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1 Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på 
land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og pri-
vate anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse 
nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må an-
tages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt 
VVM-redegørelse. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig 
debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbej-
de. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og 
forslag om alternativer. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virknin-
ger på  

• mennesker, fauna og flora  

• jordbund, vand, luft, klima og landskab  

• materielle goder og kulturarv, og  

• samspillet mellem disse faktorer 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets 
gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommunepla-
nen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommu-
nalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder 
bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgiv-
ning som i dette tilfælde. 

VVM på virksomheden 

I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille aktive stoffer til 
Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig 
produktion af lægemidler med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved VVM 
pligtig i henhold til:  

• VVM bekendtgørelsens (1510 af 15/12/2010) bilag 1, pkt. 6 ”Integrerede kemiske 
anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk om-
dannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til 
fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk 
proces”. 

Miljøstyrelsen har besluttet at sende dette forslag til kommuneplantillæg med VVM rede-
gørelse samt et forslag til miljøgodkendelse i offentlig høring fra 6. november 2013  og 
frem til den  8. januar 2014 
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Indsigelser og bemærkninger sendes til: 
Miljøstyrelsen Virksomheder 
Strandgade 29 
1401 København K 
Telefon 72 54 40 00 
e-mail mst@mst.dk 
Att.: Iris Haastrup/J.nr. MST-1274-00058 

Læsevejledning 

Denne publikation er opbygget som tre dele. 
 
Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del gen-
nemgår forslag til kommuneplantillæg til Gladsaxe Kommuneplan  2013. Forslaget til 
kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. 
 
Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. 
Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  
 
Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 
 
Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med CMC 
Biologics A/S og  Gladsaxe  Kommune. 
 
Del 3 er udarbejdet af CMC Biologics A/S som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen 
som VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i hen-
hold til planlovens § 57a kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de 
undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når 
bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at 
bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, 
som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVM-
myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring for-
slaget til kommuneplantillæg med VVM.  
  
Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der of-
fentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. 
 

Indkaldelse af ideer og forslag 
Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen.  

Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af 
VVM-redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivnin-
gens krav til planlægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle rele-
vante og nødvendige problemstillinger bliver behandlet.  
Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg. Offentliggørelsen 
sluttede den  20. maj 2013.   
 

Den videre proces 
Når den offentlige høring af dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er 
afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen.  

Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en sammen-
fatning af de indkomne indsigelser og bemærkninger og et udkast til afgørelse med be-
grundelse for afgørelsen. Den sammenfattende redegørelse sendes i høring i Gladsaxe 
Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen, om et endeligt kommuneplantillæg skal 
udstedes. 
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2 Lokalisering og planforhold 

CMC Biologics A/S er beliggende i Gladsaxe erhvervskvarter, og området er omfattet af 
Gladsaxe Kommunes lokalplan nr. 125, der er vedtaget den 10. maj 2000 med senere 
tillæg. Lokalplanen har til formål at sikre at området anvendes til erhvervsformål, kontor 
og servicevirksomhed. Nybyggeri kan bl.a. anvendes til laboratorier og højteknologisk 
produktion. 

2.1 Projektet og virksomheden  

CMC Biologics A/S er en CMO virksomhed (Contract Manufacturing Organization), der 
beskæftiger sig med forskning og udvikling af lægemidler på kontraktbasis for kunder, 
som typisk er forskningsbaserede medicinalfirmaer.  
 
