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1.  INDLEDNING 
 

Biogen Idec er beliggende på Biogen Idec Allé i erhvervsområdet Trollesminde Erhvervspark i 

Hillerød. Grunden afgrænses af Trollesminde Alle mod øst og Peder Oxes Alle mod syd. 

Områdets anvendelse er erhvervsformål for virksomheder med store arealbehov, fremstilling, 

lager- og transport, engroshandel, forskning, uddannelse og administration. Arealet er omgivet 

af industriområder mod øst og syd. Mod vest grænser området op til landskabskilen Kjeldsvang 

og den nærmeste beboelse der ligger mod vest, er Lille Kannikegård i en afstand på ca. 800 m. 

Umiddelbart nord for virksomheden ligger Hillerød Handelsskole og bag dette i nordlig og 

nordvestlig retning ligger flere kolonihaveområder, den nærmest beliggende i en afstand af ca. 

200 m.  

 

Biogen Idecs hovedaktivitet er omfattet af listepunkt 4.5 på bilag 1 til Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed
1
: 4.5. 

Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s) 

 

Biogen Idec producerer lægemidler ud fra bioteknologiske processer til brug i forbindelse med 

sygdommen Multiple Sclerose samt en række biosimilars
2
. Produktionen er baseret på 

anvendelsen af genetisk modificerede organismer (GMO). På fabriksområdet er der også 

laboratoriefaciliteter, pakkeri, oplag af råmaterialer og produkter samt kedelanlæg og 

administration. Fabrikken er i drift hele døgnet, 7 dage om ugen. 

 

Biogen Idecs miljøgodkendelse blev meddelt i december 2001 og senere stadfæstet med visse 

ændringer af Miljøstyrelsen den 9. maj 2003. Biogen Idec fik oprindeligt godkendelse til 

etablering af produktions- og laboratoriefaciliteter med tilhørende forsyningsanlæg over to 

faser. Fase to med udbygning af produktionsanlægget, bestående af LSM2, er dog ikke etableret. 

Biogen Idec har desuden i medfør af lov om miljø og genteknologi, godkendelse til produktion 

med anvendelse af genetisk modificerede organismer jf. ”Godkendelse af produktionsanlæg 

samt en genetisk modificeret cellelinie til fremstilling af Natalizumab på Biogen Idec 

Manufacturing ApS i Hillerød” af 6. december 2011. Biogen har hos Miljøstyrelsen – Pesticider 

og Genteknologi samt Arbejdstilsynet, efter godkendelse af produktionsanlægget, indhentet 

tilladelse til at benytte andre GMO’er. 

 

Revurdering af miljøgodkendelsen af december 2001, som ændret den 9. maj 2003, er baseret 

på en opdateret miljøteknisk beskrivelse af virksomheden og er i overensstemmelse med bedst 

tilgængelig teknik. Forbrug og mængder af råvarer og hjælpestoffer er uændrede i fht. den 

eksisterende produktion og produktionen vil være inden for rammerne af VVM redegørelsen af 

18.dec. 2001, Regionplan, tillæg nr. 2, videreført i Hillerød Kommunes kommuneplan 2009 -21. 

 

De væsentligste miljøpåvirkninger er emissioner til luften fra kedelanlæg samt støj fra 

forsyningsanlæg og transport. Fabrikken er indrettet og drives så Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier overholdes i omgivelserne. Derudover udgør udledning af spildevand en 

væsentlig miljøfaktor. Udledning af processpildevand mv. reguleres i Hillerød Kommunes 

spildevandstilladelse. 

                                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1454 om godkendelse af listevirksomhed af 20. december 2012 
2 Biologiske lægemidler produceret med udgangspunkt i levende celler 
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2.  AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget den første regelmæssige 

revurdering af følgende af virksomhedens miljøgodkendelser: 

 Biogen Manufacturing ApS, Fase 1 og 2, Miljøgodkendelse, Hillerød den 18. december 

2001, med senere ændringer som stadfæstet af Miljøstyrelsen den 9. maj 2003 
 

Af øvrige afgørelser er etablering af pakkeri af 17. januar 2005, der ikke krævede særskilt 

godkendelsespligtigt. 

Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er 

utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter 

lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  

Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye 

vilkår er mærket med ○. 

Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i 

miljøbeskyttelsesloven
3
. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med 

mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller at afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  

Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller 

overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 

Godkendelsen gives på følgende vilkår. Godkendelsen tages op til revurdering i 

overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3.  

 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

 

A2○  Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: 

-  Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom 

-  Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 

-  Indstilling af driften af en hovedaktivitet/bilag 1-aktivitet jf. 

godkendelsesbekendtgørelsen for en periode længere end 6 måneder 

-   Overskridelser af vilkår 

 

 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af 

ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold), beslutningen om ændringen (indstilling, 

ophør) henholdsvis overskridelsen er opdaget.  

 

                                                           
3 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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A3○ Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse 

ikke overholdes. 

 

A4○ Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for 

menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt skal 

driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. 

 

A5○ Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene 

igen overholdes. 

 

Indretning og drift 

B1○ Virksomheden skal sikre, at miljøvilkårene for anlægget adresseres, styres og holdes 

under kontrol. Hvor det er muligt, anvendes virksomhedens miljøledelsessystemer til 

styring af overholdelse af miljøvilkårene. 

   

Virksomheden skal sikre, at miljøgodkendelsens krav kendes af medarbejdere, der har 

ansvar for overholdelse af miljøvilkår. 

 

Arbejdsrutiner, herunder: 

– tilsyn og vedligeholdelse af anlægget, herunder håndtering af uheld. 

– analysestrategi, herunder egenkontrol ifølge miljøgodkendelsen 

  

skal være styret i instruktioner, systemer, service-aftaler eller lignende.  

 

Styringen af virksomhedens miljøforhold skal altid være i overensstemmelse med de 

nyeste godkendelser, accepter og påbud. 

 

B2 Produktionsanlægget må ikke være i drift, hvis filtrene tilknyttet afvejeboksene ikke er 

fuldt funktionsdygtige. 

 

B3  Afkast fra rumventilation og arbejdssteder, der ikke er omfattet af konkrete vilkår om 

afkasthøjde, dvs. lokalafsug, afkast fra stinkskabe o. lign. fra laboratorier, værksteder, 

lagre mv. skal være udført således at afkastluften kan spredes frit, f.eks. ved at afkastet 

er ført mindst 1 m over tag på den bygning hvor det er placeret og opadrettet. 

 

B4○ Punktudsug i vejebokse, må ikke tages i anvendelse før godkendelsesmyndigheden har 

accepteret dette. Inden ibrugtagning skal Biogen Idec anmelde anvendelse med 

oplysninger om flow, driftstid, hvilke stoffer der ledes ud af afkastet og hvilke 

emissionsbegrænsende foranstaltninger der foretages. 

 

B5○ Der skal foretages kontrol af køleanlæggenes tæthed i henhold til leverandørens 

anbefalinger og af autoriseret kølemontør. 

 

 Utætheder skal udbedres straks. 

 

Den årlige rapportering skal indeholde oplysninger om forbrug af kølemidler, samt dato 

for eftersyn og evt. spild/uheld. 

 

B6○ Virksomheden skal løbende arbejde med at substituere, udfase eller reducere 

anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Dette 
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arbejde skal rapporteres til tilsynsmyndigheden hvert 3. år i den årlige rapportering 

begyndende med rapporteringen for 2015. 

 

Luftforurening 

Kedelanlæg 

C1 Det naturgasfyrede kedelanlæg skal i hvert afkast overholde en emissionsgrænseværdi 

for NOx regnet som NO2 på 65 mg/Nm3 (tør røggas ved 10 % O2). 

 

C2 Det naturgasfyrede kedelanlæg skal overholde en emissionsgrænseværdi for CO på 75 

mg/Nm3 (tør røggas ved 10 % O2). 

 

C3 Senest januar 2015 skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af 

en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at 

emissionsgrænseværdierne i vilkår C1 og C2 er overholdt.  

 

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal 

udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske 

Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 

medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over 

målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er 

foretaget. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme 

retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof for 

gasfyrede anlæg er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol 

hvert andet år for dette eller disse stoffer.  

 

Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 

enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 

emissionsgrænseværdien. 

 

Prøvetagning og analyse skal ske efter følgende metoder eller efter internationale 

standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

 

Navn  Parameter  Metodeblad nr. *  

Bestemmelse af koncentrationer af 

kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i 

strømmende gas 

O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i 

strømmende gas 

CO MEL-06 

*Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 

www.ref-lab.dk. 
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Støj 

Støjgrænser 

F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til 

støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier for 

områdetyperne II, III og V. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, 

korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 

II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed, 

benævnt EO.E.3 og EO.E.4 

III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne), 

benævnt EO.D.1, EO.D.2 og EO.D.3 

V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, benævnt EO.B.1, EO.K.1 og 

EO.K.2 

 

 

 Kl. 

Reference 

tidsrum 

(Timer) 

II 

dB(A) 

III 

dB(A) 

V 

dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 60 55 45 

Lørdag 07-14 7 60 55 45 

Lørdag 14-18 4 60 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 60 45 40 

Alle dage 18-22 1 60 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 60 40 35 

Maksimalværdi 22-07 - - 55 50 

Områderne fremgår af kort over virksomhedernes omgivelser jf. Kommuneplan 2013 i 

bilag C. 

 

Kontrol af støj 

F2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret 

for støj, jf. vilkår F1, er overholdt. 

 

Dokumentationen skal senest 6 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 

tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 

 Krav til målinger 

Virksomhedens støj, herunder en vurdering af forekomsten af tydeligt hørbare toner, 

skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra 

Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af 

ekstern støj fra virksomheder.  

 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden 

aftale med tilsynsmyndigheden.  
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Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 

støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.  

 

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis 

støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne 

hertil afholdes af virksomheden.  

 

Definition på overholdte støjgrænser 

F3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier 

fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og 

beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med 

Miljøstyrelsens anvisninger.  

 

Affald 

Maksimale affaldsmængder 

G1 Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder: 

Affaldstype EAK-kode Max. Oplag 

Klinisk risikoaffald og 

medicinalaffald 
- 5 m3 

Spildolie 13 02 05 1 tons 

Organiske 

opløsningsmidler 
07 05 04 1 tons 

 

Farligt affald skal til enhver tid opbevares i et dertil indrettet kemikalierum med 

mulighed for opsamling af eventuelt spild, jf. vilkårene I2, I3 & I4. 

 

Overjordiske olietanke 

H1○ Gasolietanken skal være forsynet med overfyldningsalarm, således at tanken ikke kan 

fyldes mere end svarende til opsamlingsvolumenet i tankgården. Overfyldningsalarmen 

skal være koblet til virksomhedens overvågningssystem. 

 

Jord og grundvand 

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der 

giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i 

vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af 

påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på 

arealet. 

 

I1 Samtlige permanente kørearealer og parkeringspladser, hvor der transporteres farlige 

kemikalier, skal være befæstede. Overfladevand skal ledes til kommunens 

regnvandskloak. 
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I2 Bygninger/rum til opbevaring af farligt affald, klinisk risiko affald og olieaffald skal 

indrettes uden afløb til spildevandskloak. Området, hvor bygninger/rum er placeret, 

skal være tilsluttet Spill Collection systemet. 

 

Bygning/rum skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der 

opbevares i bygningen/rummet. I bygningen/rummet skal gulvet afgrænses med 

opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, eller være 

forsynet med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. 

Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største 

beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/rummet. 

 

I3 Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller rummet 

til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal 

håndteres og bortskaffes som farligt affald. 

 

Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald 

mod grube eller areal tilsluttet spill collection systemet.  

 

I4 Alle bygninger/rum skal være aflåst og tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, 

hvor de forskellige affaldsarter opbevares. 

 

I5 Alle tanke indeholdende flydende kemikalier og gasolie, skal være placeret i tankgård i 
tankgrav med betonfundament og opkanter, der som minimum kan rumme den største 
tanks indhold. Tankgården skal være aflåst. 

Tankgravens bund skal inspiceres jævnligt for revner og utætheder, som nærmere 
angivet i vilkår I7. 

 Der må kun udledes rent regnvand til overfladevandskloakken fra tankgraven. 
Procedure for tømning af graven skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. 

Påfyldningsstudse til tankene skal være forsynet med tydelige og holdbare mærkater 
med angivelse af indhold. Arealet omkring påfyldningsstudserne og holdepladsen for 
tankbilen skal være befæstet med materiale bestandigt overfor de aktuelle kemikalier og 
forsynet med opkant mod de omkringliggende arealer. Arealet skal desuden indrettes 
med hældning til en samlebrønd, hvis udløb kan spærres af ved spild af kemikalier 

 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foranstalter et uvildigt sagkyndigt 

eftersyn af de befæstede arealer, dog højest én gang årligt. Rapport fra uvildigt 

sagkyndigt eftersyn skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. 

 

I6 Påfyldning af syre- og basetanke skal ske under personlig overvågning fra 

virksomheden, som ved spild omgående skal kunne spærre udløbet fra samlebrønden. 

Påfyldningsstudsene skal være aflåst. Arealer, hvor der håndteres syre og base, skal være 

tæt befæstet med materiale bestandigt overfor disse og desuden være tilsluttet spill 

collection systemet. 

 

I7 Virksomheden skal mindst en gang pr. år kontrollere og lade udføre nødvendige 

reparationer af tankgravens bund og sider. Kontrol og reparationer skal indføres i en 

journal. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares på 

virksomheden i mindst 3 år. 
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I8 Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Virksomheden skal 

løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser 

og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Utætheder skal udbedres så 

hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 

 

I9 Køleanlæg og beholdere der indeholder flydende ammoniak skal være sikret mod udslip 

af flydende ammoniak til spildevandssystem. 

 

Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 

K1○ Der skal føres journal over eftersyn af kedel- og køleanlæg, med dato for eftersyn, 

justering af brændere, reparationer samt påfyldning af kølemiddel og oplysninger om 

eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt 

forbrug af olie/gas/el og vand. 

 

Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 

 

 Der skal føres journal over resultaterne af det løbende arbejde med at substituere, 

udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over 

uønskede stoffer. 

  

Opbevaring af journaler 

K3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 

tilsynsmyndigheden. 

 

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 

 

 Årsindberetning 

K4 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med 

følgende oplysninger: 

 

 Affaldsmængder opdelt på fraktioner 

 Forbrug af vand og naturgas/gasolie til energifremstilling 

 Rapport over præstationsmålinger for NOx og CO fra kedelanlæg, vilkår C3 

 Forbrug af kølemidler, samt dato for eftersyn og evt. spild/uheld 

 Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand 

af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre 

skader. 

 Oversigt over forbrug af råvarer og hjælpestoffer indeholdende: 

o Stof-navn 

o CAS nr. 

o Forbrug lagt til grund for revurderingen inkl. senere 

ændringer 

o Aktuelt forbrug samt sidste års forbrug 

o Faremærkning 
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o Tilstedeværelse på B-værdilisten, REACH kandidatliste eller 

LOUS-liste samt 

o Stoffets tilstandsform 

 

Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni.  

 

Første afrapportering er pr. 1. juni 2014 (indberetning for 2013). 

 

Ophør 

O1○ Ved ophør eller delvis ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i 
en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Ved helt eller delvist driftsophør skal 
orienteringen ske som en anmeldelse, jf. § 45 stk. 3 og 4 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

 
Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til 
tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38K, stk. 1 i lov om forurenet 
jord4. 

 

 

                                                           
4 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret med § 5 i lov nr. 446 
af 23. maj 2012. 
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3.  VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

Biogen Idecs miljøgodkendelse er fra 2001 med ændringer stadfæstet af Miljøstyrelsen den 9. 

maj 2003. Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 37, skal godkendelser af bilag 1-virksomheder 

tages op til revurdering mindst hvert 10. år. Dog skal den første regelmæssige revurdering 

foretages når der er forløbet otte år. 

 

Biogen Idec har den 3. oktober 2012 fremsendt en opdateret miljøteknisk beskrivelse til brug for 

revurderingen. Den miljøtekniske beskrivelse kan ses i bilag A. Det er Miljøstyrelsens vurdering, 

at Biogen Idec fortsat kan drives i overensstemmelse med vilkårene i denne afgørelse.   

 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Biogen Idec har produktion af lægemidler bl.a. til brug for behandling af Multiple Schlerose, 

men også andre biosimilars der fremstilles ved fermentering. Biogen Idecs fabrik omfatter 

lagerbygning (46 Ware-house), bygning indeholdende produktionsanlægget kaldet Large Scale 

Manufacturing (43 LSM) og Pakkeri (50 Label and Pack), Forsyningsanlæg (47 Utility) samt 

laboratorier (41 Laboratory) og administrationsbygning (42 Administration). 

Aktiviteterne fordeler sig på følgende områder: 

 Lagerbygningen (Bygning 46 Warehouse) indeholder råvarelager og et afsnit til 
afvejning, omhældning og blanding af råvarer (Dispensary i bygning 46), som herefter 
transporteres til produktionsbygningen (LSM).  

 Produktionsanlægget i LSM-bygningen (Bygning 43) er opdelt i de to hovedområder; 
celledyrkning og oprensning. Produktionsprocesserne beskrives mere detaljeret i 
efterfølgende afsnit. I LSM er også et separat kontorområde mod nord.  

 Forsyningsanlæg placeret i forsyningsbygningen (Bygning 47 Utility) fremstiller varme, 
vand, trykluft, kølevand og en central fordeling af syre og baser til rengøringsprocesser. 
De rene forsyninger til produktionsanlægget som WFI (Water For Injection) og WPU 
(Purified Water) og ren damp fremstilles og distribueres i selve LSM bygningen. 

 I Pakkeriet (Bygning 50 Label and Pack) emballeres lægemidler og mærkes, hvorefter de 
distribueres til en lang række lande. Selve påfyldningen af lægemidlerne udføres af 
eksterne firmaer, hvor lægemidlerne bliver påfyldt ampuller og/eller sprøjter.  

 I laboratoriebygningen (Bygning 41) udføres kvalitetskontrol og analyser på råvarer 
såvel som på færdigvarer til understøttelse af alle aktiviteter.  

 Administrationsbygningen (Bygning 42) er indrettet til ca. 150 medarbejdere. 

Derudover er der indrettet ca. 150 arbejdspladser i kontorafsnittet i LSM bygningen. 

Udover den nævnte administrationsbygning 42, har Biogen Idec i foråret 2013 taget 

bygning 59 ibrug, hvor der i dag sidder ca. 120 personer. Der er således pr. 1. november 

2013 i alt ca. 560 ansatte. 
 

Bygningernes indbyrdes placering fremgår af nedenstående figur. 
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3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Biogen Idecs fabrik er etableret vest for Hillerød i erhvervsområdet Trollesminde Erhvervspark. 

Biogen Idec er omfattet af lokalplan 293 samt Hillerøds Kommuneplan 2013, planramme 

EO.E.2.  

 

Rammeområdernes indbyrdes placering fremgår af figuren på næste side.  

 

Området i lokalplan 293 er udlagt til erhvervsformål, virksomhedsklasse 1 og 4-5, dvs. 

erhvervsområde for virksomheder med stort arealbehov. Området må kun anvendes til 

fremstillingsvirksomhed, lager- og transportvirksomhed, engroshandel, forskning og 

uddannelse samt administration i tilknytning til disse aktiviteter. 

 

I hht. Kommuneplan 2013 ligger Biogen Idec indenfor erhvervsområde EO.E.2, syd for Hillerød, 

der er udlagt til store virksomheder, beliggende mellem Trollesminde og Favrholm, og 

forbeholdt store erhvervsvirksomheder, med mulighed for etablering af virksomheder svarende 

til virksomhedsklasse 5 (afstand til boliger mv. 150 m). 

 

 

100 m 

46 Ware-house 

50 Label & Pack 

47 Utility 
43 LSM 

41 Laboratory 

42 Administation 
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Rammeområder jf. Kommuneplan 2013 - Hillerød Kommune 

Arealet er omgivet af erhvervsområderne EO.E.3 og EO.E.4 mod øst og syd. Mod øst grænser 

virksomheden desuden op til områder med offentlige formål, Hillerød Rådhus, EO.D.2, og 

Erhvervsakademi, EO.D.3. Umiddelbart nord for virksomheden ligger Hillerød Handelsskole, 

område EO.D.1, og bag dette kolonihaven Hf. Frederiksborg ved Bøllemosen, område EO.F.1. 

