilfiltrene kommer op i korrekt arbejdshøjde og opgraderes med dræn til 
affaldstanken før filterskift. Dette mindsker emissionen af opløsningsmidler i 
afkast G142 og forbedrer arbejdsmiljøet med lavere luft koncentration af 
opløsningsmidler og mindsker faldrisici i rummet.  
 
Rørforbindelser mellem tank 7 (rum 1.30) og rum 1.26 
Nuværende løsning med løse slanger gennem branddør erstattes med faste 
rørforbindelser gennem væggen. Disse tætnes, så brandsektion adskillel-
sen bibeholdes.  
Dette forbedrer brandsikkerheden og arbejdsmiljøet forbedres ved at løse 
slanger ikke længere skal håndteres.  
 
Luftafkast fra rum 1.41 
Det nuværende luftafkast fra vakuumpumpernes udluftningsrør føres fra 
nuværende placering til over tag. Samtidig opdateres proceduren for væ-
sketømning af afkastrør for at sikre, at røret ikke stopper til.  
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Dette skal sikre at afkastet kan spredes frit, jævnfør Miljøgodkendelsen, 
Hovedgodkendelsen punkt 1.6 
 
Aktiviteter for Tankoplag i bygning G3 og tilhørende rørforbindelser: 
 
Renovering af bygning G3: 
Halvdelen af bygningen over terrænniveau nedrives og fjernes. Betonkarret 
under terræn bevares og renoveres overflademæssigt med pudslag og 
overfladebehandling og fald til ny drænbrønd med føring af dræn til sump. 
Der etableres en tværgående betongavl på eksisterende betonplade bund. 
Den del af bygningen, som bevares, suppleres med murværk, således at 
bygningen kommer til at udgøre sin egen brandsektion. Der etableres ny 
tagkonstruktion og nyt mindre ventilationsanlæg, som er EX-sikret. Resten 
af tankgraven afblændes og fyldes op med grus. Kapaciteten af det reduce-
rede kar vil være på ca. 25 m3. Samlet volumen af tankene i G3 vil være 9,6 
m3, se afsnittet om ændringer af procesudstyr og installationer. 
 
Begrundelse: Ændringen af bygning G3 gennemføres for at forhindre 
brandsmitte mellem bygninger, da afstanden mellem bygning G3 og G4 er 
for lille. Hvis hele G3 skulle bevares, men samtidig laves om til særskilt 
brandsektion eller der skulle opsætte flammeskærm, ville dette ødelægge 
dagslysindtaget til G4, hvilket ville være imod andre dele af bygningsregle-
mentet.  
 
Ændring af procesudstyr og installationer  
Følgende tanke benyttes ikke og vil blive demonteret og fjernet: tank 16, 17 
og 19 (position 163, 164 og 165).  
Tankene til moderlud flyttes, hvilket vil sige tank 13, 14 og 15 (position 160, 
161 og 162). Kemikalieaffaldstanken (tank 20 position 34) udskiftes fra stå-
ende til liggende tank på 6 m3. Flytningen og udskiftningen af tanke betyder, 
at rørinstallationerne skal flyttes og de vil blive genetableret i dobbeltrør.  
Forsyningen af ethanol fra ethanoltanken til G4 går på nuværende tidspunkt 
igennem G3. Denne forsyning vil blive udført som en ny særskilt installation 
uden forbindelse til G3. Forsyningen vil være i dobbeltrør i jorden. Dette 
gøres for at afkoble G4’s afhængighed af G3, så G3 på sigt vil kunne ned-
lægges uden det berører G4’s funktionalitet. 
Materialekvaliteten for rør, ventiler og andre komponenter er for hovedpar-
ten rustfrit stål og afspærringsorganer er for hovedparten kugleventiler, alt 
som nuværende installation. 
I forbindelse med flytning af rørinstallationer kan der opstå behov for at skul-
le grave i det kortlagte jordareal. Men da den opgravede jordmængde vur-
deres til at være under 1 m3, vil dette jordarbejde ikke kræve en §8 tilladel-
se.  
 
Miljøgodkendelsen, hovedgodkendelsen: Vilkår 1.28 er opfyldt ved at den 
nye kemikalieaffaldstank er overjordisk og med opsamlingsbassin. Forsy-
ningerne vil ikke alle være med overjordiske rør, da en del at rørene går til 
underjordiske tanke.   
  