CMC Biologics A/S er grundlagt i 2001 og fabrikken, som VVM redegørelsen vedrører, og 
som også er virksomhedens domicil i Danmark, blev bygget 2002-2004 og taget i brug i 
2004. Typiske produkter, som CMC Biologics A/S fremstiller, er forskellige former for 
proteiner – for eksempel:  

• Monoklonale Antistoffer eller afledte former af disse 

• Koagulerings faktorer: 

• Hormoner eller enzymer: 

Ramme for nuværende og fremtidige produktioner. 
Som leverandør af serviceydelser vil udviklingen i CMC Biologics A/S være påvirket af, 
hvilken succes især de kommende kommercielle produkter opnår hos virksomhedens 
kunder. Desuden vil tilgangen af nye udviklingsprojekter være særdeles påvirket af den 
globale situation på finansmarkederne, da disse projekter overvejende er finansieret af 
venture kapital. I tabel 1 skitseres en 20 årig fremtidsplan med de maksimale rammer, 
som virksomheden har vurderet ud fra de forudsætninger og forventninger, der i dag er til 
udviklingen. Disse skøn er selvsagt behæftet med en del usikkerhed. 
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Tabel 1. 20 års fremtidsplan. 

  Skønnet fremtidsplan 

  2013 2014-2019 (MTB) 2020-2034 (VVM) 

Produktion Kontraktbaserede aktivi-
teter indenfor fremstil-
ling af lægemidler til  

• Forskning og 
udvikling 100% 

 

 Kontraktbaserede aktiviteter 
indenfor fremstilling af læ-
gemidler til  

• Forskning og udvik-
ling 50 % 

• Kommerciel produk-
tion 50 %, 

Kontraktbaserede aktivi-
teter indenfor fremstil-
ling af lægemidler til  

• Forskning og 
udvikling < 1/3  

• Kommerciel 
produktion >2/3 

Process og anlæg Fermentering af mikro-
organismer –og mam-
mal celledyrkning med 
efterfølgende oprens-
ning.  

Tilsvarende processer, som 
de ser ud i dag. Inden for 
disse rammer vil der kunne 
forekomme udskiftning af 
procesudstyr og ændringer 
mht. det indvendige layout 
samt hvilke processer, der 
gennemføres i de enkelte rum 
for således at tilpasse kapaci-
teten til kundeprojekterne. 
Dette kunne f.eks. være in-
stallation af ekstra bioreakto-
rer, for at optimere udnyttel-
sen af den nuværende facilitet 
med tilhørende forsyningssy-
stemer. 

Procesoptimering og 
kapacitets tilpasning i 
forbindelse med rutine 
produktion af flere suc-
cesfulde kommercielle 
produkter med en stor 
del (>2/3) af virksomhe-
dens kapacitet. Anven-
delse af engangsudstyr i 
stigende grad og eventu-
elt erstatning af noget 
ståludstyr. Herunder 
eventuelt erstatning af 
mikrobiel linje med ny 
mamma celledyrknings 
linje alt efter hvordan 
forretningen udvikler 
sig. 

 

Produkter  10 - 15 projekter.  

1-200 mg til 1-2 kg aktivt stof 
pr. batch.  

20-50 batche pr. år 

8 - 15 projekter.  

1-200 mg til 2-4 kg ak-
tivt stof pr. batch.  

20-70 batche pr. år. 

Forbrug  Forbrug er stort set tilsvaren-
de i dag. (Evt. 20 % stigning i 
forbrug af forsyninger kun 
såfremt kapacitetsudnyttel-
sen øges) 

Generelt maksimal for-
øgelse med 75-100 % 

Miljøpåvirkninger  Miljøpåvirkninger tilsvarende 
i dag. (Forøgelsen ventes at 
blive på max 20 % + primært 
spildevand og affald)  

Tilsvarende eller mindre 
forøgelse af især spilde-
vand og affald. 

Bygningsrammer  Eksisterende + leje af ekster-
ne kontorfaciliteter 

Eksisterende + leje af 
eksterne kontorfacilite-
ter 

Medarbejdere 180 200-300 250-300 

Drift 2-3 hold skift en lille del 
af tiden 

2-3 holdskift en del af tiden 3 holdskift en stor del af 
tiden 
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Produktionskapacitet 
I tabel 2 er vist de vurderede maksimale rammer for produktionskapaciteten sammen-
holdt med 2010-2012. De maksimale rammer er baseret på en procesoptimeret produkti-
on af flere kommercielle produkter, hvor denne del svarer til mere end 2/3 af virksomhe-
dens kapacitet.  

