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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 private 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 antages 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 arbejde. 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 virkninger 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 kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 

kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. 

for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning som i dette 

tilfælde. 



 

2. Baggrund 
 

2.1 Indledning 
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 den ansøgte fabrik, som også er virksomhedens domicil i 

Danmark, blev bygget og taget i brug i 2004.  

 

I starten var virksomheden kun godkendt til at udvikle proteiner til medicinske forsøg i fase I og II. 

I 2007 blev virksomheden en af de kun ca. fem i verden, som er i stand til at levere produkter til fase 

III-forsøg og produktion, hvor der skal opfyldes meget strenge krav om renhed og konsistens. Det 

skete bl.a. gennem køb af en fabrik i Seattle.  I 2012 overtog CMC Biologics A/S endvidere driften af 

endnu fabrik i Berkeley i Californien med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet 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 bæredygtigt. Der er 

stor forskel på at køre den samme proces igen og igen og på at udvikle nye processer hele tiden. 

Produktion foregår både fra domicilet i Søborg, samt i Seattle og Berkeley, USA. Salgskontorer er 

placeret i Danmark, England, og USA. Siden virksomhedens start er medarbejderantallet øget fra 

seks til ca. 400, hvoraf ca. 200 arbejder i Søborg.  

 

CMC Biologics 

Kort 1 Oversigtskort med angivelse af CMC Biologics A/S, Vandtaarnsvej 83B, Søborg 

 

Dette ideoplæg redegør kort for CMC Biologics A/S aktiviteter i Søborg samt de miljømæssige 

påvirkninger. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg med VVM-

redegørelse som vil blive sendt i 8 ugers høring.  Sammen med VVM-redegørelsen vil der blive 

udarbejdet en miljøgodkendelse.  
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2.2 Godkendelser & VVM 
I forbindelse med etablering af virksomhedens facilitet i Søborg blev der dengang udarbejdet en 

miljøteknisk vurdering, hvorpå Københavns Amt den 16. maj 2002 traf afgørelse om ”ikke-

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 fra Gladsaxe Kommune, dateret 25. 

november 2005. 

 

I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til Prækliniske og 

Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion 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. Fremstilling 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 omdannelse, 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 laveste klasser) 

og aktiviteterne er i dag reguleret som laboratorieaktiviteter og stor-skalaproduktion, og er 

godkendt af arbejdstilsynet efter lov om genteknologi og arbejdsmiljø og klassificeret af 

Arbejdstilsynet i samarbejde med dengang Skov- og Naturstyrelsen (I dag Miljøstyrelsen).  

 

Udover VVM og ansøgning om miljøgodkendelse skal der sideløbende søges Miljøstyrelsens og 

Arbejdstilsynets godkendelse til kommerciel anvendelse af GMO og efterfølgende skal alle projekter 

der medfører kommerciel produktion særskilt godkendes hertil af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. 

 

2.3 Lokalisering 
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 p.t. omfattet af rammebestemmelserne for 17.E.2 i Gladsaxe erhvervskvarter, men 

ændres i den nye kommuneplan for 2013 til at være en del af Gladsaxe Ringby. Kommuneplan 2013 

forventes vedtaget i juni 2013. 

 

Det betyder, at de hidtidige rammer forsvinder og erstattes af rammer, der afspejler visionerne i 

helhedsplanen for Gladsaxe Ringby, som er Byrådets vision for Gladsaxe Erhvervskvarter. 

Helhedsplanen beskriver den ønskede fremtidige udvikling i området som et mangfoldigt 

erhvervskvarter, hvor der er plads både til de store videnstunge virksomheder og de små 

iværksættere og håndværkere.  

 

CMC Biologics A/S bliver fremadrettet omfattet af rammeområde 17.E.5, Erhvervsparken i  

Gladsaxe Ringby. Se nedenstående kort. Den generelle anvendelse er fortsat erhvervsområde. 

Anført med specifik anvendelse til Kontor og serviceerhverv og supplerende anvendelse: 

Erhvervsformål, domicilbyggeri, kontorformål, kontorhotel m.v. I overensstemmelse hermed er 



tillæg (1) til lokalplan 125 en overgangsplan, der i takt med at en byomdannelse gennemføres, 

aflyses og erstattes af mere detaljerede lokalplaner. 

  

 

Matrikel nr.: 
8d, ejerlav 
Mørkhøj  

Kort 2 Oversigtskort fra forslag til kommuneplan 2013 med angivelse af 17.E.5  

 Erhvervsparken 

 

2.4 Projektbeskrivelse 
Pilotanlægget/forsøgsproduktionsanlægget består af fire proceslinier; en til mikrobielle processer 

og tre til mammale processer, se figur 1. Anlægget er udviklet og designet til produktion af 

kommercielle produkter, og vil uden videre kunne anvendes hertil. 

