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1.  INDLEDNING 
I revurderingen er godkendelserne organiseret i følgende emner: 

o Hovedgodkendelse inkl. værksteder, lagre, dyrestalde og laboratorier 
o API Manufacturing 
o Fine Chemical Production og API Development 
o Tabletproduktionerne 
o Færdigvareproduktionen 
o Forsyningsanlæg 

 
Denne revurdering omfatter API Manufacturing, og erstatter miljøgodken-
delsen af Biologisk basisproduktion. 
 
For den generelle beskrivelse af LEO Pharma A/S henvises til Hovedgod-
kendelsen. Vilkårene i Hovedgodkendelsen gælder også for API Manufacto-
ring i det omfang de er relevante for denne afdeling. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget re-
vurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse, Biologisk Basispro-
duktion, 5. juli 2004 og ændret af Miljøstyrelsen 16. november 2004. 
 
Denne revurdering omfatter API Manufacturing, som erstatter miljøgod-
kendelsen af Biologisk Basisproduktion. 
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, for-
di de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller 
ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen til-
føjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. 
§ 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og 
med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen i API Manufacturing gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 
Indretning og drift 
1. Virksomheden skal senest en måned inden ibrugtagning af nye rå-

varer og hjælpestoffer i produktionen af aktive stoffer (API) (her-
under rengøringsmidler eller større forbrug end der er lagt til 
grund for revurderingen) anmelde dette til tilsynsmyndigheden, så-
ledes at tilsynsmyndigheden har mulighed for at tage stilling til, om 
det nye stof kan omfattes af miljøgodkendelsen.  

 
Anmeldelsen skal ske forudgående for: 
 
Råvarer og hjælpestoffer der er et lægemiddelstof eller på Listen 
over uønskede stoffer1 eller Listen over harmoniserede klassifice-
ringer2 i mængder større end 1 kg per år, og som efter CLP3 skal 
mærkes som:  
 

AKUT GIFTIG 
– H300 
– H310 
– H330 

                                                
1
 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010 
2 L 353/329 Bilag VI Harmoniseret klassificering og mærkning af visse farlige stoffer 
3 Classification, Labelling and Packaging, CLP forordningen (Nr. 1272/2008) 
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– H301 
– H311 
– H331 

 
KRONISK  
SUNDHEDSFARE 

– H340 
– H350 
– H360 
– H370 
– H372 
– H334 
– H304 
– H341 
– H351 
– H361 
– H371 
– H373 

 
SUNDHEDSFARE 

– H302 

– H312 
– H332 

 
 

MILJØFARE 
– H400 
– H410 
– H411 

 
 

Råvarer og hjælpestoffer i mængder større end 25 kg per år, der er 
på Effektlisten4 eller Listen over harmoniserede klassificeringer2, 
undtaget stoffer der efter CLP3 skal mærkes som ÆTSENDE 
(H290, H314 og H318). 

 
Disse typer af råvarer og hjælpestoffer må ikke tages i brug uden 
godkendelsesmyndighedens forudgående afgørelse. 
 
For alle andre råvarer og hjælpestoffer skal anmeldelse senest 
fremsendes sammen med indberetningen for det kalenderår, hvor 
de blev taget i brug. 
Anmeldelser af nye råvarer og hjælpestoffer skal indeholde fyldest-
gørende oplysninger om stoffet/produktet f.eks. i form af en brugs-
anvisning med CAS-nr. eller tilsvarende entydig identifikation og 
klassifikation. Desuden skal tilstandsform, maksimal oplagsmæng-

                                                
4 Effektlisten 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen 4, 2010 
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de, forventet forbrug pr. år, anvendelsessted i processen og eventu-
elle emissionsbegrænsende foranstaltninger oplyses. 
 
Anmeldelsen skal ledsages af en vurdering af stoffets påvirkning af 
det eksterne miljø. Hvis stoffet/produktet er på listen over uønske-
de stoffer, effektlisten eller er omfattet af VOC-bekendtgørelsens § 
3 skal anmeldelsen desuden ledsages af en vurdering af mulighe-
den for anvendelse af renere teknologi og/eller substitution. 

 
Luftforurening 
2. Bidraget af fusidinsyre i omgivelserne (immissionsgrænseværdien) 

må ikke overstige 1µg/m3. 
 
 Tilsynsmyndigheden kan højst en gang om året forlange emissions-

målinger til kontrol af immissionsgrænseværdien.. 
 
 Metodevalget, herunder antal af målinger og målingernes varighed, 

skal være begrundet og godkendt af tilsynsmyndigheden inden må-
lingen gennemføres. Målingerne skal udføres under forhold, hvor 
emissionen må antages at være maksimal. 

 
Lugt 
3. Ved sterilisation af gæringsanlægget skal luften renses inden afkast 

til det fri i et kulfilter eller lignende. Virksomheden skal senest ved 
udgangen af 2013 have etableret renseforanstaltningen.  

 
Beskyttelse af jord og grundvand 
Kemikalietanke generelt 
4. Påfyldningsstudse til tanke skal være forsynet med mærkning af tan-

kenes indhold. 
 

5. Der skal foreligge følgende instrukser:  
– for inspicering og vedligehold af belægningen på påfyldnings-

pladsen. 
– for kontrol med påfyldning/aftapning af tankene. Påfyldning og 

aftapning skal overvåges af en person, som er fortrolig med in-
struksen. Personen skal sikre at et eventuelt spild af kemikalier 
begrænses mest muligt. Udstyr til opsamling af spild skal være 
til rådighed, og spild skal straks opsamles. 

 
Nedgravede kemikalietanke 
6.  Kemikalietankene må bruges til opbevaring af følgende stoffer: 
 

Tank pos. nr. Stof 
3 Ethanol 
7 Acetone 
22 Acetone 
23 Acetone 
25 Kemikalieaffald  
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7. Der skal udføres indvendig inspektion af kemikalieaffaldstanken pos. 

25 hvert 5. år og rørføringerne skal tæthedsprøves hvert 5. år. In-
spektion og tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt firma, som 
kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport for inspektion og 
tæthedsprøvning skal indeholde en vurdering/konklusion af tankens 
og rørenes tilstand. 

 
 Der skal udføres indvendig inspektion af tanke pos. nr. 3 og 22 hvert 

10. år og rørføringerne skal tæthedsprøves hvert 10. år. 
 