 

Mod nordvest ligger kolonihaverne Hf. Rønnevang i en afstand på ca. 350 m. 

Kolonihaveområdet er siden etablering af Biogen Idecs fabrik blevet udvidet mod vest med Hf. 

ved Tirsdagsskoven. Den korteste afstand til kolonihaverne er ca. 200 m. Haveforeningerne 

ligger inden for kommuneplanens rammeområde EO.K.2 hhv. EO.K.1.  

 

Den nærmeste beboelse er Lille Kannikegård, der ligger mod vest i en afstand på ca. 800 m fra 

fabrikken. 

 

Biogen Idecs grund grænser mod vest op til et landbrugsområde. Området er i Kommuneplan 

2013 udpeget som en landskabskile for bevaringsværdigt landskab, kaldet Kjeldsvangskilen, 

EO.F.2. Arealet udgør et rekreativt, ikke-støjfølsomt område mellem erhvervsområdet og 

motorvejen. I Hillerød skal de store landskabskiler, herunder Kjeldsvangskilen, fastholdes og 

udvikles for at tilgodese en større fauna- og floradiversitet. Der skal sikres gode adgangsforhold 

til de store landskabskiler. 

 

Der er i december 2001 udarbejdet regionplantillæg nr. 2 med retningslinjer og VVM-

redegørelse for Biogen Idecs anlæg (HUR, 2001). Hillerød Kommune har oplyst, at 

plangrundlaget er uforandret i forhold til det plangrundlag, der var gældende ved udarbejdelse 

af den gældende miljøgodkendelse og VVM-redegørelse. Der er ikke aktuelle planer om at 

foretage ændringer i eller revurdering af det plangrundlag, der udgøres af de gældende 

kommuneplan-rammer og lokalplaner for Trollesmindeområdet. 

 

Grundvand 

Biogen Idec ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser.  

 

Rammeområde EO.E.2 

Biogen Idec 

Biogen Idec Allé 1 

Matr.nr. 1 pc Trollesminde 
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Biogen Idec ligger inden for indvindingsområdet for Æbelholt Kildevands. Kildepladsen er en 

regional vandforsyning under Københavns Energi, og den ligger 3,7 km fra fabrikken. Hillerød 

Kommune har en kildeplads på Frederiksgade, som ligger 875 m øst for fabrikken, men på den 

anden side af et lokalt vandskel. Det primære magasin er karakteriseret som mindst sårbart i 

dette område. 

 

Fabrikken ligger i et område med stor variation med hensyn til jordtypefordeling, herunder 

smeltevandssand, muld, sand, ler/silt, moræneler, tørv og tørvedynd. Terrænet hvor fabrikken 

ligger er omkring kote 30. Det primære kalkmagasin har vandspejl omkring kote 15 og det nedre 

sekundære magasin har vandspejl omkring kote 30. Biogen Idec har vurderet, at der vil være 

ringe eller ingen direkte kontakt mellem de to magasiner. Strømningsretningen i det primære 

magasin er mod vest. 

 

Natura 2000 

Nærmeste Natura 2000 område er Gribskov, som afgrænses i sydlig retning, i en afstand af ca. 2 

km nord for Biogen Idec. 

 

Bilag IV arter 

Der er jf. Naturstyrelsens ”Oversigt over Habitatområdernes udpegningsgrundlag - januar 2010” 

i Gribskov, forekomst af bilag IV arten Stor vandsalamander. Nærmeste levested er angivet i en 

afstand af ca. 3 km fra Biogen Idec. 

 

3.1.3 Nye lovkrav 

En lang række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret på 

miljøområdet siden Biogen Idec fik meddelt den hidtil gældende miljøgodkendelse. I det 

følgende angives de, der kan have betydning for revurdering af miljøgodkendelsen. 

 

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 

Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans er en større åbenhed 

i procedurer for udarbejdelsen af godkendelser og revurdering af eksisterende godkendelser, ny 

myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen og en større vægt på sikring af 

virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at i-mærkede virksomheder lever 

op til de af EU udarbejdede "BAT-notes". BAT-notes eller BREF-dokumenter er retningslinjer 

for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. 

 

Disse lovændringer er udmøntet i ’Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder’, nr. 

1454 af 20. december 2012, der bl.a. fastsætter krav om regelmæssige revurderinger for at 

virksomheden lever op til BAT. 

 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 

Hovedaktiviteten på Biogen Idec, er fremstilling af lægemidler. Disse aktiviteter er omfattet af 

VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 6 – fremstilling af farmaceutiske produkter.  

 

Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lovliggørelse af 

gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er behov for en lempelse af vilkår efter 

miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ikke foretages en vurdering efter VVM-bestemmelserne. 
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Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse 

af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen), nr. 1452 af 

20. december 2012 

Danmark er forpligtet til at begrænse luftforurening med flygtige organiske forbindelser gennem 

EU´ såkaldte VOC-direktiv. Direktivet skal mindske udslippet af flygtige organiske forbindelser 

ved at begrænse industriens anvendelse af organiske opløsningsmidler. VOC-direktivet er 

implementeret i Danmark med VOC-bekendtgørelsen. Biogen Idec er ikke omfattet af VOC-

bekendtgørelsens regler pga. den forholdsvis beskedne mængde flygtige organiske 

opløsningsmidler. 

 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1309 af 18. december 2012 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med virksomhedens produktion, sortering og opbevaring af affald. 

Det er Hillerød Kommune, der anviser affald til bortskaffelse. 
 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 

Biogen Idec er omfattet af listepunkt 4.5. ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk 

proces fremstiller lægemidler (s), tidligere listepunkt D104. 

 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af 

miljøgodkendelser angiver, at der findes følgende retningslinjer for BAT for listepunkt D104: 

 Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra 

anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-

bekendtgørelsen). 

 

Orienteringen angiver også referencer til renere teknologi for:  

 EU BREF "Organiske finkemikalier", Referencedokument om BAT ved fremstilling af 

organiske finkemikalier. December 2005 

 EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 

Referencedokument for BAT vedrørende spildevands-og luftrensning og dertil hørende 

styringssystemer i den kemiske industri. Februar 2003 

 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 34/1994: "Cross Flow Filtrering - 

anvendelsesmuligheder og miljøgevinster. International erfaringsopsamling", 

Miljøstyrelsen 1994. 

 EU BREF ”Emissioner fra oplagring”, Referencedokument om BAT i forbindelse med 

emissioner fra oplagring. Januar 2005 

 

For Biogen Idec er specielt EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende 

styringssystemer" samt ”Emissioner fra oplagring” relevante. Derudover er der et par af de 

nyere BREF dokumenter med tværgående anvendelse, Referencedokument om BAT for 

Industrielle kølesystemer, af november 2005, og Referencedokument om BAT for 

Energieffektivitet, af juni 2008, der kan være relevante. Der foreligger ikke nogen BREF, der 

specifikt omhandler produktion af lægemidler og i BREF ”Organiske finkemikalier” er de 

beskrevne processer ikke relevante for de bioteknologiske processer der anvendes hos Biogen 

Idec. 

  

Miljøledelse 

Overordnet foreskriver BREF dokumenterne anvendelse af miljøledelsessystemer og -værktøjer, 

herunder indførelse og opretholdelse af system, der bl.a. omfatter organiseringen af 

miljøarbejdet med tydelig ansvarsplacering, opstilling af miljømål, afholdelse af audits, 

regelmæssig overvågning af den miljømæssige præstation, offentliggørelse af årlige 
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miljøregnskaber, løbende risikovurdering og vurdering af energi- og vandforbrug og 

affaldsfrembringelse, gode vedligeholdelsesrutiner, mv. 

 

Biogen Idec har implementeret og fået certificeret virksomhedens miljøledelsessystem. 

Virksomheden har således procedurer og instrukser, der opfylder ovennævnte BREF 

anbefalinger, herunder er udarbejdet retningslinjer for drift og vedligehold af 

forureningsbegrænsende foranstaltninger. Virksomheden er desuden omfattet af 

bekendtgørelsen om grønt regnskab og aflægger hvert år et miljømæssigt regnskab, der 

offentliggøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. 

 

Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til virksomhedens egen vurdering af status i forhold til 

BAT. Efterlevelse af BAT giver dog stadig muligheder for forbedringer, og efter Miljøstyrelsens 

vurdering styres dette fornuftigt af virksomhedens miljøledelsessystem, ISO 14001. 

 

Biogen Idec har i den miljøtekniske beskrivelse gjort status for valg af bedste teknik i fht. 

råvarer, affald, energi og kølesystemer. 

 

 Den anvendte produktionsproces er løbende optimeret, således at der opnås et højere 

udbytte af lægemiddel målt i forhold til de anvendte mængder råvarer. Visse råvarer er 

substitueret med mindre miljøskadelige produkter, og der arbejdes fortsat med substitution 

af miljøskadelige råvarer. 

 Spildevandsstrømme med høje kvælstof-koncentrationer bliver opsamlet i separate tanke 

og enten udledt kontrolleret sammen med det øvrige spildevand eller bortskaffet til ekstern 

behandling/udnyttelse.  

 I pakkeriet er der i 2010 installeret beholdere og containere til sortering af flere fraktioner 

af plast, papir og pap for at kunne afsætte så meget affald som muligt til den optimale 

genanvendelse. Der er desuden udviklet et pc-baseret affaldskatalog, hvor medarbejdere 

kan få hjælp til at sortere, håndtere, opbevare og bortskaffe affald korrekt. 

 Der er i 2010 udført en energikortlægning af hele virksomheden. Kortlægningen danner 

basis for udvælgelse og prioritering af energiprojekter. 

 Der arbejdes med en plan for løbende udskiftning til energibesparende LED pærer til 

belysning. 

 Energiforbrug til kølesystem er optimeret ved at designe anlægget til variable drift og 

undgå ustabile forhold 

 

Miljøstyrelsens samlede konklusion på Biogen Idecs overensstemmelse med relevante BREF-

dokumenter er, at virksomhedens gennemgang af BAT giver anledning til nye vilkår for så vidt 

angår anvendelse af virksomhedens miljøledelsessystemer til styring af miljøvilkår og at der 

løbende skal arbejdes med at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af miljøskadelige 

stoffer. 

 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

For at Biogen Idec kan drives, således at vilkårene i godkendelsen er overholdt, skal 

driftspersonalet have kendskab til miljøgodkendelsen og dens indhold. Der stilles derfor vilkår 

om, at der til enhver tid skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig på virksomheden og 

at driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold, jf. vilkår A1. 
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Tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning 

af driftsherre, hvilket fastsættes med vilkår. Dette blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet 

eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af 

Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet kan 

tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 41d. 

 

I Miljøbeskyttelseslovens § 78 a står, at en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven 

eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været 

udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

For at give Miljøstyrelsen mulighed for at håndhæve denne regel, skal virksomheden meddele 

tilsynsmyndigheden hvis driften eller en del af driften indstilles for en længere periode. Derfor 

er vilkår A2 stillet. 

 

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22 punkt 6) skal myndigheden fastsætte krav om, at 

driftsherren for en bilag 1-virksomhed straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkårene 

ikke overholdes. Desuden skal der fastsættes vilkår om, at driften af virksomheden eller den 

relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse 

af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt 

omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Desuden skal der fastsættes krav om, at 

driftsherren straks skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen 

overholdes. Derfor er vilkårene A3 – A5 stillet. 

 

3.2.2 Indretning og drift 

Miljøgodkendelsen af Biogen Idec af 18. december 2001, som stadfæstet med ændringer af 

Miljøstyrelsen af 9. maj 2003, er truffet på baggrund af en miljøteknisk beskrivelse af 

virksomhedens indretning og drift for fase 1 og fase 2. Fase 1 er gennemført og sat i drift primo 

2013, mens fase 2 ikke er fuldført. 

 

Godkendelsen fra 2003 har vilkårene 1- 12 og 16 -18 om indretning og drift.  

 

Vilkår 1 stiller krav om, at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det 

materiale der ligger til grund for godkendelsen og de ændringer der følger af godkendelsens 

vilkår. Ingen nedgravede procesrelaterede installationer, dvs. transportrør eller tanke er 

omfattet af godkendelsen. 

 

Miljøstyrelsen lader vilkår 1 udgå, da det reelt ikke er en ny retstilstand. Jf. 

godkendelsesbekendtgørelsens § 33, stk. 2, må en eksisterende virksomhed ikke udvides eller 

ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt uden forudgående godkendelse, jf. § 33, stk. 1 i 

miljøbeskyttelsesloven. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 

nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt 

godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller 

driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer 

forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.) 

 

Det aktuelle produktionsanlæg består af 6 bioreaktorer, hver især med en volumen på 15.000 l 

(netto). Idet 2 bioreaktorer udgør én produktionslinje, er der således 3 produktionslinjer. Der er 

installeret én oprensningslinje, og er forberedt for yderligere én linje. Produktionsanlægget 

fremstiller produkter i kampagner/batches, og hver oprensningslinje kan håndtere ét produkt 
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ad gangen. Produktionsanlæggets kapacitet begrænses af de 6 bioreaktorer og udgør den fulde 

produktionskapacitet, der er installeret i LSM (Large Scale Manufacturing). 

 

På grund af den bioteknologiske produktionsproces er det planlagt, at fabrikken vil være i drift 

døgnet rundt – hele året. Pakkeriet er normalt i drift dag og aften. 

 

De øvrige vilkår om indretning og drift er om permanente kørearealer, indretning af afkast og 

forureningsbegrænsende foranstaltninger, energianlæg og indretning af overjordiske tankanlæg 

m.m. Miljøstyrelsen flytter enkelte vilkår over i andre afsnit og andre vilkår omformuleres så de 

er opdaterede i denne afgørelse. 

 

Som et nyt vilkår stilles der krav om, at vilkårene skal styres og fastholdes i instruktioner eller 

systemer til sikring af, at miljøgodkendelsens vilkår er kendt på virksomheden. Miljøledelse er 

en del af BAT for virksomheden og Biogen Idec arbejder allerede efter certificerede 

ledelsessystemer, herunder ISO 14001, miljøledelse og OHSAS 18001 for arbejdsmiljøledelse. 

ISO 14001 miljøledelsessystem skal bl.a. sikre, at miljøvilkårene overholdes og at der er 

overensstemmelse med miljølovgivningen. Miljøstyrelsen har ikke hjemmel til at kræve et 

certificeret miljøledelsessystem, men kravet om en instruktion til medarbejderne, der skal være 

med til at sikre at godkendelsens vilkår overholdes, vurderes at være inden for rammerne for en 

godkendelse. Derfor stilles vilkår B1. 

 

Vilkår 2 stiller krav om, at samtlige permanente kørearealer og parkeringspladser, hvor der kan 

forekomme håndtering af kemikalier, skal være tæt befæstede med materiale bestandigt over for 

pågældende kemikalier. 

 

Miljøstyrelsen erstatter overstående vilkår ved at stille et vilkår I1 dækkende samtlige 

kørearealer og parkeringspladser samt afledning herfra: Samtlige permanente kørearealer og 

parkeringspladser skal være befæstede. Overfaldevand skal ledes til afløb. Ved ”befæstet” forstås 

med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af 

nedbør. 

 

Vilkår omfattende håndtering af kemikalier vurderes under afsnittet ”Jord og grundvand”. 

 

Vilkår 3 stiller krav om detailprojektering og dokumentation for spredningsberegninger for 

overholdelse af B-værdier, inden etableringen påbegyndes. Miljøstyrelsen lader vilkåret udgå, 

idet anlægget er færdigindrettet. I den opdaterede miljøtekniske beskrivelse fremgår af bilag 4, 

bilag 5 samt bilag 11 placering og indretning af produktions- og lagerlokaler henholdsvis 

skorstene og luftafkast.  

 

Den del af vilkåret som omfatter dokumentation for B-værdi overholdelse vurderes under 

afsnittet om luftforurening. 

 

Energifremstilling 

Vilkår 4 stiller krav om, at der til energifremstilling på virksomheden ud over el kun må 

anvendes naturgas. Ved svigtende gasleverancer må der kun anvendes gasolie. 

 

Af den opdaterede miljøtekniske beskrivelse fremgår det forventede forbrug af energi: 
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Energi  Årligt forbrug  

Naturgas  6 mio. m3/år  

El  27 GWh/år  

Dieselolie  20 m3  

 

Jf. Luftvejledningen er der forskel på Naturgas og Gasolie. Hvis man anvender gasolie, er der 

krav om overholdelse af støv, afsn. 6.3.4. Det er der ikke vilkår om i Biogen Idecs godkendelse. 

 

Biogen Idec oplyser, at der på virksomheden er etableret to nødgeneratorer hver med kapacitet 

på 2.000 kW. Nødgeneratorer forsynes med gasolie fra olietanken. I hver container er der 

desuden en mindre olietank på 1.500 l. Olietankene er typegodkendt og står på spildsikret areal. 

Nødgeneratorerne er placeret i hver deres container umiddelbart øst for den store olietank. 

 

Miljøstyrelsen viderefører ikke vilkår 4, da det i dag er overflødigt. Ændring i grundlaget for 

miljøgodkendelsen, i form af en anden energiform, skal under alle omstændigheder godkendes 

efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.  

 

Emissionsbegrænsende udstyr 

Vilkårene 5, 6 og 7 stiller krav til afkast og emissionsbegrænsende foranstaltninger, herunder at 

støvholdige afkast skal være forsynet med støvfiltre, og at afkast der kan indeholde støv fra 

hovedgruppe 1-stoffer, skal være forsynet med absolutfiltre. 

 

Vilkår 8 stiller krav om, at virksomheden ikke må idriftsætte anlæg, hvis tilknyttede støvfiltre, 

herunder absolutfiltre, ikke er i fuld funktionsdygtig tilstand. 

 

Råvarer påfyldes i Warehouse i afvejningsrum, i en såkaldt Downflow Booth. Medieblandinger 

modtages i bøtter med afmålte mængder, der er blandet i de rette forhold af kulhydrater, 

aminosyrer og vitaminer. Omhældningen fra bøtter til blandekar foregår ved undertryk, således 

at evt. partikler ikke kommer ud af afvejerummet. Under omhældning recirkuleres luften i 

afvejerummet over først Hepa-filter og dernæst støvfilter. Filtreringen sikrer tilbageholdelse af 

partikler og sikrer desuden, at råvarer og produkt ikke forurenes af udefrakommende 

forureninger.  Der er ikke procesafkast direkte til det fri fra afvejningsrummet, hvorfor 

Miljøstyrelsen ophæver vilkårene 5, 6 og 7. 

  

Tilstedeværelse af filtrene ligger til grund for vurderingen af miljøpåvirkningerne fra 

virksomheden, og virksomheden må derfor ikke være i drift uden disse. Vilkår 8 videreføres som 

vilkår B2, kun med redaktionelle ændringer. 

 

Indretning af målesteder 

Vilkår 12 stiller krav om, at samtlige produktionsafkast skal være forsynet med målestudse 

indrettet i overensstemmelse med retningslinjerne i Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen5. Det er 

på tilsyn i december 2012 oplyst, at der ikke er indrettet målestudse på anlægget. Da der ikke 

forekommer procesafkast til det fri og det dermed ikke er relevant at måle i afkast, bortfalder 

vilkåret afkast. 

 

                                                           
5 Miljøstyrelsens luftvejledning, Vejl. nr. 2, 2001. 
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Indretning af afkast 

Vilkår 9 stiller krav om at afkast fra det naturgasfyrede anlæg skal føres minimum 1 m over tag. 

Skorstenen er 28 m høj, hvilket er mere end 1 m over tag eller nærmeste tagkonstruktion. 

Afkastet er indrettet hvorfor vilkår 9 udgår.  

 

Vilkår 10 og 11 stiller krav om, at samtlige afkast fra produktionsrelaterede anlæg samt fra 

laboratorieanlæg og rumventilation som minimum skal føres 1 m lodret over tag eller den 

nærmeste højeste tagkonstruktion relevant for spredningen samt overholde B-værdikravene i 

denne godkendelse.  Af den opdaterede miljøtekniske beskrivelse fremgår det, at procesafkast er 

ført ca. 2 m over tag, hvilket for LSM betyder 24 m over terræn, mens Dispensary i Warehouse 

er 15 m over terræn.  