 

Trods de varierende produkter er hovedprincipperne i produktionen de samme jf. figur 1. 

Processerne foregår overordnet set på samme måde, men de enkelte trin og sammensætningen af 

råvarer, der anvendes, vil være specifikt udviklet, afprøvet og dokumenteret for det enkelte produkt. 
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Up stream 

Down stream 

Figur 1: Princip diagram  

Som udgangspunkt er procesforløbene i den mikrobielle og de mammale proceslinier ens. Den 

mammale del adskiller sig typisk fra den mikrobielle del ved at mængderne er mindre og 

produkterne er mere følsomme overfor pH, temperatur og organiske solventer. 

 

Hovedprincipperne i de enkelte procestrin beskrives efterfølgende i kort form. 

 

 Podning 

Udgangsmaterialet for processerne er mikroorganismer eller mammale celler, der 

opbevares i en cellebank. Ved podningen opformeres materialet trinvis fra få celler i få 

milliliter til større flasker med mange celler i op til et par liter.    

 

 Opformering/fermentering 

Produktion af lægemidlerne foregår ved opformering af celler/mikroorganismer i lukkede 

beholdere (fermentorer). Under opformeringen eller ved induktion (fx tilsætning af stof 

eller ændring af temperatur, der sætter produktionen i gang) efter opformeringen 

produceres proteinet. Til opformeringen anvendes især vitaminer, næringssubstrater, salte 

og luftarter.  

 

 Grovrensning (Recovery) 

Når den ønskede mængde protein er produceret, skal det udvindes fra det biologiske 

materiale.  Fermentorerne køles ned og det biologiske materiale (cellerne eller 

mikroorganismerne) fjernes ved en grovrensning. 

 

 Finrensning 

I finrensningen opkoncentreres og oprenses produktet (proteinet). Finrensningen foregår 

ved en længere række individuelt optimerede procestrin. Der kan bl.a. anvendes 
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kromatografisystemer, ultrafiltrering, krystallisationer, fældninger og centrifugeringer. I 

finrensningsrummene vil en stor del af processerne foregå i mobilt udstyr.  

 

Faciliteten skal ikke håndtere færdigvare produktion, men typisk blot fremstilling af et lagerstabilt 

slutrenset farmaceutisk produkt (BDS/Bulk Drug Substance).  

 

2.5 Fremtidsplan 
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 i de første år.  På 

længere sigt er det muligt, hvis de kommercielle produkter udvikler sig godt, at der kan ske såvel 

procesoptimeringer, som både kan mindske miljøvirkningen og føre til en øget kapacitets-

udnyttelse. Dette forventes dog ikke at ske inden for de første 4-5 år.  

 

Den brede vifte af services og produkter der efterspørges fra anlægget i Søborg stiller desuden 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.  

 

Som leverandør af serviceydelser vil udviklingen i CMC Biologics A/S være påvirket af, hvilken 

succes især de kommende kommercielle produkter opnår i salget. 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 de maksimale rammer, 

som virksomheden med de forudsætninger og forventninger, der i dag er til udviklingen i 

organisationen, kan forestille sig at komme til at operere inden for. Disse skøn er selvsagt behæftet 

med en del usikkerhed. 

 



 

 

 

  2014-2019 2020-2034 

Produktions-

beskrivelse 

Tilsvarende processer, som de ser ud i dag.  

Inden for disse rammer vil der kunne forekomme 

udskiftning af procesudstyr og ændringer mht. det 

indvendige lay out samt hvilke processer, der 

gennemføres i de enkelte rum for således at tilpasse 

kapaciteten til kundeprojekterne. Dette kunne f.eks. være 

installation af ekstra bioreaktorer, for at optimere 

udnyttelsen af den nuværende facilitet med tilhørende 

forsyningssystemer. 

Procesoptimering og kapacitets tilpasning i 

forbindelse med rutine produktion af flere 

succesfulde kommercielle produkter med en 

stor del (>2/3) af virksomhedens kapacitet. 

Produkter 10 - 15 projekter. 1-200 mg til 1-2 kg aktivt stof pr. batch. 

20-50 batche pr. år 

8 - 15 projekter. 1-200 mg til 2-4 kg aktivt 

stof pr. batch. 20-70 batche pr. år. 

Forbrug Forbrug er stort set tilsvarende i dag. Jf. uddybet 

beskrivelser i afsnit 3.5-3.6. (Evt. 20% stigning i forbrug 

af forsyninger og kun såfremt kapacitetsudnyttelsen øges) 

Maksimal forøgelse med 75-100% 

Miljøpåvirkninger Miljøpåvirkninger tilsvarende i dag. Jf. uddybet 

beskrivelser i afsnit 3.1-3.4, 3.7-3.11. (Evt. max 20 % + 

primært spildevand og affald)  

Tilsvarende eller mindre forøgelse af især 

spildevand og affald. 

