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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. 

 

 

 



 

side 6 af 58 

 

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. 
Miljøsty-relsens 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 plan-lægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle rele-
vante og nødvendige problem-stillinger 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. Indledning og baggrund 

2.1 Indledning 

VVM redegørelsen er udarbejdet sammen med ansøgning om miljøgodkendelse til over-
gang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg.  

I løbet af 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til 
prækliniske og kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til produktion 
af materiale med henblik på kommercielt salg. Anlægget er udviklet og designet, så det 
uden videre vil kunne anvendes hertil. 

Det kræver ingen bygnings- eller procesmæssige ændringer. 

2.2 Godkendelser og VVM 

I forbindelse med etablering af virksomhedens facilitet i Søborg blev der udarbejdet en 
Miljøteknisk vurdering, hvorpå Københavns Amt den 16. maj 2002 traf afgørelse om ”ik-
ke-godkendelsespligtig”. HUR havde forinden, den 10. maj 2002, truffet afgørelse om, at 
der ikke var VVM pligt. Baggrunden for HUR´s afgørelse var, at ”det påtænkte anlæg ikke 
er omfattet af bilag 1, nr. 6, da forskning og storskalaforsøg ikke er fremstilling i industriel 
målestok, som er en forudsætning for at være omfattet af ovenstående bilagspunkt”. 

Virksomheden har senere fået en Spildevandstilladelse, dateret 25. november 2005. 

I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til Prækli-
niske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produkti-
on med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved godkendelses- og VVM 
pligtig i henhold til:  

• godkendelsesbekendtgørelsens (1454 af 20/12/2012) bilag 1, pkt. 4.5. Fremstil-
ling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s). 

• 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”. 

Fremstillingen foregår på basis af genmodificerede organismer, GMO 1 og BSL 1 (de lave-
ste klasser) og aktiviteterne er i dag reguleret som laboratorieaktiviteter og stor-
skalaproduktion, og er godkendt af Arbejdstilsynet efter lov om genteknologi og arbejds-
miljø og klassificeret af Arbejdstilsynet i samarbejde med dengang Skov- og Naturstyrel-
sen (I dag Miljøstyrelsen).  

Udover VVM og ansøgning om miljøgodkendelse skal der sideløbende søges om Miljøsty-
relsens og Arbejdstilsynets godkendelse til kommerciel anvendelse af GMO og efterføl-
gende skal alle projekter, der medfører kommerciel produktion særskilt godkendes hertil 
af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. 

2.3 Fremtidige miljøgodkendelser 

Sammen med VVM redegørelsen er der udarbejdet udkast til miljøgodkendelse. Miljø-
godkendelse af eventuelle fremtidige ændringer, og udvidelser i forhold til denne vil ske 
før konkrete ændringer eventuelt ønskes igangsat.  
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2.4 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.  

Virksomheden er omfattet af rammebestemmelserne for 17.E.5 i den nye kommuneplan 
2013, som er vedtaget i juni 2013. 

17.E.5, Erhvervsparken er en del af Gladsaxe Ringby. Se nedenstående kort. Den generelle 
anvendelse er fortsat erhvervsområde. Anført med specifik anvendelse til Kontor og ser-
viceerhverv og supplerende anvendelse: Erhvervsformål, domicilbyggeri, kontorformål, 
kontorhotel m.v. I overensstemmelse hermed er tillæg (1) til lokalplan 125 en overgangs-
plan, der i takt med at en byomdannelse gennemføres, aflyses og erstattes af mere detalje-
rede lokalplaner. 

 

Figur 1: Oversigtskort fra kommuneplan 2013 med angivelse af 17.E.5 Erhvervsparken 

Helhedsplanen Gladsaxe Ringby, Byrådets vision for Gladsaxe Erhvervskvarter, er indar-
bejdet i Kommuneplan 2013. Visionen er et mangfoldigt erhvervskvarter, hvor der er 
plads både til de store videnstunge virksomheder og de små iværksættere og håndværke-
re. Der er godt 10.100 arbejdspladser i Gladsaxe Erhvervskvarter i 2010. Udnyttes Byrå-
dets visioner fuld ud, vil området kunne rumme omkring 45.000 arbejdspladser engang i 
fremtiden. 

2.5 Kommentarer fra Idé-fasen 

VVM processens første høringsperiode var idé-fasen, hvor Miljøstyrelsen indkaldte idéer 
og forslag til hvad, der skal indgå i VVM redegørelsen. Idéfasen løb fra den 6. maj til den 
20. maj 2013. Der indkom ingen høringssvar i ovennævnte periode. 
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3. CMC Biologics A/S 

3.1 Virksomheden CMC Biologics A/S 

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.  

I starten var virksomheden godkendt til at udvikle proteiner til medicinske forsøg i fase I 
og II. I 2007 blev virksomheden en af de kun ca. fem biofarmaceutiske CMO’er i verden, 
som er i stand til at levere produkter til fase III-forsøg og produktion, hvor der skal opfyl-
des meget strenge krav om renhed og konsistens. Det skete bl.a. gennem køb af en fabrik i 
Seattle i staten Washington, USA.  I 2012 overtog CMC Biologics A/S endvidere driften af 
endnu fabrik i Berkeley i Californien, USA med henblik på at sikre den nødvendige kapa-
citet på længere sigt. 

Virksomheden, som alene tager sig af den fysiske fremstilling af produkterne, er en ”one-
stop-shop”, hvor kunden i princippet kan komme med den genetiske kode for et virksomt 
molekyle og gå ud med et færdigt produkt. For hver ny kunde/produkt, skal der udvikles 
en ny stabil og effektiv proces så hurtigt som muligt og optimeres, så produktet kan blive 
kommercielt bære¬dygtigt. Der er stor forskel på at køre den samme proces igen og igen 
og på at udvikle nye processer hele tiden. 

Virksomhedens kunder kommer primært fra udlandet. Udvikling af lægemidler har i reg-
len et globalt sigte. Kunderne spænder også vidt i størrelse: Fra virtuelle firmaer med få 
ansatte og et enkelt eller nogle få lægemiddelkandidater under udvikling – over mellem-
store biotek virksomheder - til store farmaceutiske koncerner, der vælger at outsource en 
del af deres pipeline af lægemiddelkandidater under udvikling.    

Produktion foregår både fra domicilet i Søborg, samt i Seattle og Berkeley, USA. Salgs-
kontorer er placeret i Danmark, England, og USA. Siden virksomhedens start er medar-
bejderantallet øget fra seks til ca. 400, hvoraf ca. 180 arbejder i Søborg. 

 

Figur 2: Oversigtskort med angivelse af CMC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83B, Søborg 
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3.2 Produkter 

Typiske produkter, som CMC Biologics A/S fremstiller, er forskellige former for proteiner 
– for eksempel:  

• Monoklonale Antistoffer eller afledte former af disse: 

Denne type produkter blokerer virkningen af visse stoffer eller hindrer vækst af visse cel-
letyper eller andre sygdomskilder i kroppen ved meget selektivt at binde sig til dem. For 
eksempel kan visse kræftformer bekæmpes med Monoklonale Antistoffer.  

• Koagulerings faktorer: 

Ved blødersygdomme (hæmofili) mangler patienten en eller flere af de koaguleringsfakto-
rer, der får blod til at størkne. Disse faktorer kan fremstilles i dyreceller og hjælpe bløder-
patienter med at få blodet til at størkne ligesom hos raske personer, så de ikke forbløder 
fra sår og andre læsioner.   

• Hormoner eller enzymer: 

Hormoner er små proteiner, som fungerer som signaler til celler rundt om i kroppen. For 
eksempel er væksthormon et signal fra centralnervesystemet til kroppens celler om at de 
skal vokse. Visse patienter mangler for eksempel væksthormon og kan have brug for at få 
det tilført som behandling af vækstproblemer.  

Et enzym er et proteinmolekule, der styrer en kemisk reaktion, så den sker på en helt 
bestemt måde. Et normalt stofskifte, inklusive nedbrydning og udskillelse af affaldsstoffer 
i kroppen, sker via en masse forskellige enzymer i og uden for kroppens celler. Mangler 
man et kritisk enzym, kan der opstå alvorlige sygdomme, hvor f.eks. affaldsstoffer opho-
bes i kroppen og kan forårsage skader og smerter. I nogle tilfælde kan man fremstille en-
zymet i en kvalitet, så det kan tilføres og afhjælpe disse situationer.  

Selv små proteiner som visse hormoner og enzymer er store og komplekse molekyler, der 
mindst er ca. 1.000 gange så store som et vandmolekyle og 100 gange et sukkermolekyle. 
De er derfor også ustabile og lette at ødelægge ved forkert behandling.  

Til medicinsk brug, hvor produktet for eksempel skal sprøjtes direkte i patientens blod, er 
der meget høje krav til renhed, og produktet skal derfor beskyttes mod enhver tænkelig 
forurening. Processerne foregår derfor helt overvejende i lukket udstyr og i renrum. 

3.3 Rammer for nuværende og fremtidige produktioner 

CMC Biologics A/S er i dag veletableret i det globale marked for CMO serviceydelser til 
støtte for forskning og udvikling af lægemidler. Kapaciteterne og de tekniske muligheder i 
fabrikken i Søborg er egnet til at understøtte overgangen til produktion af kommercielle 
lægemidler. Anlægget er udviklet og designet, så det uden videre vil kunne anvendes her-
til. 

På længere sigt er det muligt, hvis de kommercielle produkter udvikler sig godt, at der kan 
ske procesoptimeringer, som kan føre til en øget kapacitetsudnyttelse. Det vil eventuelt 
samtidigt mindske det relative forbrug pr. batch. Der forventes en stigende anvendelse af 
engangsudstyr, hvilket ligeledes vil mindske bl.a. vand- og energiforbrug samt rengø-
ringsmidler. 

Den brede vifte af services og produkter der efterspørges fra anlægget i Søborg stiller krav 
til stor fleksibilitet for at kunne tilgodese kundernes ønsker i forbindelse med fremtidige 
projekter. Dette skal kunne rummes i en fremtidig godkendelse/VVM redegørelse, således 
at rammerne sikres for den nødvendige produktion, der kan blive behov for i fremtiden.  
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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. 

Tabel 1: 20 års fremtidsplan. 

  Skønnet fremtidsplan 

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

Produktion Kontraktbaserede akti-
viteter indenfor frem-
stilling af lægemidler til 

• Forskning og 

udvikling 

100% 
 

 Kontraktbaserede aktiviteter 
indenfor fremstilling af læge-
midler til  

• Forskning og udvik-

ling 50 % 

• Kommerciel produk-

tion 50 %, 

Kontraktbaserede aktiviteter 
indenfor fremstilling af læ-
gemidler til  

• Forskning og udvik-

ling < 1/3  

• Kommerciel produk-

tion >2/3 
Process og anlæg Fermentering og celle-

dyrkning med efterføl-
gende oprensning.  

Tilsvarende processer, som de 
ser ud i dag. Inden for disse 
rammer vil der kunne fore-
komme udskiftning af proces-
udstyr og ændringer mht. det 
indvendige layout samt hvilke 
processer, der gennemføres i de 
enkelte rum for således at til-
passe kapaciteten til kundepro-
jekterne. Dette kunne f.eks. 
være installation af ekstra bio-
reaktorer, for at optimere ud-
nyttelsen af den nuværende 
facilitet med tilhørende forsy-
ningssystemer. 

Procesoptimering og kapaci-
tets tilpasning i forbindelse 
med rutine produktion af 
flere succesfulde kommerciel-
le produkter med en stor del 
(>2/3) af virksomhedens 
kapacitet. Anvendelse af en-
gangsudstyr i stigende grad og 
eventuelt erstatning af noget 
ståludstyr. Herunder eventu-
elt erstatning af mikrobiel 
linje med ny mammal linje alt 
efter hvordan forretningen 
udvikler sig. 

Produkter Se tabel 2 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 aktivt stof 
pr. batch.  
20-70 batche pr. år. 

Forbrug Se tabel 3 
 

Forbrug er stort set tilsvarende 
i dag. (Evt. 20 % stigning i 
forbrug af forsyninger kun 
såfremt kapacitetsudnyttelsen 
øges) 

Generelt maksimal forøgelse 
med 75-100 % 

Miljøpåvirkninger Se afsnit 6 Miljøpåvirkninger tilsvarende i 
dag. (Forøgelsen ventes at blive 
på max 20 % + primært spilde-
vand og affald)  

Tilsvarende eller mindre 
forøgelse af især spildevand 
og affald. 

Bygningsrammer Se afsnit 6.12 Eksisterende + leje af eksterne 
kontorfaciliteter 

Eksisterende + leje af ekster-
ne kontorfaciliteter 

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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3.4 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. 

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

Af Tabel 2 fremgår det, at produktionsvolumenet varierer. Virksomhedens aktiviteter og 
produktion afhænger af hvilke services og produkter, der efterspørges og rammerne skal 
sikre at den nødvendige produktion, der kan blive behov for i fremtiden, kan gennemfø-
res. 

  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 
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4.  Alternativer  

4.1 0-alternativet 

0-alternativet er det alternativ, hvor pilotanlægget ikke tages i anvendelse til kommerciel 
produktion og de fremtidige ændringer frem til 2034, som beskrevet i afsnit 3.2, ikke 
bliver effektueret. Konsekvenserne vil være en begrænsning i virksomhedens muligheder 
for vækst, indtjening, forskning og udvikling samt et tab af ca. 100 nye arbejdspladser. 

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at gennemføre ændringerne, kan det betyde en 
begrænsning i virksomhedens aktiviteter for så vidt angår udvikling og fremstilling af 
produkter.  

4.2 Andre alternativer 

Andre alternativer vil være, at CMC Biologics A/S etablerer ny facilitet et andet sted i 
Danmark eller udlandet.  