 

Miljøstyrelsen fastholder vilkåret for nye afkast, dog med redaktionelle ændringer til ét vilkår B3 

om at afkast, der ikke er omfattet af konkrete vilkår om afkasthøjde, skal være opadrettet og ført 

mindst 1 m over det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret, så der kan ske fri fortynding af 

afkastluften. 

 

Råvarer og hjælpestoffer 

Vilkår 16 stiller krav om, at kemikalier til kølesystemet skal være vurderet og accepteret før end 

de tages i brug. 

 

Oplysninger om råvarer og hjælpestoffer fremgår af den opdaterede miljøtekniske beskrivelse, 

samt af mail af 21. september 2012, dvs. virksomheden oplyser ikke kun om kemikalier, der 

benyttes til kølesystemer. Miljøstyrelsen vurderer den potentielle miljøpåvirkning ud fra de 

råvarer og hjælpestoffer, der anvendes på virksomheden. 

 

Biogen Idec kan løbende have behov for at ændre forbruget af råvarer og hjælpestoffer 

(herunder rengøringsmidler og biocider) eller tage nye stoffer i brug.  

I praksis arbejder Biogen Idec med råvarerammer, dvs. at virksomheden har meddelt til 

tilsynsmyndigheden når der er ændringer i forbruget af råvarer og hjælpestoffer i forhold til det 

forbrug, der var gældende på tidspunktet for ansøgningen af miljøgodkendelsen. Det har ikke 

været et vilkår i miljøgodkendelsen, at ændringer skal meddeles tilsynsmyndigheden, men 

baggrunden er Miljøbeskyttelseslovens § 33 om, at listevirksomhed ikke må udvides eller 

ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på 

en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.  

 

Både anvendelse af nye stoffer og øget forbrug af allerede anvendte stoffer kan potentielt 

medføre forøget forurening. Omvendt betragtes det som rimelig praksis, at der er en vis 

rummelighed i en miljøgodkendelse, så virksomheden ikke nødvendigvis skal ansøge om mindre 

produktionsforøgelser. Miljøstyrelsen finder det derfor hensigtsmæssigt og acceptabelt, at 

Biogen Idec som udgangspunkt kan tage nye, miljømæssigt uproblematiske stoffer i brug og øge 

forbrugsrammen for disse, uden godkendelsesmyndighedens forudgående vurdering. 

 

For råvarer og hjælpestoffer, der er farlige for sundhed og miljø, bør godkendelsesmyndigheden 

dog vurdere, om nye stoffer giver anledning til forøget forurening inden ibrugtagning. Dette 

gælder bl.a. stoffer på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) og stofferne på 

REACH’ kandidatliste samt stoffer der er mærkningspligtige mht. miljø og akut giftighed efter 

CLP-forordningen.  

 

Med den opdaterede liste over råvarer og hjælpestoffer har Biogen Idec oplyst en 

forbrugsramme for de enkelte stoffer. Miljøstyrelsen vurderer, at rammen giver virksomheden 
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en vis fleksibilitet i forhold til mindre produktionsforøgelser. Såfremt virksomheden ønsker et 

større forbrug af et allerede anvendt og godkendt miljø- eller sundhedsskadeligt stof, der kan 

indebære en forøget miljøpåvirkning, skal dette anmeldes og vurderes af tilsynsmyndigheden i 

overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 33. 

 

 § 33 i Miljøbeskyttelsesloven handler ikke kun om råvarer, men om alle ændringer der giver 

forøget forurening. 

 

Jf. § 20 i godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelsesmyndigheden sikre sig, at 

mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige 

eller betænkelige stoffer er udnyttet i det omfang, det er muligt. Derfor stilles vilkår B6. 

 

GMO’er 

Biogen Idec har den 6. december 2011 af Miljøstyrelsen – Pesticider og Genteknologi (P&G) fået 

godkendelse til virksomhedens produktionsanlæg i bygning LSM på Biogen Idec Allé, til 

Analyse- og Kvalitetslaboratoriet i Laboratoriebygningen samt til en genetisk modificeret 

mammal cellelinie (GMO)til fremstilling af Natalizumab, jf. ”Godkendelse af produktionsanlæg 

samt en genetisk modificeret cellelinie til fremstilling af Natalizumab på Biogen Idec 

Manufacturing ApS i Hillerød”. Godkendelsen omfatter opformerings- og produktionstanke til 

dyrkning af cellerne med tilhørende faciliteter, anlæg til oprensning af produktet, laboratorier til 

analyse og produktionskontrol samt et anlæg til varmeinaktivering af spildevand fra 

produktionsaktiviteterne. De produktionstekniske forhold giver mulighed for at filtrere 

luftafkast, hvor der kan være levende genetisk modificerede celler, samt inaktivere celler i 

spildevandet og affald, således at der under normal drift ikke udledes levende celler fra området. 

 

Miljøstyrelsen – P&G har vurderet de enkelte trin i fremstillingsprocessen, herunder de 

indeslutningsforanstaltninger virksomheden har etableret. P&G har konstateret, at dyrkning og 

inaktivering af levende produktionsorganismer foregår udelukkende i lukkede tankanlæg, samt 

at virksomheden har instruktioner vedr. arbejdet med den genetisk modificerede 

produktionsorganisme.  

 

P&G’s har konkluderet, at produktionsaktiviteten følger de generelle principper for god 

mikrobiologisk produktionspraksis, og at indretningen og driften er i overensstemmelse med de 

indeslutnings- og beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat for produktionsaktiviteter i ”klasse 

1”, jf. bekendtgørelsens bilag 4 om generelle principper og relevante indeslutnings- og 

beskyttelsesforanstaltninger. 

 

Biogen Idec har tilladelse til anvendelse af flere godkendte GMO’er. 

 

Der stilles i denne afgørelse ikke supplerende vilkår til anvendelsen af GMO’er  

 

Køleanlæg og køletårne 

Der er installeret 3 typer kølesystemer: 

 

1. Køletårnsvand bruges til direkte køling i procesanlæg i LSM samt køling af luftkompressorer 

2. Glykolkredsløb køles fra kølekompressorerne og anvendes til proceskøling i LSM, hvor der 

er behov for lavere temperaturer end temperaturen på køletårnsvandet. 

3. Chilled water systemet er et lukket kølevandssystem med koldt vand, som også køles via 

kølekompressorerne og som bruges til køling af rumventilationsluft i bygningerne. 
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Til kølevandsystemet er der etableret 4 køletårne. Kølevandet behandles med 

vandbehandlingskemikalier for at undgå vækst af alger, aflejringer og korrosion. Der foretages 

løbende kontrol af biologisk vækst, til automatisk dosering af biocider, hvilket er i 

overensstemmelse med BAT. 

 

Mediet i kølekompressorerne er ammoniak. Fyldningen i anlægget er ca. 1.300 kg. 

 

I L&P, LSM og laboratorier er der etableret køleskabe og kølerum, som køles via decentrale 

anlæg med HFC-kølemidler. Anlæggene indeholder mellem 3 og 60 kg kølemiddel og der føres 

tilsyn med alle køleanlæg af autoriseret firma. Der føres tilsynsbog med oplysninger om hvor 

meget, der er påfyldt.  

 

Der udføres lovpligtige eftersyn af køleanlæg af autoriseret firma: 

Anlæg med 3-30 kg skal kontrolleres mindst hver 12. måned 

Anlæg med 30-300 kg skal kontrolleres mindst hver 6. måned. 

 

Jf. AT-vejledning om køleanlæg og varmepumper6 skal virksomheden vedligeholde 

køleanlægget, så det altid er i forsvarlig stand, og sørge for, at de lovpligtige eftersyn bliver 

gennemført. Utætheder på anlæggets dele skal straks lokaliseres og skaden udbedres. 

Leverandørens anvisninger skal følges. 

 

De eksisterende forhold om eftersyn og vedligehold af køleanlæg vurderes at være tilstrækkelige. 

Der stilles vilkår B5 om indberetning af forbrug af kølemidler, samt at der skal føres journal over 

eftersyn og evt. spild/uheld. 

 

Gartnerplads og vaskeplads 

Til pleje af udendørs arealer (snerydning, græsslåning mv.) har Biogen Idec indrettet et areal på 

den nordlige del af ejendommen. Arealet er indrettet med vaske plads til vask af traktor, 

vejsaltspreder, plæneklipper samt diverse motoriserede haveredskaber. Vaskepladsen er 

etableret med en tæt betonplade med afløb til olieudskiller. Pladsens øvrige areal er befæstet 

med sf-sten, og der er opstillet container til haveaffald. På pladsen findes en entreprenørtank 

med diesel (1500 l) samt aflåst oplag af brændstof til håndværktøj, placeret i spildbakker. 

 

Gartnerplads og vaskeplads vurderes at være dækket af vilkår I1 vedr. kørearealer og 

parkeringspladser samt afledning herfra hvorfor der ikke stilles særskilt vilkår hertil. 

 

Hillerød Kommune har i øvrigt godkendt vaskepladsen mht. afledning af spildevand igennem 

olieudskiller. 

 

3.2.3 Luftforurening 

Virksomhedens udledning af forurenende stoffer til luften reguleres af luftvejledningen, B-

værdivejledningen
7
 og lugtvejledningen

8
. Miljøstyrelsen skal i hht. godkendelses-

bekendtgørelsen i relevant omfang fastsætte emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og 

afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenende stoffer til luften. 

 

Godkendelsen fra 2003 har vilkårene 22 - 26 om luftforurening og vilkårene 33 – 37 om kontrol 

med luftforurening.  

                                                           
6 AT-vejledning B.4.4, af oktober 2010 
7 Miljøstyrelsens B-værdivejledning, oversigt over B-værdier nr. 2, 2002 
8 Miljøstyrelsens lugtvejledning, Vejl. Nr. 4, 1985 
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Produktionsområder 

Biogen Idec er indrettet, så der ikke forekommer udledninger til luften fra produktionen. De 

emissionsbegrænsende tiltag der er installeret i produktionen er primært af hensyn til 

arbejdsmiljø og produktets renhed. Afvejning af råvarer, hvorfra der kan forekomme støv, sker i 

vejebokse med nedadrettet luft-flow og undertryk, således at evt. støv suges ud i bunden af 

vejeboksen. Luften fra vejeboksen ledes over hepa-filter og F7 støvfilter og recirkuleres tilbage til 

vejeboksen. Dvs. at den luft der ’blæses’ ned i vejeboksen er renset. Luft ud af lokalet sker ved 

almindelig rumventilation. 

 

Vilkårene 22 og 23 om overholdelse af B-værdier, som angivet i miljøgodkendelse fra 

Frederiksborg amt den 18. december 2001 og med de ændringer Miljøstyrelsen afgjorde i 

klagesagen den 9. maj 2003, vurderes ikke relevante, idet indeslutningsforanstaltninger i 

produktionsområderne sikrer at der ikke forekommer emissioner af råvarer, hjælpestoffer eller 

produkter. Vilkårene bortfalder. 

 

Vilkårene 33, 34, 35 og 37 om kontrol med luftforurening bortfalder ligeledes. 

Der forefindes i hver vejeboks muligheden for at indsætte et punktudsug med udledning til det 

fri. Denne mulighed vil Biogen Idec gerne kunne tage i brug hvis nødvendigt på et senere 

tidspunkt. Det blev foreslået, at der stilles vilkår om, at såfremt Biogen Idec ønsker at tage 

punktudsugene i brug, skal det forinden anmeldes til myndigheden med angivelse af hvilke 

stoffer og i hvor store mængder de forefindes, hvor stort et flow og hvilke 

emissionsbegrænsende foranstaltninger der benyttes. 

 

Biogen Idec ønsker at bibeholde muligheden for at anvende punktudsugene, men da der ikke er 

kendskab til flow og stoffer der kan forekomme i afkastet, blev det foreslået, at der stilles et 

vilkår om, at Biogen Idec inden ibrugtagning af et eller flere punktudsug, forudgående skal 

anmelde det til tilsynsmyndigheden. På baggrund af oplysninger om anvendte stoffer, flow, 

driftstid og indesluttende foranstaltninger, kan myndigheden godkende brugen af 

punktudsugene. 

 

Der stilles vilkår om forudgående anmeldelse og godkendelse af brugen af punktudsug i vilkår 

B4. 

 

VOC  

Biogen Idec er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen, da virksomhedens årlige forbrug af 

flygtige organiske stoffer er max. 40 ton. Tærskelværdien for farmaceutisk produktion er 50 ton 

pr. år. 

 

De flygtige stoffer er benzylakohol, eddikesyre (is-) og ethanolamin, der indgår i produktionen, 

samt ethanol (sprit), der bruges til desinfektion. Til en specifik filtertest anvendes desuden 

isopropylalkohol (IPA). 

 

Der stilles fortsat ikke vilkår i forhold til VOC-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1452 af 

20/12/2012 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler). 

 

LOUS - Listen over uønskede stoffer 

I Biogen Idecs produktion indgår som nævnt stoffet benzylalkohol, som er omfattet af listen 

over uønskede stoffer. 
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Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 20 skal muligheden for at substituerer særligt skadelige 

stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer udnyttes i det omfang det er muligt. I 

bekendtgørelsens bilag 3 skal en virksomhed fremsende en redegørelse for 

substitutionsmuligheder i de tilfælde, hvor der ønskes anvendt stoffer på LOUS. Biogen Idec er 

af Miljøstyrelsen blevet bedt om denne redegørelse.  

 

Af redegørelsen fremgår det, at Benzylalkohol anvendes i en 1-2 % opløsning, som 

konserveringsvæske når produktionens oprensningskolonner opbevares mellem de enkelte 

produktions-batches. Benzylalkohol er oprindelig valgt på baggrund af anerkendt generel 

anvendelse som konservering i forbindelse med lægemidler.  

 

Opbevaringsmetoden for kolonnerne er en del af de lægemiddel validerede og godkendte 

metoder jf. reglerne om GMP – Good Manufacturing Practice. Forbruget af Benzylalkohol var 

fra august 2012 til juli 2013 i alt 337 liter. Der er søgt om en forbrugsramme på 6.200 kg pr. år, 

hvilket synes lidt stort i forhold til forbruget i 2012/2013. Det vurderes dog acceptabelt, idet 

Biogen Idec først er kommet i egentlig drift i 2012, og dermed ikke kender det endelige årlige 

forbrug endnu. 

 

I Miljøstyrelsens kortlægning af parfumestoffer er det om benzylalkohol oplyst, at det er 

fareklassificeret som lokalirriterende eller sundhedsskadeligt og akut toksisk. Stoffet er et af de 

26 parfumestoffer, der er vurderet som allergen ved hudkontakt. Benzylalkohol har en 

bakteriehæmmende virkning, hvorfor det også bliver brugt som konserveringsmiddel. Det 

bruges også som et lokalbedøvelsesmiddel og farmaceutisk hjælpemiddel. Benzylalkohol er en 

naturlig bestanddel i en række forskellige planter, bl.a. i jasmin og forekommer naturligt i f.eks. 

nogle spiselige frugter og te. 

 

Biogen Idec har undersøgt muligheden for substitution af stoffet, med opbevaring i en 

ethanolopløsning som et alternativ. Dette vil kræve en opløsning på mere end 20 %, og vil 

således øge forbruget at opløsningsmidler og mængden til manuel håndtering til dette formål 

signifikant. 

 

Miljøstyrelsen - Kemikalier er i gang med en kortlægning af 40 stoffer, der findes på LOUS. De 

oplyser: 

 

Benzylalkohol anvendes i kosmetik som konserveringsmiddel og parfumestof. Fra kosmetikken 

er fokus mest på allergi og det er et af de deklarationspligtige parfumestoffer.  

Der bør i arbejdsmiljøsammenhæng være fokus på at undgå hudkontakt pga. allergirisiko. I 

kosmetik må anvendes 1 % som konserveringsmiddel, men deklarationspligten gælder allerede 

ved 0,001 % (for produkter der ikke skylles af) og 0,01 % (for produkter der skylles af).  

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at anvendelsen af benzylalkohol, foregår 

under indesluttet anvendelse, idet stoffet opbevares i et tæt system eller opsamles til lukkede 

beholdere, ligeledes i et lukket system. Anvendelsen af stoffet vurderes ikke i sig selv at udgøre 

et miljømæssigt problem, også på grund af de relativt små mængder der anvendes. 

 

Stoffet bør anvendes så hudkontakt ikke kan forekomme, hvilket er et forhold der reguleres af 

Arbejdstilsynet (AT). 

 

Kedelanlæg 

Vilkårene 24, 25 og 26 omfatter krav til emissioner fra kedelanlægget samt eftervisning af B-

værdi overholdelse. Energianlæggende med dertil hørende luftudledninger er i dag omfattet af 
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standardvilkår for listepunkt G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, 

gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.  

 

De 4 kedler har en samlet indfyret effekt på ca. 21,6 MW. 

 

Der er desuden installeret 2 nødgeneratorer, der kan yde 4 MW i alt, svarende til en indfyret 

effekt på ca. 8 MW.  

 

 
 

 

FORCE Technology har i januar 2013 målt på energianlæggene, og konklusionen er, at 

miljøkravene overholdes. 

 

 

 
 

I standardvilkårene for listepunkt G 201 er fastsat emissionsgrænseværdi for CO på 75 

mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas og for NOx på 65 mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas. 

 

Eurofins Miljø A/S målte i december 2009 immissionen af CO og NOx (Rapport Biogen Idec 

(Denmark) Manufacturing ApS Spredningsberegning for røggasser. December 2009): 

 

 
 

Selv om der er idriftsat en kedel mere siden ovenstående målinger og beregninger blev foretaget, 

vurderer Miljøstyrelsen, at de gældende vilkår kan overholdes med en god margin og vilkår 25 

og vilkår 26, for så vidt angår overholdelse af B-værdi, kan derfor udgå. 

 

Øvrige vilkår for kedelanlægget er stadig dækkende, og føres derfor over i revurderingen som 

vilkår C1 og C2 med mindre redaktionelle ændringer.  

 

Vilkår 36 om målinger af NOx og CO i afkast fra kedelanlæggene er stadig relevante og indgår i 

dag i standardvilkår for listepunkt G 201. Vilkår 36 føres videre i revurderingen med den 

formulering som standardvilkåret i godkendelsesbekendtgørelsen har, som vilkår C3. 
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3.2.4 Lugt 

Vilkår 19, 20 og 39 stiller vilkår til lugtgrænser og kontrolmålinger af lugt. 

 

Biogen Idec har oplyst, at der ikke er procesafkast fra fermenteringstankene. Udluftning fra 

tankene ledes over sterilfilter til produktionslokalet. Der er rumventilationsafkast til det fri. 

 

Miljøstyrelsen er ikke vidende om at der har været lugtklager, og tilsynene med virksomheden 

har heller ikke givet anledning til at håndhæve lugtvilkårene. 

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der vil kunne forekomme lugtgener i forbindelse med 

fermenteringsprocesserne på virksomheden. Men da der ikke er direkte afkast fra produktionen 

og der ikke har været problemer med lugtgener i omgivelserne, bortfalder vilkårene 19, 20 og 

39. 

 

3.2.5 Spildevand 

Vilkår 30 stiller vilkår til afledning af spildevand til kloak. 

 

I Biogen Idecs anlæg genereres der processpildevand fra følgende områder: 

 

 Opformering, hvor biologisk materiale udledes ved høst fra bioreaktorer 

 Oprensning, hvor bufferopløsninger med salte, syrer og baser, anvendes 

 Rengøringsvand med kemikalier (CIP med syrer og baser) 

 Rejekt (spildstrømme) fra vandbehandlingsanlæg og kedler med diverse salte 

 Udledning fra køletårne med vandbehandlingsmidler (biocider mv) 

 

Spildevand fra celledyrkning i bioreaktorerne og tilknyttede processer indeholder genetisk 

modificeret cellemateriale, hvorfor alt spildevand fra disse procestrin ledes til inaktivering før 

det samles med de øvrige spildevandsstrømme. Inaktivering foregår med varmebehandling. 

 

Virksomheden ligger i separatkloakeret område. Virksomhedens årlige vandforbrug er ca. 

300.000 m3.  

 

Hillerød Kommune er myndighed i fht. afledning af spildevand. Hillerød Kommune har den 2. 

februar 2008 givet spildevandstilladelse til udledning af spildevand fra indkøringsaktiviteter og 

fra forsyningsanlæg som køletårne, vandbehandling og kedler. 