  2012 

 

2011 

 

2010 

 

Produktionskapacitet 
Maksimale rammer  

 

Batche 

 

14  28  20 20-70  

Projekter 

 

 8  8  9 8-15 

Aktivt stof 

 

1-200 mg til 2-4 kg aktivt stof pr. batch og mindre end 20 kg/år 

Færdigt produkt 

 

10-1000 kg per batch 

Tabel 2: Produktionskapacitet sammenholdt med produktionstal i 2012-2010.   

Anlægsarbejder 
Overgang til kommerciel produktion kan ske ved at anvende de samme anlæg. Anlægget 
er udviklet og designet, så det uden videre vil kunne anvendes hertil. Det kræver derfor 
ingen bygnings- eller procesmæssige ændringer. 

2.2 Procesbeskrivelse 

Det eksisterende anlæg består af fire proces linjer; en til mikrobielle processer og tre til 
mammale processer. Proceslinjerne er baseret på fermenteringer i størrelser mellem 100 
liter og 2000 liter kulturvolumen. Den mammale del adskiller sig typisk fra den mikrobi-
elle del ved at mængderne er mindre og produkterne er mere følsomme overfor eksem-
pelvis pH, temperatur og organiske solventer.  

Fremstillingen af lægemidler/aktive stoffer foregår på basis af gen modificerede organis-
mer, GMO klasse 1 og ikke-genmodificerede organismer, biologiske agenser, på BioSafety 
Level (BSL) 1.  

Faciliteten er indrettet i henhold til de respektive myndigheders krav om indeslutning, 
således at der ikke er risiko for, at organismer kommer ud i det omgivende miljø. Både de 
anvendte organismer og de eksisterende anlæg er godkendt af Arbejdstilsynet. Derudover 
er organismer og anlæg, der anvendes til storskalaforsøg, hvor GMO indgår, også god-
kendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet skal ligeledes godkende kom-
merciel anvendelse af GMO for alle særskilte projekter, der medfører kommerciel produk-
tion. 

De typer af organismer, CMC Biologics A/S anvender i fremstillingsprocesserne, tilhører 
de laveste risikoklasser (GMO klasse 1 og BSL 1) og beskrives af Arbejdstilsynet og Miljø-
styrelsen som følgende:    

”For at GMO'en kan blive en klasse 1 organisme, skal følgende være opfyldt:  



 

side 9 af 14 

 

• Ingen af de anvendte organismer må forventes at kunne fremkalde sygdomme 
hos mennesker, dyr eller planter.  

• Det overførte genetiske materiale kan ikke give værtsorganismen en fænotype, så 
den bliver sygdomsfremkaldende.  

• Den endelige GMO må forventes ikke at kunne fremkalde sygdomme hos menne-
sker, dyr eller planter eller at få miljøskadelige virkninger.” 

 
Vurdering 
GMO og Biologiske agenser, der anvendes i produktionen, er i laveste klasse (GMO klasse 
1/BSL 1) og faciliteten er indrettes således at udslip til det omgivende miljø undgås, Miljø-
styrelsen vurderer derfor ikke, at der er  væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med 
anvendelse af GMO og Biologiske agenser.  

2.3 Råvareforbrug 

Den største del af de råvarer og hjælpestoffer der anvendes til produktion er forskellige 
medier og vækstmedier samt syre/base. Derudover anvendes forskellige kemikalier, salte, 
gasser, vitamin- og spormetalopløsninger samt ethanol til sterilisering/desinfektion og 
plastvarer i form af engangsudstyr. Som følge af variationen i produktionsprocesser og 
projekter vil både virksomhedens råvareforbrug og typer af råvarer variere fra år til år. 
Generelt vil der ske en stigning i forbruget som beskrevet i tabel 1. Den største procentvise 
stigning vil ske indenfor plastposer, forskellige medier og næringsstoffer som følge af en 
stigning i anvendelse af engangsudstyr. Det betyder et tilsvarende mindre forbrug af 
vand, energi og syre/base i forbindelse med CIP (cleaning in place-rengøring på stedet af 
fastmonteret procesudstyr) m.v. 

