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1. INDLEDNING 
  
ALK-Abelló A/S ligger i Forskningscentret / Scion DTU i Hørsholm. Virk-
somheden fremstiller allergenpræparater til diagnostik, vaccine og behand-
ling af allergiske lidelser. Der udføres forskning og udvikling i forbindelse 
med produktionen.  
 
Virksomheden flytter den eksisterende forskningsafdeling på Bøge Allé 6-8 
til lejet bygning på Bøge Allé 3 i Hørsholm. Dermed udvides arealet for virk-
somhedens aktiviteter i forhold til det, der er omfattet af revurdering af mil-
jøgodkendelse af 29. juni 2009. Den lejede bygning med tilhørende facilite-
ter og grunden er ejet af Scion DTU a/s, Venlighedsvej 10, Hørsholm. 
 
Den eksisterende bygning på Bøge Allé 3 er indrettet til kontorer og labora-
torier. Virksomheden har behov for at udføre mindre indretningsmæssige 
ændringer. Der etableres et kølerum på 1. sal, til dette placeres en køle-
kompressor på taget af bygningen. Endvidere etableres en centralstøvsuger 
i et støjisoleret skur op ad bygningen. 
 
Der vil udelukkende blive tale om forskningsmæssige aktiviteter på Bøge 
Allé 3 tilsvarende de aktiviteter, der i dag foregår på Bøge Allé 6-8. 
 
Som hidtil vil enkelte laboratorier blive indrettet til forskning med genmodifi-
cerede organismer (GMO). Anvendelse af genmodificerede organismer re-
guleres specifikt i henhold til Lov om miljø og genteknologi (lov nr. 811 af 
21. juni 2007), hvilket Miljøstyrelsen er myndighed for, og er derfor ikke om-
fattet af denne godkendelse. 
 
Efter udflytning af forskningsafdelingen vil virksomhedens udviklingsafdeling 
overtage forskningsafdelingens nuværende lokaler på Bøge Allé 6-8. Begge 
afdelinger har gennem længere tid haft pladsmangel, aktiviteterne ændres 
ikke i forhold til det, der er omfattet af revurdering af miljøgodkendelse af 
29. juni 2009. 
 
På baggrund af ansøgning fra virksomheden har miljøcenteret den 8. juli 
2009 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 til påbe-
gyndelse af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udflytning af forsk-
ningsafdelingen til lejet bygning. 
 
Virksomheden forventer, at indflytning på Bøge Allé 3 kan finde sted ultimo 
oktober 2009. Den tilknyttede dyrestald forventes flyttet i løbet af 2010.  
 
Nærværende godkendelse er et tillæg til virksomhedens revurdering af mil-
jøgodkendelse af 29. juni 2009. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 godkender Miljøcenter Roskilde 
hermed udflytning af forskningsafdelingen til Bøge Allé 3. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Tillægsgodkendelsen gives på følgende vilkår, der supplerer vilkårene i re-
vurdering af miljøgodkendelse af 29. juni 2009. Vilkårene i denne tillægs-
godkendelse er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato: 
 
  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
A4 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A5 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
 
Indretning og drift 
 
B5 For den udflyttede forskningsafdeling skal virksomheden inden den 

1. september 2011 fremsende en redegørelse om anvendelse af 
BAT for energieffektivitet sammen med en tids- og handlingsplan for 
nødvendige energibesparende tiltag evt. vedlagt en teknisk- og øko-
nomisk redegørelse.  

 
 
Støj 
 
F4 Efter udflytning af forskningsafdelingen skal virksomheden doku-

mentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår F1 i revurdering af 
29. juni 2009, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal udføres som anført i vilkår F2 i revurdering af 
29. juni 2009. Støjkortlægningen skal opdateres med såvel statio-
nære som mobile støjkilder. 
 