Såfremt der bygges en facilitet et helt nyt sted, kan der indrettes separate afdelinger for 
laboratorier/pilotplant/udvikling og kommercielle produktionsfaciliteter. Det kan i prin-
cippet finde sted både i Danmark og udlandet. Den nuværende facilitet er dog kapaci-
tetsmæssigt velegnet til at understøtte den forventede forretningsudvikling både indenfor 
udviklingsprodukter og kommercielle produkter. Fordelen ved at bygge nyt vil derfor 
være begrænset. 

Såfremt der etableres nyt i Danmark samtidigt med at den eksisterende facilitet bibehol-
des vil det medføre ekstra logistik mellem to sites i stedet for en og ekstra behov for res-
sourcer til administration og support til at servicere en ekstra site. Derudover vil fordelen 
ved at kunne producere i eksisterende facilitet/pilotanlæg ikke kunne udnyttes. Fordelen 
ved at anvende den eksisterende facilitet i Gladsaxe er, at det eksisterende pilotanlæg 
umiddelbart kan anvendes til kommerciel produktion uden bygnings- eller anlægsmæssi-
ge ændringer. 

Alternative placeringer i udlandet vil være i USA enten Seattle i Washington eller Berkeley 
i Californien, hvor virksomheden i forvejen har aktiviteter. Det vil dog kræve ekstra res-
sourcer til ombygning m.v. da de eksisterende faciliteter ikke p.t. har kapacitet eller kapa-
bilitet til den nye kommercielle produktion. Logistikmæssigt vil placeringen i USA kræve 
mere transport i forhold til lokaliseringen af den nuværende kundeportefølje.   

Det vil betyde tab af eventuelle nye arbejdspladser i Danmark og at nogle af de eksiste-
rende arbejdspladser vil flytte ud af landet herunder bl.a. administrations- og support 
funktioner.   

Det vurderes som mindst ressourcekrævende, at de eksisterende faciliteter kan tages i 
anvendelse til kommerciel produktion i stedet for at bygge nye faciliteter.  
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5. Virksomhedens produktion nu og i fremtiden 

5.1 Bygningsfase – anlægsarbejder 

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

5.2 Procesbeskrivelse 

Det eksisterende anlæg består af fire proces linjer; en til mikrobielle processer og tre til 
mammale processer, se figur 3. Proceslinjerne er baseret på fermenteringer i størrelser 
mellem 100 liter og 2000 liter kulturvolumen. Den mammale del adskiller sig typisk fra 
den mikrobielle del ved at mængderne er mindre og produkterne er mere følsomme over-
for eksempelvis pH, temperatur og organiske solventer.  

Trods de varierende produkter er hovedprincipperne i produktionen de samme jf. figur 3.  

Processerne foregår overordnet set på samme måde, men de enkelte trin og sammensæt-
ningen af råvarer, der anvendes, vil være specielt udviklet, afprøvet og dokumenteret for 
det enkelte produkt. Desuden afhænger høst- og recovery metoderne meget af, om det 
aktive stof produceres udenfor cellerne, i væsken inde i cellerne, eller er udfældet indeni 
cellerne af produktionsorganismen. 

 
 Figur 3: Princip diagram for procesforløb (up-stream og down-stream).   
Hovedprincipperne i de enkelte procestrin beskrives efterfølgende i kort form. 

Upstream processer 

• Podning 

Udgangsmaterialet for processerne er mikroorganismer eller mammale celler, der opbe-
vares i en cellebank. Ved podningen opformeres materialet trinvis fra få celler i få millili-
ter til mange celler i større flasker op til et par liter.    

• Opformering/fermentering 
Produktion af lægemidlerne foregår ved opformering af celler/mikroorganismer i 

Up-stream 

Down-stream 
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lukkede beholdere (fermentorer), der i udstrakt grad er engangsbeholdere af 
plast. Til opformeringen anvendes flydende vækstmedier og næringsstoffer (pri-
mært sukker og gær ekstrakt) og vitaminer, salte og luftarter. Til gæringsproces-
sen kan der i visse tilfælde være behov for at tilsætte metanol. Metanol omdannes 
i processen, så der kun er spor af stoffet tilbage i spildevandet.  
 
Alt spildevand fra upstream processerne, der kan indeholde selv små mængder 
levende celler inaktiveres inden det ledes til offentlig kloak. 

Downstream processer 

• Grovrensning (Recovery) 
Når den ønskede mængde protein er produceret, skal det høstes.  

Hvis produktet er i væsken uden for cellerne, filtreres eller centrifugeres cellerne 
fra og der arbejdes videre med væsken.  
 
Hvis produktet derimod er i væsken inde i cellerne (dette er typisk for bakterie-
celler som E.coli), høstes og vaskes cellerne ved filtrering eller centrifugering, og 
væsken uden for kasseres. Derefter åbnes cellerne, typisk ved homogenisering. 
 
I nogle tilfælde er produktet fældet ud som amorfe klumper inde i cellerne (Inclu-
sion bodies) og der føjes så yderligere et par trin til processen. Først høst/vask af 
Inclusion bodies, derefter genopløsning/refoldning. Især refoldning kan kræve 
store volumener, da det typisk foregår ved meget lave koncentrationer. 

• Finrensning 
I finrensningen opkoncentreres og oprenses produktet (proteinet). Finrensningen 
foregår ved en række processer. Der kan bl.a. anvendes kromatografisystemer, 
der pumper produktopløsninger og skiftende opløsninger gennem store kolonner 
fyldt med porøse resiner, der enten binder produktet (capture) eller forskellige 
slags urenheder (ionbytning, hydrophob ineraction osv.). Der anvendes typisk 
mindst tre forskelligt virkende typer af kromatografi – i nogle tilfælde kan en af 
processerne udføres ved hjælp af en aktiv membran i stedet for en kolonne.  
 
Mellem rensningstrinene kan der forekomme ultrafiltrerings- og diafiltre-
ringstrin, hvis en buffer skal skiftes eller produktet opkoncentreres. 
 
I en proces baseret på mammale celler, kan der forekomme virus i værtscellerne. 
Derfor indgår der i sådanne tilfælde forskellige trin til inaktivering af viruspartik-
lerne. En typisk fremgangsmåde inkluderer en behandling ved lav surhedsgrad i 
starten af finrensningen og frafiltrering af viruspartikler (ved nanofiltrering). Ef-
ter dette trin, skal produktet i særlig grad beskyttes også mod kontakt med blandt 
andet mellemproduktet fra tidligere trin i samme proces. Nanofiltrering finder 
derfor sted i et lukket system, medens produktet pumpes fra et rum til et andet 
gennem nanofilteret og en passage i væggen. 

Når finrensningen er tilendebragt med den afsluttende formulering – typisk et bufferskift 
over en UF/DF membran - fyldes produktet i de beholdere, de skal oplagres og forsendes i 
– disse forsynes med etiketter og lagerføres. 

Faciliteten skal ikke håndtere færdigvareproduktion (Drug Product), men er udelukkende 
indrettet til fremstilling af et lagerstabilt mellemprodukt, BDI (Bulk Drug Intermediate) 
eller slutrenset farmaceutisk bulk produkt BDS (Bulk Drug Substance), også kaldet API 
(Active Pharmaceutical Ingredient). 

Laboratorier 

Laboratoriefaciliteterne anvendes til kvalitetskontrol og udvikling.  I laboratorierne vil 
dyrkning af kulturer foregå i beholdere op til 15 liter og i øvrigt være efter samme princip-
per som i produktionsanlægget. Der er dog også 2 stk. 100 liters tanke til storskalaforsøg. 
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Laboratorierne er indrettet til at udføre en række analyser; HPLC- analyser, kemiske- og 
mikrobiologiske analyser, DNA-analyser mv. 

Rengøring 

Der anvendes CIP anlæg (Cleaning In Place) til rengøring af tanke, rør og procesudstyr. 
Mindre udstyr rengøres i vaskemaskiner. 

I øvrigt foretages overfladerengøring af udstyr, vægge og gulve. Rengøring af vægge og 
gulve foregår efter plan med skiftende rengøringsmidler og desinfektionsmidler på dags- 
eller ugebasis. Spildevandet fra rengøring er tynde opløsninger af tensider og desinfekti-
onsmidler, der ledes bort som sanitært spildevand.  

5.3 Hjælpeanlæg 

Til processerne anvendes en række forskellige forsyninger, herunder renset vand, damp, 
tryk-luft, køling, nitrogen, carbondioxid, ilt m.v. Derudover har virksomheden inaktive-
ringsanlæg og neutraliseringsanlæg til behandling af spildevand. 

5.3.1. Vandbehandling 

I processerne anvendes vand af høj renhed, HPW (highly purified water), der produceres i 
to vandbehandlingsanlæg opbygget af ionbytter, forfiltrering, kulfilter, omvendt osmose 
(RO) og elektrisk de-ionisering (EDI). HPW anvendes også som fødevand til ren damp 
samt til et destillationsanlæg som producerer WFI (water for injection).  

Anlægget til vand af den højeste renhedsgrad kaldes Water for Injection (WFI), som er 
betegnelsen for vand, der må injiceres i kroppen. Anlægget fremstiller WFI ved fordamp-
ning og efterfølgende fortætning af HPW. Anlægget er etableret i 2012. 

5.3.1. Dampproduktion 

Der produceres både almindelig damp og ren damp af HPW vand. Dampen anvendes til 
teknisk damp til varmevekslere (ca. 70 %) og fri damp til kill anlæg (ca. 30 %). 

Den tekniske damp anvendes til opvarmning af huset, til sterilisation af procesudstyr og 
ren damp. Der fremstilles rendamp ved fordampning af HPW (highly purified water) i en 
fuldautomatisk rendampgenerator, der anvender teknisk damp som varmekilde. Ren-
damp anvendes til sterilisering af procesudstyr, der har været i kontakt med produktet 
samt til forsyning af autoklave. Ligeledes anvendes ren damp til sterilisering af diverse 
små tanke i udviklingslaboratoriet. 

5.3.1. Trykluft 

Der bruges trykluft til instrumentluft og procesluft. Trykluft produceres af elektrisk drev-
ne trykluftskompressorer. 

Procesluft er renset trykluft, der anvendes direkte i procesudstyret. Instrumentluft an-
vendes til styring af trykluftsstyrede ventiler mv. 

5.3.1. Køling 

Der er etableret tre vandbårne kølesystemer: Kølevand, isvand og brine. Der er behov for 
køling både til processer og til rumkøling. Der er etableret 5 stk. tørkølere på taget. 
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5.3.1. Gasser 

Der anvendes ammoniak(NH3), ilt(O2), kuldioxid(CO2) og nitrogen(N2) i processerne. 
De fire luftarter distribueres ligeledes til laboratorierne. Der distribueres desuden flyden-
de nitrogen til enkelte nitrogenfrysere.  

Helium(He) i trykflasker anvendes i QC/AD til analytisk arbejde. 

Hydrogen (H2) anvendes udelukkende til at fjerne ilt fra fødevand til dampproduktionen 
i gaskedlerne. 

5.3.1. Inaktiveringsanlæg 

Der er etableret et fuldautomatisk Kill anlæg, der inaktiverer spildevand med GMO fra 
produktionen og laboratorierne. Spildevand med cellemateriale ledes til en opsamlings-
tank og videre til en kill tank, hvor der indblæses damp i spildevandet. Der sikres 100 % 
kill (=drab) ved korrekt kombination af tid og temperatur. Efter inaktivering afkøles spil-
devandet og ledes til neutralisation. Der kontrolleres for driftsforstyrrelser inden udled-
ning/stop. 

5.3.1. Neutraliseringsanlæg 

Spildevand fra inaktivering samt øvrigt processpildevand, der ikke indeholder cellemate-
riale ledes til neutraliseringstanken, hvor det pH justeres ved tilsætning af syre (salpeter-
syre) eller base (natronlud), således at pH ligger i intervallet 6,5 – 9. 

5.4 GMO og Biologiske agenser 

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. 

Det vil kræve en serie af uheld i flere forskellige systemer, hvis organismerne, der anven-
des på CMC Biologics A/S, skulle kunne slippe ud til omgivelserne.  

I naturen vil de fleste af dem hurtigt blive inaktiveret og gå til grunde. Dyreceller kan ikke 
formere sig uden for de nøje kontrollerede miljøer, de normalt dyrkes i, og vil dø og ned-
brydes i naturen. Bakterier og gær vil have vanskeligt ved at klare sig i naturen. De tilførte 
egenskaber påfører hver enkelt celle ekstra byrder i forhold til ikke GMO celler. Disse 
byrder er for eksempel, at reproducere et ekstra stykke arvemateriale ved hver celle deling 
og udtrykke et eller flere ekstra store proteinmolekyler under vækst, medens de i naturen 
skal kappes med tilpassede organismer, uden de ekstra gener. De vil derfor i løbet af få 
generationer blive udkonkurreret og gå til grunde.  

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

• 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 mennesker, 
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, jf. 
afsnit 5.3.1 og afsnit 6. Der vurderes derfor ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger 
forbundet med anvendelse af GMO og Biologiske agenser.  

5.5 Bedst anvendelige teknik (BAT) 

Ved miljøgodkendelse, er det et krav, at BAT gennemgås systematisk. Virksomheden skal 
redegøre for, i hvor høj grad anlæggene lever op til BAT. I forbindelse med miljøansøg-
ningen har en sådan systematisk gennemgang fundet sted. I dette afsnit beskrives derfor 
kun BAT i forhold til anvendelse af engangsudstyr.    