 Der skal udføres indvendig inspektion af tanke pos. nr.7 og 23 hvert 

5. år og rørføringerne skal tæthedsprøves hvert 5. år. 
 
  Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt firma, som 

kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport for inspektion og 
tæthedsprøvning skal indeholde en vurdering/konklusion af tanke-
nes og rørenes tilstand. 

 
Tankgårde 
8. Tanke, rørforbindelser, pumpebrønde og afspærringsventiler i tank-

gårdene skal være tætte. Tankgraven skal være indrettet, så der ikke 
kan ske nedsivning til jorden af eventuelt spild af de kemikalier, som 
opbevares i tankene. 
 

9. Der skal foreligge instrukser for inspektion og vedligehold af tank-
gårdene. Instrukserne skal indeholde oplysninger om visuel tætheds-
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kontrol af tanke, rørforbindelser, tankgrave, pumpebrønd og afspær-
ringsventil samt visuel kontrol af regnvand i gravene inden afledning 
til kloak. 

 
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
10. Kemikalier og farligt affald, som ikke opbevares i de dertil god-

kendte tanke, skal opbevares på en af følgende måder: 
 

• Indendørs opbevaring. Gulvet eller spildbakken skal have en 
impermeabel belægning. Ved spild og uheld må flydende ke-
mikalier og farligt affald ikke kunne løbe i det offentlige klo-
aksystem. 

• Udendørs opbevaring. Pladsens bund skal være indrettet, så 
der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og 
uheld må flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne løbe 
i det offentlige kloaksystem. Pladsen skal være indrettet, så 
volumen svarende til den største beholderstørrelse kan tilba-
geholdes. Der kan også opbevares kemikalier og farligt affald i 
miljøcontainere. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
11. Der skal foreligge instrukser for begrænsning af risikoen for miljø-

uheld ved udendørs spild af kemikalier og råvarer. Medarbejdere, 
som håndterer kemikalier og råvarer, skal være forlig med instruk-
serne. 

 
Journaler 
12. API manufactoring skal føre journaler over: 

• Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer.  
• Resultatet af inspektioner og vedligehold af kemikalietanke og 

tankgårde samt belægning på påfyldepladsen. 
• Eventuelle driftsuheld samt redegørelse for gennemførte af-

hjælpende foranstaltninger. 
 
Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Fusidinområdet er siden miljøgodkendelsen i 2004 blevet opgraderet. Mil-
jømyndighederne har løbende fået anmeldelser om ændringerne, og de er 
blevet vurderet som værende dækket af miljøgodkendelsen. 
Miljøcenter Roskilde, By- og Landskabsstyrelsen har desuden i 2007 lavet 
en afgørelse om ikke-godkendelsespligt for en ny produktion af TD1414 (24-
bromofusidinsyre anhydrat). 
 
Til API Manufacturing er knyttet produktion af to produkttyper. Det drejer 

sig om Fucidin produkter og Heparinase. 
 
API Manufacturing finder sted i bygningerne G - G4 og F - F3. Bygning J 
huser kontorfaciliteter, der knytter sig til API området. I bygning H er API 
Manufacturings kølelager for API. Derudover er der et laboratorium i byg-
ning D. 

Produktion af Fucidin finder sted i G - G4 og F - F3, mens produktion af 
Heparinase finder sted i den sydlige ende af Bygning G. 
 
Fucidin er et antibiotikum, der anvendes mod infektion forårsaget af stafy-
lokokker. Produktionen har fundet sted siden begyndelsen af 60'erne og 
anlægget er løbende blevet vedligeholdt gennem udskiftning og ændringer 
af udstyr, installationer samt ændring af produktionsmetoder. Den seneste 
opgradering fandt sted i 2010, hvor en del gammelt udstyr blev fjernet eller 
opgraderet til dagens GMP standard. Den næste opgradering vil finde sted i 
2013. 
 

Produktionen af Fucidin foregår i to sektioner: 
– Fucidin-Fermentation and Purification 
– Fucidin-Sterile 

 

Fucidin fremstilles ved fermentering med svampen Fusidium coccineum, 
som er en naturligt forekommende svamp. 
Fermenteringen kan opdeles i følgende 4 trin, der alle udføres i G og G1: 

1. Sporer 
2. Forkultur 
3. Dyrkning 
4. Filtrering 

I podelaboratoriet bygning G opformeres sporer til svampedannelse, som 
derefter udvikles til anvendelse som podemateriale. Podematerialet anven-
des til start af produktionen i forkulturtankene i bygning G1. 
Under fermenteringsprocessen i forkultur- og dyrkningstanke ledes atmo-
sfærisk luft til fermenteringsvæsken fra kompressorstationen i kælderen. 
Til fermenteringen anvendes næringssubstrat med kulhydrater, proteiner og 
uorganiske salte. Afgangsluften fra hver fermentor passerer en cyklon inden 
det ledes til det fri. 
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Når en dyrkningstank er gæret færdig, høstes den ved filtrering. Ved filtre-
ringen skilles biomassen fra den vandige fase. Biomassen indeholder fusi-
dinsyre, rester af næringsstoffer og cellerester, mens den vandige fase inde-
holder fusidinsyre og urenheder. Filtratet pumpes til en af to 100 m3 tanke 
beliggende syd for bygning F, hvor første trin i oprensningen foregår. An-
lægget i bygning G og G1 har således forkulturtanke og dyrkningstanke med 
tilhørende centrifugalpumper, røreværker m.v. 
 
Grovrensningen af filtratet med fusidinsyre finder sted i bygning F og F3 
samt i tankgraven syd for F-bygningen. 
Filtratet i 100 m3 tanken tilsættes opløsningsmiddel og pH justeres. 
Den opløsningsmiddelholdige Fucidin fase skilles fra. Vandfasen strippes 
for opløsningsmiddel. Fucidin omkrystalliseres herefter to gange. Først i 
methanol og derefter i acetone. Regenerering af acetone til intern eller eks-
tern genbrug foregår i tankgraven F1. 
 
Fremstillingen af sterile FucidinAPI produkter foregår i bygning G4. Afde-
lingen modtager Fusidin Acetone Solvate fra sektionen for Fucidin-
grovrensning. 
 