BAT: BREF ”Emissions from Storage”: Emissionen til luften fra kemikalieaf-
faldstanken mindskes ved, at den kommer til at ligge inde i G3 i stedet for at 
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rage op over bygningen, hvor den udsættes for solens stråler og deraf føl-
gende opvarmning. Derfor vil tankens farve være underordnet (afsnit 4.1.3.6 
og 4.1.3.7). Kemikalieaffaldstanken vil være under tryk og den vil have Le-
vel swich high og tilhørende alarm for at forhindre overfyldning af tanken 
(afsnit 4.1.6.1.6), trykindikator og niveau transmitter. Udledning til jord / 
grundvand undgås ved, at tanken er placeret i en tankgrav, som kan inde-
holde hele indholdet af kemikalieaffaldstanken og moderludstankene (afsnit 
4.1.6.1.11). Da kemikalieaffaldstanken er liggende vil der til dels kunne 
drænes fra bygning G0 til tanken ved hjælp af tyngdekraft, hvilket vil betyde 
mindre brug af vakuumpumpe og deraf mindre energiforbrug og støj.   
Emissionen fra rørene minimeres ved at rørene er i rustfrit stål, som ikke 
korroderes af indholdet og det er lukkede rør (afsnit 4.2.3). Rør i jorden vil 
være dobbeltrør.   
Brandfaren mindskes ved at G3 bliver en selvstændig brandsektion med 
brandvægge og der er Ex klassificering med dertil hørende forbud mod 
åben ild, rygning og mobiltelefoner. Samtidig vil der blive installeret ventila-
tion, som skal forhindre eksplosive blandinger i at opstå (afsnit 4.1.6.2.2).  
 
Miljøcenterets vurdering 
En række af ændringerne har ingen eller kun mindre betydning for virksom-
hedens miljøforhold. Det er spartling og maling af bygningsoverflader, reno-
vering af gulve, udskiftninger af vinduer, flytning af tekøkken, taleruder, æn-
dringerne i Tocopherolcoatingen, demontering af ikke aktivt procesudstyr 
samt udskiftning af rørforbindelse mellem tank 7 og rum 1.26. 
 
Udskiftningen af 2 stk. Lutzen varmeskabe med 50 liter varmeskab er til 
fordel for miljøet i form af et mindre energiforbrug, og kræver derfor ikke en 
godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
Ændringen af håndteringen af poser med Fucidin® kræver etableringen af 
procesudsug med hepafilter. Da den nuværende håndtering sker uden ud-
sugning, sker der en øgning af emissionen af støv, men på grund af hepa-
filtret er emissionen fra procesudsugning uden betydning. Afkastet indgår 
som et sekundært procesudsug i forhold til gældende miljøgodkendelse. 
(Vilkår 1.7 Der skal foreligge en liste over samtlige procesafkast fra virk-
somheden. Procesafkastene skal være opdelt i primære og sekundære kil-
der. De primære kilder er afkast med luftforurenende emissioner, som kræ-
ver jævnlig præstationskontrol. De sekundære kilder er afkast med små 
eller ingen luftforurenende emissioner. Ændring af kategorisering af proces-
afkast fra primære kilder til sekundære kilder skal forinden accepteres af 
tilsynsmyndigheden). 
 
Opgraderingen af sterilfiltre på rampe i rum 1.26 giver en mindre emission 
af organiske opløsningsmidler, da der fremover drænes til affaldstank i ste-
det for på gulvet. Dette er en forbedring af miljøforholdene og er derfor ikke 
godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 
  
Luftafkastet fra rum 1.41 føres op over tag for at sikre overholdelse af vilkår 
1.6 i gældende miljøgodkendelse (vilkår 1.6 Procesafkast skal være udført 
således at luften fra afkastet kan spredes frit, f.eks. ved at afkastet er ført 
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mindst 1 meter over tag og er opadrettet). Dette er allerede omfattet af gæl-
dende miljøgodkendelse og kræver derfor ikke en ny godkendelse. 
 
Renoveringen af bygning 3 ændrer ikke miljøforholdene væsentligt og kræ-
ver derfor ikke godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. For den del 
af tankgraven der tages ud af drift, skal virksomheden inspicere overfladen 
for revner og utætheder inden afblænding og opfyldning med grus. Hvis der 
er væsentlige revner eller utætheder i tankgraven, skal tilsynsmyndigheden 
kontaktes for vurdering af behovet for en egentlig forureningsundersøgelse. 
 
Demonteringen af tanke, flytning af tank til moderlud samt udskiftning af 
tank til kemikalieaffald giver ikke anledning til nye vilkår, da den gældende 
miljøgodkendelses vilkår 1.28 er dækkende for denne situation (Vilkår 1.28 
om nye tanke: Nye tanke til opbevaring af kemikalier eller farligt affald skal, 
så vidt det er muligt, etableres som overjordiske tanke med opsamlingsbas-
sin. Rørforbindelser skal ligeledes, så vidt det er muligt, etableres som over-
jordiske rør. Ved særligt grundvandstruende stoffer (f.eks. dichlormethan og 
MTBE) skal de overjordiske rørforbindelser sikres ved mindst to barrierer).  
 
LEO Pharma har efterfølgende (brev af 24. august 2009) oplyst, alle rørfor-
bindelser, hvor der ikke er risiko for påkørsel føres over jord. 
Miljøcenter Roskilde har besigtiget forholdene på tilsyn den 18. september 
2009, og vurderer, at rørforbindelserne bliver udført efter BAT. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Ballerup Bladet den 6. oktober 2009 og på 
www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11,4000 Roskilde eller gukha@ros.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 3. november 2009 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Gudmund Kjær Hansen  
72 54 80 84  
gukha@ros.mim.dk 
 
 
Kopi til: Ballerup Kommune 

  