5.5.1. Anvendelse af engangsudstyr 

Virksomhedens produktion ændres herimod en større anvendelse af engangsudstyr for 
bl.a. at opnå en større fleksibilitet og hurtigere omstillingshastighed mellem forskellige 
produktioner. Virksomheden vurderer endvidere at miljøpåvirkningerne i driftsfasen er 
mindre ved anvendelse af engangsudstyr frem for konventionelt udstyr, jf. tabel 3. 
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Miljøpåvirkning Konventionel  

bioreaktor (Stål) 

Vurderet mindste 

miljøpåvirkning 

ved sammenligning 

Engangs bioreaktor 

(single use) 

Vurderet mindste mil-

jøpåvirkning ved  

sammenligning 

Sammenligning af engangsudstyr 

med konventionelt udstyr 

Energi  x • Mindre forbrug til rengøring (damp).  

• Samme forbrug til ventilation pr. dag, 

men færre dage i produktion pga lette-

re og hurtigere produktskift 

Vand  x • Intet  forbrug til rengøring af proces-

udstyr  

Kemikalier  x • Intet forbrug af rengøringskemikalier 

til procesudstyr 

• Større forbrug af færdigblandede 

medier 

Affald X  • Mere affald som følge af engangsud-

styr. Slanger, poser m.v. Bortskaffes til 

forbrænding 

Spildevand  x • Mindre spildevand som følge af min-

dre vandforbrug 

• Færre rengøringskemikalier 

Tabel 3: Sammenligning af miljøpåvirkninger i driftsfasen på baggrund af erfaringer hos CMC 
Biologics A/S  

Ved at anvende engangsudstyr af plastik til bioreaktorer i stedet for stål sker en mindskel-
se af bl.a. vand- og energiforbrug samt kemikalier/rengøringsmidler til bl.a. rengøring af 
udstyr. Til gengæld genereres mere affald i form af poser, koblinger m.v. Dette affald 
bortskaffes til forbrænding. 

Det vurderes at anvendelse af engangsudstyr i nogle tilfælde kan betragtes som renere 
teknologi, idet flere undersøgelser, peger i retning af, at der ser ud til at være færre miljø-
påvirkninger forbundet med anvendelse af engangsudstyr, ved de undersøgte forhold og 
på baggrund af en række forudsætninger. 

I en artikel1 fremlægges resultaterne af en sammenlignende undersøgelse af de miljø-
mæssige konsekvenser ved at producere monoklonale antistoffer ved hjælp af enten en-
gangsudstyr eller traditionel procesteknologi. Undersøgelse er foretaget på en 10 batch 
kampagne på 3 produktionsanlæg (100, 500 og 2.000 liter) og baserer sig på en lang ræk-
ke forudsætninger herunder typer af materialer, processer, kemikalier, energifremstilling, 
affaldshåndtering m.v. Resultatet af undersøgelsen tyder på lavere miljøpåvirkning i for-
hold til de kategorier af miljøeffekter, der er undersøgt. Det anføres primært at skyldes et 
mindre forbrug af WFI, procesvand og ren damp. Undersøgelsen er baseret på livscyklus-
vurderinger (LCA) hvor miljøpåvirkninger vurderes fra vugge til grav herunder i forhold 
til komponenter fra udvinding, raffinering, fremstilling, emballering, distribution, brug og 
bortskaffelse.  

I en anden artikel2 beskrives resultater af LCA på lignende Bio processer, hvori indgår 
engangssystem fra GE Healthcare. Her anskues LCA som et værktøj til brug for proces 
design mere end til brug for at kunne opnå et endeligt resultat med henblik på en samlet 
vurdering. Ved hjælp af LCA testes bl.a. en række "hypoteser” herunder at processer base-
ret på engangsudstyr umiddelbart antages at være mere miljøbelastende. Undersøgelsen 
viser i forhold til denne hypotese, at det ikke ser ud til at være tilfældet. Up-stream pro-
cesserne i undersøgelsen ser ud til at have en større miljømæssig effekt som følge af ener-
gi- og vandforbrug og syre/base i et konventionelt system end de større affaldsmængder 
ved brugen af engangsudstyr. 
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I forhold til miljøbelastningens fordeling mellem de enkelte påvirkninger/komponenter i 
engangs bioreaktor systemet udgør de kumulative miljøeffekter af posen op i mod 25% og 
materialevalg har derfor en effekt. Heraf er den væsentligste miljøpåvirkning fremstilling 
af 3 lags plast filmen.   

Begge artikler peger på, at de største miljøpåvirkninger er relateret til driftsfasen. De 
sammenligninger, der ligger til grund for tabel 3, og som er relateret til driftsfasen, vægter 
derfor også højt i en samlet livscyklusvurdering.  

Vurdering 

På baggrund af BAT gennemgangen i miljøansøgningen vurderes, at virksomheden gene-
relt lever op til retningslinjerne for bedst anvendelige teknologi herunder anvendelsen af 
engangsudstyr. Virksomheden vil dog fortsat vurdere muligheder for optimering, herun-
der mulighederne for at reducere energiforbrug m.v. jf. afsnit 3.2 og 6.5.  

5.6 Råvareforbrug 

Tabel 4 viser det forventede forbrug af de væsentligste råvarer hos CMC Biologics A/S i 
Gladsaxe. 

  
2034 

(VVM) 
2020 

(MTB)** 
2012* 

 
Ton Ton Ton 

Råvarer & Hjælpestoffer       

Forskellige medier og vækstmedier m.v.  100 60 43,6 

Næringsstoffer 4 2 0,7 

Syre/base 60 36 27,6 

Opløsningsmidler (ethanol, methanol, acetonitril etc) 10 6 4,1 

Laboratoriekemikalier * 6 4 3,1 

Andre kemikalier 25 12 9,2 

Salte (primært NaCl ) 30 18 14,1 

Rengøringsmidler, desinfektion 1 0,5 0,4 

Plastposer m.v. 35 15 9,0 

Kølemidler (Propylenglykol) 15 9 6,7 

Gas (N2, CO2, O2, NH3, H2, He) 150 99 76,1 

Propan (til trucks) 0,5 0,1 0,1 

Indkøbt WFI vand etc. 10 10 23,8 

  
   

Vand (Vandværk)     
Vandværksvand - m3 ≤ 20.000 ≤ 20.000 14.000 

Energi       

El – kWh 5.000.000 4.200.000 3.236.824 

Naturgas - m3 500.000 480.000 274.363 

Note  
* 2012 var et år med meget lav produktion jf. produktionstal i tabel 2.  
** Grundlag i Miljøteknisk beskrivelse 
 Tabel 4: Forbrug 2012 og estimerede forbrug i 2020 og 2034 

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 
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stigning i anvendelse af engangsudstyr. Det betyder et tilsvarende mindre forbrug af 
vand, energi og syre/base i forbindelse med CIP 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. 

Vurdering 

Der anvendes kun enkelte stoffer og kun i små mængder, der er på EU's liste over harmo-
niserede klassificeringer. Disse opsamles for en stor del af stofferne særskilt og afskaffes 
som farligt affald. Der udledes kun stoffer med spildevandet efter godkendelse med 
kommunen jf. virksomhedens spildevandstilladelse. Håndtering af kemikalier sker ligele-
des, 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. 

Der vurderes derfor ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med de anvend-
te råvare og hjælpestoffer. 
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6. Påvirkninger i driftsfasen 

Generelt set sker der ingen ændring i miljøpåvirkningerne i forbindelse med at de eksiste-
rende pilotfaciliteter også anvendes til kommerciel produktion, da processerne er de 
samme.  

Jf. tabel 1, der skitserer 20 års fremtidsplanen, forventes der dog at ske en stigning i for-
brug og emissioner i fremtiden som følge af en større produktion. 

Virksomhedens eksisterende og fremtidige miljøpåvirkninger beskrives i de følgende af-
snit.  I tabel 1 er miljøpåvirkningerne desuden skitseret i 20 års planen. 

6.1 Luftforurening 

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter kan give anledning til luftforure-
ning i form af støv, opløsningsmidler, NOx og lugt.  

Oversigt over emissionsbegrænsende filtre fremgår af tabel 5. 
 

Tabel 1: Oversigt over emissionsbegrænsende filtre 

Derudover er der 22 sikkerhedsbænke klasse II som alle er udstyret med HEPA filtre. 

6.1.1. GMO, støv m.v. 

Støvende lægemiddelstoffer eller støvende farlige stoffer håndteres i sikkerhedsbænke 
hvor afkastluft filtreres via HEPA filtre.  

Åben håndtering af GMO i forbindelse med podning og overførsel til små podebeholdere 
foregår i sikkerhedsbænke, hvor afkastluft filtreres via HEPA filtre.  

Alle produktionsprocesser foregår i vandigt miljø, og der vil ikke være støvemissioner fra 
bioreaktorer. Afkast fra bioreaktorer (celledyrknings og fermenteringstanke) henholdsvis 
kill-tank er af hensyn til indeslutning af GMO/BSL etableret med henholdsvist absolut-
filtre. Derudover er der in line absolutfiltre på procestanke.  

Der håndteres kun støvende råvarer i mindre mængder. Fx i forbindelse med fremstilling 
af gæringssubstrater og visse buffere. Fra alle procesrum er der etableret posefiltre i ven-
tilationsafkastet.   

Anlæg Komfort-
ventilation 
m.v. 

Ventilati-
on fra 
produkti-
ons  
lokaler 

Afkast fra 
proces  
tanke og 
kill anlæg 

Afkast fra 
Labo-
ratorier 

Afkast fra 
Energi-
anlæg 

Afkast fra 
teknik 
rum 

Diverse 

 Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. 

Filtre 
 

 2 Posefiltre 
EU6/F6, 
Trox 

7 Posefiltre 
EU6/F6, 
Trox 

2 absolut 
filtre 

2 Posefiltre 
EU6/F6, 
Trox 

     

Afkast I 
alt 

 2 7  2  3  5  9 12 
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6.1.2 Opløsningsmidler (VOC) 

Der forekommer emission af flygtige organiske forbindelser, VOCi, fra virksomhedens 
processer og desuden emission af VOC fra diverse laboratorier. Emissioner af VOC er 
f.eks. ethanol, der anvendes i oprensningen. Opløsningsmidler (ethanol) brugt i proces-
serne opsamles og bortskaffes. Processerne foregår i lukkede anlæg, og emissionen vurde-
res derfor begrænset. Mikrobiel fermentering anvender dog mindre mængder metanol, 
som delvis fordamper. Derudover vil der være emission af ethanol- og IPAii-damp i for-
bindelse med afspritning af overflader og anden overfladerengøring. 

I laboratorierne anvendes en række opløsningsmidler. Blandt de væsentligste er aceto-
nitril og dichlormethan, der primært anvendes til HPLC- analyser. Analyserne foregår i et 
lukket system, mængderne er begrænsede, og emissionen forventes derfor at være ubety-
delig. 

For virksomheder, der fremstiller farmaceutiske produkter med et forbrug på mere end 
50 tons opløsningsmidler om året, er emissionen af opløsningsmidler reguleret af VOC 
bekendtgørelsen. Virksomheden forventer et fremtidigt forbrug på ca. 10 ton, og ligger 
derfor for nuværende og fremtidig drift langt under de 50 tons og er således ikke omfattet 
af VOC bekendtgørelsen.  

6.1.3 Røggasser 

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. Der vurderes på den baggrund ikke at være 
væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til luft.  

6.1.4 Kumulative effekter 

I området, hvor virksomheden er beliggende, er der kontorbygninger, forretninger og 
øvrigt erhverv. Af tilsvarende virksomheder ligger der Contura A/S, Sydmarken 23 og 
Ferrosan, Sydmarken 5. Den samlede luftpåvirkning fra området genereres således af 
flere kilder. 

Virksomhedens bidrag til luftforurening sker  i form af NOx, støv- og VOC-emission. 
Virksomhedens bidrag ligger langt under grænseværdierne. Fx ligger virksomhedens bi-

                                                             

i Volatile organic compounds 

ii Isopropylalkohol 
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drag af NOx, jf. Tabel 16 i Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen under 5% af B-værdien. 
Der henvises i øvrigt til afsnit 6.10.1. 

Der vurderes på den baggrund ikke at være væsentlige kumulative effekter i forhold til 
emissioner fra virksomheden. 

6.2 Lugt 

Der vil kunne forekomme lugtemissioner fra fermenteringsprocesserne i begrænset om-
fang.  Der har dog ikke været problemer med lugt i de år, virksomheden har eksisteret. 

Vurdering 

Da der ikke er erfaring for lugtgener fra den eksisterende produktion, vurderes det, at 
virksomhedens eksisterende og fremtidige drift ikke vil have nogen væsentlig miljøpå-
virkning i forhold til lugt.   

6.3 Støj 

6.3.1 Trafikstøj 

Der er i dag ansat 180 medarbejdere på virksomheden, hvoraf ca. 110 kører i bil. Frem 
mod 2034 forventes op til 300 medarbejdere at være ansat på virksomheden, hvoraf ca. 
235 forventes at køre i egen bil. Hertil kommer ca. 20 vare- eller lastbiler pr. dag i 2013 og 
25 vare- og lastbiler pr. dag i 2034, så den samlede trafik til virksomheden er ca. 130 kø-
retøjer pr. dag i 2013 og 260 køretøjer pr. dag i 2034. 

Kørsel til og fra virksomheden foregår via Vandtårnsvej, som ved de seneste trafiktællin-
ger i 2006-2009 havde en trafikbelastning på ca. 6.000 køretøjer (ÅDTiii).  

Gladsaxe Kommune har lavet en trafikanalyse for Gladsaxe Erhvervskvarteriv og i den 
arbejdes med 4 scenarier for den fremtidige trafik på Vandtårnsvej. I alle 4 scenarier vil 
der ske en markant vækst i trafikken frem til år 2025. Det forventes at årsdøgntrafikken i 
2015 vil være i intervallet 12.000 til 17.000 køretøjer. 