Ud fra Fucidin Acetone Solvate fremstilles de sterile produkter, fusidin-
natriumsalt (Sodium Fusidate) og fusidinsyre (Fusidic Acid). 
Ved fremstillingen af sterile produkter opløses først Fusidin Acetone Solvate 
på usteril side. Opløsningen filtreres til steril side, hvorefter resten af pro-
duktionen (inklusiv mikronisering) foregår sterilt. 
 

Fremstillingen af Fucidin API produkter foregår i bygning G0- G3. Afde-
lingen modtager Fusidin Acetone Solvate fra afdelingen for Fucidin-
grovrensning. Ud fra Fucidin Acetone Solvate fremstilles produkterne, fuci-
dinnatriumsalt (Sodium Fusidate og Fusidin Diethanolamine) og fusidinsy-
re (Fusidic Acid). Derudover fremstilles coated Sodium Fusidate. Endelig 
udføres mikronisering af Sodium Fusidate og Fusidic Acid. 
 
Produktion af Heparinase og fusidinase 
Heparinase og fusidinase er enzymer. 
Heparinaseanlægget befinder sig i den sydlige ende af bygning G og består 
af: 

– en gæringstank, diverse beholdere og kar, filtreringsanlæg, en ho-
mogenisator 

– pumper, spande, rørforbindelser, fryser mv. 
 
Heparinase fremstilles ved fermentering af bakterien Flavobacterium hepa-
rinum. Efter fermentering koncentreres væsken på et filtreringsanlæg. For 
at få fat i heparinasen, der er dannet inde i cellerne, sprænges disse ved højt 
tryk i en homogenisator. 
Adskillelsen af heparinase og cellerester foregår ved filtrering. Heparinasen 
udvaskes fra cellerne ved hjælp af buffer. Udvaskningen af heparinasen fort-
sætter indtil alt er udvasket. 
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Filtratet koncentreres endnu engang. Koncentratet ledes til en ionbytnings-
søjle, hvor der foregår endnu en oprensning. Fraktionen herfra koncentreres 
en sidste gang, hvorefter enzymopløsningen sterilfiltreres og fryses. 
 

 
 
 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Virksomhedens omgivelser er beskrevet i revurderingen af Hovedgodken-
delsen, og beskrives ikke nærmere her. 

3.1.3 Bedste tilgængelige teknik 
LEO Pharma har for API Manufactoring skrevet en BAT konklusion: 
LEO Pharma A/S konklusionen er, at virksomheden lever op til BAT inden-
for de fleste områder. De væsentligste forhold, der skal fremhæves i relation 
til at virksomheden lever op til BAT er: 

– Den samlede diffuse emission fra området ligger under grænsen for, 
hvad man i BAT noterne finder er emissioner, hvor man skal foreta-
ge yderligere. 

– Virksomheden har i forbindelse med programmet for løbende for-
bedringer fokus på fortsat minimering af emissioner, hvor det er mu-
ligt. 

– Virksomheden har et program for forebyggende vedligehold, der sik-
rer vedligehold at procesudstyr så vel som forureningsbegrænsende 
udstyr samt kloaksystem og underjordiske tanke. 

– Virksomhedens system til behandling af afvigelser sikrer, at man ved 
driftsforstyrrelser eller evt. uheld får analyseret hændelsen og får ta-
get aktion på de forebyggende handlinger man i den forbindelse bli-
ver enige om. Myndighederne inddrages, såfremt der er tale om en 
driftsforstyrrelse, der har medført et udslip til det omgivende miljø. 
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– Overvågningssystemet ”Keep Fokus” hjælper virksomheden til at fo-
kusere på de steder, hvor der kan være fornuft i at se på energifor-
brug og virksomheden har mål for energibesparelsesprojekter. Det er 
ikke et egentligt energiledelses system, men det er et godt skridt på 
vejen her til. 

– Der er gennemført en række energispareprojekter i området og om-
rådet befinder sig nu på et energimæssigt stade, som er godt set i re-
lation til, at bygning F og G er ældre bygninger. De nyere bygninger 
lever op til dagens standard. 

– Virksomheden er certificeret i henhold til OHSAS 18001. 
– Virksomheden har et ikke certificeret miljøledelsessystem. Virksom-

heden har et mål om at blive certificeret i henhold til ISO 14001 in-
den udgangen af 2013.  

 
Det er LEO Pharma A/S vurdering at området op til kravene i forhold BAT 
om organiske finkemikalier, oplag, spildevand og luftrensesystemer samt 
tilhørende ledelsessystemer samt energi med undtagelse af: 

– Der anvendes vandringspumper i Fucidin® Finrensning. 
– Fucidin® området har tre underjordiske tanke, med enkeltvæg og 

uden omfangsdræn.  
Den ene af tankene (Affaldstanken) bliver dog udskiftet til en tank med 
dobbeltvæg og omfangsdræn inden udgangen af 2013. Herefter vil der være 
to tanke tilbage, der ikke til fuldt lever op til BAT principperne. Disse tanke 
har dog ved de seneste eftersyn blevet godkendt til fortsat anvendelse. Ingen 
af tankene har vist tegn på tæring af betydning. Rørføringer i tilknytning til 
tankene er ligeledes blevet konstateret tætte. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Revurderingen indeholder ikke de store ændringer i vilkår, men er primært 
en opdatering i forhold til vilkår som var handlevilkår og som allerede er 
udført. 

3.2.2 Indretning og drift 
Vilkårene om indretning og drift i godkendelsen af Biologisk basisprodukti-
on fra 2004 er følgende: 
 
Biologisk basisproduktion af 5. juni 2004 
Indretning og drift 
2.1 Emissionsbegrænsende udstyr må ikke tages ud af drift uden til-

synsmyndighedens forudgående accept. 
 

2.2 Nye primære procesafkast skal forsynes med målestudse som be-
skrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001. 

 
Råvarer og hjælpestoffer 
2.3  Virksomheden skal senest 1 måned inden ibrugtagning af nye stof-

fer i Biologisk Basisproduktion anmelde dette til tilsynsmyndighe-
den, så tilsynsmyndigheden har mulighed for at tage stilling til om 
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det nye stof kan omfattes af miljøgodkendelsen. Dette gælder alene 
stoffer, der er optaget på miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, li-
sten over uønskede stoffer, stoffer på effektlisten eller listen over B-
værdier. 
 
