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1. INDLEDNING 
LEO Pharma A/S er beliggende Industriparken 55, 2750 Ballerup. Her blev virk-
somheden etableret i 1946 ved udflytning af Løvens Kemiske Fabrik i Brønshøj. 
 
LEO Pharma er baseret på forskning og udvikling og produktion af egne lægemid-
ler. Fokusområdet er lægemidler til behandling af infektioner, blodpropper, en 
række hudsygdomme samt kræft. 
 
Virksomheden er allerede miljøgodkendt, og denne godkendelse er en tillægs-
godkendelse for flytning af en containerplads intern på virksomhedens areal. Flyt-
ningen er en del af den opdatering af virksomhedens faciliteter på adressen i Bal-
lerup som er i gang. 
 
Miljøcenter Roskilde har brugt anledningen til at opdatere de vilkår, der er med til 
at sikre beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand, men derudover omfat-
ter virksomhedens øvrige miljøgodkendelser også containerpladsen. 
 
Ændringen skal ikke igennem en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
 
Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godken-
der Miljøcenter Roskilde hermed etablering af en ny containerplads. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Miljøcenter Roskildes afgørelse  
 
Vilkår 
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

1. Containerpladsens kørearealer og øvrige arealer for opstilling af containe-
re og opbevaring af ikke-farligt affald skal være befæstede med fald mod 
afløb.  

 Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mu-
lighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 

 
2. Farligt affald skal opbevares indendørs eller under tag. I bygningen skal 

gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og 
udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en imper-
meabel opsamlingssump eller -tank. Opsamlingssump eller -tank skal som 
minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende af-
fald, der opbevares i bygningen. 

  Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, 
som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet. 

 
3. Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og 

beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning 
uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplags-
pladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et af-
grænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. 
Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i 
området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplags-
plads. 

 
4. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelses-

stand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er kon-
stateret. 

 
Egenkontrol 

5. Virksomheden skal mindst 1 gang per halvår foretage en visuel kontrol af 
de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen og udbed-
re evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i 
journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomhe-
den lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. 

 
6. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: 

- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer 
af befæstede arealer og gulve i bygninger til farligt affald m.m. 

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være 
tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
I hovedgodkendelsen af LEO Pharma A/S, dateret den 5. juli 2004, er der stillet 
krav til opbevaringen af affald: 
 
1.25 Der må maksimalt opbevares 400 tons farligt affald på virksomheden. 
1.28 Nye tanke til opbevaring af kemikalier eller farligt affald skal, så vidt det 

er muligt, etableres som overjordiske tanke med opsamlingsbassin. Rør-
forbindelser skal ligeledes, så vidt det er muligt, etableres som overjordi-
ske rør. Ved særligt grundvandstruende stoffer (f.eks. dichlormethan og 
MTBE) skal de overjordiske rørforbindelser sikres ved mindst to barrie-
rer. 

1.31 Kemikalier og farligt affald, som ikke opbevares i de dertil godkendte 
tanke eller på tromlepladsen, 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 offentlige kloaksy-
stem. 

•  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 tilbageholdes. 

 
Vilkårene i hovedgodkendelsen skal tages op til revurdering i 2012, men ved flyt-
ningen af containerpladsen og andre faciliteter i forhold til affaldsbehandling og 
affaldsbortskaffelse kan vilkårene også ændres. Også selv om funktionerne gene-
relt ikke ændres ved flytningen. 
 
Miljøcenter Roskilde vil derfor vurdere ændringer nu og revidere vilkårene for con-
tainerpladsen i forhold til hovedgodkendelsen, således at virksomheden allerede 
nu kan tage højde for de vilkår, som ellers vil blive stillet i 2012.  
 
Vilkår 1.25 og 1.28 i hovedgodkendelsen bevarer deres gyldighed, medens vilkår 
1.31 bevarer gyldigheden for opbevaring af kemikalier og farlig affald uden for 
containerpladsen med tilhørende del af bygning Z13 

Miljøteknisk vurdering 
LEO Pharma A/S angiver følgende affaldsfraktioner som håndteres og oplagres 
på containerpladsen og i bygning Z13: 
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I forhold til godkendelsesbekendtgørelsen2 § 14, skal der stilles vilkår om de mak-
simale mængde affald der må opbevares på virksomheden. Det skal dog bemær-
kes, at der også opbevares affald andre steder på virksomheden, bl.a. i tanke. 
Miljøcenter Roskilde vil i revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelser i 
2012 stille vilkår om de samlede affaldsmængder på virksomheden. 
 