Dokumentationen skal sammen med oplysninger om driftsforholde-
ne under målingen fremsendes senest den 1. marts 2011. 
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Jord og grundvand 
 
I8 Forslag til plan for eftersyn af tæthed af arealer, jf. vilkår I6 i revurde-

ring af 29. juni 2009, skal for den udflyttede forskningsafdeling frem-
sendes senest den 15. november 2009. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Virksomhedens påvirkning af omgivelserne efter udflytning af forskningsaf-
delingen vurderes fortsat at kunne reguleres af vilkårene i revurderingen 
herunder af gældende grænseværdier for støj. Uddybende begrundelser for 
dette fremgår af afsnit 3.2. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Beliggenhed 
Forskningsafdelingen flyttes til faciliteter, der ligger på Bøge Allé 3 i Hørs-
holm, beliggende på en del af matr. nr. 4i, Isterød By, Birkerød. Den nye 
beliggenhed af forskningsafdelingen og beliggenheden af den eksisterende 
virksomhed fremgår af bilag A og B. 
 
Lokalplan 
Bøge Allé 3 ligger som den eksisterende del af virksomheden i Scion DTU, 
”et forskningsområde” omfattet af Birkerød Kommunes lokalplan 54, hvor 
arealer og bygninger kan anvendes til forskning og udvikling eller formidling 
af resultater heraf. Der kan i forbindelse med den anvendelse ske en be-
grænset produktion. 
 
Kommuneplan Rudersdal Kommune 2009 
Kommuneplan 2009 for Rudersdal Kommune blev vedtaget den 24. juni 
2009. Hermed er status for området Forskningscentret / Scion DTU, hvor i 
virksomheden er beliggende, ændret til et erhvervsområde. 
 
Kommuneplanen henviser til retningslinier for grundvandsbeskyttelse i Re-
gionplan 2005 for Hovedstadsregionen. I henhold hertil ligger Bøge Allé 3 
ligesom Bøge Allé 6-8 i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), hvor det skal tilstræbes at minimere forureningsrisikoen ved eksiste-
rende aktiviteter og anlæg. Her kan nye grundvandstruende aktiviteter og 
anlæg kun etableres på skærpede vilkår. 
 
 
3.2.2 Generelle forhold 
 
Der fastsættes en frist på 2 år for udnyttelse af godkendelsen i overens-
stemmelse med § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen1. 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed. 
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Den daglige drift af forskningsafdelingen skal være i overensstemmelse 
med vilkårene i denne godkendelse og revurderingen. Der stilles derfor vil-
kår om, at godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden, og at 
driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsvaren-
de krav vedrørende revurderingen fremgår af denne. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
 
Laboratorier og opbevaring af kemikalier er placeret i lokaler i den lejede 
bygning, hvor der ikke er afløb til kloak – på nær nedennævnte.  
 
I stinkskabe i laboratorier er vaske etableret med lukkeanordning, så spild til 
kloak kan undgås. Afløb skal i henhold til revurderingen være afspærret ved 
håndtering af stoffer/produkter, som efter ABC-systemet2 grupperes på liste 
A eller B. 
 
Dyrestald 
Dyrestalden i den lejede bygning vil først blive taget i brug i 2010 efter æn-
dring af indretningen. Eksisterende dyrestald (med mus) på Bøge Allé 6-8 
tilknyttet forskningsafdelingen anvendes foreløbigt som hidtil. 
 
Driftstid 
Forskningsafdelingens driftstid er typisk på hverdage i perioden kl. 07:00-
17:00. 
 
 
3.2.4 Luftforurening 
 
Virksomhedens samlede emission af forurenende stoffer til luft vurderes 
stort set at være uændret efter udflytning af forskningsafdelingen og udvik-
lingsafdelingens overtagelse af lokaler på Bøge Allé 6-8. 
 
Efter udflytning af forskningsafdelingen vil der blive laboratoriedrift i flere 
lokaler end hidtil, da udviklingsafdelingens areal udvides. Derfor forventes 
det, at emissionen af ethanol fra rengøring øges lidt. Virksomheden oplyser, 
at der fra forskningsafdelingen emitteres ca. 5 liter ethanol pr. år. På denne 
baggrund vurderes, at massestrømsgrænsen fortsat vil være overholdt med 
god margen. 
 
 
3.2.5 Lugt 
 
Ved udflytning af forskningsafdelingen herunder eksisterende dyrestald 
ændres dannelsen af lugt på virksomheden ikke. Efter udflytningen vil dy-
restalden være placeret længere fra virksomhedens øvrige potentielle lugt-

                                                 
2 Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige 
spildevandsanlæg. 
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kilder men nærmere boligområdet ved Puemosen. Det forventes ikke, at 
virksomhedens lugtforhold ændres miljømæssigt betydeligt.  
 