Vilkåret omfatter alene stoffer som skal anvendes i produktionen til 
egentlig salg. 
 
Anmeldelsen skal indeholde stoffets navn, form, CAS nr. eller til-
svarende nummer og klassifikation samt en vurdering af stoffets 
påvirkning på det eksterne miljø ved anvendelse i Biologisk Basis-
produktion. 
 

2.4 LEO Pharma A/S skal straks anmelde til tilsynsmyndigheden, hvis 
der opstår behov for at desinficere lokaler med formalin.    

 
Vilkår 2.1 bør ikke stå under “Indretning og drift”, da det ikke er en del af 
normal drift. Det er en forudsætning for godkendelsen, at det emissionsbe-
grænsende udstyr er i drift som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse. 
Vilkårets slettes derfor. 
 
Vilkår 2.2 slettes da målestudse allerede er etableret. 
 
Vilkår 2.3 om indberetning af nye stoffer er stillet for at lette virksomhedens 
administrative byrder i forhold til at søge om miljøgodkendelse ved ændrin-
ger i råvareforbruget. Miljøstyrelsen ønsker dog at opdatere vilkårene, såle-
des at ordlyden svarer til reguleringen af kemikalier og stoffer i dag. Vilkå-
rene ændres derfor til vilkår 1. 
 
Vilkår 2.4 er stillet af hensyn til, at der i tilfælde af infektion, dvs. forurening 
af lokaler med fremmede mikroorganismer, kan anvendes desinfektions-
midler til at rengøre udstyret med. I første omgang anvendes damp, herefter 
evt. ozon eller brintoverilte (hydrogenperoxid). I sjældne tilfælde er dette 
ikke tilstrækkeligt, og der anvendes derfor formalin. Fremgangsmåden er i 
korte træk, at ventilationen standses, bygningen forsegles, hvorefter 7 liter 
formalin fordeles i gryder, som opvarmes, så formalinen fordamper og spre-
der sig i bygningen. Efter mindst 16 timers henstand startes ventilationen 
igen og efter endnu nogle timer kan bygningen tages i anvendelse igen. 
Formalin er kræftfremkaldende og optaget på listen over uønskede stoffer. 
 
Det er yderst sjældent at der har været behov for at bruge formalin, og der 
har ikke været anmeldt brugen af formalin i den periode staten har været 
miljømyndighed for virksomheden, dvs. siden 1. januar 2007. Miljøstyrelsen 
vurderer, at vilkåret kan udgå. Hvis der bliver brug for en kraftigere desin-
fektionsmiddel, må LEO Pharma A/S søge om tilladelse til det. 

3.2.3 Luftforurening 

Vilkårene for luftforureningen i miljøgodkendelsen for Biologisk basispro-
duktion er: 
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Biologisk basisproduktion af 5. juni 2004 
Luftforurening 
2.5 Når finrensningen i bygning G4 er sat i fuld drift skal der udføres 

førstegangsmålinger for opløsningsmidler og støv på afkast nr. G 417 
V, G 427 V og G 447 V. Resultaterne skal indsendes til amtet senest 6 
måneder efter produktionsstart. Virksomheden kan selv udføre må-
lingerne. 
 

2.6 Afkast indeholdende gæringsluft skal passere en cyklon forud for 
udledning til det fri. Afkast fra heparinasegæringen skal endvidere 
passere et 0,2 µm filter.  

 
Støv i øvrigt 
2.7 Udledningen af støv skal overholde følgende emissionsgrænsevær-

di: 
 

Stof Afkast nr. Maksimal 
luftmængde 

Nm3/h 

Emissions-
grænseværdi 

mg/Nm3 
Støv G 417 V 14.000 10 
Støv G 427 V 9.000 10 
Støv G 447 V 7.500 10 
 

2.8 Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang om året, forlange 
emissionsmålinger til kontrol af vilkår 2.7. Emissionsmålingerne 
skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001. 
Målingerne skal udføres under forhold, hvor emissionen må anta-
ges at være maksimal. Ved hver måling skal der foretages mindst 3 
enkeltmålinger af ca. en times varighed. Emissionsgrænseværdien 
anses for overholdt, når gennemsnittet af de 3 (eller det aktuelle 
antal) målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig 
med grænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid. Må-
lingerne skal udføres som akkrediteret målinger. 

 
2.9 Der skal foreligge instrukser for regelmæssig vedligehold af det 

emissionsbegrænsende udstyr. 
 
Og fra Miljøstyrelsens afgørelse af 16. november 2004: 
 
Miljøstyrelsens afgørelse af 16. november 2004 
2.9a Når finrensningen i bygning G4 er sat i fuld drift, skal der udføres 

førstegangsmålinger for fusidin. Der skal udføres præstationsmå-
linger på afkast med fusidinsyre i fermenterings-, rensnings- og 
sterilafdelingen under forhold, hvor emissionen må antages at være 
maksimal. 

  
 Prøveudtagningen for fusidin skal gennemføres af et uvildigt labo-

ratorium, som er akkrediteret under Danak til prøveudtagning. 
Prøveudtagningen skal følge anvisningerne i Luftvejledningen1. 
Analysen for fusidinsyre skal ligeledes gennemføres af et uvildigt 
laboratorium akkrediteret under Danak. 
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 Metodevalget, herunder antal af målinger og målingernes varighed, 

skal være begrundet og godkendt af tilsynsmyndigheden inden må-
lingen gennemføres. 

 
 Måleresultaterne skal være amtet i hænde senest 6 måneder efter 

produktionsstart i bygning G4. 
 
 1Se vejledning nr. 2/2001 
 
2.9b Emissionsgrænseværdien for fusidin er 0,25 mg/normal m3, målt 

som fusidinsyre. Grænseværdien skal være overholdt på hvert en-
kelt afkast, hvor der udledes fusidin. 

  
 Bidraget af fusidinsyre i omgivelserne (immissionsgrænseværdien) 

må ikke overstige 1µg/m3. 
 
2.9c Tilsynsmyndigheden kan højst en gang om året forlange emissi-

onsmålinger til kontrol af vilkår 2.9b. 
 
 Metodevalget, herunder antal af målinger og målingernes varighed, 

skal være begrundet og godkendt af tilsynsmyndigheden inden må-
lingen gennemføres. Målingerne skal udføres under forhold, hvor 
emissionen må antages at være maksimal. 