Udendørs containerplads samt udendørs oplag: 
Bygning Z10 nedrives og containerpladsen flytter til arealet fra den nuværende 
placering syd for bygning O2 og O3. Der er tale om flytning af containere til affald 
og genbrugsfraktioner samt mindre oplag af grus og sten mm. Arealet indrettes 
med plads til 10-12 containere.  
I ansøgningen angives følgende affaldsfraktioner i containerne: 
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Containerne, der benyttes til pap, småt brændbart affald og blisterpakninger, er 
forsynet med komprimatorer. På arealet anbringes nogle mindre enheder til opbe-
varing af bl.a. kabelskrot i beholdere, køleskabe på paller og PVC-affald i 600 
liters containere. Ved bygning Z13, men udendørs på pladsen, opbevares olieaf-
fald i to 200 liters containere placeret på spildbakker. 
 
De generelle regler for håndteringen af erhvervsaffald er givet i Ballerup Kommu-
nes erhvervsaffaldsregulativ. Her står om opsamling og opbevaring af affald: 

 
 
Disse regler skal som minimum overholdes af LEO Pharma A/S, men er ikke ført 
over i miljøgodkendelsen, da det ikke er en ny retstilstand. 
 
Til beskyttelse mod jord- og grundvandsforurening er vilkår 1.31 i hovedgodken-
delsen stillet, og Miljøcenter Roskilde vil fastholde dette vilkår, men formulere det 
mere præcist og i overensstemmelse med de formuleringer der anvendes i 2010, 
bl.a. i Godkendelsesbekendtgørelsen2s standardvilkår. Præciseringen er primært 
en skelnen mellem befæstet areal og impermeabel belægning. 
 
For olieaffaldet er det et standardvilkår i Godkendelsesbekendtgørelsen, at ”Olie-
affald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet 
mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med 
afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet så-
ledes, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for 
afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den 
største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde 
sted på denne oplagsplads”. 
 
LEO Pharma A/S opbevarer olieaffald i to små containere, der er placeret på 
spildpakker.  

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 

Opsamling og opbevaring af affald  
4.7  
Affaldsproducenten skal sikre, at der er egnet opsamlingsmateriel til alle de affaldsfraktioner, der fremkom-
mer på virksomheden.  
4.8  
Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller skabe uhygiejniske forhold i omgivelserne 
eller forårsage tilhold af skadedyr.  
4.9  
For opbevaring af affald gælder i øvrigt:  
* Materialer, der kan blæse væk eller er støvende, skal opbevares i lukkede beholdere eller inden døre.  
* Opsamlingsmateriel skal være tydeligt mærket med den affaldsfraktion/-type, det er beregnet for.  
* Affaldsfraktionerne skal holdes adskilt.  
* Affald til forbrænding samt pap, papir samt elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares tørt.  
* Genanvendeligt affald skal opbevares på en sådan måde, at affaldets kvalitet ikke forringes.  
* Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til 

kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den 
beholder, der indeholder den største mængde. 
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Miljøcenter Roskilde vurderer, at Godkendelsesbekendtgørelsens standard vilkår 
om opbevaring af olieaffald, er relevant for virksomheden, og stiller det derfor som 
vilkår. 
 
Oplagspladsen for mindre mængder grus og sten i båse ved det sydlige skel mod 
Metalbuen kan give støjgener ved håndteringen af materialerne. Støjen indgår i 
virksomhedens generelle støjkortlægning.  
 
Der opbevares elektronikaffald i 2 containere og i 2 bure. Elektronikaffaldsbe-
kendtgørelsens3 § 35, stk. 5 stiller følgende krav om opbevaring af elektrisk og 
elektronisk udstyr:” Pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for 
behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal ske under tag og på 
passende arealer med impermeable belægninger og vandtæt overdækning, ud-
slipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og affedt-
ningsanordninger”.  Miljøcenter Roskilde vurderer, at Elektronikaffaldsbekendtgø-
relsen § 35, stk. 5 er dækkende for opbevaringen, og stiller derfor ikke yderligere 
krav. 
 
Der etableres en mindre oplagsplads for haveaffald langs det sydlige skel. Have-
affaldet er frisk haveaffald, der oplagres midlertidig inden aflevering på kommu-
nens containerplads. Der forventes igen perkolatdannelse eller lugtgener under 
oplagringen, da der ikke opsamles græsafklip. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at haveaffald kan give lugtgener, men risikoen for 
både lugtgener og perkolatdannelse er naturligvis reduceres ved at der ikke op-
samles græsafklip. Der stilles derfor ikke vilkår om belægning eller oplagringstid. 
 
Indendørs, er der i den nordlige del af bygning Z13, indrettet faciliteter til brug for 
intern sortering, presning og oplagring af affald, herunder oplag af brandfarligt 
affald i særskilt brandsikret rum. Der er ikke afløb fra den nordlige del af bygnin-
gen eller fra rummet med brandfarligt affald. 
 
De gældende vilkår for indendørs oplag af kemikalier og farligt affald er at 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 offentlige klo-
aksystem. 
 