Jf. tabel 6 er virksomhedens andel af trafikken ca. 2 % i både 2013 og 2034 svarende til 
ca. 0,1 dB af den samlede støj fra Vandtårnsvej. 

                                                             

iii Årsdøgntrafik 

iv Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Erhvervskvarter. Trafikanalyse. Via Trafik. 3. december 2010 

 2013 2034 

Vandtårnsvej 
ÅDT 

CMC Biologics A/S 
– Dag 

Vandtårnsvej 
ÅDT 

CMC Biologics A/S - 
Dag 

Person-transport  110  235 

Vare- eller lastbi-
ler 

 20  25 

I alt 6.000 130 12-17.000 260 

Andel af total  2 %  2 % 
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Tabel 6: Trafikforhold CMC Biologics A/S sammenlignet med Vandtårnsvej  

Vurdering 

Årsdøgntrafikken på Vandtårnsvej er ifølge Gladsaxe Kommune ca. 6.000 køretøjer i 
2012 og forventes at være 12-17.000 i 2025. Trafikmængden til og fra virksomheden er 
135 køretøjer i 2012 og ca. 260 i 2025. Virksomhedens andel af trafikken udgør dermed 
ca. 2% af den samlede trafikmængde og vil kun udgøre 0,1 dB af støjen fra Vandtårnsvej. 
Der er desuden ingen boliger langs den aktuelle del af Vandtårnsvej. Området omfatter 
udelukkende erhvervsbebyggelse, som ikke kan betegnes som støjfølsom. Der vurderes 
derfor ingen væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens generede trafikstøj. 

6.3.2 Industristøj 

I forbindelse med miljøansøgningen er der gennemført en kortlægning af virksomhedens 
eksterne støjforhold for en driftssituation svarende til år 2020. Kortlægningen viser, at 
virksomhedens støjbelastning ligger tæt på grænseværdierne i et boligområde syd for 
virksomheden og ved kolonihaveområderne vest og nordvest for virksomheden. Grænse-
værdierne er dog ikke overskredet.  

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. 

Den fremtidige planlagte Letbane må desuden forventes at mindske personbiltrafikken. 
Letbanen vil følge Ring 3 fra Kgs. Lyngby til Ishøj  og skal styrke den kollektive transport 
på tværs af byfingrene. Visionen er, at Letbanen skal være et attraktivt alternativ til at 
køre i bil. I Gladsaxe kommer der seks letbanestationer i tilslutning til Ring 3, hvor de to 
tættestpå virksomheden er placeret ved Gladsaxevej og Gladsaxe Trafikplads. De nye mu-
ligheder søges først udnyttet i Gladsaxe Erhvervskvarter. 

I tabel 7 er støjbelastningen for 2034 i de enkelte referencepunkter vist sammen med de 
vejledende grænseværdier. 
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Tabel 2: Støjbelastning fra CMC Biologics A/S i 2020 og 2034. Markerede værdier er højere end græse-
værdierne, men da usikkerheden i disse punkter er 2,1 til 2,5 dB er grænseværdien ikke overskredet. 

Figur 4: Støjbelastning år 2034 natperioden 

Referencepunkt Etage Støjbelastning, Lr i dB(A) Grænseværdi i dB(A) 

  
Dag Aften Nat Dag Aften Nat 

R1 Hjortestien 2C Friareal 41,0 36,1 35,2 45 40 35 

R2 Hjortestien 4D Stuen 39,2 32,2 32,1 45 40 35 

R2 Hjortestien 4D 1.sal 40,7 34,4 34,2 45 40 35 

R3 Hjortestien 24 1.sal 1.sal 42,0 36,6 35,8 45 40 35 

R4 Hjortestien 24 Friareal 39,3 32,8 32,5 45 40 35 

R5 Hjortestien 18 Friareal 42,2 36,2 35,8 45 40 35 

R6 Hjortestien 48 Friareal 38,3 31,7 31,6 45 40 35 

R7 Høje Gladsaxe 69 Stuen 35,9 29,9 30,1 45 40 35 

R7 Høje Gladsaxe 69 1.sal 37,3 31,4 31,6 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 2.sal 37,3 31,5 31,7 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 3.sal 37,5 31,7 31,9 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 4.sal 37,7 31,8 32,0 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 5.sal 37,9 32,0 32,2 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 6.sal 38,2 32,2 32,4 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 7.sal 38,4 32,4 32,6 50 45 40 

R8 Sydmarken 32 Skel Skel 58,7 57,0 55,0 60 60 60 
R9 Haveforeningen Voldly Skel 43,2 36,1 36,0 45 40 35 
R10 Haveforeningen Mosely Skel 43,8 36,8 36,7 45 40 35 
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Vurdering 

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.  

6.3.3 Mulighed for reduktion af støjbelastning 

Selvom grænseværdierne for støj ikke er overskredet har virksomheden vurderet mulig-
hederne for reduktion af støjbelastning, såfremt det skulle blive relevant som følge af 
uforudsete ændringer i fremtiden.  

De primære kilder til ekstern støj er tørkølere placeret på taget af bygningen. Det er mu-
ligt, at reducere den samlede støj fra virksomheden ved at opsætte en støjskærm på taget, 
som afskærmer støjen i 3 retninger. Støjskærmen kan monteres på den eksisterende la-
melskærm, således at det visuelle indtryk af virksomheden ikke ændres, jf. figur 5. 

 

Figur 2: Eksisterende lamelskærm 1,7 meter 

Støjbelastningen efter opsætning af 1,7m støjskærm fremgår af tabel 8. Som det fremgår 
af tabellen og som vist på figur 6 er grænseværdierne for støj overholdt med større margin 
i alle referencepunkter. 

 

 

 

Eksisterende lamelskærm 
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Referencepunkt Etage Støjbelastning, Lr i dB(A) Grænseværdi i dB(A) 

  
Dag Aften Nat Dag Aften Nat 

R1 Hjortestien 2C Friareal 40,0 35,4 34,4 45 40 35 

R2 Hjortestien 4D Stuen 37,2 30,4 30,3 45 40 35 

R2 Hjortestien 4D 1.sal 38,7 32,8 32,6 45 40 35 

R3 Hjortestien 24 1.sal 1.sal 40,5 35,7 34,8 45 40 35 

R4 Hjortestien 24 Friareal 37,4 31,1 30,7 45 40 35 

R5 Hjortestien 18 Friareal 40,6 35,0 34,5 45 40 35 

R6 Hjortestien 48 Friareal 38,4 31,5 31,4 45 40 35 

R7 Høje Gladsaxe 69 Stuen 37,2 30,6 30,8 45 40 35 

R7 Høje Gladsaxe 69 1.sal 38,4 32,0 32,2 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 2.sal 38,2 32,0 32,2 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 3.sal 38,3 32,1 32,3 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 4.sal 38,3 32,1 32,3 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 5.sal 38,4 32,2 32,4 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 6.sal 38,5 32,3 32,5 50 45 40 

R7 Høje Gladsaxe 69 7.sal 38,6 32,4 32,6 50 45 40 

R8 Sydmarken 32 Skel Skel 58,8 57,0 55,0 60 60 60 
R9 Haveforeningen Voldly Skel 41,2 34,2 34,1 45 40 35 
R10 Haveforeningen Mosely Skel 39,8 33,6 33,5 45 40 35 

Tabel 8: Støjbelastning fra CMC i 2034 efter opsætning af 1,7m støjskærm ved tørkølere 
på tag (Teoretisk).  
 

Figur 6: Støjbelastning år 2034 efter opsætning af støjskærm på tag (Teoretisk) 
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Vurdering 

Etablering af støjskærm kan på sigt vise sig at blive nødvendigt, selvom det ikke på nuvæ-
rende tidspunkt vurderes som nødvendigt at etablere en støjskærm, da grænseværdierne 
er overholdt.  

6.3.4 Kumulative effekter 

Området omkring virksomheden består af mange større og mindre veje, samt en række 
små og mellemstore virksomheder. Nogen af de omkringliggende virksomheder langs 
Sydmarken må forventes at udsende støj, der ligger i nærheden af de vejledende grænse-
værdier i dag- aften- og natperioden. Andre virksomheder vil ikke bidrage til den samlede 
støj, fordi det drejer sig om kontor eller liberalt erhverv uden støjende aktiviteter.  

Virksomhedens støjbidrag er uændret i forhold til fremtidig drift. Det vurderes at de ku-
mulative effekter er størst i dagperioden, hvor der både er trafikstøj og industristøj. 

6.4 Energi  

Virksomheden anvender elektricitet og naturgas som energikilder. Elektricitet anvendes 
til: 

• Ventilationssystem 

• Tryklufts- og kølekompressorer 

• CIP anlæg, procesudstyr m.v.  

• Pumper, omrøring m.v. 

• Belysning 

Naturgas anvendes til fremstilling af damp. Damp anvendes som beskrevet i afsnit 5.3.2. 

Energiforbrug og CO2 emission for eksisterende og fremtidig drift fremgår af Tabel 9. Det 
ses at energiforbruget kan forventes at stige med ca. 65 % i 2034 sammenlignet med i dag.  

Tabel 3: Årligt energiforbrug og CO2 emission 

 

 

Energi  Enhed 2034 (VVM)  2020 (MTB)  2012  2011  2010 

Elektricitet KWh 5.000.000 4.200.000 3.236.824 3.211.459 3.082.703 

Naturgas m3 500.000 480.000 274.363 324.783 364.505 

Elektricitet % 48 44 52 47 43 

Naturgas % 52 56 48 53 57 

Total GJ/år 37.800 34.128 22.517 24.423 25.532 

CO2 emission Tons/år 2.804 2.490 1.704 2.033 2.293 
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Virksomhedens energiforbrug forventes at stige i de kommende år som følge af en større 
produktion, jf. tabel 2. Stigningen forventes dog ikke at ske i samme takt pga. en større 
kapacitetsudnyttelse 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. Disse er ikke indregnet i tabel 9. I forvejen har virksomheden 
gennemført energibesparelser ved at optimere driftsmønsteret på kedelcentral, således at 
der kun er en kedel er i drift ad gangen. Den anden kedel står imedens på standby og kob-
les kun samtidigt ind i spidsbelastningsperioder. Driftstider på CIP anlæg er desuden 
blevet reduceret med ½-1 time og Kill temperatur (kill anlægget) er reduceret fra 150C til 
135C, tiden er bibeholdt. Derudover er der etableret bevægelsessensorer til at tænde og 
slukke for lokale belysningen i store dele af faciliteten. 

I forhold til fordelingen mellem elektricitet og naturgas jf. tabel 9 vurderes denne at blive 
ændret i fremtiden som følge af ændringer i energisektoren. 

Det er et nationalt mål, at energisektoren i 2035 skal være uafhængig af fossile brændsler. 
Over de kommende 20-35 år skal de fossile brændsler som kul, olie og naturgas erstattes 
med vedvarende energikilder. I forslag til ny CO2- og Miljøplan, som er i offentlig høring 
fra 7. juni til 22. august 2013, angiver Gladsaxe Kommune at ville bidrage aktivt til udvik-
lingen, og derfor vil kommunen arbejde for at energiforbrug og -produktion i Gladsaxe 
som geografisk område er 100% baseret på vedvarende energi i 2035.  

Erhvervslivet står for 30 procent af den samlede CO2 udledning i Gladsaxe, se figur 7. 
Beregninger viserv, at erhvervslivets CO2 belastning vil kunne reduceres med ti procent 
over de næste ti år – alene ved at indføre allerede kendt teknologi. Gladsaxe Kommune vil 
igangsætte en række aktiviteter, der skal understøtte dette. 

Virksomhedens CO2 emission er beregnet i tabel 8 på baggrund af historiske forbrug og 
forventede forbrug. Der er anvendt historiske udledningskoefficienter fra Energistyrelsen 
til at udregne udledningen fra naturgas og fra Energinet.dk til udregning af udledningen 
fra elforbruget. De fremskrevne CO2 emissioner er beregnet ud fra udledningskoefficien-
ter gældende for 2012. For naturgas vil denne ikke ændre sig, så længe gassen kommer fra 
de danske felter i Nordsøen. For elektricitet vil udledningsfaktorer grundet ovennævnte 
faktorer sandsynligvis falde. Det er imidlertid meget vanskeligt at fremskrive faktoren, da 
der er så mange ukendte forhold, der gør sig gældende – det drejer sig om vindforhold i 
Danmark, kraftværkernes omlægning til biobrændsel, nedbørsmængder i Norge og Sveri-
ge samt import og eksport mellem Danmark og vores naboer. 

Energinet.dk har foretaget en modellering for at angive en skønnet udledningsfaktor for 
el i 2020. Denne er behæftet med stor usikkerhed og skal derfor kun anvendes til at give 
et fingerpeg på, hvor stor emissionen vil være i 2020. Den samlede CO2-emission skønnes 
på den baggrund at falde, for virksomheden, med 33 % i 2020 i forhold til 2010.  

Det politiske mål, for energisektoren, er at elforsyningen ikke skal være baseret på fossile 
energikilder i 2035. Det må derfor forventes at udledningen fra el vil være stort set lig 0. 
Hvis denne forudsætning kommer til at holde vil den samlede CO2-emission for virksom-
heden falde med 44 % i 2020 i forhold til 2010. 

 

                                                             

v CO2-handlingsplan for Gladsaxe Kommune 2010-2020 
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Figur 3: CO2-handlingsplan for Gladsaxe Kommune 2010-2020  

Vurdering 

Virksomhedens relative CO2 emission forventes at falde fremover, dels som følge af virk-
somhedens egne tiltag, og dels som følge af en overgang fra fossile brændsler til bio-
brændsel i energisektoren og installation af flere vindmøller. 