 

Biogen Idec har i august 2011 søgt om spildevandstilladelse for afledning af processpildevand til 

Hillerød kommunes rensningsanlæg (tilslutnings tilladelse) efter miljøbeskyttelseslovens § 28, 

stk. 3. I Hillerød Kommunes tilslutningstilladelse af 13. januar 2012 står skrevet: 

 

Spildevand fra Biogen Idec i Hillerød omfatter processpildevand, rengøringsvand og 

sanitært spildevand, samt køle- og kedelvand. Der er kun sat vilkår til afledning af 

processpildevand incl. rengøring (CIP), reject fra vandbehandling og udledning fra 

køletårne. Der er ikke sat vilkår til afledning af det øvrige spildevand fra 

virksomheden, da afledningen af disse typer spildevand, med de foreliggende 

oplysninger, vurderes at kunne sidestilles med sanitært spildevand. 
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Processpildevand er adskilt fra regnvand ved, at der er separat kloakeret, hvilket er i 

overensstemmelse med BAT i EU BREF Spildevands- og luftrensning9 og dertil hørende 

styringssystemer. Separatkloakeringen i området, hvor Biogen Idec ligger, sikrer at 

virksomhedens procesvand og regnvand ikke blandes sammen, men bortledes fra virksomheden 

i to separate rørledninger. 

 

I Biogen Idecs miljøgodkendelse af 9. maj 2003 er der ikke stillet vilkår om etablering af ”søer” 

til forsinkelse af overfladevandsudledning. Separatkloakering er tillige med til at minimere 

risikoen for oversvømmelsesskader, som følge af klimaændringer. 

 

På baggrund heraf sløjfes vilkår 30 om spildevand og overfladevand i denne afgørelse. 

 

3.2.6 Støj 

Vilkår 28 og 38 stiller vilkår til støjgrænser og kontrolmåling af støj. 

 

Ekstern støj fra virksomheder reguleres efter Miljøstyrelsens vejledninger10,11,12,13,14 om støj. Som 

udgangspunkt er den planlagte anvendelse af omgivelserne bestemmende for den tilladelige 

støjbelastning fra en virksomhed. Der skal dog tages hensyn til den faktiske anvendelse, såfremt 

den er mere støjfølsom end den planlagte anvendelse.  

 

Virksomheden er i Kommuneplan 2013 placeret i rammeområde EO.E.2, som er et 

erhvervsområde udlagt til virksomheder i virksomhedsklasse 5. Op til område EO.E.2 støder 

erhvervsområderne EO.E.3 og EO.E.4 syd og øst for Biogen Idec. Der fastsættes i de 

omkringliggende erhvervsområder støjgrænser svarende til erhvervsområder (II). 

 

Mod nord ligger erhvervsområdet til offentlige formål EO.D.1 Handelsskole, og mod øst EO.D.2 

Rådhus, og EO.D.3 Erhvervsakademi. 

 

Jf. vejledning nr. 3, 2003, Ekstern støj i byomdannelsesområder, kap. 5 ”Supplerende 

bemærkninger til de vejledende støjgrænser” står der, at: 

 

”Betegnelsen ”område til offentlige formål” bruges om flere forskellige formål, som ikke uden 

videre kan betragtes som lige støjfølsomme” og 

 

”Værkstedsskoler, tekniske skoler og produktionsskoler vil efter Miljøstyrelsens vurdering 

kunne være mindre støjfølsomme end børneskoler. Afhængigt af hvilke støjende aktiviteter, der 

eventuelt foregår på skolen, kan institutioner af denne type med fordel placeres i et 

erhvervsområde, men af hensyn til undervisningens gennemførelse bør de normalt ikke 

udsættes for en støjbelastning på mere end 55 dB.” 

 

Der fastsættes på den baggrund støjgrænser svarende til blandet boliger og erhverv (III) i 

områderne EO.D.1, EO.D.2 og EO.D.3. 

 

                                                           
9
 Europa-Kommissionen, Referencedokument om bedste tilgængelige teknik ved spildevands- og 

luftrensnings og dertil hørende styringssystemer, Februar 2003. 
10 Vejledning nr. 5 om ekstern støj fra virksomheder, 1984, kaldet ”støjvejledningen” 
11 Vejledning nr. 6 om måling af ekstern støj fra virksomheder, 1984 
12 Vejledning nr. 5 om beregning af ekstern støj fra virksomheder, 1993 
13 Supplement nr. 3 til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, 1996 
14 Vejledning nr. 3 om ekstern støj i byomdannelsesområder, 2003 
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Nærmeste støjfølsomme områder er boligområde (åben lav) EO.B.1, Trollesmindevænget, som 

ligger øst for virksomheden, samt kolonihaveområderne EO.K.1 kolonihaver Tirsdagsvænget, og 

EO.K.2 kolonihaver Rønnekrogen, begge beliggende i landzone.  

 

Jf. Miljøstyrelsens vejl. om ekstern støj fra virksomheder bør støjgrænserne for 

kolonihaveområder, beliggende i eller nær byzoneområder, fastsættes i overensstemmelse med 

kravene til områdetyperne 4 og 5, dvs. svarende til boligområder (V). Der fastsættes vilkår 

herom. 

 

Jf. Hillerøds Kommuneplan 2013 er området vest for Biogen Idec, benævnt Kjeldsvangskilen 

rammeområde EO.F.2, udlagt som en landskabskile med rekreativt formål og bevaringsværdi 

natur, dog ikke som et støjfølsomt rekreativt område. Der åbnes i Kommuneplan 2013 mulighed 

for at opføre mindre skure eller shelters indenfor rammeområdet. Der er for nærværende ikke 

opført sådanne bygninger. 

 

Jf. vejledning nr. 3, 2003, Ekstern støj i byomdannelsesområder, kap. 5 ”Supplerende 

bemærkninger til de vejledende støjgrænser” står der, at: 

 

”Betegnelsen ”område til offentlige formål” bruges om flere forskellige formål, som ikke uden 

videre kan betragtes som lige støjfølsomme” og 

 

”Undertiden benyttes et grønt område som ”ingenmandsland” mellem et industriområde og et 

boligområde, og det er i denne situation ikke meningsfuldt at fastsætte særlige støjgrænser for 

det pågældende grønne område.” 

 

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at landskabskilen Kjeldsvang ikke skal betragtes som 

støjfølsomt område, og at der for området, som det benyttes i dag, ikke skal fastsættes 

støjgrænser svarende til det åbne land. 

 

Der fastsættes på den baggrund ikke vilkår til støj indenfor Kjeldsvangskilen, EO.F.2, i denne 

afgørelse. Såfremt den faktiske anvendelse ændrer karakter, skal det vurderes om der skal stilles 

støjvilkår til området. 

 

En mere detaljeret signaturforklaring til kortet fremgår af bilag C. 

 

Rammeområdernes indbyrdes placering fremgår af figuren nedenfor jf. Kommuneplan 2013 - 

Hillerød Kommune 
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Støjgrænserne for de områder der ligger op til virksomheden, fastsættes svarende til 

områdetyperne som nævnt nedenfor: 

Rammeområde Arealanvendelse Områdetype 

EO.B.1 Boligområde Trollesmindevænget V 

EO.K.1 Kolonihaver Tirsdagsvænget og 

Tirsdagsskoven 

V 

EO.K.2 Kolonihaver Rønnekrogen V 

EO.D.1 Offentlige formål - Handelsskolen III 

EO.D.2 Offentlige formål - Hillerød Rådhus III 

EO.D.3 Offentlige formål - Erhvervsakademi III 

EO.E.3 Erhvervsområde Biotec Syd II 

EO.E.4 Erhvervsområde Trollesmindealle II 

II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed 

III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)  

V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 

 

Arealanvendelsen og områdetype, der ligger til grund for støjkrav, fremgår af tabellen 

ovenfor. 

  

Rammeområde EO.E.2 

Biogen Idec 

Biogen Idec Allé 1 

Matr.nr. 1 pc Trollesminde 
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 Kl. 

Reference 

tidsrum 

(Timer) 

II 

dB(A) 

III 

dB(A) 

V 

dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 60 55 45 

Lørdag 07-14 7 60 55 45 

Lørdag 14-18 4 60 45 40 

Søn- & 

helligdage 
07-18 8 60 45 40 

Alle dage 18-22 1 60 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 60 40 35 

Maksimalværdi 22-07 - - 55 50 

 

Miljøstyrelsen fastsætter støjgrænser på baggrund af områdetyper i vilkår F1, og som angivet i 

tabellen ovenfor. 

Overholdelse af støjkrav 

På Biogen Idec fremkommer der støj fra en række kilder og aktiviteter, hvoraf de væsentligste er 

oplyst som følgende: 

 

 Interne transportveje og parkeringsarealer 

 Udendørs anlæg, som køletårne 

 Ventilationsafkast og andre kilder 

 

Biogen Idec producerer i døgndrift, og støj fra køletårne, skorstene, ventilations- og 

udsugningsanlæg giver støjemissioner af stationær karakter. Tung transport og aktiviteter på 

øvrige udendørs anlæg vil primært foregå i dagtimerne i tidsrummet kl. 7 – 18. 

 

Der er udført støjberegninger på fabrikken i Hillerød i 2008. Beregningerne er dokumenteret i 

støjrapport fra Alectia. Støjberegningen dækker 9 udvalgte referencepunkter i naboområderne, 

BP-01 til BP-09. 

 

I støjberegningen er det indregnet, at varetransporter også kan foregå i tidsrummene fra kl. 6 – 

7 samt kl. 18 – 19. Det er desuden en forudsætning at køletårne er forsynet med lyddæmpning. 

 

Støjberegningen viser, at de vejledende støjgrænser overholdes i alle målepunkter. De 

beregnede værdier ligger mindst 5 dB(A) under de vejledende støjgrænser. Det er den interne 

trafik på virksomheden, som udgør den mest dominerende støjkilde med undtagelse af 

målepunkt BP-08 (i skel mod Kjeldsvangskilen), hvor det er køletårnene og skorstene fra Utility, 

der er dominerede i aften og natteperioderne. 

 

Biogen Idec har oplyst, at der ikke forekommer aktiviteter på virksomheden der forårsager 

vibrationer. Det er ikke oplyst, om der forekommer tydeligt hørbare toner. Jf. Miljøstyrelsens 

vejl. om ekstern støj fra virksomheder, er ventilationsanlæg nævnt, som en støjkilde der kan 
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indeholde høje hørbare toner. Støj med hørbare toner er mere generende end tilsvarende støj 

med samme styrke. Normalt gives et tillæg på 5 dB til den målte værdi, for at få et mere korrekt 

mål for støjbidraget. Jf. støjberegningen for Biogen Idec ligger alle de beregnede værdier mindst 

5 dB under de vejledende støjgrænser, hvorfor Miljøstyrelsen vurderer, at støjbidraget fra 

Biogen Idec ikke vil overstige de vejledende støjgrænser, hvad enten støjen indeholder hørbare 

toner eller ej. 

 

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret for 

overholdt, derfor erstatter vilkår F2 vilkår 38. Vilkår F3 definerer hvornår grænseværdien anses 

for overholdt. 

 

3.2.7 Affald 

Vilkår 29 stiller vilkår om, at Biogen Idecs oplag af farligt affald inkl. kasserede medicinalvarer, 

på intet tidspunkt må overstige 4 tons.  

 

Biogen Idec oplyser, at alt affald, der genereres på virksomheden, sorteres ved kilden i de 

forskellige affaldsfraktioner. Herfra transporteres affaldet til de udendørs beliggende 

affaldspladser/containere.  

 

Affald skal generelt håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid 

gældende erhvervsaffaldsdirektiv i Hillerød Kommune. Alt affald skal sorteres med henblik på 

størst mulig grad af genanvendelse.  

 

Affaldsmængder og –typer fremgår af nedenstående tabel. 

Affaldsfraktion  EAK-kode  Forventet 

årlig mængde  

Maksimalt 

oplag  

Bortskaffelse  

Papir (+ 

fortroligt)  

20 01 01  5 t  3 m3  Genanvendelse  

Pap  20 01 01  50 t  40 m3  Genanvendelse  

PE-Plast  15 01 02  30 t  40 m3  Genanvendelse  

Anden plast  15 01 02  14 t  20 m3  Genanvendelse  

Jern og metal  15 01 04  5 t  10 m3  Genanvendelse  

Træpaller  15 01 03  4 t  1,5 t  Genanvendelse  

Madaffald  -  20 t  600 l  Genanvendelse  

Elektronikaffald  16 02 14  500 kg  500 kg  Genanvendelse  

Lysstofrør  20 01 21  50 kg  50 kg  Specialbehandling  

Glasaffald  15 01 07  500 kg  200 kg  Genanvendelse  

Have/parkaffald  20 02 01  500 kg  100 kg  Kompostering  
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Batterier  16 06 05  150 kg  50 kg  Genanvendelse  

Brandbart affald  20 03 01  70 t  20 m3  Forbrænding  

Dagrenovation  20 03 01  3 t  2 m3  Forbrænding  

Klinisk risiko + 

medicinaffald  

-  20 t  5 m3  Forbrænding  

Spildolie  13 02 05  1 t  1 t  Specialbehandling  

Org. 

opløsningsmiddel  

07 05 04  3 t  1 t  Specialbehandling  

 

Oversigt over affaldsfraktioner, årlige mængder og maksimalt oplag på virksomheden, 

bortskaffelsesform og modtageanlæg. For farligt affald er EAK-koder angivet med fed. 

 

Beskrivelse af affaldspladser. 

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, at der i relevant omfang skal fastsættes krav 

i miljøgodkendelsen til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder de 

maksimale oplagsmængder af affald. 

 

På Biogen Idecs område findes der i alt 4 affaldspladser til opbevaring af det kildesorterede 

affald. 

 

Affaldsplads  Beskrivelse  

Bygn. 50, Pakkeri  Papir og forskellige plastfraktioner fra 

pakkeriet. Pap i komprimator  

Bygn. 47, Utility; den centrale affaldsplads  Containere for jern, træ, PE-folie, hård plast, 

småt brændbart, farligt affald (aflåst), 

batterier, lysstofrør, elektronik skrot, glas  

Bygn. 52: Kantine  Madaffald (kølet), dagrenovation, 

glas/porcelæn  

Gartnerplads  Container til haveaffald  

 

Af oversigten over affaldsfraktioner har Biogen Idec opgjort ”Spildolie” og ”Organiske 

opløsningsmidler”, som farligt affald. Det maksimale oplag er opgjort til 2 tons. Farligt affald, 

bortskaffes til specialbehandling. 

 

For klinisk risikoaffald og medicinaffald er der ikke oplyst EAK-kode, men det oplyses, at det 

maksimale oplag er på 5 m3. Denne affaldsfraktion går til forbrænding. 

 

Medicinalaffald er omfattet af affaldsbekendtgørelsens15 bilag 2, pkt. 07 05 Affald fra 

fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler (Affald fra organisk-kemiske 

processer). I hht. Hillerød Kommunes regulativ for erhvervsaffald af 27. juni 2012, er klinisk 

                                                           
15 Bekendtgørelsen om affald nr. 1309 af 18. december 2012 
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risikoaffald om fattet af EAK-koderne 18 01 00 – 18 02 08 Affald fra læge- eller dyrlægepraksis 

og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som 

ikke har direkte tilknytning til patiensbehandling).  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at fraktionen klinisk risikoaffald og medicinalaffald, kan bestå af både 

farligt affald og ikke farligt, ikke genanvendeligt affald. Den samlede mængde af denne fraktion 

(5 m3) samt fraktionen af farligt affald (2 t), forventes ikke at overstige 4 tons i alt. 

  

Vilkåret om at oplag af farligt affald inkl. kasserede medicinalvarer, på intet tidspunkt må 

overstige 4 tons, videreføres i denne afgørelses vilkår G1, så det kun omfatter farligt affald. 

 

Vilkår til håndtering og opbevaring af affald fastsættes i afsnit om jord og grundvand. 

 

3.2.8 Overjordiske olietanke  

Olieoplag  

I tankgården står en 55 m3 typegodkendt gasolietank. Tanken står i tankgård med opkant og 

opsamlingsvolumen på 47 m3. Tanken er derfor forsynet med alarm og overløb, således, at 

tanken kun kan fyldes til 45 m3. På tanken er endvidere monteret en overfyldningsalarm, der er 

koblet til virksomhedens overvågningssystem. Der stilles vilkår H1 om, at tanken skal være 

forsynet med overfyldningsalarm svarende til opsamlingsvolumenet i tankgården, samt at 

overfyldningsalarmen er koblet til overvågningssystemet. 

 

Tankgården er aflåst med trådhegn. 

 

Virksomheden har to 1.500 liter olietanke, der skal forsyne hver deres nødgenerator. Både 

nødgeneratorer og olietanke er opstillet i containere. Olietankene er typegodkendte og står på 

spildsikret areal. 

 

Olietanken er omfattet af olietankbekendtgørelsens16 regler og virksomheden skal følge disse, jf. 

§ 4, stk. 2: 

 

Stk. 2. Overjordiske anlæg på listevirksomheder, jf. § 3, skal overholde følgende 
bestemmelser i bekendtgørelsen, jf. dog stk. 3: 
2) Overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, skal overholde 

bestemmelserne i §§ 26 og 27, § 28, stk. 1 og 3, nr. 1-5, § 29, § 31, § 36, § 37, stk. 3, §§ 
38-42 og §§ 43 og 44. 

3) Overjordiske anlæg under 6.000 l skal overholde bestemmelserne i §§ 26 og 27, § 28, 
stk. 1 og 3, § 31, § 32, stk. 2, §§ 33 og 34, § 35, stk. 1, §§ 37-42 og § 45. 

 

Endvidere er der på gartnerpladsen en 1.500 l entreprenørtank med diesel, hvorom der jf. 

olietankbekendtgørelsens § 2, stk.3 og 4 gælder: 

 

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke entreprenørtanke, som er godkendt i henhold til 
bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad 
vej (ADR). 
Stk. 4. For andre entreprenørtanke, end de nævnte i stk. 3, finder bekendtgørelsens kapitel 5, 
§ 26, § 27, stk. 1, § 28, § 32, § 33 og § 35 ikke anvendelse. 

 

                                                           
16 Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 
og pipelines med senere ændringer 
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3.2.9 Jord og grundvand 

Vilkårene 17 og 18 i miljøgodkendelsen af 9. maj 2003 stiller krav om beskyttelse af jord og 

grundvand, idet alle tanke til flydende kemikalier og gasolie, skal være placeret i tankgrav med 

betonfundament og opkanter, der som minimum kan rumme den største tanks indhold. 

Tankgravens bund skal inspiceres jævnligt for revner og utætheder. Arealet omkring 

påfyldningsstudsene og holdepladsen for tankbilen skal være befæstet med materiale bestandigt 

overfor aktuelle kemikalier og forsynet med opkant mod de omkringliggende arealer. Arealet 

skal desuden indrettes med hældning til en samlebrønd, hvis udløb kan spærres af ved spild af 

kemikalier. Kun rent regnvand må ledes til kloak, og desuden skal afløb fra befæstede arealer for 

af- og pålæsning af kemikalier samt påfyldning af tanke, passere en olieudskiller, før udløb til 

regnvandskloak, og være forsynet med afspærringsmuligheder, således at spild af kemikalier 

kan opsamles og bortskaffes som kemikalieaffald. 

 

Vilkår 29 stiller krav om, at farligt affald til enhver tid skal opbevares i et dertil indrettet 

kemikalierum med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Rummet skal holdes forsvarligt 

aflåst uden for virksomhedens normale driftstider. 

 

Spillcollection system 

Til opsamling af spild fra disse arealer er der en nedgravet tank kaldet Spill Collection tank. Ved 

manuel aktivering af en ventil før tanken lukkes for afløbet til regnvandssystemet og åbnes for 

tilledning til tanken. Tanken er § 19 godkendt af Hillerød Kommune den 30. juni 2008. 

 

Oplag og håndtering af kemikalier og farligt affald 

Generelt foregår oplag af kemikalier mv. inde i bygninger i lukkede skabe eller oplagsrum uden 

gulvafløb eller på spildbakker eller tilsvarende. 

 

Udendørs tanke er placeret i tankgårde. Håndtering af kemikalier f.eks. ved modtagelse sker på 

tæt befæstet areal med mulighed for opsamling i Spill Collection systemet. Biogen Idec har på 

tilsyn i 2012 oplyst, at der foretages daglige runderingstjek, herunder om der står vand i 

tankgrave og at der er procedurer for tilsyn med og tømning af tanke. 