Egenkontrol 
Gældende vilkår i revurderingen om, at virksomheden kan pålægges at ud-
føre lugtmålinger gælder også for lugtkilder på Bøge Allé 3. 
 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Spildevand fra laboratorier og sanitært spildevand vil som hidtil blive udledt 
via kloak til kommunalt renseanlæg. Sammensætningen og mængden af 
spildevandet ændres ikke i forbindelse med udflytningen. Rudersdal Kom-
mune har udarbejdet udkast til tilslutningstilladelse til offentlig kloak. 
 
Overfladevand fra tage og befæstede arealer udledes via regnvandskloak til 
Puemosen, der har udløb i Usserød Å. Virksomheden oplyser, at Scion-
DTU er ansvarlig for udledningen af overfladevand. Scion-DTU har oplyst, 
at overfladevand fra parkeringsarealer passerer olieudskiller inden udled-
ning. 
 
Der er i revurderingen stillet vilkår om, at farlige stoffer skal opbevares og 
håndteres, så spild opsamles og ikke udledes til overfladevand eller kloak. 
 
 
3.2.7 Støj 
 
Støjkilderne ved forskningsafdelingens hidtidige placering på Bøge Allé 6-8 
vil fortsat være i drift, da lokalerne overtages af udviklingsafdelingen. 
 
Den udflyttede forskningsafdeling på Bøge Allé 3 vil derfor medføre flere 
nye støjkilder for virksomheden. De nye støjkilder er bl.a. eksisterende luft-
indtag og afkast på taget, luftindtag i terræn og tørkølere med indbyggede 
ventilatorer. Endvidere etableres en kølekompressor på taget og en central-
støvsuger i et støjisoleret skur. Virksomheden oplyser, at kølekompressoren 
er et standardsystem, og at den er støjsvag med en kildestyrke på 34,2 
dB(A) målt i 10 meters afstand. 
 
Noget af støjen fra den hidtidige persontransport til Bøge Allé 6-8 flyttes til 
Bøge Allé 3. Endvidere vil der være transport i form af kørsel med mini-truck 
mellem Bøge Allé 3 og Bøge Allé 6-8 ca. en gang om ugen. 
 
Den udflyttede forskningsafdeling er placeret nord for Puemosen og i en vis 
afstand fra virksomhedens væsentligste eksisterende støjkilder. Inden ud-
flytningen overholder virksomhedens støjbidrag grænseværdierne for bolig-
området ved Puemosen med god margen. På baggrund af de nye støjkil-
ders karakter forventer miljøcenteret, at virksomhedens samlede støjbidrag 
også fremover vil overholde gældende støjgrænser. 
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Egenkontrol 
Efter udflytning af forskningsafdelingen skal virksomheden dokumentere 
overholdelse af støjgrænserne ved at opdatere sin støjberegning med de 
nye og ændrede støjkilder – stationære og mobile, herunder måling af kil-
destyrker for støjkilder på Bøge Allé 3. Der fastsættes vilkår herom. Frist for 
fremsendelse af dokumentationen fastsættes til den 1. marts 2011. 
 
Gældende vilkår i revurderingen om, at virksomheden kan pålægges at op-
datere sin støjberegning med måling af kildestyrker gælder også for støjkil-
der på Bøge Allé 3. 
 
 
3.2.8 Affald 
 
Affald fra Bøge Allé 3 vil blive samlet og transporteret til virksomhedens 
affaldsplads på Bøge Allé 6-8, hvor det vil blive håndteret sammen med 
virksomhedens øvrige affald. Sammensætningen og mængden ændres ikke 
i forbindelse med udflytningen. 
 
Der er i revurderingen vilkår om, at udendørs transporter og omlastning af 
farligt affald skal ske, så der er mulighed for opsamling af spild. 
 
Endvidere er der vilkår om, at tømt emballage fra farlige stoffer skal opbeva-
res ligesom farligt affald, medmindre emballagen er rengjort. 
 
 
3.2.9 Jord og grundvand 
 
Risici for jord-, og grundvandsforurening fra forskningsafdelingen er hoved-
sageligt forbundet med håndtering, transport og opbevaring af farlige stof-
fer. Der er i revurderingen vilkår om, at dette skal ske, så spild opsamles og 
ikke udledes til jord.  
 