6.5 Vand 

6.5.1 Udkast til vandplaner og regionplaner 

Virksomheden er beliggende i et område dækket af vandplan for Øresund Hovedoplandvi, 
som er en af de 23 vandplaner der er vedtaget for hele Danmark i 2011 på baggrund af 
EU´s rammedirektiv. I december 2012 har Natur- og Miljøklagenævnet dog erklæret de 
statslige vandplaner ugyldige, og hjemvist dem til fornyet behandling i Naturstyrelsen.  

Gladsaxe Kommune er en del af otte grundvandsforekomstervi. Både den kvantitative og 
den kvalitative tilstand af grundvandsforekomsterne i Gladsaxe Kommune er overvejende 
vurderet ringe i statens vandplan, og den samlede vurdering af alle grundvandsforekom-
sterne er ringe.  

Den ringe tilstand skyldes vandindvinding og forurening med blandt andet klorerede 
opløsningsmidler og pesticider. I udkast til  den statslige vandplan er der opstillet en ræk-
ke miljø mål..  

 På grund af ovenstående er det dog fortsat målsætningerne i regionsplanerne, der er gæl-
dende. 

                                                             

vi Vandplan 2010-2015. Øresund. Hovedopland 2.3. Vanddistrikt Sjælland. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 
2011. 
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6.5.2 Drikkevand 

Vand er en væsentlig råvare i produktionen, idet processerne foregår i vandigt miljø, lige-
som der anvendes vand til sterilisation og rengøring m.v. Det nuværende vandforbrug i 
processerne fordeler sig med ca.75 % til CIP rengøring, mens de øvrige 25 % anvendes 
direkte i processerne.  

Vandforbruget for eksisterende og fremtidig drift fremgår af tabel 10.  

Note 
* estimeret værdi, da vandmåler var defekt og blev udskiftet i løbet af året.  
Tabel 4: Vandforbrug 2007-2012 samt estimeret for 2020 og 2034 

Det ses at vandforbruget forventes at øges op til 20.000 m3, svarende til den nuværende 
tilladelse til vandforbrug. 

Den forholdsvis begrænsede forøgelse skyldes en forventet mindre anvendelse af vand til 
CIP rengøring som følge af en stigning i anvendelse af engangsudstyr,  

Der anvendes vand af drikkevandskvalitet fra den kommunale vandforsyning.  

I Gladsaxe Kommunes vandforsyningsplanvii er prognosen for vandforbrug til erhverv 
stort set uændret i 2024. 

6.5.3 Regnvand 

Tagvand og overfladevand fra de befæstede arealer opsamles i separat ledning på grunden 
og ledes til fællessystem/spildevandsledning. Der er et rørført regnvandsmagasin syd for 
bygningen på ca. 32 m2.   

Gladsaxe kommune har planer om at vejvand i hele kommunen separat kloakeres – det 
vil sige bliver transporteret til særskilt ledning – inden 2060viii. 

De befæstede arealer, og dermed regnvandsmængden, forbliver uændrede.  

Der bliver kun opbevaret kemikalier og råvarer udendørs i aflåste skabe m.v. der er sikret 
mod spild ved hjælp af underliggende spildbakke. Ved levering af råvarer vil disse blive 
transporteret ind og ud af bygningerne i områder, hvor der er regnvandskloakker. I disse 
tilfælde afspærres kloaksystemet med en ring, måtter eller lignende. Denne og øvrige 
foranstaltninger er beskrevet i procedure. Der findes ikke nedgravede tanke på grunden.  

Der henvises til afsnit 6.9 om klima herunder lokal afledning af regnvand (LAR) og afsnit 
6.10.2 om Fæstningsrenden, hvortil der er regnvandsbetinget overløb fra fælleskloakeret 
system i Gladsaxe Kommune.  

Vurdering 

Overgang til kommerciel produktion ændrer ikke på regnvandsmængden, da mængden af 
befæstet areal er uændret. Dermed vil situationer med overløb være uændret i forhold til 

                                                             

vii Gladsaxe Kommune. Vandforsyningsplan 2012 - 2024 

viii Spildevandsplan. Gladsaxe Kommune 2011-2014 

  enhed 2034 2020 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

                   

Vand (Vandværk) m3 ≤ 20.000 ≤ 20.000 14.000* 12.366 13.985 17.549 18.696 19.273 
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fremtidig drift. Der henvises til afsnit 6.10.2 vedr. overløb til vandområde. Der henvises til 
afsnit 6.9 for vurdering af muligheder for lokal afledning af regnvand (LAR). Håndtering 
og opbevaring af råvarer sker så risiko for spild til regnvand minimeres. Der vurderes 
således ingen væsentlig miljøpåvirkning som følge af bortledning af regnvand.  

6.5.4 Øvrigt spildevand 

Øvrigt spildevand består dels af processpildevand fra virksomhedens aktiviteter og sani-
tært spildevand.  

Virksomheden har en spildevandstilladelse i henhold til kapitel 4 i Lov om miljøbeskyttel-
se. Spildevandstilladelsen er dateret 1. december 2005 og giver tilladelse til tilslutning af 
spildevand til offentlig kloak på nærmere angivne vilkår. Den 20. december 2007 er der 
tilføjet en ændring af vilkår 3.1 i tilladelsen: ”Den samlede spildevandsmængde fra virk-
somheden må maksimalt udgøre 20.000 m3/år, målt som forbrug”. 

Med en udnyttelse af den fulde produktionskapacitet, jf. tabel 2, forventer virksomheden 
fortsat at kunne overholde vilkårene i spildevandstilladelsen. 

Spildevandet er analyseret i henhold til vilkår 4.1 i spildevandstilladelsen. Af forskellige 
årsager foreligger ikke alle analyser, men analyseprogram er aftalt med Gladsaxe Kom-
mune og gennemføres inden udgangen af 2013.     

Fra virksomheden udledes spildevand fra følgende aktiviteter: 

• Vandbehandling  

• Laboratorier 

• Processer (mammale og mikrobielle linjer)   

• Rengøring 

• Sanitært spildevand 

Udledningen fra vandbehandlingen er reject, der indeholder de naturlige salte i drikke-
vand. I laboratorierne ledes afløb fra håndvaske til inaktiveringstanken og alle kemikalier 
opsamles i særskilt system og bortskaffes som farligt affald. Øvrigt spildevand ledes til 
offentlig kloak.  

Fra processerne indeholder spildevandet primært flydende vækstmedier og næringsstof-
fer (primært sukker og gærekstrakt) og salte.  Til gæringsprocessen kan der i visse tilfælde 
være behov for at tilsætte metanol, som omdannes, så der kun er spor af alkoholer i spil-
devandet. Spildevand fra upstream processerne ledes til inaktivering. Spildevandets ind-
hold af organiske stoffer stammer fra glukose (sukker), stivelse og aminosyrer plus andre 
organiske forbindelser samt kvælstof og fosfor, der stammer fra næringssalte til opforme-
ringen. 

Til oprensning anvendes en række bufferopløsninger. Opløsningerne fremstilles af salte af 
kalcium, natrium og kalium, karbonater, ammonium, klorider og sulfater. Der anvendes 
desuden mindre mængder af organiske syrer. I oprensningsprocesserne anvendes hoved-
sagelig ethanol som opløsningsmiddel. Ethanol opsamles og bortskaffes særskilt via et 
centralt system til opsamling af ethanol.  

Afløb fra CIP systemer, der kan indeholde GMO-rester, ledes til inaktivering i kill anlæg-
get og neutralisering før udledning til offentlig kloak. 

Afløb fra vaskemaskine i laboratoriet og pilotanlæg ledes til inaktivering i kill anlæg før 
udledning til offentlig kloak. 
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Overfladerengøring af vægge og gulve mv. foregår efter plan med skiftende rengørings-
midler og desinfektionsmidler på dags- eller ugebasis. Spildevand fra rengøring er tynde 
opløsninger af tensider og desinfektionsmidler og ledes direkte i offentlig kloak. 

Sanitært spildevand fra køkken, the køkkener, bade- og toiletfaciliteter vil blive udledt 
direkte til det kommunale spildevandssystem. Tilslutning sker efter brønd for processpil-
devand. 

Spildevandsmængder og spildevandssammensætning fremgår af Tabel 11. Sammensæt-
ning af det fremtidige spildevand forventes at svare til det nuværende.  

  MST 
vejl.  
grænse-
værdi 

Enhed 2011 2010 2006 2006 2006 

          Blandeprø-
ve 

10-nov 12-nov 

Bly (Pb) 100 µg/l       4,6 2,1 
Cadmium (Cd) 3 µg/l       0,057 0,071 
Chrom (Cr) 300 µg/l       6,5 5,5 
Kobber (Cu) 500 µg/l       25 21 
Kobolt (Co) 10 µg/l       0,8 <0,5 
Kviksølv (Hg) 3 µg/l       0,85 0,12 
Nikkel (Ni) 250 µg/l       16 6,5 
Zink (Zn) 3000 µg/l       110 71 
EDTA 2 mg/l 0,89 0,012   <0,1 <0,1 
Suspenderet stof 500 mg/l       18 9,6 
Sulfat 500 mg/l       58 53 
Klorid 1000 mg/l       570 600 
pH           8,8 9,1 
Total-N           320 410 
Total-P           6,5 8,7 
COD           1500 1800 
Nitrifikationshæmning 20%         <20 <20 
Kill anlæggets drabsef-
fekt 

    2011-05-31   
2011-11-22 

2010-05-25   
2010-11-23 

      

Vandforbrug 20.000 m3/år - 
m3/døg
n 

12.366 13.985   33,6 30,2 

                
PAH-forbindelser               
Acenaphthen   µg/l     <0,010     
Fluoren   µg/l     <0,010     
Phenanthren   µg/l     <0,010     
Fluoranthen   µg/l     <0,010     
Pyren   µg/l     <0,010     
Benz (b+j+k) fluoran-
then 

  µg/l     <0,010     

Benzo(a)pyren   µg/l     <0,010     
Indenp(1,2,3-cd)pyren   µg/l     <0,010     
Benzo(g,h,i) perylen   µg/l     <0,010     
Nonylphenoler og -
ethoxylater 

              

Nonylphenoler   µg/l     <0,1     
Nonylphenolmono-
ethoxylater 

  µg/l     <0,1     

Nonylphenoldietho-
xylater 

  µg/l     <0,1     

Blødgørere               
Diethylhexylphthalat 
(DEHP) 

 87 µg/l     34     

Lineære alkylben-
zensulfonater 

              

LAS   µg/l     <100     
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Tabel 5: Spildevandsanalyser 

Virksomheden ligger i Gladsaxe erhvervskvarter som er en del af Gyngemosens opland. 
Oplandet er primært fælleskloakeret. Afløbssystemet i oplandet er etableret i perioden 
1950-1970. Spildevandet fra oplandet ledes stort set alt sammen til pumpestation på Gyn-
gemoseværket. Herfra pumpes vandet til en stor tunnelledning, der overvejende er belig-
gende i Københavns Kommune. Afslutningen af tunnelledningen sker i et overløbsbyg-
værk ved Fæstningskanalen i Københavns Kommune. Herfra ledes vandet via afløbssy-
stemet i Københavns Kommune til Renseanlæg Damhusåen, som er et selvstændigt biolo-
gisk renseanlæg. Der er overløbsmulighed fra overløbsbygværket til Fæstningskanalen. 
Det rensede vand bliver i dag ledt ud til Øresund gennem egen udløbsledning via Sjæl-
landsbroens pumpestation. 

Spildevandsmængder og spildevandssammensætning fremgår af Tabel 11. Det ses at spil-
devandsmængden forventes øget indenfor rammerne af den nuværende tilladelse på 
20.000 m3 pr. år. Af Tabel 12 fremgår ligeledes Renseanlæg Damhusåens samlede kapaci-
tet, samt hvor stor en del virksomhedens afledning udgør af kapaciteten. Det ses, at virk-
somhedens forventede andel af Damhusåens Renseanlægs kapacitet for 2034 er på min-
dre end 0,6 % på alle parametre. På den baggrund vurderes det, at Damhusåen fortsat vil 
kunne modtage det forventede fremtidige forbrug svarende til 2034-scenariet. 

Note:  
* Seneste analyse i henhold til vilkår 4.1 i spildevandstilladelsen 
** ww.lyn-is.dk/Damhusåen/Anlægsbeskrivelse.aspx 
 
Tabel 12: Spildevandsmængder og sammensætning for nuværende og fremtidig drift sammenlig-
net med kapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. 

Vurdering 

Virksomhedens nuværende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at give væsentlige miljømæssige 
påvirkninger på baggrund af spildevandsudledning. Processpildevand sendes til Renseanlæg Dam-
husåen, 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 bortskaffes i henhold til gældende regler. Virksomhedens 
eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at være i modstrid med regionplanen eller den 
tilbageviste statslige vandplan. 

  CMC Biologics 
A/S 
 
GNS 2006* 
Målt 

CMC Biologics 
A/S* 
 
GNS 2006* 
Målt 

CMC Biologics  
A/S 
 
GNS 2034 
Skønnet 

Andel af  
Renseanlæg Dam-
husåens  
kapacitet 

Renseanlæg Dam-
husåens  
kapacitet ** 

nuvæ-
rende 
drift 
2006* 

fremti-
dig drift  
 2034 

Spilde-
vands-
mængde 

m3/- 
døgn 

31,9     m3/-
døgn 

55 0,03% 0,06% Q-
tørvejr 
m3/-dag 

100.000 

COD mg/l 1650 ton/ 
døgn 

0,0526 ton/ 
døgn 

0,0842 0,12% 0,19% ton/dag 44 

Kvæl-
stof 

mg/l 365 ton/ 
døgn 

0,0117 ton/ 
døgn 

0,0186 0,36% 0,58% ton/dag 3,2 

Fosfor mg/l 7,6 ton/ 
døgn 

0,0002 ton/ 
døgn 

0,0004 0,03% 0,05% ton/dag 0,8 
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6.6 Affald 

Affaldsmængder fremgår af Tabel 13. Affaldsmængderne vil stige i takt med den større produktion. 
Der kan blive tale om en fordobling af mængden af affald, med den største stigning på brændbart 
affald. Det skyldes et forventet større forbrug af engangsudstyr.  