Bygningsrammer Eksisterende + leje af eksterne kontorfaciliteter Eksisterende + leje af eksterne 

kontorfaciliteter 

Medarbejdere 200-300 250-300 

Drift 2-3 holdskift en del af tiden 3 holdskift en stor del af tiden 

Tabel 1 20 års fremtidsplan 
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3. Miljøpåvirkninger m.v. 
Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver og vurderer miljøforhold på 

fabrikken i Søborg. Redegørelsen vil indeholde en nærmere beskrivelse af bygninger og processer 

samt deres virkninger i driftsfasen på mennesker og miljøet mv.  

 

Generelt set sker der ingen ændring i miljøpåvirkningerne i forbindelse med at de eksisterende 

pilotfaciliteter også kan anvendes til kommerciel produktion, da processerne er de samme. 

Ligeledes vurderes forbrug og produkter mængdemæssigt at være i samme størrelsesorden. Jf. tabel 

1, der skitserer 20 års fremtidsplanen, vil der eventuelt kunne ske en stigning i forbrug og 

emissioner i forbindelse med en større produktion, som følge af procesoptimering og større 

kapacitetsudnyttelse.  

 

De væsentligste påvirkninger er gennemgået kort nedenfor. Disse påvirkninger vil derudover også 

blive behandlet yderligere i VVM redegørelsen og i relation til 20 års planen. 

 

3.1 Luftforurening 
Produktionen foregår i renrum, så der vil kun dannes mindre mængder af støv fra 

produktionsområderne i fabrikken. Da produktionen foregår i væskefase, forventes et muligt 

indhold af aktive stoffer i støvet fra produktionen at være minimal i den ventilerede luft. Der er 

HEPA filtre på alle relevante afkast. Emissioner af flygtige VOC ´er, f.eks. ethanol, vil kunne 

forekomme fra oprensningen. Opløsningsmidler opsamles og bortskaffes. 

 

3.2 Lugt 
Der har ikke været problemer med lugt og det vurderes at dette fortsat vil være tilfældet i 

forbindelser med ændringen fra pilotaktivitet til kommerciel produktion i eksisterende pilotanlæg.  

 

3.3 Støj 
De væsentligste støjkilder er fra ventilationsanlæg, køleanlæg og afkast.  

 

Der vil blive foretaget en støjkortlægning til dokumentation heraf i forbindelse med 

miljøansøgningen. 

 

3.4 Trafik 
Trafik til og fra virksomheden genereres af medarbejdere, der kører til og fra fabriksområdet i 

personbil samt tung trafik med f.eks. råvarer. 

 

3.5 Energi 
Det primære energiforbrug skyldes procesenergi til produktionen samt ventilation. Der anvendes 

energi i form af el, naturgas og damp.  

 

I 2012 var energiforbruget på virksomheden 3.236.824 kWh, men forventes dog større i 2013 pga. 

ændringer i ventilationsanlægget. Energiforbruget svarer til energiforbruget i ca.940 husstande. 

 

3.6 Vand 
Produktion af farmaceutiske produkter er underlagt store renhedskrav.  Vandet bruges dels i 

processer og dels til rengøring.  

 

Vandforbruget har de seneste år ligget mellem 14.-20.000 m3, svarende til forbruget i 140-2000 

husstande. 
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3.7 Spildevand 
Processpildevand fra produktionen, der kan indeholde produktrester, bliver udledt til det 

kommunale rensningsanlæg efter en behandling, der sikrer, at alle produktrester er uskadeliggjort, 

således at spildevandet opfylder de stillede krav til udledning.  

 

Spildevand er reguleret i virksomhedens spildevandsgodkendelse fra november 2005. 

Virksomheden har aldrig overskredet vilkårene. 

 

3.8 Affald 
Der forekommer forskellige affaldstyper fra virksomhedens aktiviteter, herunder farligt affald og 

klinisk risikoaffald. Affaldet sorteres, håndteres og bortskaffes iht. Gladsaxe Kommunes 

affaldsregulativer. I 2012 blev 67 % sendt til forbrænding, 14 % til genanvendelse og 18 % til særlig 

behandling.  

 

3.9 Jord og grundvand 
Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.  

 

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 

baggrund har Københavns Amt i 2004 vurderet, at der ikke er grundlag for kortlægning af 

ejendommen, jf. jordforureningsloven. 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. 

 

Ændring fra pilotaktivitet til kommerciel produktion medfører ingen anlægs- og graveaktiviteter. 

 

3.10 Risiko 
Faciliteterne 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 godkendt af Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet skal ligeledes godkende kommerciel anvendelse af GMO for alle 

særskilte projekter, der medfører kommerciel produktion. 