 
Vilkår 2.5 er udført. Målingerne viste for ethanol. 
 

Afkastnummer Ethanol mg/m3 
G417V 4 
G427V 1 
G447V 4 

Målinger udført af LEO Pharma i 2010. 
 
På baggrund af målingerne af ethanol blev afkastene kategoriseret som se-
kundære afkast. 
 
Fucidin, målt som støv, viste følgende resultater: 

 
Force: Bygning G4 Måling af emissioner til luften Fusidinsyre (målt som 
støv) Januar og februar 2010. 
 
Målingerne af fusidin som støv viser, at Miljøstyrelsens vurdering i afgørel-
sen fra den 16. november 2004 af emissionerne som værende lave var rigtig.  
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Miljøstyrelsen har accepteret, at afkastene fra G4 er sekundære afkast, og 
afkastene reguleres herefter i hovedgodkendelsen. Vilkårene 2.5 og 2.9a-b 
slettes, og kun vilkåret om at bidraget af fusidinsyre i omgivelserne (immis-
sionsgrænseværdien) må ikke overstige 1µg/m3 fastholdes. Samtidig stilles 
vilkår om at tilsynsmyndigheden kan forlange dokumentation for overhol-
delsen. 

3.2.4 Lugt 
I miljøgodkendelsen af Biologisk Basisproduktion fra 2004 er der ikke stillet 
vilkår om lugt. Københavns Amt vurderede, at der ikke vil forekomme lugt-
påvirkning fra den biologiske basisproduktion uden for LEO Pharma A/S´ 
område. Til støtte for denne vurdering var en måling, der viste at gærings-
lugten indeholdt mellem 600 og 1000 LE/m3, hvilket er meget lavt. Der var 
på det tidspunkt ikke lugtklager, hvilket understøttede amtets vurdering. 
 
Der har efterfølgende været enkelte lugtklager, og LEO Pharma A/S har 
identificeret problemet til lugtemission i forbindelse med sterilisation af 
gæringsanlægget. Dette sker ca. hver 18. dag og varer omkring 1 time. Virk-
somhedens løsning er at lede luften gennem et mobilt kulfilter. Miljøstyrel-
sen vurderer, at den bedste regulering af lugten er et driftsvilkår, hvor an-
vendelsen af kulfilter fastholdes. Dette stilles som vilkår 3. 

3.2.5 Jord og grundvand 
Vilkårene for jord og grundvand i miljøgodkendelsen for Biologisk Basis-
produktion er: 
 
Biologisk basisproduktion af 5. juni 2004 
Beskyttelse af jord og grundvand 
Kemikalietanke generelt 
2.10 Påfyldningsstudse til tanke skal være forsynet med mærkning af 

tankenes indhold. 
 

2.11 Senest i august 2006 skal belægningen på påfyldepladserne være 
indrettet, så der ikke kan ske nedsivning til jorden af eventuelt 
spild af de kemikalier som påfyldes. Der skal foreligge instruks for 
inspicering og vedligehold af belægningen. 

 
2.12 Der skal foreligge instruks for kontrol med påfyldning/aftapning af 

tankene. Påfyldning og aftapning skal overvåges af en person, som 
er fortrolig med instruksen. Personen skal sikre at et eventuelt 
spild af kemikalier begrænses mest muligt. Udstyr til opsamling af 
spild skal være til rådighed, og spild skal straks opsamles. 

 
Nedgravede kemikalietanke 
2.13 Kemikalietankene må bruges til opbevaring af følgende stoffer: 
 

Tank pos. nr. Stof 
3 Ethanol 
7 Acetone 
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22 Acetone 
23 Acetone 
25 Kemikalieaffald  

 
2.14 Der skal udføres indvendig inspektion af kemikalieaffaldstanken 

pos. 25 hvert 5. år og rørføringerne skal tæthedprøves hvert 5. år. 
Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt firma, 
som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport for inspektion 
og tæthedsprøvning skal indeholde en vurdering/konklusion af 
tankens og rørenes tilstand. 

 
2.15 Der skal udføres indvendig inspektion af tanke pos. nr. 3, 7, 22 og 

23 hvert 10. år og rørføringerne skal tæthedsprøves hvert 10. år. In-
spektion og tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt firma, som 
kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport for inspektion og 
tæthedsprøvning skal indeholde en vurdering/konklusion af tanke-
nes og rørenes tilstand. 

 
2.16 Tankene pos. nr. 3, 7, 22, 23 og 25 skal senest ved næste indvendige 

inspektion være forsynet med udstyr, som sikrer mod overfyldning. 
Udstyret skal funktionstestes mindst en gang om året. Der skal fo-
religge instruks for funktionstest af udstyret.  

 
2.17 Samlinger mellem rør og tankene pos. 3, 23 og 25 skal senest ved 

næste indvendige inspektion være udført, så bimetallisk korrosion 
undgås. 

 
2.18 Der må ikke kunne stå vand i de nedgravede tomrør (polyethylen-

rørene) til tank pos. 22. 
 

Tankgårde 
2.19 Tanke, rørforbindelser, pumpebrønde og afspærringsventiler i 

tankgårdene skal være tætte. Tankgraven skal være indrettet, så der 
ikke kan ske nedsivning til jorden af eventuelt spild af de kemikali-
er, som opbevares i tankene. 
 

2.20 Der skal foreligge instrukser for inspektion og vedligehold af tank-
gårdene. Instrukserne skal indeholde oplysninger om visuel tæt-
hedskontrol af tanke, rørforbindelser, tankgrave, pumpebrønd og 
afspærringsventil samt visuel kontrol af regnvand i gravene inden 
afledning til kloak. 

 
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
2.21 Kemikalier og farligt affald, som ikke opbevares i de dertil god-

kendte tanke skal opbevares på en af følgende måder: 
 

� Indendørs opbevaring. Gulvet skal være indrettet, så der ikke 
kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og uheld må 
flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne løbe i det of-
fentlige kloaksystem. 
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� Udendørs opbevaring. Pladsens bund skal være indrettet, så 
der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og 
uheld må flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne løbe i 
det offentlige kloaksystem. Pladsen skal være indrettet, så vo-
lumen svarende til den største beholderstørrelse kan tilbage-
holdes. 
 