 

  2010 2011 2012 2020 2034 

  kg kg kg Kg Kg 

Forbrænding 49.847 68.280 60.430 72.516 140.000 

Genanvendelse 10.010 15.910 12.710 15.252 30.000 

Deponering           

Ikke farligt affald 59.857 84.190 73.140 87.768 170.000 

            

Farligt affald 28.447 25.094 16.400 19.680 35.000 

Sum 88.304 109.284 89.540 107.448 205.000 

Tabel 6: Affaldsmængder 2010-2012 samt estimeret for 2020 og 2034. 

Af tabel 14 ses fordelingen af affald der nyttiggøres og bortskaffes på anden vis. 

Aviser og blade, bølgepap, flasker og emballageglas, jern og metal og elektriske og elektroniske 
produkter genanvendes.   

Opløsningsmidler fra produktionen, ethanol m.v. og kemikalieaffald fra laboratorierne opsamles og 
bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.  

Klinisk risikoaffald og affald til forbrændes. 

Tabel 7: Håndtering af affaldsmængder – fordeling på affaldsbehandling 

Affald sorteres og bortskaffet i henhold til Gladsaxe Kommunes regulativix for erhvervsaffald.  

Affald opbevares i lukkede containere forskellige steder på siten. Opbevaring sker både indendørs 
og udendørs. Farligt affald opbevares i en Safe TANK, som er et aflåst opbevarings skab til farligt 
affald. Klinisk risikoaffald (inkl. GMO) opbevares i specielle aflåste containere. Virksomheden har 
etableret en aflåst indhegning til disse containere.  

Derudover er der 2 store affaldscontainere og et mindre antal til brændbart affald og affaldsfraktio-
ner til genanvendelse. 

Regeringen har udmeldt en ressource strategi ” Danmark uden affald” med følgende overordnede 
fokusområder. 1) Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og res-
sourcer som er i det. 2) Vi skal reducere miljøpåvirkningerne fra affald så økonomisk vækst ikke i 
samme takt øger belastningen af natur og miljø. 

                                                             

ix Gladsaxe Kommune. REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. 16-12-2010. 

  2010 2011 2012 2020 2034 
  % % % % % 
Forbrænding 56 62 67 67 68 
Genanvendelse 11 15 14 14 15 
Deponering 0 0 0 0 0 
            
Særlig behandling 32 23 18 18 17 
Sum 100 100 100 100 100 
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Fordelingen af virksomhedens affaldshåndtering fremgår af tabel 14. Virksomheden har ikke mu-
lighed for at leve op til affaldshierarkiet med så høj en grad af genanvendelse bl.a. pga. anvendelse 
af engangsudstyr og krav til bortskaffelse af klinisk risiko affald m.v. Virksomheden følger ellers 
hierarkiet i forhold til forbrænding og har ingen deponering.  

 

Vurdering 

Affaldsmængderne forventes at stige i takt med den større produktion. Affald fra virksomhedens 
eksisterende og fremtidige drift oplagres, sorteres og bortskaffes i henhold til gældende regler. 
Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg medfører ingen ændringer til affalds-
håndtering og opsamling af kemikalieaffald. Virksomheden vil løbende arbejde på at reducere 
mængden af affald der skal til forbrænding. 

Affald fra virksomhedens eksisterende og fremtidige drift vurderes således ikke at påvirke miljøet 
væsentligt.  

6.7 Jord og grundvand 

6.7.1 Jord 

Under etablering af virksomheden blev der i forbindelse med en forundersøgelse i 2002 konstateret 
forurening på grunden. Det er efterfølgende dokumenteret at forureningen er fjernet. På den bag-
grund har Københavns Amt i 2004 vurderet, at der ikke er grundlag for kortlægning af ejendom-
men, jf. jordforureningsloven. I forbindelse med forundersøgelsen er der foretaget prøvetagning på 
hele virksomhedens areal (bygning og befæstet areal).   

Da ejendommen er beliggende i byzone er grunden dog som udgangspunkt klassificeret som lettere 
forurenet, såkaldt områdeklassificering.  Dette betyder blandt andet, at der skal tages prøver til 
analyse for jordens forureningsgrad, hvis der skal fjernes jord fra grunden. 

Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg medfører ingen anlægs- og graveaktivite-
ter.  

6.7.2 Grundvand 

Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg medfører ingen anlægsændringer og 
dermed ingen ændring, der øger befæstelsesgraden. Hvor det er muligt, er der på matriklen etable-
ret mindre grønne bælter med græs og beplantning, hvor nedsivning af regnvand finder sted i be-
grænset omfang.  

Befæstelsesgraden er meget høj i Gladsaxe kommune, og det udgør en begrænsning for, hvor meget 
grundvand, der kan indvindes. Gladsaxe Kommune har derfor fokus på, at der dannes tilstrækkeligt 
med grundvand, Det tilstræbes sikret ved ikke at øge den samlede befæstelsesgrad i kommunen ved 
byudvikling og anden ændret arealanvendelse. 
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Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, se figur 8. 

 

Figur 4: Gladsaxe Kommune. Drikkevandsinteresser. 

Virksomheden er beliggende i oplandet til kildeplads XIII og Kildeplads XIV, for hvilken der er 
udarbejdet en indsatsplanx, som et vigtigt redskab for grundvandsbeskyttelse. 

I denne plan sætter kommunerne fokus på arealanvendelse, forureningskilder osv. Herunder virk-
somheds tilsyn for vurdering af potentielt grundvandstruende aktiviteter på virksomheder i den 
kildepladsnære del af indvindingsoplandet.  

6.5.4 Risiko for forurening af jord og grundvand 

Den væsentligste risiko for forurening af jord og grundvand i driftsfasen vurderes at skyldes: 

• Utætheder fra udendørs rør og beholdere med farlige og miljøskadelige kemikalier 

• Spild fra håndtering af affald og råvarer 

• Eksisterende jordforurening 

I forhold til risiko for forurening af jord og grundvand, så er dette minimeret ved, at der kun opbe-
vares mindre mængder af farligt affald og farlige stoffer udendørs og disse opbevares i aflåste skabe 
m.v. Skabene er sikret mod spild ved hjælp af underliggende spildbakke. Der forefindes kun et 
udendørs rør til kemikalieaffald. Det har kun været anvendt 1-2 gange siden virksomhedens etable-
ring. Røret har forbindelse til en Waste ståltank, der kan anvendes til opsamling af ikke GMO affald 
f.eks. organiske opløsningsmidler eller andre ikke GMO holdige væsker. Tanken tømmes via fast 
stålrørsinstallation til studse anbragt ved en tankvognsplads. Tankvognspladsen er indrettet som 
gældende for påfyldningspladser for klasse 1 væsker. (Tekniske forskrifter pkt. 4.6.2 a, b, c og dxi). 
Tankvognen, som afhenter affaldet, tømmer tanken ved en selvansugende pumpe med de nødven-
dige sikkerhedsforanstaltninger. Ved utætheder vil dette være synlig, og ved spild vil der derfor 
straks kunne igangsættes korrigerende handlinger og undersøgelser.  

                                                             

xKØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE 
INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS XIV. TO AF KØBENHAVNS 
ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO. Oktober 2008 

 

xi Nu erstattet af BEK nr. 28 af 04/01/2010 
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Ved levering af råvarer vil disse blive transporteret ind og ud af bygningerne i områder, hvor der er 
regnvandskloakker. I disse tilfælde afspærres kloaksystemet med en ring, måtter eller lignende. 
Denne og øvrige foranstaltninger er beskrevet i procedure.  

Indendørs oplag sker i lukkede beholdere og rum, hvor volumenet af den største tank/beholder kan 
tilbageholdes i rummet.  

Der findes ikke nedgravede tanke på grunden. 

Der ingen jordforurening på grunden, jf. afsnit 6.7.1, der eventuelt kan medføre forurening af 
grundvandet.  

Vurdering 

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. Eksiste-
rende kendte jordforureninger er allerede fjernet. Der sker ingen forøgelse af befæstelsesgrad. På 
den baggrund vurderes virksomhedens eksisterende og fremtidige drift ikke at påvirke miljøet væ-
sentlig i forhold til jord og grundvand.  

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

6.8 Landskab og visuelle forhold 

Virksomheden er beliggende i et område der anvendes til erhvervsformål, kontor og servicevirk-
somhed. Nybyggeri kan bl.a. anvendes til laboratorier og højteknologisk produktion. 

Hele området omkring erhvervskvarteret er ved at blive omdannet og fornyet fra den eksisterende 
traditionelle og stedvist udtjente industribebyggelse til mere elegant og ensartet byggeri, med grøn-
ne udenomsarealer.  

For bygningen er der valgt enkle og overskuelige, regulære bygningsvolumener. Arkitekturen signa-
lerer et nutidigt udtryk med facader, der er udformet således, at bygningen fremstår transparent, let 
og lys. Se billede 1-8 af bygningen, set fra forskellige verdenshjørner.  
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Billede 1 & 2  Facade mod øst 
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Billede 3, 4, 5 & 6  
Facade mod nord (hovedindgang) mod Vandtårnsvej og facade mod vest 
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Udenomsarealerne omkring huset er udformet i overensstemmelse med deres funktion. 
Opholdsarealer i tilknytning til kantine er møbleret med borde og bænke og øvrige arealer 
henligger som naturlige græs- og træbeplantninger og giver et tydeligt præg af ”grønne 
zoner” mellem bygningsanlæggene. Arealer, som benyttes til varekørsel er asfalterede. 
Parkeringsarealer er tilplantet med træer og belagt med græsarmeringsfliser med marke-
rede gangstier. 

 

Billede 7 & 8  
Facade mod syd samt område til mindre oplag set  
mod øst og vest  
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Vurdering 

Der sker ingen ændringer af virksomhedens visuelle fremtoning og dermed ingen æn-
dringer på det samlede indtryk af området.  

6.9 Klima 

Virksomhedens klimapåvirkning i form af CO2 emission beregnet for energiforbruget 
fremgår af afsnit 6.4. 

Klimaforandringerne i form af kraftige regnskyl kan påvirke miljøet via: 

1) Oversvømmelse på virksomhedens arealer  

2) Øget bortledning af overfladevand. 

Ad 1) 
Der er ikke registreret oversvømmelser i kælderen i bygningen, selv ikke i forbindelse 
med kraftige regnskyl. Kælderen ligger delvist frit mod øst og vest og i terræn mod syd. 
Hovedparten af kloakkerne rundt om bygningen ligger derfor lavere end kote ca. 30, som 
er terrænniveau mod syd. Mod nord ligger terrænet ca. i kote 34. Dernæst skråner terræ-
net væk fra bygningen. 

Kælderen bruges til oplag af bl.a. laboratorieartikler og kemikalier m.v. Alt opbevares i 
lukket emballage. Det vurderes, at der ikke er forureningsrisiko forbundet med disse op-
lag. 

Ad 2) 
Ved regnskyl ledes overfladevand til afløbssystemet i Gladsaxe Kommune som under 
kraftig regn udleder til en række ferske vandområder. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 
6.10.2. 

6.5.4 Lokal afledning af regnvand (LAR) 

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er en måde at håndtere overfladevand fra bygninger, 
pladser og veje lokalt. Det kan ske ved at forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende 
regnvandet, hvor det falder.  

Gladsaxe Kommune ser gerne nedsivning af regnvand fra tagflader mv. Befæstede arealer, 
som saltes om vinteren, og hvor der ikke kan stilles sikkerhed for overfladevandet fra 
befæstede arealer, vurderes som mere problematiske.   

Der er ikke registeret forurening på grunden, hvilket muliggør nedsivning af tagvand. Ved 
konkret ansøgning om nedsivning af tagvand, vil der skulle foretages en mere tilbundsgå-
ende undersøgelse af ejendommens historik, før der gives tilladelse. Ved evt. mistanke om 
lokal forurening, vil der kunne stilles krav om udtag af jordprøver. 

Det er vigtigt, at de løsninger der bliver brugt, ikke forurener grundvand og vandområder, 
og at vandet ikke skaber problemer de steder, det stuver op.  

I tabel 15 er foretaget en vurdering af forskellige LAR metoder i forhold til mulighederne 
for at anvende dem på virksomheden.  
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Tabel 8: Vurdering af LAR metoder hvor regnvandet helt eller delvist tilbageholdes på matriklen. 

Det fremgår af tabel 15, at der ikke vurderes at være optimale muligheder for at etablere  
 
LAR på grunden primært på grund af ringe pladsforhold. Det samme vil gøre sig gælden-
de i forhold til metoder, der magasinerer og forsinker regnvand, inden vandet ledes vide-
re. Som nævnt i afsnit 6.5.3 er der et eksisterende rørført regnvandsmagasin syd for byg-
ningen på ca. 32 m3.   

Mere end 90 % af de arealer der hører til lejemålet vurderes ikke som anvendelige til ned-
sivning af følgende årsager: 

• Nord for bygning: Adgangsvej til hovedindgang - fortov. Mindre grøn bræmme mod 
vandtårnsvej 

• Øst for bygning: Tag over kælder, Atriumgård 

• Syd for bygning. Plads for oplag og adgangsvej for lastbiler m.v. 

• Vest for bygning. Smal adgangsvej til kælder  

Der er kun et lille græsareal tilgængeligt ved bygningens syd-østlige hjørne, se billede nr. 
7 og 8.  