 

Det vil kræve en serie af uheld i flere forskellige systemer, hvis produktionsorganismerne, der 

anvendes på CMC, 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 nedbrydes 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 protein 

molekyler 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 

risiko klasser (GMO klasse I og BSL 1). Beskrivelsen af disse organismer beskrives af Arbejdstilsynet 

og Miljøstyrelsen som følgende: 



”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.” 

 

”Den endelige GMO” vil fx være en produktionsstamme, der efter en indledende forsøgsfase bliver 

udvalgt og derefter anvendes til storskalaforsøg og kommerciel produktion 

”Kriterier for klassifikation af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer: 

 

Klasse 1:   

Produktion, som ikke indebærer nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko, dvs. produktion, hvor 

niveau 1-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljø.” 

 

Der er ikke oplag af farlige stoffer i mængder, der vurderes at overskride tærskelværdierne i 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006, om kontrol med risikoen for større 

uheld med farlige stoffer. 

 

3.11 Øvrige påvirkninger 
 

3.11.1.1 Visuelle forhold 

Der vil ikke ske visuelle ændringer i forbindelse med at de eksisterende pilotfaciliteter skal 

anvendes til kommerciel produktion.  

 

 
Figur 2: Virksomhedens facade mod øst.  
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3.11.1.2 Natur 

Mod syd ligger Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 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 mindre parkprægede arealer. Arealet udgør et større offentligt tilgængeligt 

rekreativt område, som er fredet.  

 

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et EF-habitatområde beliggende i en afstand af ca. 

5,4 km fra virksomheden. Furesø er desuden et EF-fuglebeskyttelseområde og ligger ca. 6 km fra 

virksomheden. 

I VVM-redegørelsen vil virksomhedens eventuelle påvirkning af natur, plante og dyreliv herunder 

bilag 4 arter blive vurderet nærmere. Der vurderes dog ikke at være væsentlige påvirkninger ved 

ændring fra pilotaktivitet til kommerciel produktion.   

 

3.11.1.3 Andet 

Virksomhedens påvirkning af arkæologi, rekreative interesser og klima vil blive behandlet nærmere 

i VVM-redegørelsen. Påvirkningen heraf vurderes dog at være uden betydning da nye 

anlægsarbejder ikke er påtænkt.  



4. Alternative placeringer 
CMC Biologics ønsker at udnytte de eksisterende faciliteter til kommerciel produktion i stedet for at 

bygge nye faciliteter. Dette vil øge virksomhedens fleksibilitet og position i forhold til at dække alle 

de efterspurgte service behov fra virksomhedens nuværende og fremtidige kunder.  

 

Alternative placeringer kunne være Seattle, Washington State eller Berkeley, California State begge i 

USA  

 

I VVM-redegørelsen vil alternative placeringer blive vurderet nærmere. 

 

5. Den videre proces 

Når Idéfasen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen de indkomne forslag i en redegørelse, der 

fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde.  

 

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med virksomheden og Gladsaxe Kommune udarbejde en VVM-

redegørelse med kommuneplantillæg, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af 

virksomheden. 

 

Virksomheden skal desuden miljøgodkendes. Miljøgodkendelsen vil regulere virksomhedens 

indretning og drift, emissioner til omgivelserne, overfladevand og støj.. Udkast til miljøgodkendelse 

vil blive sendt i høring sammen med VVM-redegørelsen. Derudover søges sideløbende om 

Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets godkendelse til kommerciel anvendelse af GMO. 

 

Den videre proces vil foregå efter følgende tidsplan: 
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5.1 Idéer og forslag 
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen 

forslag og idéer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. Vi skal 

have dine idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest den 20. maj 2013.  

 

Forslag og idéer til planlægningen skal sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 Købehavn K 

 

eller irbha@mst.dk 

 

J. nr. MST-1274-00061 

(Husk at anføre postadresse ved mail henvendelser). 

 

Få flere oplysninger i Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 40 00 eller e-mail: irbha@mst.dk. 

Når idéfasen er slut, vil Miljøstyrelsen fastlægge hvilke emner, der skal arbejdes med og dermed 

indgå i VVM-redegørelsen. Redegørelsen vil indeholde en nærmere gennemgang af de forskellige 

miljøpåvirkninger indenfor det brede miljøbegreb, herunder de påvirkninger, som kort er 

gennemgået i nærværende debatoplæg. 

 

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til 

miljøgodkendelse. 

 

Herefter beslutter Miljøstyrelsen, om kommuneplantillægget med VVM-redegørelsen kan 

godkendes.  

 

 

 

 

mailto:irbha@mst.dk




 

 
 

Strandgade 29 
1401 København K 

Tlf.: (+45) 72 54 40 00 
www. mst.dk 
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