Københavns Amt havde forud for miljøgodkendelsen i 2004 fået Force 
Technology til at vurdere de nedgravede tanke hos LEO Pharma A/S (Råd-
givning vedr. nedgravede tanke på LEO Pharma A/S, 19. december 2003). 
Ud fra FORCE´s anbefalinger blev vilkårene om tankene stillet. Det var tank 
nr. 3 (ethanol), tankene 7, 22 og 23 (acetone) samt tank 25 (kemikalieaf-
fald).  
Nedlægningstidspunkter: 
Tank pos 3: 1986, udskiftet i 2008 
Tank pos 7: 1981 
Tank pos 22: 1998 
Tank pos 23: 1982 
Tank pos 25: 1982 
 
Tank nr. 3, en 2*10 m3 ethanoltank blev pga. tæringer udskiftet i 2008. Den 
nye tank nr. 3 er også en tank med 2 kamre med hvert et volumen på 10 m3. 
Tanken blev etableret i en ny tankgrav under terræn i græsrabat nord for 
G0. Pumpen blev også skiftet ud. Tanken blev placeret i en nedgravet be-
tonbassin med mulighed for udvendig inspektion. Der er valgt en vandtæt 
betontype der ikke nedbrydes ved kort tids påvirkning af ethanol. Der er 
ikke afløb i bassinet. Rørføringerne er overjordisk hvor det var muligt, og 
nedgravede rør er dobbeltrør. Der er udstyr til niveaumåling og sikring for 
overfyldning. 
 
I 2009 blev der etableret endnu en rørføring fra ethanoltanken til G4. Dette 
rør er et underjordisk dobbeltrør med hældning mod tankbassin. 
 
Tank nr. 25, kemikalieaffaldstanken var planlagt til udskiftning i 2011 med 
en rustfri syrefast nedgravet 40 m3 tank. LEO Pharma A/S har dog af hen-
syn til at begrænse lukketiden for Fusidinproduktionen valgt en løsning med 
en dobbeltvægget tank i stedet for en enkeltvægget tank. Udskiftningen vil 
ske i 2013. LEO Pharma A/S vil søge om godkendelse af tankudskiftningen 
inden udskiftningen, så de gældende vilkår for tank nr. 25 overføres til re-
vurderingen.  
 
Vilkår 2.16 er udført ved at forhøje udluftningsrørerne, og vilkåret kan der-
for slettes. 
 
Tank nr. 3 er udskiftet og tank nr. 23 og tank nr. 25 er ved tilsyn henholdsvis 
den 18. september 2009 og 29. september 2006 dokumenteret beskyttet 
efter vilkår 2.17, der derfor kan slettes. 
 
Vilkår 2.18 blev kontrolleret på tilsyn i 2009, og udgår i revurderingen. 
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Nedgravede aktiviteter udgør erfaringsmæssigt en høj risiko for jord- og 
grundvandsforurening og bør derfor som udgangspunkt undgås. Hvis det er 
nødvendigt at etablere en nedgravet aktivitet, bør denne sikres med ekstra 
forebyggende foranstaltninger (barrierer) i form af skærpede krav. Der er 
ved miljøgodkendelsen i 2004 vurderet, at antallet af barrierer er tilstrække-
lige.  
 
LEO Pharma A/S skriver om BAT i relation til jord- og grundvandsbeskyt-
telse: 

Til beskyttelse af jord og grundvand er der: 
Ad. 1.  etablerede tankgrave til produktions-, lager- og affaldstanke 

i bygning F-F3, G3, G4, tankgrav mellem F1 og F samt i F1 
(til de forskellige typer af opløsningsmidler, der anvendes i 
produktionen). Derudover er der etableret en underjordisk 
tankgrav nord for bygning G til ethanol og en underjordisk 
tank i membran nord for G4 (acetone). Anlæggene er lukke-
de, stabile og resistent overfor de stoffer, som de indeholder. 

 Ved næste nedluk etableres en ny affaldstank, som en dob-
beltvægget tank, der skal erstatte en enkeltvægget affalds-
tank. 

 Derudover er der stadig to enkeltvæggede tanke placeret 
nord for hhv. bygning F og D, der anvendes til Acetone re-
generat, jf. kort over underjordiske tanke. 

 Disse tanke blev ved sidste inspektion med underjordiske 
tanke godkendt til fortsat anvendelse. 

 
Ad. 2.  Hovedparten af anlæg efterses jævnligt således, at lækager 

registreres hurtigt, hvis disse opstår. Inspektionshyppighe-
den for de to underjordiske tanke, som anvendes til Acetone 
regenerat, inspiceres dog kun hvert 10 år, jf. krav i eksiste-
rende miljøgodkendelse. Øvrige anlæg har mulighed for 
hyppigere inspektion, da de enten er overjordiske eller er 
placeret med dræn omkring tankene. 

 
Ad. 3.  Eksisterende affaldstanke har tilstrækkelig opbevaringska-

pacitet til at kunne opsamle et spild, så det spildte kan bort-
skaffes til genbrug eller anden godkendt modtager. 

 
Ad. 4.  Der anvendes følgende teknikker: 

a.  af og pålæsning af kemikalier foregår udelukkende på 
arealer, der giver beskyttelse af jord og grundvand (tæt 
befæstede påfyldepladser) 

b.  oplag og opsamlingsmaterialer, der venter på bortskaf-
felse skal oplagres på udpegede områder, der sikrer mod 
jord- og grundvandsforurening. 

c.  Der er etableret pumpesumpe fra omfangsdræn til un-
derjordiske tanke og i tankbassiner Disse efterses jævn-
ligt og mindst efter hver gang de tilhørende tanken er 
blevet fyldt. 

d.  der er et program for tæthedstest af tanke, rørforbindel-
ser inklusiv flancher og ventiler, jf. rapporter for tæt-
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hedsprøvning som er tilgængelig for tilsynsmyndighe-
den. 

e.  Fucidin® området har tilgængeligt spildkontroludstyr 
og opsamlingsmateriale 

f.  Der er ingen dæmninger, da det ikke er relevant. 
g.  Ikke alle kemikalietanke er sikret mod overfyldning. ” 

 
Miljøstyrelsen vurderer også, at kemikalieaffaldstanken er mest kritisk mht. 
korrosionsrisiko, bl.a. pga. vandindholdet i affaldet, og fastholder udskift-
ningen af tanken som vilkår. 
 