 

Til glykolkredsløbet er der opstillet en glykoltank på 45 m3 i tankgård med glykolopløsning. 

tankgård med volumen, der kan rumme tankens indhold. 

 

Saltsyre og natriumhydroxid modtages i tankvogn og pumpes ind i tanke på 5 m3 i CIP rummet. 

De udendørs påkoblingsstudse er aflåst, og der kan kun påfyldes når der er en medarbejder er til 

stede. Der er etableret opsamling ved påfyldningspladsen med afløb til Spill Collection System. 

 

Der opbevares op til 10 tomme og rengjorte 1.000 l palletanke udendørs på tæt befæstet areal, 

der er opmærket hertil. Inden tankene placeres udendørs skylles de, og der er udarbejdet en 

instruks for håndtering og rengøring af tankene, således at forurening af jord og grundvand 

undgås. 

 

Farligt affald i miljøcontainer/skur 

Der er etableret et aflåst skur til opbevaring af farligt affald. I forlængelse af dette etableres et 

adskilt rum til opbevaring af spildolie samt et overdækket areal til minicontainere til affald. 

 

Skuret og rummet er begge indrettet med mulighed for opsamling af evt. spild og står på areal 

der er tilsluttet Spill Collection systemet. Ved afhentning af farligt affald er der altid personale 

fra Biogen Idec til stede. 
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Nedgravede rørledninger og pumpesumpe 

Processpildevand føres i nedgravede rørledninger frem til pumpesumpe hvorfra det pumpes 

over jorden til neutraliseringsanlægget. Rørene ligger under gulv i bygningerne LSM, 

Warehouse og Utility. Afløbssystemet er et trykløst gravitationssystem. 

 

Rørledninger er glasfiberarmerede plastrør (epoxy) og formstykker er sammenføjet med tætte 

samlinger ved limning med epoxylim. Der er etableret inspektionsbrønde til tv-inspektion og 

tæthedsprøvnings af afløbssystemet.  

 

Underjordiske tanke 

Spildevand pumpes fra underjordisk ståltank i LSM-bygningen, og i Warehouse og Utility via 

pumpesumpe udført i epoxybelagt beton. 

 

Oplag af brandfarlige væsker 

I Warehouse findes et oplagsrum til brandfarlige væsker, der er godkendt til oplag af 3.000 

oplagsenheder af brandfarlige væsker. Lagerrummet er indrettet med mulighed for opsamling af 

evt. spild via rist/acodræn foran porten, hvorfra det ledes til nedgravet tank udenfor bygningen. 

Tanken (Flammable Collection Tank) kan rumme 1.000 l og er forsynet med niveaualarm koblet 

til virksomhedens overvågningssystem. Tanken er fremstillet af plastmateriale (vinylester), der 

er egnet til opbevaring af opløsningsmidler i kortere tid. Der vil kun stå væske i tanken i kortere 

tidsrum, idet spild vil blive bortskaffet omgående. Tanken er godkendt af Hillerød Kommune 

den 30. juni 2008. 

 

Ifølge EU BREF Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer samt EU BREF 

om Emissioner fra oplagring, er det BAT, at sikre inddæmningsmuligheder for spild ved lækager 

og forurenet slukningsmiddel.  

 

Vilkår for jord og grundvand 

Miljøstyrelsen vurderer, at Biogen Idec lever op til BAT gennem indretning af spill collection 

med mulighed for opsamling af spild. Al opbevaring af farlige stoffer og farligt affald er indrettet 

således, at der ikke er mulighed for afløb til spildevands- og regnvandskloak. Spild indendørs 

forekommer kun i rum uden gulvafløb. Disse foranstaltninger vil kunne sikre tilbageholdelse af 

eventuelt spild og under forudsætning af at belægninger, tankgrave, spildbakker etc. 

kontrolleres og vedligeholdes løbende, vurderes der ikke at være væsentlig risiko for forurening 

af jord og grundvand. 

 

Der fastsættes vilkår, som ændres redaktionelt, om at gulvbelægninger i bygninger, hvor der 

opbevares og/eller håndteres kemikalier, farligt affald eller hjælpestoffer, skal være tætte og 

uden revner eller andre skader. Der fastsættes også vilkår til indretning af påfyldningspladser til 

tankvogne/af- og pålæsning af råvarer. Dog bortfaldes krav om olieudskiller i vilkår 18, da det er 

Hillerød Kommune, som er myndighed for udledning af overfladevand til kloak. Inspektioner af 

udendørs- og indendørs belægninger skal planlægges og dokumenteres. Vilkår for jord og 

grundvand opdateres jf. vilkårene I1 – I9. 

 

Basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stoffer, som Biogen Idec, 

fremstiller eller frigiver i forbindelse med produktion af lægemidler, er relevante i forhold til 

udarbejdelse af en basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14.  

 

Dog skal der ikke tages stilling til, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport ved revurdering 

af bilag 1-virksomhed, der var (i)-mærket på bilag 1 til den tidligere godkendelses-
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bekendtgørelse, når revurderingen er startet før den 7. januar 2013 og færdiggøres før den 7. 

januar 2014, jf. § 56 i godkendelsesbekendtgørelsen. Forudsætningen er, at evt. ændringer er i 

drift inden den 7. januar 2014. 

 

3.2.10 Til- og frakørsel 

Virksomheden er beliggende i et erhvervskvarter, hvor der ikke er placeret boliger ved nærmeste 

til- og frakørselsveje. Indkørsel til virksomheden sker hovedsagligt fra Peder Oxes Alle og fra 

Trollesmindealle. Tilkørsel af lastbiler sker ad Peder Oxes Alle, der har forbindelse til 

Hillerødmotorvejen. 

 

Til- og frakørsel til Biogen Idec består af lastbiler/varebiler samt persontrafik. Leverancer til og 

fra virksomheden sker primært i dagtimerne i en størrelsesorden på ca. 48 lastbiltransporter 

dagligt. Der forventes ca. 317 medarbejdere i alt, heraf forventes der 55 hhv. 10 medarbejdere 

til aften- henholdsvis nathold. I de gennemførte støjberegninger indgår last- og varebilskørsel i 

dagperioden samt i natperioden ml. kl. 6-7 og aftenperioden ml. kl. 18-19.  

 

Miljøstyrelsen vurderer med baggrund i de gennemførte støjberegninger, der tager 

udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, at til- og frakørsel kan ske uden væsentlige 

miljømæssige gener for de omboende. 

 

3.2.11 Indberetning/rapportering 

Vilkår 40 stiller krav om, at virksomheden hvert år inden 1. juli skal indsende en årsopgørelse 

indeholdende bl.a. oplysninger om produktnavne, produktmængder og forbrug af råvarer og 

hjælpestoffer fordelt på produkter med angivelse af klassificering (faremærkning og R-sætning) 

samt indhold af aktive stoffer. 

 

Vilkår 42 stiller krav om, at virksomheden inden udgangen af 2002 skal fremsende en 

redegørelse over virksomhedens energi- og vandforbrug og muligheder for vandbesparelser/-

genanvendelse heraf, herunder renere teknologi muligheder jf. EU’s BAT-note om køling. 

Vilkåret er forældet og bortfalder. 

 

Godkendelsesbekendtgørelsen stiller i § 22, punkt 5) krav om at bilag 1 virksomheder mindst én 

gang pr. år skal indberette resultater af egenkontrol til tilsynsmyndigheden. 

 

Der skal føres journal over eftersyn af kedel- og køleanlæg, med dato for eftersyn, justering af 

brændere, reparationer og påfyldning af kølemiddel samt oplysninger om eventuelt 

forekommende driftsforstyrrelser, således at tilsynsmyndigheden løbende kan følge at driften af 

anlæggene. 

 

Vilkåret om at forbruget af samtlige råvarer og hjælpestoffer skal fremgå af årsrapporten, stilles 

for at tilsynsmyndigheden løbende kan følge forbruget og gennem tilsyn sikre mest effektiv 

udnyttelse, i lighed med indberetninger af affaldsmængder samt vand- og energiforbrug.  

 

Kontrollen af tætte belægninger skal ligeledes indberettes, så foranstaltninger beskrevet i 

vilkårene I1 – I9, til beskyttelse af jord og grundvand, løbende sikres vedligeholdt. 

 

Endelig skal kontrolmålinger af emissioner fra kedelanlæggene indberettes for at 

tilsynsmyndigheden løbende kan sikre sig, at vilkårene C1 og C2 kan overholdes. 
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Krav til journalføring og indberetninger fremgår af vilkårene K1 - K4.  

 

3.2.12 Sikkerhedsstillelse 

Biogen Idec er ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 39a om sikkerhedsstillelse til dækning 

af tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af 

affald ved en selvhjælpshandling, jf. § 69 og § 70. 

 

Der stilles derfor ikke vilkår med relation til sikkerhedsstillelse. 

 

3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 

Virksomhedens indretning, vedligeholdelse og drift, herunder skriftlige procedurer, reducerer 

risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, og Miljøstyrelsen vurderer, at miljøbeskyttelseslovens § 

71 er dækkende for dette punkt.  

 

§ 71. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til 

forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig 

forurening straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. 

Dette gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. 

    Stk. 2. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til 

forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig 

forurening straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den 

overhængende fare for forurening. 

 

Der stilles derfor ikke vilkår med relation til driftsforstyrrelser og uheld. 

 

 

3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Biogen Idec er ikke en risikovirksomhed i forhold til risikobekendtgørelsen17, og Miljøstyrelsen 

vurderer på baggrund af virksomhedens produktion og råvareforbrug, at risikoen for et større 

uheld ikke er til stede. 

 

Der stilles derfor ikke vilkår med relation til risiko for et større uheld. 

 

3.2.15 Ophør 

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 3 skal en virksomhed senest fire uger efter helt eller 

delvist ophør af driften anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering, efter § 

38 k, stk. 1 i lov om forurenet jord, af de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig 

forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende 

tilstand. Kravet fastsættes i vilkår O1.  

 

3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 

Biogen Idec har gennemgået virksomhedens overensstemmelse med bedst tilgængelige teknik 

som defineret i de relevante BREF-dokumenter. Som nævnt i afsnit 3.1.4 er Miljøstyrelsens 

samlede konklusion på virksomhedens gennemgang af bedst tilgængelig teknik, at der er 

grundlag for nye vilkår i forhold til anvendelse af virksomhedens miljøledelsessystemer til 

                                                           
17   Bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
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styring af miljøvilkår og i forhold til at der løbende skal arbejdes med at substituere, udfase eller 

reducere anvendelsen af miljøskadelige stoffer. 

 

Miljøstyrelsen vil ved tilsyn følge op på virksomhedens overensstemmelse med bedst tilgængelig 

teknik i takt med at BREF-dokumenterne opdateres. 

 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

Revurderingen er en opdatering af den gældende miljøgodkendelse. I forhold til bedst 

tilgængelig teknik - BAT lever Biogen Idec generelt fint op til normerne, og giver kun anledning 

til mindre ændringer i vilkårene. I forhold til planforholdene er der siden den gældende 

godkendelse blev meddelt, kommet en ny Kommuneplan, der i mindre omfang ændrer på 

rammeområderne. Ændringerne har dog ikke væsentlig betydning for nærværende afgørelse. 

 

I forhold til luftvilkårene er en del krav til virksomheden ophævet. Det skyldes, at f.eks. 

afvejning af råvarer og evt. lugtemissioner fra bioreaktorerne, ikke ledes direkte ud via afkast, 

men via virksomhedens ventilationsanlæg. 

 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Den 19. marts 2012 og i september og november 2013 har Miljøstyrelsen bedt Hillerød 

Kommune udtale sig om planforhold hhv. støj. Kommune har sendt nedenstående svar: 

 

I forbindelse med høring om revurdering af Biogen Idec’s miljøgodkendelse kan vi oplyse, at 

plangrundlaget er uforandret i forhold til det plangrundlag, der var gældende ved 

udarbejdelse af oprindelig / gældende miljøgodkendelse og VVM. 

 

Der er ikke aktuelle planer om at foretage ændringer i eller revurdering af det plangrundlag, 

der udgøres af de gældende kommuneplanrammer og lokalplaner for Trollesmindeområdet. 

 

Hillerød Kommune har samlet set ikke bemærkninger til de af Miljøstyrelsen stillede krav til 

fastsættelse af støjgrænser. Især rammeområdet for Kjeldsvangskilen, som vedtaget i 

Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune, har været drøftet. Drøftelserne gav ikke anledning 

til skærpede vilkår til støj fra Biogen Idec i dette område. 

 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

Revurderingen har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 20. marts 2012. 

Miljøstyrelsen har ikke modtaget henvendelser fra offentligheden vedrørende revurderingen. 

 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 

De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til afgørelse 

og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. Virksomheden har i mail af 12. december 2013 

fremsendt bemærkninger til varsel af påbud. De væsentligste bemærkninger er kommenteret i 

nedenstående. 
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Vedr. vilkår B4: Biogen Idec vil gerne kunne genåbne dette afkast, om ønsket i fremtiden, uden 

at skulle afvente Miljøstyrelsens accept, idet dette tidligere har været en del af den eksisterende 

miljøgodkendelse og da der ikke er ændret på de råvarer vi afvejer ved afkastet. 

 

Vilkåret omhandler punktudsug med afkast direkte til det fri. Det er Miljøstyrelsens vurdering, 

at da der ikke længere stilles krav til B-værdier, og der ikke er kendskab til hvilke stoffer der i 

fremtiden vil kunne forekomme i disse afkast, skal ibrugtagning forinden anmeldes til 

miljømyndigheden, med oplysninger om flow, driftstid, hvilke stoffer der ledes ud gennem 

afkastet og hvilke emissionsbegrænsende foranstaltninger der benyttes. Vilkåret fastholdes 

derfor. 

 

Vedr. vilkår C3: Vilkåret beskriver hvornår der skal udføres akkrediterede emissionsmålinger på 

vores kedelanlæg/fyringsanlæg. Den seneste måling er sendt til Miljøstyrelsen JAN2013 og viser 

overholdelse af vilkårene, hvorfor Biogen Idec vurderer at næste regelmæssige måling skal 

gennemføres i 2015 og fremdeles hvert andet år såfremt vilkårene overholdes. Af hensyn til at 

opretholde en effektiv brændselsøkonomi får vi årligt foretaget målinger på anlægget af et 

kedelservicefirma der dog ikke er akkrediteret. Vi ønsker derfor at sætningen ” Herefter skal der 

udføres én årlig præstationskontrol efter samme retningslinier” omformuleres. 

 

Vilkår C3 er et standardvilkår for kedelanlæg, hvorfor det fastholdes. 

 

Vilkår K4: Biogen Idec ser gerne, at årsberetningen udgøres af det Grønne regnskab incl. 

beretning. Det Grønne regnskab indeholder de fleste af de oplysninger, som er nævnt i dette 

vilkår, dog indgår der ikke en oversigt med stofnavne og CAS nr. samt faremærkning, da dette 

vil være for detaljeret og omfattende. Vi har naturligvis detaljerede oplysninger om alle vore 

stoffer tilgængelig på virksomheden for de ansatte, såvel som tilsynsmyndigheden i form af 

databaser med samtlige stoffer, CAS nr. og faremærkning jf. de respektive sikkerhedsdatablade. 

Miljøstyrelsen har ingen indvendinger mod, at oplysningerne jf. vilkår K4 indberettes via det 

grønne regnskab eller på anden vis. Detaljerede oplysninger om anvendte stoffer må gerne 

fremsendes separat. Det afgørende er, at samtlige oplysninger én gang om året sendes til 

tilsynsmyndigheden, hvorfor vilkåret fastholdes. 

 

De øvrige bemærkninger fra Biogen Idec til varsel af påbud, er indarbejdet i afgørelsen og er 

primært af redaktionel karakter. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 

Revurdering 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-

tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.   

Revurdering påbegyndes dog senest i 2023. 

Risikobekendtgørelsen  

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
VVM-bekendtgørelsen  

Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Der er i december 2001 udarbejdet 

regionplantillæg nr. 2 med retningslinjer og VVM-redegørelse for Biogen Idecs anlæg (HUR, 

2001). Hillerød Kommune har oplyst, at plangrundlaget er uforandret i forhold til det 

plangrundlag, der var gældende ved udarbejdelse af den gældende miljøgodkendelse og VVM-

redegørelse. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal foretages en fornyet vurdering af revurderingen i 

forhold til VVM-bestemmelserne. 

 

Habitatdirektivet  

Revurderinger, dvs. MBL § 41, er ikke omfattet af bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen.  

 

Virksomheden ligger i en afstand af ca. 2 km fra nærmeste natura 2000-område.  

 

4.2 Øvrige afgørelser 

Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: 

 

Biogen Manufacturing ApS, Fase 1 og 2, Miljøgodkendelse af 18. december 2001, med ændringer 

som stadfæstet i Miljøstyrelsens afgørelse af den 9. maj 2003. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Hillerød Kommune 

tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald, tilledning af spildevand til det 

kommunale spildevandsrenseanlæg samt myndighed på § 19-tilladelse for underjordiske rør og 

tanke. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
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Afgørelsen 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 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 underretning om afgørelsen 
 

Der kan klages over nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○. For revurderede 

vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, 

der kan klages over. Endvidere kan man klage over, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En 

oversigt findes i bilag D. 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 

29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 

inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De 

indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 

gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 

Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 

ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 

behandling.  

 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af 

den pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges som følge af den 

tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede 

vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. 
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Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 

måneder fra offentliggørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 

Hillerød Kommune, att.: Tanja Jerlang; taje@hillerod.dk  

Embedslægeinstitutionen, Hovedstaden; hvs@sst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk 

Friluftsrådet; fr@friluftsraadet.dk 

 

  

mailto:hvs@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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5. BILAG 
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Plantegninger med Indretning: 
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Code Review 2nd Floor Plan 49-A1292 

Code Review 3rd Floor Plan 49-A1293 

Code Review Mezzanine Floor Plan 49-A1294 

 

Kloaktegninger: 

§19 godkendelse meddelt af Frederiksborg Amt, til etablering og drift af nedgravede 

rørledninger  

og pumpesumpe til processpildevand af 3. april 2003. 

63502-40-C207 Generel Layout Pipes and Cables North 

63502-40-C208 Generel Layout Pipes and Cables South 

63502-43-C2009 LSM Building 43 Process & Bio Waste Underground Drainage Overall Plan 

63502-43-C2010 LSM Building 43 Subsoil, Foil Water and Rainwater Underground Drainage 

Plan 

 

Afkast & Tagplaner: 

Oversigt afkast bygning 43-LSM 

Tegning 43-H233 - LSM Building 43/44 HVAC Extract Air Systems Plant Room Second Floor 

Tegning 43-A1104 – LSM Building 43, Layout Key Plans Roof Plan 

Oversigt Afkast bygning 46 – Warehouse and Dispensary 

Tegning 46-A1213 Roof Plan – Warehouse 

Tegning 022232-1059-2A 28 – 28 m Steel Chimney 
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer 

Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS 

Biogen Idec Alle 1 

3400 Hillerød  

Tlf. 77 41 60 00 

2) Virksomheden 

Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS 

Biogen Idec ApS 

Biogen Idec Alle 1 

3400 Hillerød 

Matr. nr. 1pc Trollesminde, Hillerød Jorder 

CVR-nr:  26060702  

P nr: 1008466846 

 

3) Ejer af ejendommen 

Biogen Idec (Denmark) New Manufacturing ApS 

Biogen Idec ApS 

Biogen Idec Alle 1 

3400 Hillerød 

Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS 

CVR-nr:  31586569 

P nr: 1014548609 

 

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson 

Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS 

Pernille Brinkløv  

Tlf: direkte 7741 6106, mobil 2516 4005,  

Mail: Pernille.Brinklov@biogenidec.com 

    

B. Oplysninger om virksomhedens art 

5) Virksomhedens listebetegnelse 

D104 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) 

 

J102 Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion 

med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og 

genteknologi 

 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 

Etablering af Biogen Idecs fabrik er omfattet af VVM redegørelse og regionplantillæg vedtaget 

i 2001. Frederiksborg Amt meddelte miljøgodkendelse den 18. december 2001 og 

Miljøstyrelsens afgørelse er meddelt den 9. maj 2003.  

javascript:__doPostBack('ctl00$BodyPlaceholder$FindSimilarAddresses','')
javascript:__doPostBack('ctl00$BodyPlaceholder$FindSimilarAddresses','')
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Efterfølgende har Miljøstyrelsen truffet afgørelser/vurderet følgende ændringer:  

 

2007:  Etablering af Pakkeriet, efter afgørelse om ikke godkendelsespligt. 