Dette vilkår er for så vidt dækkende, men med udgangspunkt i standardvilkårene i 
Godkendelsesbekendtgørelsen, ændres vilkåret, således at der bliver mere præ-
cist. Vilkåret ændres til: ”Farligt affald skal opbevares indendørs. I bygningen skal 
gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres 
med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsam-
lingssump eller -tank. 
Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den 
største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen. 
Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed 
for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.” 

Udtalelser/høringssvar 
Udtalelse fra andre myndigheder 
Ballerup Kommune har den 12. august 2010 meddelt, at kommunen ikke har no-
gen kommentarer til selve miljøgodkendelsen af flytningen af containerpladsen. 
Kommunen meddeler, at det er hensigten af lave en ny lokalplan omfattende virk-
                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 362 af 06/04 2010 om markedsføring af elektrisk og elektronisk ud-
styr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
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somhedens samlede område. Ændringerne på LEO Pharma er i overensstem-
melse med gældende lokalplans arealanvendelsesbestemmelser. Disse bestem-
melser vil blive gentaget i en kommende ny lokalplan. Der er derfor den fornødne 
lokalplangrundlag for gennemførelse af ændringerne. 
 
Ballerup Kommune har ikke taget stilling til, om der i medfør af VVM -
bestemmelserne bør tilvejebringes et kommuneplantillæg. Dette er Miljøcentrets 
kompetence.  
 
Kommunen har ingen kendskab til bilag IV arter på lokaliteten. 
 
Kommunen var den 12. august 2010 i gang med sagsbehandlingen mht. § 8 i 
jordforureningsloven og en ændring af spildevandstilladelsen. Kommunen havde 
ikke på dette tidspunkt modtaget en ansøgning om byggetilladelse. 
 
Udtalelse fra borgere mv. 
 Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ballerup Bladet den 20.juli 
2010. 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen. 
  
Udtalelse fra virksomheden 
LEO Pharma A/S har ikke haft bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen af 
flytningen af containerpladsen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 
Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse som er 
revideret i 2004  og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 
denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelse, overholdes. 
 
Listepunkt 
D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organi-
ske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer. (i)(s) 
  
Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet sammen med den miljøgodkendelse, som den 
er givet som tillæg til. Det betyder, at revurdering vil ske senest i 2012. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
LEO Pharma er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 punkt 6e. 
  
En flytning af containerpladsen er efter Miljøcenter Roskildes vurdering ikke om-
fattet af bekendtgørelsens bilag 1 punkt 38. " Enhver ændring eller udvidelse af 
projektet, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig 
selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag" men der-
imod af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 14 som lyder: " Ændringer eller ud-
videlser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller bliver 
udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelser som ikke er 
omfattet af bilag 1)" 
  
LEO Pharma ønsker at flytte den nuværende containerplads og diverse oplag 
beliggende syd for bygning O2 og O3 til Z13. Bygning Z10 nedrives i forbindelse 
med etableringen af containerpladsen. 
  
Den nye placering af containerpladsen er central og området er ifølge rammebe-
stemmelserne egnet til formålet. Flytningen vil berøre et mindre følsomt område 
end i dag, da afstanden til boligområdet øges. Lastvognstransport til/fra pladsen 
sker ad kortere transportvej og dermed mindskes den interne transport.  
Flytningen frembringer ikke yderlig luftforurening, Udledningen af spildevand fra 
det nye område vil ske i overensstemmelse med den godkendte spildevandstilla-
delse. Støjniveauet vil ikke ændre sig, tværtimod vil det blive forbedret. 
  
Samlet set vurdere Miljøcenter Roskilde, at flytningen af containerpladsen ikke er 
en ændring eller udvidelse af anlægget, der er til skade for miljøet. Derfor er æn-
dringen ikke omfattet af VVM reglerne, og der skal således ikke gennemføres en 
screening. 
 
Habitatdirektivet  
LEO Pharma A/S er mere end 5 km fra nærmeste EU-habitatområde. 
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Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat:  

– Hovedgodkendelsen 
– Biologisk Basisproduktion 
– Kemisk Basisproduktion 
– Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling 
– Farmaceutisk Færdigvareproduktion 
– Tabletfabrikken i bygning S4 
– Dampcentralen 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i lokalavisen Ballerup Bladet og kan 
ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det 
omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslo-
vens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-
ler rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om af-
gørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Øster-
gade 7-1, 4000 Roskilde eller gukha@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 5. oktober 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodken-
delsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet 
behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, 
at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljø-
godkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene in-
den 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

• Ballerup Kommune 
• Sundhedsstyrelsen, hvs@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendel-
se/vilkårsændring 
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Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
Telefon 72 54 65 00 
post@ros.mim.dk 
www.ros.mim.dk 