De øvrige nedgravede tanke i API Manufactoring er tankene nr. 7, 22 og 23. 
Tank nr. 7 er en 25 m3 ståltank med plastcoat, nedlagt i grus uden omfangs-
dræn. Den er nedlagt i 1981 og er til reg. Acetone. 
Tank nr. 22 er en 2 x 17 m3 rustfri ståltank med plastcoat og nedlagt i sand 
med drænrør med afledning til drænvandsbrønd. Den er nedlagt i 1998 og 
er til ren Acetone. 
Tank nr. 23 er en 25 m3 ståltank med plastcoat, nedlagt i grus uden om-
fangsdræn. Den er nedlagt i 1982 og indeholder reg. Acetone. 
 
Tank 7 og tank 23 giver anledning til nærmere vurdering. Acetone er et stof 
der er optaget på listen over kvalitetskriterier i relation af forurenet jord5, 
hvilken betyder at stoffet er at betegne som Sundhedsfarligt kemikalie med 
høj risiko for jord- og grundvandsforurening. Det skal dog ses i sammen-
hæng med at området ikke er klassificeret som særlige drikkevandsinteres-
ser men kun som almindelige drikkevandsinteresser. 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er proportionalitet i at forlange tank 7 
og tank 23 sløjfet nu, men vil opfordre LEO Pharma A/S til at lave en hand-
lingsplan for at sløjfe tankene og i mellemtiden skal overvågningen af tan-
kene sikre at risikoen for udslip til jord og grundvand er acceptabel. Vilkåret 
om at der skal udføres indvendig inspektion af tanke pos. nr. 3, 7, 22 og 23 
hvert 10. år og rørføringerne skal tæthedsprøves hvert 10. år, samt at in-
spektion og tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt firma, som kan god-
kendes af tilsynsmyndigheden ændres for tank 7 og tank 23 til hvert 5. år. 
 
 Rapport for inspektion og tæthedsprøvning skal indeholde en vurde-
ring/konklusion af tankenes og rørenes tilstand. 
 
Vilkår 2.19 og 2.20 om tankgårde og vilkår 2.21 er stadig relevante og føres 
over i revurderingen som vilkår 8, 9 og 10. 

3.2.6 Driftsforstyrrelser og uheld 
Vilkårene for driftsforstyrrelser og uheld i miljøgodkendelsen for API Manu-
facturing er: 
 
Biologisk basisproduktion af 5. juni 2004 
Driftsforstyrrelser og uheld 
2.22 Der skal foreligge instrukser for begrænsning af risikoen for miljø-

                                                
5
 Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitets-
kriterier for drikkevand på www.mst.dk 
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uheld ved udendørs spild af kemikalier og råvarer. Medarbejdere, 
som håndterer kemikalier og råvarer, skal være forlig med instruk-
serne. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at vilkår 2.22 stadig er dækkende. 

3.2.7 Indberetning/rapportering 
Vilkårene for indberetning/rapportering i miljøgodkendelsen for API Manu-
facturing er: 
 
Biologisk basisproduktion af 5. juni 2004 
Journaler 
2.23 Biologisk Basisproduktion skal føre journaler over: 

• Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer.  
• Eventuelle formalindesinficeringer af lokaler. 
• Resultatet af inspektioner og vedligehold af kemikalietanke og 

tankgårde. 
• Eventuelle driftsuheld samt redegørelse for gennemførte af-

hjælpende foranstaltninger. 
 
Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i 
mindst 5 år. 
 

Rapportering 
2.24 Resultatet af førstegangsmålinger for støv og opløsningsmidler i 

bygning G4 indsendes til tilsynsmyndigheden senest 6 måneder ef-
ter produktionsstart. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at vilkår 2.23 stadig er relevant, men vilkår 2.24 er 
udført, og udgår derfor i revurderingen.  

3.2.8 Bedst tilgængelige teknik 
Som opstart af revurderingen udarbejde LEO Pharma A/S en opdatering af 
den miljøtekniske beskrivelse samt en beskrivelse af virksomhedens over-
ensstemmelse med bedst tilgængelig teknik. For API manufacturing 
har LEO Pharma konkluderet, at virksomheden lever op til BAT indenfor de 
fleste områder. 
 

o Den samlede diffuse emission fra området ligger under grænsen 
for, hvad man i BAT noterne finder er emissioner, hvor man skal 
foretage yderligere. Virksomheden har i forbindelse med pro-
grammet for løbende forbedringer fokus på fortsat minimering af 
emissioner, hvor det er muligt. 

o Virksomheden har et program for forebyggende vedligehold, der 
sikrer vedligehold at procesudstyr såvel som forureningsbegræn-
sende udstyr samt kloaksystem og underjordiske tanke. 

o Virksomhedens system til behandling af afvigelser sikrer, at man 
ved driftsforstyrrelser eller evt. uheld får analyseret hændelsen og 
får taget aktion på de forebyggende handlinger man i den forbin-
delse bliver enige om. Myndighederne inddrages, såfremt der er ta-
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le om en driftsforstyrrelse, der har medført et udslip til det omgi-
vende miljø. 

o Overvågningssystemet ”Keep Fokus” hjælper virksomheden til at 
fokusere på de steder, hvor der kan være fornuft i at se på energi-
forbrug og virksomheden har mål for energibesparelsesprojekter. 
Det er ikke et egentligt energiledelsessystem, men det er et godt 
skridt på vejen her til. 

o Der er gennemført en række energispareprojekter i området og 
området befinder sig nu på et energimæssigt stade, som er godt set 
i relation til, at bygning F og G er ældre bygninger. De nyere byg-
ninger lever op til dagens standard. 

o Virksomheden er certificeret i henhold til OHSAS 18001. 
o Virksomheden har et ikke certificeret miljøledelsessystem. Virk-

somheden har et mål om at blive certificeret i henhold til ISO 14001 
inden udgangen af 2013. 