Virksomheden udfører forsøgsproduktion og kommerciel produktion på kontrakt af læ-
gemidler til klinisk afprøvning på vegne af eksterne lægemiddelproducenter. Muligheden 
for at substituere hjælpestoffer og kemikalier er derfor begrænset. Virksomheden anven-
der 7 stoffer, der optræder på LOUS, Listen over uønskede stoffer.  

Vurdering 
Der anvendes en række stoffer i små mængder, der er på EU's liste over harmoniserede 
klassificeringer. Disse opsamles for en stor del af stofferne særskilt og afskaffes som far-
ligt affald. Der udledes kun stoffer med spildevandet efter godkendelse med kommunen 
jf. virksomhedens spildevandstilladelse. Håndtering af kemikalier sker ligeledes, så spild 
kan undgås. 

Der er ikke oplag af farlige stoffer i mængder, der overskrider tærskelværdierne i Miljø-
ministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006, om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer. 

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger for-
bundet med de anvendte råvare og hjælpestoffer. 
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2.4 Luftforurening 

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter kan give anledning til luftforure-
ning i form af støv, opløsningsmidler, NOx og lugt. Der håndteres kun støvende råvarer i 
mindre mængder. Fx i forbindelse med fremstilling af gæringssubstrater og visse buffere. 
Fra alle procesrum er der etableret absolutfiltre i ventilationsafkastet.   

I laboratorierne anvendes en række opløsningsmidler. Blandt de væsentligste er ethanol, 
methanol og acetonitril . Anvendelse foregår i et lukkede systemer, mængderne er be-
grænsede, og emissionen forventes derfor at være ubetydelig. 

De væsentligste røggasser bliver udledt fra fyringsanlægget, der producerer damp og 
varme til produktionen. Emissioner fra de naturgasfyrede kedelanlæg indeholder primært 
NOx og CO2.  

Brænderne til dampkedlerne skal have en garanteret emissionsværdi for NOx på mindre 
end 65 mg/Nm3, hvilket er grænseværdien for fyringsanlæg samt overholde en B-værdi på 
125 µg/m3, jf. Miljøstyrelsens luftvejledning. 

Skorstenshøjderne på 23,5 meter er fastlagt for at overholde dette krav.  

Vurdering 
Processerne foregår i lukkede anlæg, produktionen er tilrettelagt for at undgå unødig 
emission og desuden er der etableret emissionsbegrænsende filtre på alle væsentlige af-
kast. Emissionerne vurderes derfor som begrænsede og til at ligge langt under gældende 
grænseværdier. Det nuværende og fremtidige VOC forbrug ligger langt under grænsen for 
at være omfattet af VOC bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund at der 
ikke er væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til luft.  

2.5 Støj 

• Trafikstøj 

Virksomhedens andel af trafikken er ca.2 % i både 2013 og i 2034 svarende til ca. 0.1 db af 
den samlede støj fra Vandtårnsvej.   

Vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer derfor at der ikke er væsentlig miljøpåvirkning som følge af virk-
somhedens  trafikstøj.  

• Industristøj 

I forhold til driftssituationen for 2020 forventer virksomheden ingen væsentlige udvidel-
ser i forhold til støj frem til år 2034. Der forventes kun en stigning i personbiltrafikken i 
dagperioden på 30-50 biler. Denne stigning har ingen indflydelse på den eksterne støjbe-
lastning og dermed vil støjbelastningen være som ved støjkortlægningen for 2020. 