2008: Etablering af syre-base-modtagelse med tankvogn  

2010: Gartnerplads med lille vaskeplads 

 

Denne ansøgning omhandler revurdering af eksisterende godkendelse for allerede etableret 

og godkendt virksomhed. 

 

 

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen 

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen1.  

 

Der anvendes ammoniak i et af køleanlæggene. Oplaget af ammoniak er max. 1.300 kg.  

Tærskelværdi i risikobekendtgørelsen for kolonne 2 virksomheder er på 50 tons ammoniak. 

Der er yderligere en tærskelværdi på 5 tons, hvis anlægget ligger nærmere end 200 m fra 

særlig følsom arealanvendelse. Oplaget er mindre end den laveste tærskelværdi, og 

virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  

 

Virksomheden er godkendt til oplag af 3.000 brandenheder svarende til ca. 10.000 l. 

 

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. 

 Ikke relevant.  

  

C. Oplysninger om etablering 

9) Oplysning om bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 

Der er ikke pt. Planer om større bygningsmæssige udvidelser/ændringer udover etablering 

af: 

 Affaldsskur (opbevaring af farligt affald) 

 Ombygning af lokaler i Pakkeriet med nyt rum-ventilationsanlæg og afkast. 

 

10) Forventede tidspunkter start af virksomhedens drift 

Ikke relevant. 

    

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11) Oversigtsplan i målestok ca. 1:4.000 

Se Bilag 1.  

 

                                                 

1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer med senere ændringer 
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12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 

Planforhold 

Biogen Idecs fabrik er etableret vest for Hillerød i erhvervsområdet Trollesminde 

Erhvervspark.  

 

Bilag 1 viser kort over området med placeringen af virksomheden. 

Bilag 2 viser placering af bygninger på grunden. 

 

Grunden afgrænses af Trollesminde Alle mod øst og Peder Oxes Alle mod syd. Grundarealet 

udgør 243.000 m2. 

 

Produktionsanlæg og de tilhørende faciliteter, laboratorier og administration, er placeret på 

den nordvestlige del af grunden.  

 

 
Figur 1. Rammeområder med anvendelse jf. Hillerød Kommuneplan 2009-2021. 

 

Området er omfattet af Hillerød Kommunes lokalplan nr. 293 og af rammeområde 8E2 for 

Erhvervsområdet, biotec nord i Kommuneplan 2009-2021 for Hillerød Kommune, se Figur 1. 

Områdets anvendelse er erhvervsformål for virksomheder i virksomhedsklasse 4-5. 

Virksomheder med store arealbehov, fremstilling, lager- og transport, engroshandel, 

forskning, uddannelse og administration. 

Arealet er omgivet af industriområder mod øst og syd.  Mod øst grænser området op til 

Hillerød Rådhus, Trollesminde og AMU´s transportskole, og mod syd til Novo Nordisk A/S’ 

Tirdagskoven 
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fabriksområde.  Umiddelbart nord for virksomheden ligger Hillerød Handelsskole og bag dette 

kolonihaveområdet Hf. Frederiksborg ved Bøllemosen.  

 

Mod nordvest ligger kolonihaverne Hf. Rønnevang i en afstand på ca. 350 m. 

Kolonihaveområdet er siden etablering af Biogen Idecs fabrik blevet udvidet mod vest med 

Hf. ved Tirsdagsskoven. Den korteste afstand til kolonihaverne er ca. 200 m. Begge 

haveforeninger ligger inden for kommuneplan rammeområde 8F2. 

 

Biogen Idecs grund grænser mod vest op til et landbrugsområde. Området er i Kommuneplan 

2009-2021 udpeget som værdifuldt landskab. Arealet udgør en grøn kile mellem erhvervs-

området og motorvejen.  Den nærmeste beboelse i er Lille Kannikegård, der ligger mod vest 

i en afstand på ca. 800 m fra fabrikken.  

 

Produktion vil fremadrettet også med biosimilars, foregå på det eksisterende 

produktionsudstyr, og principper og teknologien i produktionen er således de samme som i 

den nuværende produktion. Ydermere er råvarerne tilsvarende de anvendte i den 

eksisterende produktion og mængderne vil være inden for rammerne, der er beskrevet i den 

eksisterende miljøgodkendelse. Produktionen vil således være inden for rammerne af VVM 

redegørelsen af 18.dec. 2001, Regionplan, tillæg nr. 2, videreført i Hillerød Kommunes 

kommuneplan 2009 -21.  

 

 

13) Virksomhedens daglige driftstid 

På grund af den bioteknologiske produktionsproces er det planlagt, at fabrikken vil være i 

drift døgnet rundt – hele året. Pakkeriet er normalt i drift dag og aften. 

 

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse 

hermed. 

Tilkørsel til Biogen Idec sker henholdsvis syd fra ad Peder Oxes Alle og øst fra ad 

Trollesmindealle, se Figur 2. Tilkørsel af lastbiler sker udelukkende syd fra direkte ad Peder 

Oxes Alle. 
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Figur 2. Vejadgang til Biogen Idec. 

 

E. Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Tegninger til den tekniske beskrivelse (jf. punkt F og H)  

Bilag 3. Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. 

Bilag 4. Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af 

produktionsanlæg og udendørs aktiviteter mv. 

Bilag 5. Placeringen af skorstene og andre luftafkast.  

Bilag 6. Placeringen af støj- og vibrationskilder. 

Bilag 7. Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, 

tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer.  

Bilag 8. Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel 

som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring.  

Bilag 9. Interne transportveje. 

LilleKannikegård 
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Biogen Idecs fabrik omfatter lagerbygning (46 Ware-

house), bygning indeholdende produktionsanlægget 

kaldet Large Scale Manufacturing (43 LSM) og Pakkeri 

(50 Label and Pack), Forsyningsanlæg (47 Utility) 

samt laboratorier (41 Laboratory) og administrations-

bygning (42 Administration).  

Funktionerne i de enkelte bygninger er overordnet 

beskrevet i det følgende:  

 

Lagerbygningen (Bygning 46 Warehouse) indeholder 

råvarelager og et afsnit til afvejning, omhældning og 

blanding af råvarer (Dispensary i bygning 46), som 

herefter transporteres til produktionsbygningen 

(LSM). 

   

Produktionsanlægget i LSM-bygningen (Bygning 43) 

er opdelt i de to hovedområder; celledyrkning og 

oprensning.  Produktionsprocesserne beskrives mere 

detaljeret i efterfølgende afsnit. I LSM er også et 

separat kontorområde mod nord. 

 

Forsyningsanlæg placeret i forsyningsbygningen 

(Bygning 47 Utility) fremstiller varme, vand, trykluft, 

kølevand og en central fordeling af syre og baser til 

rengøringsprocesser. De rene forsyninger til 

produktionsanlægget som WFI (Water For Injection) 

og WPU (Purified Water) og ren damp fremstilles og 

distribueres i selve LSM bygningen. 

 

I Pakkeriet (Bygning 50 Label and Pack) emballeres 

lægemidler og mærkes, hvorefter de distribueres til 

en lang række lande. Selve påfyldningen af lægemidlerne udføres af eksterne firmaer, hvor 

lægemidlerne bliver påfyldt ampuller og/eller sprøjter.  

 

I laboratoriebygningen (Bygning 41) udføres kvalitetskontrol og analyser på råvarer såvel 

som på færdigvarer til understøttelse af alle aktiviteter. 

 

Administrationsbygningen (Bygning 42) er indrettet til ca. 150 medarbejdere. Derudover er 

der indrettet ca. 150 arbejdspladser i kontorafsnittet i LSM bygningen.  

 

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og 

hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. 

Produktionsanlæggets kapacitet 

Produktionsanlægget består af 6 bioreaktorer, hver især med et volumen på 15.000 l (netto).  

Idet 2 bioreaktorer udgør én produktionslinje, er der således 3 produktionslinjer. Der er 

installeret én oprensningslinje, og forberedt for yderligere en linje. Denne ansøgning 
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omfatter udnyttelse af den fulde produktionskapacitet, der er installeret i LSM (Large Scale 

Manufacturing).  

 

Produktionsanlægget fremstiller produkter i kampagner/batches, og oprensnings-linjen kan 

kun håndtere ét produkt ad gangen. Produktionsanlæggets kapacitet begrænses af de 6 

bioreaktorer.  

 

Råvarer og hjælpestoffer 

Forventet årligt forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer ses i Tabel 2 - 2 herunder. 

Råvare Årligt forbrug Max oplag 

Vækstmedier  350 t 30 t 

Organiske stoffer 200 t 20 t 

Uorganiske salte 800 t 60 t 

Syrer 130 t 10 t 

Baser 100 t 10 t 

Tabel 1. Forventet årligt forbrug af råvarer 

 
Hjælpestof Årligt forbrug Max oplag 

Biocider, inhibitor til kølevand mv. 5 t 1,5 t 

Dampkedel (pH-kontrol, iltfjerner mv) 1,5 t 1 t 

Syre og base til vandbehandling  800 t 20 m3 

Rengøringsmidler 4 t 1 t 

Sprit til aftørring 350 l 200 l 

Rene gasser  Ilt, O2 40.000 m3 11.000 l 

Nitrogen, N2 3.000 m3 600 l 

Kuldioxid 30.000 m3 11 m3 

Helium, He 1.000 m3 300 l 

Tabel 2. Forventet årligt forbrug af hjælpestoffer 
 

Desuden anvendes en række emballager i pakkeriet, primært papir, pap og plastfolie. 

  

Detaljeret liste over råvarer findes i bilag 10. 

 

Produktionsanlægget kan fremstille flere typer produkter baseret på de samme processer.  

De råvarer, der skal anvendes til fremstilling af Biogen Idecs forskellige lægemiddelprodukter 

er i store træk ens. Der kan dog være behov for at anvende enkelte nye råvarer til nye eller 

andre eksisterende produkter. Disse vil blive anmeldt til myndighederne for vurdering i 

forhold til miljøgodkendelse og spildevandstilladelse inden brug. 

  

 Energi og vand 

 

Energi Årligt forbrug 

Naturgas 6 mill. m3/år 

El 27 GWh/år 

Dieselolie 20 m3 

Vand 300.000 m3/år 

Tabel 3. Forventet årligt forbrug af energi og vand 
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Biogen Idec har udarbejdet grønt regnskab for 2008, 2009 og 2010. 

 

GMO 

Fremstilling af lægemidler ved bioteknologiske processer er baseret på genmodificerede 

mammale celler. Den aktuelle celletype til fremstilling af Natalizumab (tysabri) vil blive 

håndteret i et lukket produktionsanlæg, hvor den vil blive overvåget for at undgå 

kontaminering og spild. Produktionscellen går til grunde, hvis den ikke opholder sig i 

bioreaktorerne under specifikke parametre. Den vil ikke kunne skade mennesker eller 

miljøet, idet den som nævnt ikke vil kunne overleve i længere perioder uden for 

bioreaktorerne og den ikke har evnen til at omsætte stoffer i miljøet eller udskille biologisk 

materiale til fare for omgivelserne. Cellelinjer til produktion vil således være klassificeret i 

klasse 1, hvilket betyder, at deres anvendelse har lav eller ingen miljøpåvirkninger. 

 
17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb 

Biogen Idec fremstiller lægemidler ved bioteknologiske processer baseret på genetisk 

modificerede mammale celler. Produktionen er baseret på bioteknologiske processer, hvor 

proteinbaserede pharmaceutiske produkter fremstilles ud fra opformering af genetisk 

modificeret cellemateriale (GMO).  Biogen Idec har følgelig ansøgt og opnået 

produktionstilladelse fra Miljøstyrelsen (6. december 2011). Tilladelsen opstiller krav til det 

nødvendige indeslutningsniveau og til inaktivering af GMO–materiale før udledning via 

processpildevand. Desuden har Arbejdstilsynet godkendt fabrikken til arbejde med GMO-

materiale (30. september og 7. november 2011).  

 

Produktion af lægemiddel 

 

Celledyrkning 

Celledyrkningen foregår i en række af mindre opformeringsreaktorer og overføres til 

produktions bioreaktorer med tilhørende medietilberedning og mellemlagertanke. 

 

Til produktion af det ønskede biopharmaceutiske produkt anvendes den genetisk 

modificerede cellelinje, der er kodet til at fremstille dette lægemiddel. Ved dyrkning af 

cellerne produceres det virksomme lægemiddel (et protein) sammen med opformeringen af 

cellerne. Under dyrkningen og opformeringen i bioreaktorerne tilsættes medier med 

vitaminer, næringssubstrater, salte, vand og luft, som skaber de nødvendige 

vækstbetingelser for cellerne. Efter endt dyrkning af cellerne separeres disse fra 

produktet/proteinet (høst).  

 

Opformeringen sker i en serie af mindre opformeringsreaktorer og fortsætter i de 2 

bioreaktorer, der hver rummer 15.000 liter (netto). Opformeringen sker ved ca. 40 oC. 

Produktionstid i bioreaktorerne er 10 – 20 dage, og den samlede tid fra start af en batch til 

den afsluttes i oprensningen kan være op til 60 dage 

 

Det producerede protein høstes (separeres) fra cellematerialet i centrifuger. Spildevandet fra 

høst indeholder cellemateriale samt rester af næringsstoffer. Udledning fra bioreaktorerne 

har derfor et relativt højt indhold af organisk stof. 

  

Råvarer til opformeringen består primært af medier og næringsstoffer. Der anvendes 

desuden organiske tilsætningsstoffer med specifikke funktioner i forhold til cellerne og styring 
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af processen, såsom skumdæmpere eller overfladeaktive stoffer. Mængderne af disse 

tilsætningsstoffer er relativt små sammenlignet med råvareforbrug til medier/næringsstoffer. 

  

Spildevand fra bioreaktorerne og tilknyttede processer indeholder genetisk modificeret 

cellemateriale, hvorfor alt spildevand fra disse procestrin ledes til inaktivering før det samles 

med de øvrige spildevandsstrømme. Inaktivering foregår med varmebehandling, fx ved 

indblæsning af damp i spildevandet.  

 

Oprensning 

Oprensning af et produkt sker på en oprensningslinje, kaldet Purification, der indeholder 

tilberedning af bufferopløsninger, et mellemlager og en række procestrin med kromatografi-

kolonner og filtreringsprocesser i form af membranfilter, ultra- og virusfiltrering.  

 

Ved oprensningen isoleres, opkoncentreres og renses produktet (proteinet) resulterende i det 

færdige lægemiddel.  

 

Til disse processer anvendes bufferopløsninger af uorganiske salte til stabilisering af mellem-

produktet og til at optimere filtrerings- og separationsprocesserne. 

 

Rengøring 

Rengøring af procesanlægget foregår med opløsninger af syre og base. Dette sker med 

automatiske CIP-systemer (Cleaning In Place) som cirkulerer opløsninger af base (natronlud) 

og syre i gennem rør og tanke.  

 

CIP-systemerne er opdelt således at spildevand fra dyrkningsprocesserne, som kan indeholde 

rester af genetisk modificeret cellemateriale, inaktiveres før det blandes med det øvrige 

spildevand. 

 

Udstyr og overflader rengøres med vand som indeholder svage opløsninger af tensider og 

desinfektionsmidler. Der vil blive anvendt rengøringsmidler, der traditionelt anvendes i 

medicinalbranchen. 

 

Vask af udstyr foregår i specielle vaskemaskiner, hvor der anvendes base, som 

rengøringsmiddel. 

 

Forsyningsanlæg 

 

Vandbehandlingsanlæg 

Produktion af lægemidler kræver brug af rent vand renset for alle salte. Vandet renses og 

fremstilles i flere enhedsoperationer.  

 

Produktion af rent vand (blødgjort vand) er baseret på blødgører (anion og kation byttere) og 

demineraliseringsanlæg. Formålet med vandbehandlingen er at fjerne de naturlige salte i 

vandet. Fra vandbehandlingen udledes således de opkoncentrerede salte af saltsyre og 

natronlud fra regenerering af ionbyttere og saltkoncentrat fra blødgøringsanlæg.  

 

Ved fremstilling af WFI-vand og ren-damp sker der en yderligere n et rejekt af rent vand fra 

destillationsprocesserne.   
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Køleanlæg og køletårne 

 

Der er installeret 3 typer kølesystemer: 

 

1. Køletårnsvand bruges til direkte køling i procesanlæg i LSM samt køling af 

luftkompressorer 

 

2. Glykolkredsløb køles fra kølekompressorerne og anvendes til proceskøling i LSM, hvor der 

er behov for lavere temperaturer end temperaturen på køletårnsvandet. 

 

3. Chilled water systemet er et lukket kølevandssystem med koldt vand, som også køles via 

kølekompressorerne og som bruges til køling af rumventilationsluft i bygningerne. 

 

Til kølevandsystemet er der etableret 4 køletårne. Kølevandet behandles med 

vandbehandlingskemikalier for at undgå vækst af alger, aflejringer og korrosion, se 

kemikalieliste i bilag 10.  

 

Mediet i kølekompressorerne er ammoniak. Fyldningen i anlægget er ca. 1.300 kg. 

 

Til glykolkredsløbet er der opstillet en glykoltank på 45 m3 i tankgård med glykolopløsning, 

nærmere beskrivelse i punkt 36. 

 

Kølerum og køleskabe 

I L&P, LSM og laboratorier er der etableret køleskabe og kølerum, som køles via decentrale 

anlæg med HFC-kølemidler. Kølerumstemperaturerne ligger inden for intervallet +5 oC til -25 
oC.  

 

Anlæggene indeholder mellem 3 og 60 kg kølemiddel og der føres tilsyn med alle køleanlæg 

af autoriseret firma. Der føres tilsynsbog med oplysninger om hvor meget, der er påfyldt. 

Biogen Idec følger Kølebranchens MiljøOrdning (KMO), og de årlige indberetninger sker via 

Grønt Regnskab.  

 

Kedelanlæg 

Virksomheden har 3 gasfyrede dampkedler til produktionen og én varmtvandskedel. Damp 

anvendes til produktionsprocessen og til fremstilling af rent vand (WFI-vand) og ren-damp. 

Varmt vand er til opvarmning af bygningerne og brugsvand. 

 

Kedelfødevandet behandles med kemikalier for at undgå korrosion og udfældninger.   

Liste over hjælpestoffer til forsyningsanlæg (Utility) og rengøring findes i bilag 10. 

 

Udendørs opbevaring og aktiviteter mv. 

 

Procesgasser 

I lukket og aflåst tankgård nord for spildevandstankene opbevares procesgasser: 

 

 Oxygen i 11.000 l kryotank 

 Kuldioxid i 11.000 l kryotank 

 Nitrogen i flaskeanlæg med 2 batterier af 12 flasker 

 Helium i 6 flasker 
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Gasserne anvendes direkte i produktionen og til detektering af evt. utætheder i procestanke. 

Hillerød Kommune har godkendt oplaget efter beredskabsloven. 

 

Olieoplag og spildevandstanke 

I tankgården står en 55 m3 typegodkendt gasolietank. Tanken står i tankgård med opkant og 

opsamlingsvolumen på 47 m3. Tanken er derfor forsynet med alarm og overløb, således, at 

tanken kun kan fyldes til 45 m3.   

 

Der er 4 stk. 40 m3 tanke i tankgården, heraf 2 til neutralisering af processpildevand og 2 til 

opbevaring af særligt Bio Waste (næringsrigt processpildevand). 

 

Tankgården er forsynet med aflåst trådhegn. 

 

Glykoltank 

45 m3 buffertank til glykol i køleanlægget er placeret i separat tankgård med volumen, der 

kan rumme tankens indhold. 

 

Nødgeneratorer 

Der er etableret to nødgeneratorer hver med kapacitet på 2.000 kW. Nødgeneratorer 

forsynes med gasolie fra olietanken. I hver container er der en desuden en mindre olietank 

på 1.500 l. Olietankene er typegodkendt og står på spildsikret areal. Nødgeneratorerne er 

placeret i hver deres container umiddelbart øst for den store olietank 

 

Spill Collection  

Udendørs arealer, hvor der foregår håndtering af kemikalier og farligt affald, er udført med 

tæt befæstelse (Area A, B, C og D se bilag 7). Til opsamling af spild fra disse arealer er der 

en nedgravet tank kaldet Spill Collection tank. Ved manuel aktivering af en ventil før tanken 

lukkes for afløbet til regnvandssystemet og åbnes for tilledning til tanken. Tanken er § 19 

godkendt af Hillerød Kommune den 30. juni 2008.  