Vurdering 

Veje og øvrigt terræn vurderes at være udformet på en måde, så vandet ledes hen, hvor 
det gør minimal skade. Det vurderes, at der ikke er særlig risiko for oversvømmelser i 
kælderen ved evt. fremtidige kraftige regnskyl. Overgang til kommerciel produktion æn-
drer ikke på regnvandsmængden, da mængden af befæstet areal er uændret. Dermed vil 
situationer med overløb være uændret i forhold til fremtidig drift. Der henvises til afsnit 
6.10.2 vedr. overløb til vandområde.  

Virksomheden vurderer, at der ikke er mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR) 
primært pga. virksomhedens lille tilgængelige grundareal.  Gladsaxe Kommune stiller 
ikke krav om lokal afledning af regnvand. 

6.10 Natur, flora og fauna  

Mod syd ligger Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen, og som en del heraf ligger et stort 
overdrevsområde tættest på grunden, ca. 320 meter væk. Størstedelen af Høje Gladsaxe 
Park fremstår som et stort plejet parkområde, mens Gyngemosen er et moseområde med 

                                                             

xii www.vegtech.dk 

Metode Effekt Vurdering 
Faskiner Nedsivning Muligheden for at etablere nedsivningsanlæg afhænger bl.a. 

af jordbundsforhold og pladsforhold. Pladsforhold vurderes 
ikke at være tilstrækkelige 

Nedsivningsbrønde Nedsivning Se ovenfor 
Nedsivning på græsarealer Nedsivning Pladsmangel 
Render og grøfter Nedsivning Pladsmangel 
Regnbede Nedsivning Pladsmangel 
Permeable belægninger Nedsivning Delvist gennemført hvor muligt 
Grønne tage Fordampning Taget vurderes ikke at kunne bære det grønne tags vægtxii på 

mindst 80 kg/m² 
Havevanding, toiletskyl m.v. Genanvendelse Behov for havevanding er lille pga. et lille areal. Virksomhe-

den bruger i forvejen reject fra vandbehandling til toiletskyl 
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mindre parkprægede arealer. Arealet udgør et større offentligt tilgængeligt rekreativt om-
råde, som er fredet.  

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et EF-habitatområde (H123) beliggende i 
en afstand af ca. 5,4 km nord for virksomheden. Furesø er desuden et EF-
fuglebeskyttelses-område og ligger ca. 6 km nord for virksomheden. Begge ligger i et Na-
tura-2000 område nr. 139.  

På figur 9 ses § 3 områder i nærheden og længere væk fra virksomheden. Det overordnede 
formål med naturbeskyttelseslovens paragraf 3 er, at beskytte naturtyperne hede, eng, 
overdrev, mose og søer mod ændringer i deres naturtilstand. 

 

 

Note 
Virksomhedens beliggenhed er markeret med en rød prik. 

Figur 5: §3 områder herunder Gyngemosen syd for CMC Biologics A/S. 

Det nærmeste beliggende beskyttede naturområde er Høje Gladsaxe Park og Gyngemo-
sen. 

6.10.1 Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 

Området består af Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen og indeholder forskellig natur og 
friluftsfaciliteter. 

Størstedelen af Høje Gladsaxe Park fremstår som et stort plejet parkområde, mens Gyn-
gemosen, er et egentligt moseområde med mindre parkprægede arealer. Gyngemosen 
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ligger i områdets vestlige del, gennemskæres af Hillerødmotorvejen og strækker sig mod 
syd ind i Københavns Kommune. Begge områder er fredede og Gladsaxe Kommune og 
Københavns Amt har udarbejdet en plejeplanxiii bl.a. på baggrund af teknisk baggrunds-
rapportxiv for området. 

Af særlige naturtyper findes overdrevslignende græsarealer, søer, moser og enge, krat og 
lundexv. Syd for Høje Gladsaxe bebyggelsen ligger et stort overdrevsområde, der skråner 
ned mod sø, mose- og engområder. Mod øst er græsarealet omkranset af buske som hvid-
tjørn, mirabel og kornel, og langs Høje Gladsaxevej findes et regnvandsbassin med fug-
tigbundsvegetation. Syd for dette ligger en rund boldbane i et skovpræget område med 
blandt andet ahorntræer. Omkring den sydøstlige sø/mosehul i vådområdet er pilekrattet 
ryddet, og der er derved dannet fugtig eng og sumpvegetation. Skråningerne mod mose-
hullerne er overdrev. Langs den asfalterede sti i hele området (Gyngemosestien) findes 
flere fugtige lavninger med starsump og sumpstrå. Ved det tilgroede vandhul nærmest 
broen til Tingbjerg ligger lunde med bøg, eg og ægte kastanje. 

Gyngemosen er især dækket af starsump og områder med højstauder domineret af almin-
delig mjødurt, men her er også områder med åbent vand og mindre områder med rød-el. 
Floraen er varieret, men uden egentlige sjældne arter. Den rigeste flora findes i moseom-
råderne nær nogle af søerne. 

I 2007xv blev der registreret egern, ræv, hermelin(lækat) og flere arter flagermus. Fugleli-
vet i området er rigt og omfatter spurvehøg, musvåge, vandrikse, græshoppesanger, siv-
sanger, nattergal og i sensommeren også flokke af gæs. Af krybdyr og padder er der fun-
det stor og lille vandsalamander, snog, stålorm, almindeligt firben, spidssnudet frø og 
butsnudet frø, skrubtudse og grøn frø. Flere af disse bl.a. vandsalamander, spidssnudet og 
butsnudet frø er på habitatdirektivets bilag IV.  

Flere af søerne har en rig smådyrsfauna med de to ualmindelige guldsmedearter sort-
mærket kobbervandnymfe og kileplet-mosaikguldsmed. Søerne er levested for blandt 
andet gedde, skalle og karuds. Padder og flagermus er fredede og alle danske arter af fla-
germus er listet på habitatdirektivets bilag IV. 

                                                             

xiii Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park.  Plejeplan. August 2006. Københavns Amt. 

xiv Teknisk Baggrundsrapport til Naturplan for Gladsaxe Kommune. Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen. CO-
WI. 

xv Naturplan 2010 – 2015. Gladsaxe Kommune 
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Figur 6: Uddrag af naturplan 2010-2015 Gladsaxe Kommune. Høje Gladsaxe Park og Gyngemo-
sen i Gladsaxe Kommune. 

Trusler og påvirkning 

For frøer og stor vandsalamander er mulige trusler bl.a. tilgroede vandhuller. Flagermus 
er sårbare overfor menneskelige forstyrrelser, når de går i dvale om vinteren. Afhængig af 
arten overvintrer flagermus i hule træer eller bygninger.  

Atmosfærisk nedfald af kvælstofforbindelser kan medføre forsuring og eutrofiering (over-
belastning med næringsstoffer), hvilket kan påvirke naturområdet. 

Virksomheden kan påvirke området via emission af NOx og støj.  

NOx 
Virksomhedens immission af NOx fremgår af tabel 16. Det ses, at immissionen kun er på 
2-4% af B-værdien og dermed ligger langt under grænseværdien. 

  Afstand Immission % af B-værdi B-værdi 

  m µg/m3   µg/m3 

Høje Gladsaxe Park 
 

320 4,7 4%  
125 

Gyngemosen 
 

470 3,1 2% 

Tabel 9: NOx emission i §3 område - Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen i nærmeste afstand. 

Til beskyttelse af plantevækst skal årsgennemsnittet for NOx i landområder være under 
30 µg (ækvivalent NO2)/m3, xvi. Resultaterxvii for 2010 beregnet med luftforureningsmodel-
len DEHM viser at i størstedelen af landet ligger årsmiddelkoncentrationerne langt under 

                                                             

xvi  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og 
renere  luft i  Europa 

xvii  ATMOSFÆRISK DEPOSITION 2010. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt 
Cen ter for Miljø og Energi nr. 2 2011 
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grænseværdien. Eneste undtagelse er København, hvor grænseværdien overskrides. 
Grænseværdien gælder imidlertid ikke for bymæssige områder. Selvom grænseværdien 
ikke er gældende i byer, kan det til sammenligning oplyses, at virksomhedens immissi-
onskoncentrationsbidrag - beregnet som middelværdi - er mindre end 0,2 µg (ækvivalent 
NO2)/m3 svarende til mindre end 0,7 %.  Immissionskoncentrationsbidraget i Tabel 16 er 
beregnet som den maksimale timemiddelværdi på et år (99 %-fraktil).  

Støj 
Den korteste afstand til den parklignende del af området er ca. 300 m, mens der er ca. 
600 m til selve moseområdet. Der er foretaget en overslagsberegning af virksomhedens 
støjbidrag i to punkter i området, jf. tabel 17 og figur 11. 

Referencepunkt 
Støjbelastning, Lr i dB(A) 

 

 
Dag Aften Nat 

G1 Gyngemosen Nord 39,7 33,4 33,4 

G2 Gyngemosen Midt 32,1 25,6 25,5 

Vejledende grænseværdi 40  35 35 

Tabel 10: Støjbidrag i §3 område - Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen i G1(300 meter) og G2 
(600 meter). 

Støjbelastningen ligger under de vejledende grænseværdier for støj i rekreative områder 
dag-, aften- og natperioden. 

 

Figur 7: Støjberegningspunkter G1 og G2 i Gyngemosen (se tabel 16). 
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Vurdering 

Virksomhedens immission af NOx ligger langt under B-værdierne. Virksomhedens støjbi-
drag ligger ligeledes under grænseværdierne. På den baggrund vurderes virksomheden 
ikke at påvirke Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen væsentlig hverken i forhold til luft-
emission eller støj. 

6.10.2 Fæstningskanalen 

Ved regn ledes vandet fra virksomheden til afløbssystemet i Gladsaxe Kommune. Erfarin-
ger har vist, at Gyngemosen generelt set ikke har større problemer med opstuvning til 
terræn med undtagelse af områderne ved Mørkhøj. 

Under kraftig regn udledes til en række ferske vandområder. Vandområdernes beliggen-
hed fremgår af figur 12. Virksomheden hører til opland Gyngemosen, der afleder til gyn-
gemoseværket, hvis regnvandsbetingede udløb løber til Fæstningskanalen. Regnvandsbe-
tingede overløb er overløb fra fælleskloakeret system til vandområderne. Fra Gladsaxe 
Kommune er der ét regnvandsbetinget overløb (U11) fra det fælleskloakerede opland til 
Fæstningskanalen. Dette er beliggende i Københavns Kommune. Se tabel 18.  

 

Figur 8: Placering af vandområder i Gladsaxe Kommune. Uddrag af figur 4.12 Spildevandsplan. 
Gladsaxe Kommune 2011-2014. 

Tabel 18 viser det vandområde der er overløb til fra Gladsaxe Erhvervskvarter, hvem der 
er myndighed for vandområdet samt målsætningen for miljøtilstanden. 

 

Note: Målsætning, Generel, i regionplan 2005, gælder mens vandplaner er ophævede 

Tabel 11: Uddrag af Tabel 4.1 Vandområder, deres målsætning i forhold til miljøtilstanden og 
antal af regnvandsbetingede overløb og regnvandsudløb. Spildevandsplan. Gladsaxe Kommune 
2011-2014. 
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Bassiner på Gyngemoseværket består af to gamle tanke fra det nedlagte renseanlæg.  Bas-
sinerne fungerer i dag som forsinkelsesbassiner for hele oplandet. Afløb fra bassinerne 
sker til tunnelledningen, der løber mod Fæstningskanalen (U11). Tunnelledningen og 
flere andre ledninger i oplandet fungerer som bassinledninger under regn. Fæstningska-
nalen er en del af Københavns befæstning, og kanalen er kunstigt anlagt i det 19’ århund-
rede.  

Fæstningskanalen er beliggende fra Hvidovre i syd til Utterslev Mose i nord. I Gyngemo-
sens opland forekommer der for hyppigt aflastninger fra overløbsbygværket U11 til Fæst-
ningskanalen, til at målsætningen (Generel) i Regionplan 2005 kan overholdes. I vand-
områdeplan for bl.a. fæstningskanalen står, at spildevandsbidraget fra overløbsbygværk 
U11 i Gladsaxe Kommune skal reduceres, som et af flere tiltag, der er nævnt, til opfyldelse 
af målsætningxviii i tabel 18. 

Som det fremgår af afsnit 6.5.3, vil overgang til kommerciel produktion ikke medføre øget 
udledning af overfladevand. Virksomheden har vurderet, at der ikke umiddelbart er mu-
ligheder for at reducere den eksisterende regnvandstilledning gennem yderligere lokale 
tiltag,  

Vurdering 

Fæstningskanalen vil ikke blive yderligere belastet som følge af den fremtidige drift. 
Overgang til kommerciel produktion ændrer ikke på regnvandsmængden, da mængden af 
befæstet areal er uændret. Sammensætning af det fremtidige spildevand forventes ligele-
des at svare til det nuværende. Virksomhedens nuværende tilledning ved regnskyl udgør 
konservativt beregnet maksimalt 0,3 % af den samlede tilledning og vurderes derudover i 
nogen grad at blive forsinket pga. et eksisterende rørført regnvandsmagasin syd for byg-
ningen på ca. 32 m3. Eventuelle miljøpåvirkninger er uændrede i forhold til fremtidig 
drift. 

6.10.3 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 13. Furesø er desuden et EF-
fuglebeskyttelsesområde (nr. F109) og ligger ca. 6 km fra virksomheden. Samlet betegnes 
disse som et Natura-2000 område.  

                                                             

xviii Københavns Kommune. VANDOMRÅDEPLAN FOR FÆSTNINGSKANALEN, UTTERSLEV MOSE, 

NORDKANALEN, SØBORGHUS RENDE OG EMDRUP SØ. August 2004 
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Note 
Virksomhedens beliggenhed er markeret med en rød prik. 
Figur 9: 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 
skive vandkalv, stor vandsalamander og stor kærguldsmed. Disse er listet på habitatdirek-
tivets bilag IVxix. Lys skive vandkalv, stor vandsalamander og stor kærguldsmed er desu-
den fredet. 