Støjbelastningen er beregnet i 10 referencepunkter. I 5 af referencepunkterne er støjbe-
lastningen højere end den vejledende grænseværdi i natperioden, hvilket dog ligger in-
denfor den beregnede usikkerhed (2,1 til 2,5 dB) for disse referencepunkter. Grænsevær-
dien er dermed ikke overskredet. I øvrige referencepunkter er støjbelastningen mindre 
end de vejledende grænseværdier i alle døgnperioder.  

Vurdering  
Miljøstyrelsen vurderer derfor at miljøpåvirkningerne både i forhold til nuværende og 
fremtidig drift er ubetydelige.  
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2.6 Energi  

Virksomhedens energiforbrug forventes at stige i de kommende år som følge af en større 
produktion, Stigningen forventes dog ikke at ske i samme takt pga. en større kapacitets-
udnyttelse af utility anlæg m.v., samt mindre brug af Cleaning in Place (CIP) som følge af 
forbrug af mere engangsudstyr m.v.   

CMC Biologics A/S vil i de kommende år vurdere muligheden for at foretage eventuelle 
energioptimeringer i takt med gennemførelse af procesoptimering og kapacitetstilpasning 
i henhold til 20 årsplanen. I forvejen har virksomheden gennemført energibesparelser ved 
at optimere driftsmønsteret på kedelcentral, således at der kun er en kedel der er i drift ad 
gangen. Den anden kedel står imedens på standby og kobles kun samtidigt ind i spidsbe-
lastningsperioder. Driftstider på CIP anlæg er desuden blevet reduceret med ½-1 time og 
Kill temperatur (kill anlægget) er reduceret fra 150 C til 135 C, tiden er bibeholdt. Derud-
over er der etableret bevægelsessensorer til at tænde og slukke for lokale belysningen i 
store dele af faciliteten. 

Vurdering 
Den samlede virksomheds relative CO2 emission forventes at falde fremover, dels som 
følge af virksomhedens egne tiltag, og dels som følge af en overgang fra fossile brændsler 
til biobrændsel i energisektoren og installation af flere vindmøller  

2.7 Spildevand  

Virksomhedens nuværende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at give væsentlige mil-
jømæssige påvirkninger på baggrund af spildevandsudledning. Processpildevand sendes 
til Renseanlæg Damhusåen, og den fremtidige udledning vurderes at kunne være indenfor 
renseanlæggets kapacitet, da virksomhedens fremtidige udledning vil være indenfor den 
eksisterende tilslutningstilladelse og denne kun udgør 0,6 % af renseanlæggets kapacitet. 
Farlige stoffer (eksisterende), som ikke må udledes med spildevandet samles op og bort-
skaffes i henhold til gældende regler.  

Vurdering 
Det er miljøstyrelsens vurdering at virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter 
ift. spildevands udledninger vurderes at være af underordnet betydning. 

2.8 Affald 

 Affaldsmængderne forventes at stige i takt med den større produktion. Affald fra virk-
somedens eksisterende og fremtidige drift oplagres, sorteres og bortskaffes i henhold til 
gældende  regler. Overgang til kommerciel produktion eksisterende anlæg medfører ingne 
ændringer til affaldshåndtering og opsamling af kemikalieaffald. Virksomheden vil løben-
de arbejde med at reducere mængden affald der skal til forbrænding. Miljøstyrelsen har i 
deres miljøgodkendelse bedt virksomheden om at dokumentere dette. 

Vurdering 
Det er miljøstyrelsens vurdering at affald fra virksomheden s eksisterende og fremtidige 
drift ikke vil påvirke miljøet væsentligt. 
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2.9 Jord og grundvand  

Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg medfører ingen ændringer ift. 
håndtering og oplag af råvarer og affald. 

Det vurderes, at virksomhedens nuværende og fremtidige drift sikrer mod eventuelt spild. 
Eksisterende kendte jordforureninger fra tidligere virksomheders aktiviteter på matriklen 
er allerede fjernet. Der sker ingen forøgelse af befæstelsesgrad. På den baggrund vurderes 
virksomhedens eksisterende og fremtidige drift ikke at påvirke miljøet væsentlig i forhold 
til jord og grundvand.  