 
Det er LEO Pharma A/S vurdering at området op til kravene i forhold BAT 
om organiske finkemikalier, oplag, spildevand og luftrensesystemer samt 
tilhørende ledelsessystemer samt energi med undtagelse af: 

o Der anvendes vandringspumper i Fucidin® Finrensning. 
o Fucidin® området har tre underjordiske tanke, med enkeltvæg og 

uden omfangsdræn. Den ene af tankene (Affaldstanken) bliver dog 
udskiftet til en tank med dobbeltvæg og omfangsdræn inden ud-
gangen af 2013. Herefter vil der være to tanke tilbage, der ikke til 
fuldt lever op til BAT principperne. Disse tanke har dog ved de se-
neste eftersyn blevet godkendt til fortsat anvendelse. Ingen af tan-
kene har vist tegn på tæring af betydning. Rørføringer i tilknytning 
til tankene er ligeledes blevet konstateret tætte. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at LEO Pharma A/S fyldestgørende har redegjort 
for overensstemmelse med bedst tilgængelig teknik for API Manufactoring. 
Der er ikke fuldstændig overensstemmelse mht. brugen af vandringspumper 
og enkelte nedgravede tanke. Miljøstyrelsen stiller skærpet vilkår for tank 7 
og tank 23 samt fastholder LEO Pharma A/S på udskiftningen af tank 25, 
men derudover vil arbejdet med bedst tilgængelig teknik ske ved dialog med 
virksomheden. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Afgørelsen er primært en opdatering i forhold til at mange af vilkårene i mil-
jøgodkendelsen fra 2004 er udført og derfor kan slettes. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ballerup Kommune har den 1. februar 2012 sendt følgende udtalelse til Mil-
jøstyrelsen: 
”Udtalelse:  Habitatsdirektivets Bilag 4 arter – Leo Pharma Ballerup. 
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Leo Pharma er beliggende i lokalplanlagte områder med relativ stor afstand 
til lokale biotoper eller sammenhængende naturområder alene mod nord og 
syd. 
 
Mod nord viser undersøgelser ved Amphi Consult gennemført i 2001/2004, 
at der ikke er ynglende bestande af Stor Vandsalamander udenfor Hjorte-
springkilen (afstand 2000 meter) eller Spidssnudet Frø nærmere end Sø-
mosen (afstand 700 meter). Kommunens tilsyn har ikke efterfølgende fun-
det bestande nærmere virksomheden. 
 
Mod syd findes nærmeste bestand af Stor Vandsalamander i sø 905 ( af-
stand 2800 meter). Nærmeste bestand af Spidssnudet Frø findes i sø (sø 
1000 (afstand 1100 meter). Begge bestande er genfundet ved kommu-
nens/Grontmig’s undersøgelser i 2011/2010. 
 
Da disse lokaliteter er beliggende i betydelig større afstand end arternes 
kendte mobilitetsradius, anser vi ikke at virksomhedens produktion kan på-
virke disse i kommunen kendte bilag 4 arter. 
 
Ej heller finder vi at der ved produktionen på virksomhedens miljømæssigt 
top sikrede produktionsanlæg, er nogen mulighed på påvirkning af arterne 
gennem luft- eller spildevandsbåren emission.” 
 
Ballerup Kommune havde ikke andre bemærkninger. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret på www.mst.dk den 12. juni 2012. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
Der har været afholdt et møde den 12. september 2012 med virksomheden 
for evt. bemærkninger. 
Der har primært været mindre rettelser som Miljøstyrelsen har sat ind i re-
vurderingen. Herudover er vilkår 1 blevet skrevet om, så det er mere tydeligt 
hvilke kemikalielister der danner baggrund for vurderingen om anmeldelse 
af ændringer. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således efter nuværende 
lovgivning ske i 2022. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
vurderer, at da LEO Pharma A/S har eksisteret på adressen siden 1946, og 
da der ikke tidligere gennemført VVM på denne, gennemføres VVM-
processen i forbindelse med denne revurdering og afgørelse vedrørende 
tilladelse til produktion af ingenol mebutate. VVM-afgørelsen samt kom-
muneplantillæg blev annonceret den 14. september 2012. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: Biologisk 
Basisproduktion, København Amt, 5. juli 2004. 
 
Herudover gælder følgende afgørelser: 
 

o Hovedgodkendelse inkl. værksteder, lagre, dyrestalde og laboratorier 
o Fine Chemical Production og API Development 
o Tabletproduktionerne 
o Færdigvareproduktionen 
o Forsyningsanlæg 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 
100 

� lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 
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Nye eller ændrede vilkår kan påklages. For revurderede vilkår, der ikke er 
ændret, er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. 
Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En over-
sigt findes i bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 29. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Ballerup Kommune, balkom@balk.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Embedslægeinstitutionen, hvs@sst.dk 
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5.  BILAG 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser  
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Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 

Biologisk Basisproduktion, 5. juli 2004 og ændret af Miljøstyrelsen 16. no-
vember 2004 
Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
2.1   X  
2.2   X  
Råvarer og hjælpestoffer 
2.3  1   
2.4   X  
Luftforurening 
2.5   X  
2.6   X  
Støv i øvrigt 
2.7   X Små emissioner 
2.8   X Små emissioner 
2.9   X Små emissioner 
Miljøstyrelsens vilkår af 16. november 2004 
2.9a   X Er udført 
2.9b  2   
2.9c 2    
Beskyttelse af jord og grundvand 
Kemikalietanke generelt 
2.10 4    
2.11   X Er udført 
2.12 5    
Nedgravede kemikalietanke 
2.13 6    
2.14  7   
2.15  7   
2.16   X Er udført 
2.17   X Er udført 
2.18   X Er udført 
Tankgårde 
2.19 8    
2.20 9    
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
2.21  10   
Driftsforstyrrelser og uheld 
2.22 11    
Journaler 
2.23  12   
Rapportering 
2.24   X  
 
Nye vilkår som følge af revurdering:   
Lugt 
3:  Krav om kulfilter ved sterilisation af gæringsanlæg 
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Bilag E: Liste over sagens akter 
Københavns Amt Miljøgodkendelse Biologisk Basisproduktion 5 juli 2004 
Københavns Amt tilsynsrapport Biologisk Basisproduktion 29. september 
2006 
LEO Pharma A/S Miljøteknisk beskrivelse – API Manufacturing bilag 2.3 
November 2011 
FORCE Technology LEO Pharma A/S Bygning G4 Måling af emissioner til 
luften Fusidinsyre (malt som støv) Januar og februar 2010 
 
 