 

Spill collection-tanken er placeret syd for tankgården og kan rumme 20.000 l. Tanken er 

fremstillet af Tunetanken og består af plastmateriale (vinylester). Tanken er forsynet med 

alarm koblet til virksomhedens overvågningssystem. Der er procedure for drift af tanken, 

herunder alarmer og kontrol for tømning af tanken.  

 

Syre-base-modtagelse 

Saltsyre og natriumhydroxid modtages i tankvogn (Area B, se bilag 7) og pumpes ind i tanke 

på 5 m3 i CIP rummet. De udendørs påkoblingsstudse er aflåst, og der kan kun påfyldes når 

der er en medarbejder er til stede. For at sikre mod indpumpning i en forkert tank er 

påkoblingsstudsene forskellige. Der er etableret opsamling ved påfyldningspladsen med afløb 

til Spill Collection System. 

 

Tomme palletanke  

Der opbevares op til 10 tomme og rengjorte 1.000 l palletanke udendørs på tæt befæstet 

areal, der er opmærket hertil, placering fremgår af bilag 4. Tankene afhentes til 

genanvendelse. Inden tankene placeres udendørs skylles de, og skyllevandet ledes til 

neutraliseringsanlægget. Virksomheden har udarbejdet en instruks for håndtering og 

rengøring af tankene, således at forurening af jord og grundvand undgås.  
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Farligt affald i miljøcontainer/skur 

Der etableres et aflåst skur til opbevaring af farligt affald og klinisk risikoaffald fra 

laboratorier til erstatning for den nuværende container. I forlængelse af skuret etableres et 

adskilt rum til opbevaring af spildolie samt et overdækket areal til minicontainere til affald. 

Skuret vil blive indrettet udendørs på arealet foran CIP rummet, hvor kemikaliecontaineren i 

dag er placeret, og med ca. samme størrelse, se bilag 4. Der etableres tæt bund i begge rum 

eller opsamlingskar med mulighed for opsamling af spild på min. 1.000 l, svarende til største 

oplagsenhed.  

 

Affaldsskuret etableres i 2012, indtil da benyttes en lukket og aflåst miljøcontainer med tæt 

bund og opsamlingssump.  

 

Arealet foran de to rum, hvor der vil blive håndteret farligt affald udføres med en tæt 

betonplade, der kan tåle olie, syre, base og organiske opløsningsmidler. Arealet er tilsluttet 

Spill Collection system, som kan aktiveres i tilfælde af spild. Ved afhentning af farligt affald 

er der altid personale fra Biogen Idec til stede.  

 

Gartnerplads og vaskeplads 

Til pleje af udendørs arealer (snerydning, græsslåning mv.) har Biogen Idec indrettet et areal 

på den nordlige del af ejendommen. Pladsens placering og indretning fremgår af bilag 4. 

 

Arealet er indrettet med vaske plads til vask af traktor, vejsaltspreder, plæneklipper samt 

diverse motoriserede haveredskaber. Vaskepladsen er etableret med en tæt betonplade med 

afløb til olieudskiller. Pladsens øvrige areal er befæstet med sf-sten, og der er opstillet 

container til haveaffald. På pladsen findes en entreprenørtank med diesel (1500 l) samt aflåst 

oplag af brændstof til håndværktøj, placeret i spildbakker. 

 

18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). 

Der er installeret 4 kedler; 3 dampkedler og en varmtvandskedel. De 4 kedler har en samlet 

indfyret effekt på ca. 21,6 MW.  

 

Der er desuden installeret 2 nødgeneratorer, der kan yde 4 MW i alt, svarende til en indfyret 

effekt på ca. 8 MW.  

 

Energianlæg Nummer Indfyret effekt, MW 
Installeret 

kapacitet i MW 

Varmtvandskedel 47-BLR-6301 5,1 4,7 

Dampkedel 47-BLR-6501 5,5 4,9 

Dampkedel 47-BLR-6502 5,5 4,9 

Dampkedel 47-BLR-6503 5,5 4,9 

Ialt  21,6 19,4 

 

Virksomheden er omfattet af reglerne for CO2-kvoter, idet den samlede indfyrede effekt er 

over 20 MWh. 

 

 

19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget 

forurening i forhold til normal drift. 
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Der vurderes ikke at være risiko for forøget forurening ved uheld eller driftsforstyrrelser, da 

produktionen foregår i et lukket anlæg, se punkt 38 og 39. 

 

20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. 

Der vurderes ikke at være særlige forhold, da virksomheden er i kontinuerlig drift, og 

produktionen foregår i et lukket anlæg. 

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 

21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og 

hvis dette ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en 

begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. 

 

Redegørelsen tager især udgangspunkt i BAT-dokumenterne for kølesystemer ( ”Reference 

Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems; 

December 2001”) og for energieffektivisering (Reference document on the application of Best 

Available Techniques (BAT) for Energy Efficiency, February 2009”) 

  

I den branchespecifikke BREF for produktion af lægemidler; ”Organic Fine Chemicals”, er de 

beskrevne processer ikke relevante for de bioteknologiske processer, der anvendes hos 

Biogen Idec. 

 

Råvarer 

Den anvendte produktionsproces er løbende optimeret, således at der opnås et højere 

udbytte af lægemiddel målt i forhold til de anvendte mængder råvarer. 

 

Visse råvarer er substitueret med mindre miljøskadelige produkter for at undgå belastningen 

i spildevandet eller fra bortskaffelse. Andre produkter opsamles direkte fra 

produktionsprocessen så det bortskaffes koncentreret. Der arbejdes fortsat med 

undersøgelser for at finde alternativer der kan substituere disse råvarer.    

 

 

Affald 

Spildevandsstrømme med høje kvælstof-koncentrationer bliver opsamlet i separate tanke og 

enten udledt kontrolleret sammen med det øvrige spildevand eller bortskaffet til ekstern 

behandling/udnyttelse. Der vil blive indhentet separat tilladelse til denne bortskaffelse. 

I pakkeriet er der i 2010 installeret beholdere og containere til sortering af flere fraktioner af 

plast, papir og pap for at kunne afsætte så meget affald som muligt til den optimale 

genanvendelse. Der er desuden udviklet et pc-baseret affaldskatalog, der er tilgængeligt for 

alle medarbejdere på virksomheden. Her kan medarbejdere få hjælp til at sortere, håndtere, 

opbevare og bortskaffe affald korrekt. 

  

Energi 

Der er i 2010 udført en energikortlægning af hele virksomheden. Kortlægningen danner basis 

for udvælgelse og prioritering af energiprojekter.  

 

Der er således i 2010 -11 gennemført et stort projekt for ventilationsanlæggene i LSM 

bygningen. Energiforbruget til ventilation af ”ren-rum” til produktionen er primært bestemt af 

antallet af luftskifter i lokalerne. Ventilationsluften recirkulerer med op til 80 %. Projektet 

omfattede nedjustering af luftskifterne, og udskiftning af motorer og ventilatorer for at sikre 

optimal drift med de ny betingelser.  
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Øvrige fokusområder er belysning, hvor der arbejdes med en plan for løbende udskiftning til 

energibesparende LED pærer.   

 

Der udføres systematisk vedligehold baseret på edb-system, som omfatter alt udstyr.  

 

 Fabrikken er udlagt i 3 etager for at udnytte tyngdekraften og herved minimere 

energiforbruget til pumpning.  Dette design betyder også, at afstanden mellem tankene 

bliver korte, og forbruget af vand til rengøring begrænses tilsvarende. 

 

 Kølesystemer  

Det primære kølevandssystem er baseret på cirkulation over et åbent køletårn. 

 

Energiforbrug er optimeret ved at designe anlægget til variable drift og undgå ustabile 

forhold, som kan give kavitation i pumper mv. 

 

Kølevandskemikalier anvendes for at sikre god energiudnyttelse og levetid af materialer, dvs. 

undgå at systemet får belægninger eller korroderer. Kemikalier doseres ved monitorering af 

system med online udstyr, som sikrer optimal dosering kontinuert.  

 

Vandforbrug søges reduceret ved at optimere graden af opkoncentrering, for at minimere 

mængden, der drænes. Kølesystemet består af et åbent tårnvandssystem samt et lukket 

glykolsystem, idet man herved bedst dækker de forskellige kølebehov. 

  

Udslip af kemikalier til kølevand som følge af revner og utætheder undgås ved at sikre design 

og materialer kan klare de anvendte temperaturer. Kølevandskemikalierne er tilpasset 

materialerne, så de ikke giver korrosion eller belægninger. Systemets driftsparametre f.eks. 

hastighed skal sikre at der ikke kommer belægninger. 

 

Der anvendes biocid for at undgå biologisk vækst. Biocidernes miljømæssige effekter ved 

udledning i spildevand er vurderet acceptable.  

  

Støjreduktion er tilpasset de lokale krav. Støjdæmpninger vil påvirke energieffektiviteten 

 

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

    

Luftforurening 

22) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og 

emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives 

endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde 

og temperatur. 

 

Kedelanlæg 

Virksomhedens væsentligste emissioner til luft stammer fra de naturgasfyrede kedler. 

Emissioner herfra indeholder bl.a. NOx, CO og CO2.  

 

Der er i 2009 foretaget emissionsmålinger på røggassen fra dampkedel 1 og 2 samt 

varmtvandskedlen, se bilag 12. Dampkedel 3 var ikke i drift under målingerne.  

Resultater af målingerne (angivet som middelværdi af de målte emissioner) ses i Tabel 4: 
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Kedel Røggasmængde, 

Nm3/h 

CO emission 

mg/Nm3 

NO2 emission 

mg/Nm3 

Dampkedel 1 1720 <7 35 

Dampkedel 2 1900 <6 36 

Varmtvandskedel 1420 <6 28 

Tabel 4.  Resultat af emissionsmålinger på røggassen fra kedel 1, 2 og 3 (middelværdi af de 

målte emissioner). 

 

Det ses, at emissionsgrænseværdi for NOX beregnet som NO2 på 65 mg/m3 og for CO på 75 

mg/m3 overholdes med god margin. 

 

Efterfølgende er der udført OML-beregning til kontrol af overholdelse af vilkår 25 og 26 i 

Biogen Idecs miljøgodkendelse, se bilag 12. Resultat af OML-beregningerne ses i Tabel 5. 

Resultaterne er angivet som 99% fraktiler.  

 

 

 Enhed Beregnet 

immission 

B-værdi 

Kulmonooxid, CO mg/m3 0,001 1 

Nitrogenoxider, NOX*
 mg/m3 0,005 0,125 

Tabel 5.  Resultater af OML-beregninger for emissioner fra kedler. 

* Beregnet som NO2 

 

B-værdierne for NO2 og CO overholdes, idet immissionskoncentrationen er mindst 25 gange 

mindre end B-værdierne.  

 

Ved drift af dampkedel 3 kan der forventes emissioner af samme størrelsesorden, idet 

anlæggene er ens. Og selv med bidrag fra alle 4 kedler vil B-værdier være overholdt. 

 

 I tilfælde af manglende strømforsyning vil der være røggasemissioner fra nødgeneratorerne.  

Generatorerne afprøves desuden i 1 time om ugen. 

 

 

  

Procesafkast 

Der vil være emissioner til luften fra procesudsug ved vejebokse, hvor der afvejes råvarer.  

Afvejninger foregår primært i Dispensary i Warehouse (bygn. 46) og få enkelte små 

mængder additiver i stinkskabe i LSM (bygn. 43).  

 

Tilsætning af råvarer ved blanding af medie- og buffer-opløsninger sker via lukket 

overføringssystem. Produktionsprocesserne foregår indesluttet og i vandigt miljø, hvilket 

betyder at der kun er minimale emissioner. Udluftning fra bioreaktorerne er forsynet med 0,2 
m filtre. 

 

Oversigt over alle afkast og udluftninger findes i bilag 5 (tidligere fremsendt) 
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De primære procesafkast fra LSM og warehouse er vist i Tabel 6:  

  

Tabel 6. Oversigt over afkast 

 

I udleveringsområdet for råvarer afvejes pulvervarer i vejebokse med afsug forsynet med 

filter.  Der forventes meget små emissioner af støv fra afvejningen. 

 

I forhold til luftvejledningen kan de primære typer af råvarer fordeles på disse klasser, idet 

de alle er hovedgruppe 2 stoffer. Det producerede lægemiddel findes som protein i en vandig 

opløsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * støv < 10 um 
Tabel 7: Oversigt over stoffer og grænseværdier for luftemissioner 

 

VOC 

Biogen Idec er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen, da virksomhedens årlige forbrug af 

flygtige organiske stoffer er max. 40 ton. Tærskelværdien for farmaceutisk produktion er 50 

ton pr. år.   

 

De flygtige stoffer er benzylakohol, eddikesyre (is-) og ethanolamin, der indgår i 

produktionen, samt ethanol (sprit), der bruges til desinfektion. Til en specifik filtertest 

anvendes desuden isopropylalkohol (IPA). 

 

23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. 

Ikke relevant, da produktionen foregår i lukket anlæg. 

 

I særlige vejrsituationer kan der være en synlig vandtåge fra køletårnene 

 

Afkast nr. Emission fra 

Luft- 

mængde 

Nm3 /h 

Afkasthøjde, 

over terræn, 

m 

Bemærkning 

LSM 1 a/b 
LSM – syd: 

Purification  
65.000 23 

Inkl.stinkskab: 2100 m3/h 

LSM 2 a/b 
LSM– nord: 

Cell culture 
55.000 23 

Inkl. 3 stinkskabe: 2300, 

1000, 2200 m3/h 

Warehouse 1A 
Vaskemaskine

Stinkskab 
7.600 15 

 

Warehouse 1B Vejeboks 1200 15  

Warehouse 1C Vejeboks 1200 15  

Warehouse 1D Vejeboks 1200 15  

Warehouse 1E Vejeboks 1200 15  

Stof Klasse Massestrømsgrænse 

g/h 

B-værdi 

mg/m3 

Ethanol III 6250 5 

Benzylalkohol II 2000 0,1 

Eddikesyre II 2000 0,1 

Total støv*   0,01 

Natriumhydroxid* III 6250 0,005 
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24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. 

Ikke relevant. 

 

25) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i 

Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra 

virksomheder. 

  Afkast fra fyringsanlæg er 28 m over terræn. Højden er baseret på OML-beregning med 

antagelse om emissioner svarende til emissionsgrænseværdierne og overholdelse af B-

værdier med 50 % margin. 

Procesafkast er ført ca. 2m over tag, hvilket for LSM betyder 24 m over terræn, mens 

Dispensary i Warehouse er 15 m over terræn. 

Der er udført en OML-beregning for emission af støv fra en vejeboks i Warehouse for at 

sandsynliggøre, at B-værdierne er overholdt. Beregningen er baseret på en forudsætning om 

en emission på 10 mg støv/m3, hvilket er større end det, der normalt tilbageholdes i et filter. 

Den beregnede immissionskoncentration er 0,57 µg/m3 i en afstand på 150 m. 

B-værdien for støv er 0,01 mg/m3, svarende til 10 µg/m3. Dermed vil B-værdien være 

overholdt med stor margin.  

Analogibetragtninger for de øvrige stoffer viser at B-værdiern for disse også er overholdt.    

 

Spildevand 

26) Spildevandsteknisk beskrivelse 

Hillerød Kommune har den 2. februar 2008 givet spildevandstilladelse til udledning af 

spildevand fra indkøringsaktiviteter og fra forsyningsanlæg som køletårne, vandbehandling 

og kedler.  

 

Biogen Idec har i august 2011 søgt om spildevandstilladelse for afledning af processpildevand 

til Hillerød kommunes rensningsanlæg (tilslutnings tilladelse) efter miljøbeskyttelseslovens § 

28, stk. 3.  

 

Virksomheden ligger i separatkloakeret område. Virksomhedens årlige vandforbrug er ca. 

300.000 m3. 

 

 

 

Der genereres processpildevand fra følgende områder:   

 Opformering, hvor biologisk materiale udledes ved høst fra bioreaktorer 

 Oprensning, hvor bufferopløsninger med salte, syrer og baser, anvendes 

 Rengøringsvand med kemikalier (CIP med syrer og baser) 

 Rejekt (spildstrømme) fra vandbehandlingsanlæg og kedler med diverse salte 

 Udledning fra køletårne med vandbehandlingsmidler (biocider mv) 

Spildevand fra celledyrkning i bioreaktorerne og tilknyttede processer indeholder genetisk 

modificeret cellemateriale, hvorfor alt spildevand fra disse procestrin ledes til inaktivering før 

det samles med de øvrige spildevandsstrømme. Inaktivering foregår med varmebehandling. 
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Hovedparten af spildevandsmængden, 80-90% af spildevandet stammer fra CIP rengøring af 

udstyr (CIP= Cleaning In Place). CIP-væsken består af svage koncentration af natronlud og 

citronsyre. 

 

Flow, m
3
 210.000 

BI5, mg/l 182.000 

Total N, mg/l 23.000 

Total P, mg/l 10.500 

Tabel  8: Årlig mængde og sammensætning af spildevandet 
 

Koncentrationer af de enkelte parametre i spildevandet er beskrevet i Tabel 9. 

 

Værdier som 

gennemsnit 

6 Bioreaktorer 

 

Grænseværdier 

(MST vejledn) 

Flow, m3 600 - 

pH 6,5 – 9 6,5 – 9 

BI5 870 mg/l - 

Total N, mg/l 85 - 

Total P, mg/l 45 - 

Sulfat, mg/l 120 <  500 mg/l * 

Klorid, mg/l 800 <  1000 mg/l* 

Suspenderet stof, mg/l 50 <   300 mg/l 

Bundfældeligt stof <   50 mg/l <   50 mg/l 

** Klorid og sulfat grænseværdier gælder udledning af længere tids varighed. 

Tabel 9: Forventede koncentrationer i spildevandet samt vejledende grænseværdier.  

 

27) Afledning til kloak eller udledning direkte til vandløb, søer eller havet eller andet 

Processpildevand og sanitært spildevand udledes til offentlig kloak jf. punkt 26. 

 

Tag- og overfladevand udledes til regnvandsbassin via olieudskiller jf. godkendelse fra 

Hillerød Kommune. 

 

28) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der 

indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. 

Ikke relevant. 

 

29) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover 

til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår 

af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse. 

Ikke relevant. 

 

Støj 

30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder 

På Biogen Idecs site i Hillerød fremkommer der støj fra en række kilder og aktiviteter, hvoraf 

de væsentligste er: 

 

 Interne transportveje og parkeringsarealer 
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 Udendørs anlæg, som køletårne  

 Ventilationsafkast og andre kilder 

 

Placering af støjkilder fremgår af bilag 6. 

 

Intern transport 

Der er adgang til Biogen Idec fra øst via Trollesmindealle og fra syd via Peder Oxes Allé. 

Begge adgangsveje anvendes til personaletransport, mens varetransport foregår via Peder 

Oxes Allé. 

 

Da produktionen vil køre i døgndrift, vil der forekomme støj fra de interne adgangsveje 

døgnet rundt. Persontransport til og fra virksomheden vil dog være størst i dagtimerne, hvor 

også administrationen er i drift. Persontransport i aften- og nattetimerne – sker primært i 

forbindelse med holdskifte. 

 

Varetransport omfatter primært kørsel til og fra pakkeriet og lageret med også leverancer til 

kantinen, lastbiler til teknikgård og renovation. Varetransport vil fortrinsvis ske i dagtimerne 

kl. 7-18 og vil være i størrelsesordenen ca. 46 lastbiltransporter pr. døgn. 

 

Køletårne og skorstene 

Der er 4 køletårne og 2 skorstene fra kedler, som medfører støjbelastning til omgivelserne. 

Køletårnene er placeret umiddelbart vest for Utility. Skorstenene er placeret umiddelbart syd 

for boilerrummet ved Utility og har en højde på 28 m over terræn. 

 

Støjemissionen fra køletårne og skorstene har en stationær karakter og vil være i drift 24 

timer i døgnet.  