Gladsaxe Kommune vurderer ikke virksomheden som en potentielt grundvandstruende 
virksomhed, og det har derfor ikke indflydelse på virksomhedens aktiviteter, at den ligger 
i et område med drikkevandsinteresser. 

Vurdering 
På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen at der ikke sker nogen væsentlig miljøpåvirk-
ning. 

 

2.10 Natura 2000 

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et EF-habitatområde (nr. H123) belig-
gende i en afstand af ca. 5,4 km fra virksomheden. Se figur 1. Furesø er desuden et EF-
fuglebeskyttelsesområde (nr. F109) og ligger ca. 6 km fra virksomheden. Samlet betegnes 
disse som et Natura-2000 område.  

 

Note 
Virksomhedens beliggenhed er markeret med en rød prik. 

Figur 1: Uddrag fra Miljøportalen. Naturbeskyttelse og Natura 2000. 

Natura 2000 området indeholder den øvre del af Mølleådalen med vandløbet Hestetangs 
Å/ Vassingerødløbet, de store søer Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, adskillige 
moser samt løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov, Ryget og Frederiksdal Skov.  

Området er udpeget som habitatområde på grund af en række forskellige naturtyper som 
rigkær, kalkrige og næringsrige søer og vandhuller, hængesæk og andre kærsamfund mv. 
samt en række skovnaturtyper, herunder bl.a. bøgeskov, egeskov, elle og askeskov. Ud-
pegningsgrundlaget i forhold til dyrearter er bl.a. skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, lys 
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skive vandkalv, stor vandsalamander og stor kærguldsmed. Disse er listet på habitatdirek-
tivets bilag IVi. Lys skive vandkalv, stor vandsalamander og stor kærguldsmed er desuden 
fredet. 

I forhold til EF-fuglebeskyttelsesområdet findes fredet rørhøg og plettet rørvagtel, som 
begge er listet på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag Iii.  

Vurdering i henhold til Habitatdirektivet.  
Der skal i henhold til Habitatbekendtgørelsens § 7 foretages en foreløbig vurdering af om 
overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg vil påvirke Natura 2000 områ-
det væsentligtiii. Formålet med den foreløbige vurdering er at vurdere, hvorvidt der er 
behov for en nærmere konsekvensvurdering af projektet. Såfremt den foreløbige vurde-
ring viser, at Natura-2000 området ikke bliver påvirket væsentligt, skal der ikke foretages 
yderligere iv. 

De primære trusler for Natura-2000 området er registreret som værende næringsstofbe-
lastning, tilgroning, fragmentering, udtørring, invasive arter og forstyrrelse v. 

Virksomhedens aktiviteter vil ikke kunne påvirke Natura 2000 området i relation til til-
groning, fragmentering, udtørring, invasive arter og forstyrrelse. I forhold til næringsstof-
belastning vil den teoretisk mulige påvirkning, som virksomheden kunne have på områ-
det, være NOx emission.  

Der er foretaget en OML beregning for virksomhedens immission af NOx i den korteste 
afstand til Natura-2000 området. Beregningen viser at NOx immissionen i denne afstand 
er 0. Derfor vil der ikke ske en påvirkning ind i Natura 2000 området.  

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke sker en påvirkning ind i Natura 2000 områ-
derne.  

                                                             

i Europaparlamentet og rådets direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) 
af 21. maj 1992 

ii Europaparlamentet og rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle af 30. november 2009. 

iii Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter. Miljøministeriet. 16. maj 2007 

iv Vejledning til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. Nr. 408 af 1. maj 2007. Miljøministeriet 

v Natura 2000-plan 2010-2015. Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov. Natura-2000-område nr. H139. 
Habitatområde H123 .Fuglebeskyttelsesområde F109. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1. december 2011 
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