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

Furesø og Mølleåen er omfattet af den p.t. tilbagekaldte vandplan 2010 -2015 Øresund. 
Søen er vurderet til god økologisk tilstand. Dele af Mølleåen har et strengere miljømål i 
form af høj økologisk tilstand. Andre dele af åen er udpeget som stærkt modificeret vand-
løbsvandområde og dermed omfattet af undtagelser for indsatsprogrammet.  

6.10.4 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 væsentligtxxi. Formålet med den foreløbige vurdering er at vurdere, hvorvidt der er 
behov for en nærmere konsekvensvurdering af projektet. Såfremt den foreløbige vurde-

                                                             

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

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

xxi Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter. Miljøministeriet. 16. maj 2007 
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ring viser, at Natura-2000 området ikke bliver påvirket væsentligt, skal der ikke foretages 
yderligere xxii. 

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

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 af virksomhedens immission af NOx i den korteste 
afstand til Natura-2000 området, jf. tabel 19. Immissionen er mindre end 0,01% af B-
værdien og ligger dermed langt under grænseværdien.  

  Afstand Immission  
(Årsmiddel) 

% af B-værdi B-værdi N  

  M µg/m3  % µg/m3 kg/ha/år 

Natura-2000 

 

5400 0,0135 0,01 125 0,04 

Tabel 12: NOx immission og kvælstof deposition i Natura 2000 område 

I tabel 19 er desuden vist resultatet af et simpelt og konservativt beregnet overslag på 
depositionen til brug for vurdering af størrelsen af virksomhedens bidrag af kvælstof til 
natura-2000 området.   

Til sammenligning har det tidligere DMU vurderetxxiv at der ved en deposition på 0,6 kg 
N/ha år ikke kan forventes en merbelastning, hvorunder bidraget beregnet med de nuvæ-
rende modeller statistisk set er lig nul, og hvor der ikke i 95 % af de beregnede tilfælde 
forventes påviselige effekter, med det nuværende belastningsniveau.  

Vurdering 

Det vurderes, at virksomhedens relevante emissioner i forhold til vurdering af miljøpå-
virkninger i Natura-2000 er NOx. Immisionsværdien for NOx er på kun 0,01 % af den 
tilladte B–værdi for fremtidig drift. Desuden er det beregnet at virksomhedens kvælstof-
afsætning i Natura-2000 området ikke kan give anledning til nogen effekt. På den bag-
grund vurderes virksomheden ikke at påvirke Natura-2000 området, og der er derfor ikke 
behov for at gennemføre en nærmere konsekvensvurdering af projektet i henhold til Ha-
bitatdirektivet.  

6.11 Arkæologi  

Der er ingen fortidsminder eller arkæologiske fund registreret på grunden. Der er enkelte 
fortidsminder og enkeltfund i området omkring grunden, jf. figur 14.  

                                                             

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

xxiii 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 

xxiv  ”Usikkerheder i modeller for ammoniak i forbindelse med VVM og tærskelværdi for beregnet 
 kvælstofafsætning for en enkelt kilde til særlig følsomme naturområder. Notat af Danmarks 
miljø undersøgelser, DMU. 26/06/2005. J.nr.000/0-000 lmo/- 
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Figur 10: Fortidsminder m.v.  

 

Vurdering 

Der er ingen planlagte gravearbejder i forbindelse med fremtidige aktiviteter og ingen 
påvirkninger i forbindelse med fortidsminder eller arkæologiske fund. 

6.12 Kulturmiljø, arkitektur og rekreative interesser 

CMC Biologics A/S er beliggende i et erhvervsområde. 

Huset har form som et u. U´et vender mod øst.  

Bygningen indeholder både hovedkontor, administration, produktion og laboratoriefacili-
teter m.v. i et. Den overordnede idé har været at skabe en let og åben bygning, der giver 
omverdenen et lille kig ind i det dynamiske proces- og laboratoriemiljø. 
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Husets funktioner er placeret omkring en åben, grøn atriumgård. Glasfacader mod det 
overdækkede rum gør at der skabes visuel kontakt fra den ene ende af huset til den anden, 
og at husets disponering er let at overskue for den som færdes i virksomheden. Samtidig 
trækkes dagslyset helt ind i bygningen, så alle arbejdspladser er lyse og behagelige at ar-
bejde ved.  

I stueetagen og på 2. sal ligger virksomhedens laboratorier med udsigt til omverden gen-
nem store vinduespartier, der samtidig tillader nysgerrige forbipasserende at få et indblik 
i en åben og aktiv virksomhed.  

Der er nem adgang via god infrastruktur til det omkringliggende samfund. Tilkørselsveje 
og parkeringsarealer er belyst med anvendelse af lave parkarmaturer samt lys ved ind-
gangsdøre. 

Området er ikke registeret som et område med særlige kulturmiljømæssige interesser og 
bygningen, som er opført i 2004, er ikke fredet. I kommuneatlasset som omfatter alt byg-
geri opført før 1940 samt udvalgte bebyggelser f.eks. almennyttige boligbebyggelser og 
institutionsbyggerier opført i perioden op til 1965 er der anført 3 bevaringsværdige byg-
ninger på Vandtårnsvej nr, 37, 39 og 60xxv  som ligger et godt stykke derfra og ikke påvir-
kes af Virksomheden.  

Størstedelen af Høje Gladsaxe Park fremstår som et stort plejet parkområde, mens Gyn-
gemosen er et moseområde med mindre parkprægede arealer. Arealet udgør et større 
offentligt tilgængeligt rekreativt område, som er fredet. Området ligger mere end 300 
meter fra virksomheden, og der er ingen rekreative interesser ved grunden, og området 
hindrer eller begrænser ingen adgang til de rekreative områder.  

Vurdering 

Den eksisterende bygning samt virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter har 
ingen uhensigtsmæssig virkning i forhold til kulturmiljø, arkitektur og rekreative interes-
ser. 

6.13 Afværgeforanstaltninger 

Anvendte afværgeforanstaltningerne er beskrevet under de enkelte delafsnit i afsnit 6. 
Nedenfor er afværgeforanstaltningerne listet på punktform. 

For både nuværende og fremtidig drift gælder: 

• Emissionsbegrænsende filtre på afkastluft, hvor der håndteres aktive farmaceutiske 
produkter på pulverform, øvrigt støv og GMO 

• Sikring mod spild af råvarer og kemikalier til jord og grundvand 

• Sikring af udendørs oplag ved aflåste og lukkede skabe, tæt bund, der kan indeholde 
volumenet af den største tank/beholder  

• Sikring mod spild af råvarer og kemikalier til regnvands og spildevandskloak 

• Udendørs håndtering sker kun ved transport med truck fra oplag eller fragtkøretøj til 
bygning.  

• Afspærring af kloaksystemet med en ring, måtter eller lignende 

                                                             

xxv Bevaringsværdige bygninger. Adresseliste over bygninger med bevaringskategori 1-4 i Kommuneatlasset. 
Gladsaxe Kommune 1998. http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=42868 
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• Kill system, der inaktiverer spildevand med GMO fra produktionen og laboratorierne 

• Neutralisering af processpildevand inden udledning til kommunalt kloaknet 

• Farlige kemikalier eller kemikalier uønsket i spildevandet opsamles separat 

Virksomheden har en række procedurer, der bl.a. omfatter en tydelig ansvarsfordeling, 
krav om risikovurderinger og en regelmæssig overvågning af den miljømæssige præstati-
on, herunder spild, Afvigelser skal registreres, og eventuelle korrigerende handlinger skal 
vurderes.  

Vurdering 

Virksomheden har en række afværgeforanstaltninger, herunder filtre på afkastluft, særli-
ge indretninger i forhold til at hindre spild til jord og grundvand samt kemikalieudslip til 
kloak. Virksomhedens procedurer sikrer overvågning samt procedurer for håndtering af 
afvigelser. Det vurderes derfor, at virksomheden har etableret de nødvendige afværgefor-
anstaltninger i den eksisterende drift, og at tilsvarende vil være gældende og tilstrækkeli-
ge for den fremtidige drift. 

6.14 Socioøkonomiske forhold 

Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås de samfundsmæssige påvirkninger herunder 
også i forhold til lokalmiljøet. Det vil sige grundlaget for områdets sociale struktur og 
erhvervsliv, herunder eventuel påvirkning på indtægtsgrundlaget for tredjemand som 
følge af de forventede miljøpåvirkninger. 

CMC Biologics A/S’ aktiviteter i Gladsaxe bidrager generelt set positivt til samfundet gen-
nem arbejdspladser, salg af tjenesteydelser og valutaindtjening til landet.  

Derudover bidrager virksomheden gennem forskning og udvikling til et sundere samfund 
og et bedre og længere liv til de mennesker, som lider af forskellige sygdomme, jf. afsnit 
3.1.1.   

Virksomhedens miljøpåvirkninger, som der er redegjort for, vurderes ikke at have nogle 
negative socioøkonomiske effekter. Der er ingen væsentlige påvirkninger af naturområder 
eller rekreative interesser. Grund og bygninger ændrer sig ikke og de planlagte aktiviteter 
i forhold til 20 års planen vurderes ikke at påvirke trafikken i nævneværdig grad. Der vil 
udelukkende ske en større udnyttelse af de eksisterende bygningsmæssige rammer. 

Vurdering 

Der vurderes ikke at være nogen negative samfundsmæssige påvirkninger forbundet med 
at anvende eksisterende anlæg til kommerciel produktion. Tværtimod giver det mulighed 
for at udnytte eksisterende produktionsapparat mere optimalt.  

 

7. Eventuelle mangler  

Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg vil ske i løbet af 2014. Derefter 
vil produktionen stige som beskrevet i den 20 årige fremtidsplan i afsnit 3.2. Den større 
produktion vil ske i eksisterende anlæg over de kommende år frem til 2034. Miljøpåvirk-
ningerne for den større produktion er derfor skønnet på baggrund af kendte påvirkninger 
fra den nuværende produktion og anlæg.  
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8. Ordforklaring 

API Active Pharmaceutical Ingredient. Aktiv farmaceutisk ingrediens.  
Det aktive stof i et lægemiddel. 

Autoklavere: Koge under tryk i en beholder (Autoklave); Anvendes til sterilisation af 
udstyr, medier mv.  

BAT-note: BAT er en engelsk forkortelse for Best Available Technology. BAT-noter 
beskriver den bedst tilgængelige teknologi. 

B-værdi: Bidragsværdi, en grænseværdi for luftforurening. En virksomheds maksi-
male tilladte bidrag til koncentrationen af et forurenende stof i luften. 

BDI Engelsk forkortelse for Bulk Drug Intermediate. 
Lagerstabilt mellemprodukt. 

BDS Engelsk forkortelse for Bulk Drug Substance, også kaldet API  
(Se under API). 

Biologiskeagenser: 

Ved biologiske agenser forstås i denne sammenhæng mikroorganismer, 
herunder genetisk  modificerede mikroorganismer, cellekulturer og 
endoparasitter hos mennesker, som er i stand til at fremkalde en infekti-
onssygdom, allergi eller toksisk effekt, eller som kan udgøre en risiko for 
det omgivende miljø.  

CIP anlæg:  Engelsk forkortelse for Cleaning In Place. Rengøring af procesudstyr  

dB(A):  Decibel A-vægtet måleenhed for støj. Lydtrykniveau vægtet med en A-
kurve som repræsenterer de  frekvenser der opfattes som generende af det 
menneskelige øre 

GMP: Engelsk forkortelse for Good Manufacturing Practice. Reglerne for GMP 
eller for cGMP (Current Good Manufacturing Practice) er regelsæt der skal 
overholdes for at opnå sikkerhed for at produktet er fremstillet i korrekt 
kvalitet og i henhold til aftalte produktionsstandarder. Reglerne ligger til 
grund for at opnå såvel FDA-godkendelse (Federal Drug Administration) 
til salg af produktet i USA, som godkendelse i store dele af den øvrige ver-
den. 

HEPA-filter:  Engelsk forkortelse for High Efficiency Particle Airfilter: Filter med høj 
effektivitet til filtrering af partikler i luft, også kaldet absolutfilter. 

HPW Engelsk forkortelse for highly purified water. Vand af høj renhed.   

Inaktivering I denne sammenhæng varmebehandling af biologiske agenser/GMO, såle-
des at disse uskadeliggøres 100 %. Inaktiveringsprocessen styres ud fra tid 
og temperatur i en kill-autoklave eller kill-anlæg. 

MTB Miljøteknisk Beskrivelse. Bilag til miljøansøgning. Krav til indhold i bilag 3 
i BEK 1454 af 20/12/2012) 

NOx:  Nitrogenoxider, kvælstofoxider bl.a. nitrogendioxid. Komponenter af  
 forbrænding af især naturgas. NOx bidrager til luftforurening. 
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OML modellen: 

OML står for ”Operationelle Meteorologiske Luftkvalitets modeller”.  
OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel der anvendes til at be-
regne luftimmission. Modellen benyttes til at vurdere om B-værdien over-
holdes. 

WFI Engelsk forkortelse for Water For Injection. Vand af den højeste renheds-
grad kaldes Water for Injection (WFI), som er betegnelsen for vand, der må injiceres i 
kroppen. Anlægget fremstiller WFI ved fordampning og efterfølgende fortætning af HPW.  

VOC Volatile Organic Carbon, flygtige organiske forbindelser. VOC’er defineres 
som organiske forbindelser, hvis damp-tryk er ≥ 0,01 kPa ved 293,15 K (20 °C) eller ved 
de anvendte driftsbetingelser. 
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