 

Afkast og andre støjkilder 

Der er etableret ventilations- og udsugningsanlæg i alle bygninger. I forbindelse hermed 

findes en lang række luftindtag og afkast, som er placeret på taget af de respektive 

bygninger. Der er ca. 120 registrerede støjkilder. Støjemissionen har en stationær karakter 

og vil som udgangspunkt være i døgndrift.  

 

Herudover findes et mindre antal støjkilder, herunder papkomprimatorer samt facadestøj ved 

kompressorrum og hejseporte. Kompressorer kan være i drift 24 timer i døgnet, mens 

papkomprimatorer og hejseporte primært anvendes i dagstimerne. 

 

Der forekommer ingen aktiviteter på virksomheden, der vurderes at medføre vibrationer, og 

der forventes således ikke problemer med overholdelse af Miljøstyrelsens anbefalede 

grænseværdier for vibrationer.  

 

31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

I projekteringsfasen er placering af bygninger, adgangsveje, varegårde og støjende 

aktiviteter placeret under hensyn til mindskning af støjbelastningen til omgivelserne.  

 

Luftafkast er specificeret med kildestyrker og køletårnene er forsynet med lyddæmpning i 

form af akustiske baflere. 
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32) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført 

som "Miljømåling - ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. 

Der er udført støjberegninger på fabrikken i Hillerød i 2008. Beregningerne er dokumenteret i 

støjrapport fra Alectia, og resultater er opsummeret i det følgende /1/. 

 

Støjberegningerne er gennemført ved brug af computerprogrammet SoundPLAN version 6.4, 

og er sket i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993.  

 

Støjberegningen dækker 9 udvalgte referencepunkter i naboområderne, BP-01 til BP-09. 

Referencepunkter og støjudbredelseskort ses i bilag 6. 

 

I Tabel 10 ses støjberegningspunkter, omgivende rammeområder og støjgrænser i gældende 

miljøgodkendelse, jf. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for den pågældende 

arealanvendelse samt resultat af støjberegninger.  

 

Støjbereg-

ningspunkt 

Rammeområde/ arealanvendelse Støjgrænser i 

dB(A)* 
Dag/aften/nat 

Beregnet 

støjbelastning i 
dB(A) 

Dag/aften/nat 

BP-01 8F2 – Kolonihaver Rønnekrogen 45/40/35 37/28/30 

BP-02  8F1 – Kolonihaver Tirsdagsvænget  45/40/35 34/28/29 

BP-03 8D1 – Erhvervsområde Handelsskolen 55/45/40 36/32/34 

BP-04 8F1 – Kolonihaver ved Tirsdagsskoven 45/40/35 35/29/30 

BP-05 8B1 – Boliger Trollesmindevænget 45/40/35 28/24/27 

BP-06 8E3 – Erhvervsområde Biotec Syd 60/60/60 32/25/30 

BP-07  8D2 – Erhvervsområde Hillerød Rådhus 55/45/40 33/28/31 

BP-08 Det åbne land 60/60/60 55/48/49 

BP-09 8D2 – Erhvervsområde Hillerød Rådhus 55/45/40 35/30/34 

Tabel 10: Oversigt over støjberegningspunkter og omgivende rammeområder, vejledende 

støjgrænser og beregnet støjbelastning /1/. 
*Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs, jf. 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
 
 

Som det fremgår af Tabel 10 overholdes de vejledende støjgrænser i alle målepunkter. De 

beregnede værdier ligger mindst 5 dB(A) under de vejledende støjgrænser. I alle tilfælde er 

det den interne trafik på virksomheden, som udgør den mest dominerende støjkilde med 

undtagelse af målepunkt BP-08, hvor det er køletårnene og skorstene fra Utility, der er 

dominerede i aften og natteperioderne. 
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Affald 

33) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt 

affald. For farligt affald angives EAK-koderne. 

I nedenstående Tabel 11 er angivet de forventede årlige affaldstyper og mængder, når 

virksomheden er i fuld produktion. 

 

Tabel 11 viser de forventede affaldsfraktioner, årlige mængder og bortskaffelsesmåder. 

For farligt affald er EAK-koder vist med fed skrift.  

 

Affaldsfraktion EAK-kode Forventet 

årlig mængde 

Maksimalt 

oplag 

Bortskaffelse 

Papir (+ fortroligt) 20 01 01 5 t 3 m3 Genanvendelse 

Pap  20 01 01 50 t 40 m3 Genanvendelse 

PE-Plast 15 01 02 30 t 40 m3 Genanvendelse 

Anden plast 15 01 02 14 t 20 m3 Genanvendelse 

Jern og metal 15 01 04 5 t 10 m3 Genanvendelse 

Træpaller 15 01 03 4 t 1,5 t Genanvendelse 

Madaffald - 20 t 600 l Genanvendelse 

Elektronikaffald 16 02 14 500 kg 500 kg Genanvendelse 

Lysstofrør 20 01 21 50 kg 50 kg Specialbehandling 

Glasaffald 15 01 07 500 kg 200 kg Genanvendelse 

Have/parkaffald 20 02 01 500 kg 100 kg Kompostering 

Batterier 16 06 05 150 kg 50 kg Genanvendelse 

Brandbart affald 20 03 01 70 t 20 m3 Forbrænding 

Dagrenovation 20 03 01 3 t 2 m3 Forbrænding 

Klinisk risiko + 
medicinaffald 

- 20 t 5 m3 Forbrænding 

Spildolie 13 02 05 1 t 1 t Specialbehandling 

Org. opløsningsmiddel 07 05 04 3 t 1 t Specialbehandling 

Tabel 11.  Oversigt over affaldsfraktioner, årlige mængder og maksimalt oplag på virksomheden, 

bortskaffelsesform og modtageanlæg. For farligt affald er EAK-koder angivet med fed. 

Herudover vil der lejlighedsvis forekomme byggeaffald fra ombygninger. 

 

34) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i 

virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på 

virksomheden. 

Alt affald, der genereres på virksomheden sorteres ved kilden i de forskellige 

affaldsfraktioner, der fremgår af Tabel 11. Herfra transporteres affaldet til de udendørs 

beliggende affaldspladser/containere.  

 

Der findes i alt 4 affaldspladser, se Tabel 12. 

 

Affaldsplads Beskrivelse 

Bygn. 50, Pakkeri 
Papir og forskellige plastfraktioner fra pakkeriet. Pap i 

komprimator 

Bygn. 47, Utility; den 

centrale affaldsplads  

Containere for jern, træ, PE-folie, hård plast, småt 

brændbart, farligt affald (aflåst), batterier, lysstofrør, 

elektronik skrot, glas 

Bygn. 52: Kantine Madaffald (kølet), dagrenovation, glas/porcelæn 

Gartnerplads  Container til haveaffald 

Tabel 12.  Beskrivelse af affaldspladser. 
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35) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og 

bortskaffelse. 

I Tabel 13 er det angivet, hvor stor en andel af affaldet der bortskaffelse til hhv. 

genanvendelse, forbrænding og deponi. Farligt affald, der bortskaffes til specialbehandling 

hos Kommunekemi er angivet særskilt.  

 

Total affaldsmængde Mængde  Andel  

Genanvendelse 129 t 57 % 

Forbrænding 83 t 41 % 

Deponi 0 t - 

Farligt affald 4 t 2 % 

Tabel 13.  Oversigt over andelen af affaldsmængder der bortskaffes hhv. til genanvendelse, 

forbrænding og deponi og specialbehandling (farligt affald). 

 

Jord og grundvand 

36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand 

Grundvandsforhold 

Biogen Idecs areal er i Regionplan 2005 for det tidligere Frederiksborg Amt udlagt som et 

område med særlige drikkevandsinteresser. Retningslinjer i Regionplan 2005 for anvendelse 

og beskyttelse af grundvandsressourcen, samt retningslinjer for indvinding af overfladevand 

fastholdes indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. 

Biogen Idec ligger inden for indvindingsområdet for Æbelholt Kildevands. Kildepladsen er en 

regional vandforsyning under Københavns Energi, og den ligger 3,7 km fra fabrikken. Hillerød 

Kommune har en kildeplads på Frederiksgade, som ligger 875 m øst for fabrikken, men på 

den anden side af et lokalt vandskel. Det primære magasin er karakteriseret som mindst 

sårbart i dette område. 

Fabrikken ligger i et område med stor variation med hensyn til jordtypefordeling, herunder 

smeltevandssand, muld, sand, ler/silt, moræneler, tørv og tørvedynd. Terrænet hvor 

fabrikken ligger er omkring kote 30. Det primære kalkmagasin har vandspejl omkring kote 

15 og det nedre sekundære magasin har vandspejl omkring kote 30. Der vurderes at være 

ringe eller ingen direkte kontakt mellem de to magasiner. Strømningsretningen i det primære 

magasin er mod vest. 

Oplag og håndtering af kemikalier og farligt affald 

Generelt foregår oplag af kemikalier mv. inde i bygninger i lukkede skabe eller oplagsrum 

uden gulvafløb eller på spildbakker eller tilsvarende.  

 

Udendørs tanke er placeret i tankgårde. Håndtering af kemialier f.eks ved modtagelse sker 

på tæt befæstet areal med mulighed for opsamling i Spill Collection systemet. 

 

45 m3 tank til glykol til køleanlægget er placeret i tankgård med volumen, der kan rumme 

tankens indhold. 

 

Farligt affald i miljøcontainer/skur 

Farligt affald opbevares i dag i en lukket og aflåst miljøcontainer med tæt bund og 

opsamlingssump. Containeren er placeret i gården ved CIP rummet på befæstet areal. 
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Der etableres et nyt aflåst skur til opbevaring af farligt affald til erstatning for den 

nuværende container. I forlængelse af dette etableres et adskilt rum til opbevaring af 

spildolie samt et overdækket areal til minicontainere til affald. 

Skuret vil blive indrettet udendørs på arealet foran CIP rummet, hvor kemikaliecontaineren i 

dag er placeret, og med ca. samme størrelse, se bilag 4. Der etableres tæt bund i begge rum 

eller opsamlingskar med mulighed for opsamling af spild på min. 1.000 l, svarende til største 

oplagsenhed. 

 

Arealet foran de to rum, hvor der vil blive håndteret farligt affald udføres med en tæt 

betonplade, der kan tåle olie, syre, base og organiske opløsningsmidler. Arealet er tilsluttet 

Spill Collection system, som kan aktiveres i tilfælde af spild. Ved afhentning af farligt affald 

er der altid personale fra Biogen Idec til stede.  

 

Nedgravede rørledninger og pumpesumpe 

Processpildevand føres i nedgravede rørledninger frem til pumpesumpe hvorfra det pumpes 

over jorden til neutraliseringsanlægget. Rørene ligger under gulv i bygningerne LSM, 

Warehouse og Utility. Afløbssystemet er et trykløst gravitationssystem 

  

Rørledninger er glasfiberarmerede plastrør (epoxy) og formstykker er sammenføjet med 

tætte samlinger ved limning med epoxylim.. Der er etableret inspektionsbrønde til tv-

inspektion og tæthedsprøvnings af afløbssystemet.  

Placering ses i kloakplan i bilag 7. 

 

Underjordiske tanke 

Spildevand pumpes fra underjordisk ståltank i LSM-bygningen, og i Warehouse og Utility via 

pumpesumpe udført i epoxybelagt beton. 

 

Oplag af brandfarlige væsker 

I Warehouse findes et oplagsrum til brandfarlige væsker, der er godkendt til oplag af 3.000 

oplagsenheder af brandfarlige væsker. Lagerrummet er indrettet med mulighed for 

opsamling af evt. spild via rist/acodræn foran porten, hvorfra det ledes til nedgravet tank 

udenfor bygningen. Tanken (Flammable Collection Tank) kan rumme 1.000 l og er forsynet 

med niveaualarm koblet til virksomhedens overvågningssystem. Tanken er fremstillet af 

plastmateriale (vinylester), der er egnet til opbevaring af opløsningsmidler i kortere tid. Der 

vil kun stå væske i tanken i kortere tidsrum, idet spild vil blive bortskaffet omgående. Tanken 

er godkendt af Hillerød Kommune den 30. juni 2008. 

 

Tanke 

Placering af tanke ses i bilag 8. 

    

I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder 

vedrørende risikoforholdene. 

 

 Virksomheden har et miljøledelsessystem og egenkontrolvilkår i miljøgodkendelsen 

koordineres hermed. 
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J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

38) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller 

uheld. 

Der forventes ingen særlige emissioner.  

 

39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld. 

Der bliver taget en række forholdsregler for at minimere risikoen for driftsforstyrrelser og 

uheld, der kan medføre forøget forurening af omgivelserne.   

 

Produktion af lægemidler foregår under overholdelse af GMP-regler (Good Manufacturing 

Practice) - hvilket betyder krav til måden at producere på - primært for den del af anlægget 

som har betydning for produktets kvalitet. GMP omfatter krav til anlæggets drift og til 

træning og uddannelse af personalet, til vedligeholdelse af udstyr samt specifikke krav til 

dokumentation. 

 

Inden start af produktionen valideres produktionsanlægget. Ved valideringen sikres det, at 

anlæggene er installeret og fungerer efter hensigten. Ved efterfølgende ændringer 

kontrolleres og vurderes hver ændring i anlægget nøje med hensyn til, om de påvirker den 

validerede tilstand. 

 

Der er udarbejdet en række instruktioner til personalet. Medarbejderne skal være trænet og 

uddannet for at opnå kompetence til at udføre operationer i anlægget. 

 

Der findes vedligeholdelsesprogrammer for anlægget. De forskellige reguleringer og 

instrumenter bliver kalibreret efter fastlagt program. Hermed sikres, at de foretagne 

målinger i anlægget er korrekte. 

 

Der er etableret elektronisk overvågning af produktionen, og i tilfælde af fejlfunktioner og 

uheld udløses alarmer. 

 

Alle tanke er forsynet med niveaualarm, hvilket giver mulighed for at sikre at der ikke sker 

overløb.  

  

Kloakafløb i lokaler, hvor der foregår processer med cellemateriale, ledes til 

inaktiveringsanlæg. 

 

Alle tankanlæg og andet udstyr bliver kontrolleret periodisk efter en fast plan. Der bliver ført 

journal over eftersyn.  

 

Det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at driftsforstyrrelser og uheld vil kunne medføre 

væsentligt forøget forurening i omgivelserne. 

 

 

40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker 

og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld. 
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Der forventes ingen driftsforstyrrelser, som kan påvirke mennesker og miljø væsentligt.  

 

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør. 

41) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening 

i forbindelse med virksomhedens ophør. 

Virksomheden er etableret for permanent drift.  

I tilfælde af ophør bortskaffes råvarer og affald inkl. farligt affald. 

 

L. Ikke-teknisk resume 

42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume. 

Biogen Idec er etableret i erhvervsområdet Trollesminde Erhvervspark i Hillerød. Denne 

ansøgning omhandler revurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden. 

 

Produktionsanlægget fremstiller lægemidler ud fra bioteknologiske processer. Der anvendes 

primært medier og salte samt syrer og baser til produktionen. Processerne foregår i lukkede 

systemer i dyrkningstanke i vandige miljøer, ved almindelig temperatur og lavt tryk.  

 

Emissioner til luft samt det eksterne støjbidrag overholder gældende grænseværdierne. 

  

Til produktionen er der installeret dampkedler og kølesystemer, hvilket er de væsentligste 

energiforbrugere. Virksomhedens vandforbrug er ca. 300.000 m3 pr. år. Der udledes ca. 

220.000 m3/år til Hillerød Rensningsanlæg efter neutralisering.  

 

Virksomheden pakker lægemidler i Pakkeriet. Den væsentligste påvirkning herfra er affald, 

som sorteres i flere fraktioner med henblik på genanvendelse. 

 

Fabrikken er i drift hele døgnet, 7 dage om ugen. 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:4.000 

Angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne  
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser  

 

Rammeområder som angivet i Hillerøds Kommuneplan 2013 

 

  



© Miljøministeriet, © Geodatastyrelsen

Målforhold 1:9070
Dato 8/11-2013

Signaturforklaring
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Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 

 

Miljøgodkendelse af 18. december 2001, med senere ændringer som stadfæstet i Miljøstyrelsens 

afgørelse af 9. maj 2003  

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

Indretning og drift 

1   X Slettet, da vilkåret ikke længere er relevant 

2  I1   

3   X Slettet, da vilkåret er forældet 

4   X Slettet, da vilkåret er forældet 

5   X  Slettet, da vilkåret ikke længere er relevant, da der 

ikke er afkast til det fri fra produktionen 

6   X Slettet, da vilkåret ikke længere er relevant, da der 

ikke er afkast til det fri fra produktionen 

7   X Slettet, da vilkåret ikke længere er relevant, da der 

ikke er afkast til det fri fra produktionen 

8  B2  Videreføres med redaktionelle ændringer 

9   X Afkast er indrettet 

10  B3  Ét samlet vilkår for etablering af nye afkast 

11  B3  Ét samlet vilkår for etablering af nye afkast 

12   X Slettet, da vilkåret ikke længere er relevant 

16  B6  Vilkåret ændret til at omfatte arbejde med 

substitution af særligt skadelige og betænkelige 

stoffer 

17  I5 og I7  Vilkåret opdateret 

18  I2 og I6  Vilkår om olieudskiller bortfalder, d kommunen er 

myndighed ift. udledning af spildevand 

Lugt 
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

19   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

20   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

Luftforurening 

22   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

23   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

24 C1    

25   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

26 C2    

Støj 

28 F1   Opdateret i fht. gældende planer for området 

Affald 

29 G1    

Spildevand og overfladevand 

30   X Slettet, da myndighedsansvar ligger i Hillerød 

Kommune 

Kontrol 

31 I6    

32 I7    

33   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

34   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

35   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

36 C3    

37   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

38 F2    
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

39   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 

Indberetning 

40  K1-K4  Vilkåret er opdateret 

42   X Slettet, da vilkåret ikke længere relevant 
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Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 

 

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed af 20. december 2012 

Miljøstyrelsens luftvejledning, Vejl. nr. 2, 2001 

Miljøstyrelsens lugtvejledning, Vejl. Nr. 4, 1985 

Bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges 

organiske opløsningsmidler med senere ændringer 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2010, ’Listen over uønskede stoffer’ 

Miljøstyrelsens B-værdivejledning nr. 2/2002 

Miljøprojekt Nr. 1252, 2008. Supplement til B-værdivejledningen 2008 

Europa-Kommissionen, Referencedokument om bedste tilgængelige teknik ved spildevands- og 

luftrensnings og dertil hørende styringssystemer. Februar 2003. 

Vejledning nr. 5 om ekstern støj fra virksomheder, 1984, kaldet ”støjvejledningen” 

Vejledning nr. 6 om måling af ekstern støj fra virksomheder, 1984 

Vejledning nr. 5 om beregning af ekstern støj fra virksomheder, 1993 

Supplement nr. 3 til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, 1996 

Vejledning nr. 3 om ekstern støj i byomdannelsesområder, 2003 

Bekendtgørelsen om affald nr. 1309 af 18. december 2012 

Bekendtgørelsen om affald nr. 1309 af 18. december 2012 

Olietankbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, 

etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere ændringer 

Risikobekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer. 
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Bilag F: Liste over sagens akter 

 

1. Revideret ansøgningsmateriale om miljøgodkendelse; Biogen Idec, mail af 3. oktober 2012 

2. Vilkårsoversigt – tilsynsskema, J.nr. MST-1272-00675 

3. Mail: ”Nye råvarer på Biogen” mail af 21. september 2012 

4. Mail: ”BIIB supplerende oplysninger” af 5. september 2013 

5. Mail: ”Re: BIIB supplerende oplysninger” af 12. september 2013 

6. Yderligere supplerende oplysninger ”BIIB supplerende oplysninger” af 12. september 2013 

7. Godkendelse af produktionsanlæg samt en genetisk modificeret cellelinie til fremstilling af 

Natalizumab på Biogen Idec Manufacturing ApS i Hillerød af 6. december 2011 

8. Tilslutningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til Biogen Idec, Biogen Idec Alle 1, 3400 

Hillerød. Hillerød Kommune af 13. januar 2012 

9. Hillerød Kommuneplan 2013 

10. Biogen, Regionplantillæg nr. 2 til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen. Retningslinier 

og VVM-redegørelse. HUR december 2001 

11. Hillerød Kommune. Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 27. juni 2012 

12. Kommentarer til Revurdering af miljøgodkendelse – Varsel af påbud 29. november 2013. 

Mail af 12. december 2013. 
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