Virksomheden oplyser, at gulvene i laboratorier, i rum, hvor der opbevares 
kemikalier, og hvor der er indendørs transport af farlige stoffer består af 
beton med vinylbelægning. Alle gulvene er bestandige overfor de farlige 
stoffer.  
 
Miljøcenteret finder, at ovennævnte belægningstyper er acceptable de på-
gældende steder. 
 
Modtagelse af kemikalier vil som hidtil ske ved virksomhedens varemodta-
gelse på Bøge Allé 6-8. Efterfølgende intern transport til Bøge Allé 3 vil ske 
under samme forhold som på resten af virksomheden, d.v.s. på tætbefæstet 
asfaltareal, i lukkede beholdere i opsamlingsbakker, der kan rumme indhol-
det af den største beholder. 
 
I henhold til Kommuneplan 2009, jf. Regionplan 2005 kan nye grundvands-
truende aktiviteter og anlæg kun etableres på skærpede vilkår. 
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Miljøcenteret vurderer, at risikoen for forurening af jord- og grundvand mi-
nimeres tilstrækkeligt med de af virksomheden trufne foranstaltninger og de 
i revurderingen stillede vilkår. 
 
Egenkontrol 
Gulvbelægning i alle rum og befæstelsen på udendørs arealer på Bøge Allé 
3, hvor der håndteres, transporteres og opbevares farlige stoffer er omfattet 
af vilkår i revurderingen om regelmæssig visuel inspektion og vedligeholdel-
se. Virksomhedens plan herfor skal også omfatte disse arealer. Fristen for 
fremsendelse af forslag til plan er i revurderingen fastsat til den 1. november 
2009. Fremsendelse af plan vedrørende Bøge Allé 3 skal ske senest den 
15. november 2009. 
 
 
3.2.10 Til og frakørsel 
 
Til- og frakørsel I forbindelse med den udflyttede forskningsafdeling vil stort 
set ikke afvige fra den hidtidige til Bøge Allé 6-8, da indkørslerne til de to 
lokaliteter næsten ligger overfor hinanden. Begge lokaliteter ligger i det 
samme erhvervsområde, og sammensætningen af kørslen i forbindelse 
med forskningsafdelingen ændres ikke ved udflytningen. Miljøcenteret vur-
derer derfor, at trafikforholdene fortsat ikke vil være til gene for naboer. 
 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
 
Oplysninger om forbrug af stoffer til forskningsaktiviteterne skal som hidtil 
indgå i virksomhedens årsrapport. 
 
 
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
I den nye kølekompressor anvendes kølemiddel af typen HFC gas R404a. 
 
Eksisterende kølesystemer på Bøge Allé 3 anvender kølemidler af typen 
HFC gas R407c. 
 
Virksomheden har truffet følgende foranstaltninger mod udslip fra kølesy-
stemet: 
• Overvågning hele døgnet. 
• Regelmæssig servicering. 
 
Køleanlæg på Bøge Allé 3 er omfattet af vilkår i revurderingen om eftersyn 
og vedligehold. 
 
Miljøcenteret vurderer, at risici for øget forurening i forbindelse med drifts-
uheld i kølesystemer dermed er minimeret tilstrækkeligt. 
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3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Virksomhedens samlede oplag af farlige stoffer ændres ikke ved udflytning 
af forskningsafdelingen. 
 
Virksomheden er derfor fortsat ikke omfattet af risikobekendtgørelsen3. 
 
 
3.2.14 Ophør 
 
Som for den eksisterende del gælder vilkår i revurderingen om, at virksom-
heden i forbindelse med ophør skal rydde op, gøre rent m.v. for at forebyg-
ge forurening. 
 
 
3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
 
For lægemiddelproduktion gælder bl.a. følgende tværgående BREF-
dokumenter: 
• EU BREF ”Industrielle kølesystemer”, 2001 
• EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 
• EU BREF ”Energieffektivitet”, 2008 
 
Det er ifølge de 2 sidstnævnte BREF-dokumenter BAT at have et ledelses-
system for miljø, energi og sikkerhed.  
 
Forskningsafdelingen vil også efter udflytningen være omfattet af virksom-
hedens miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem med bl.a. fokus på energi.  
 
BREF om ”Emissioner fra oplag”: 
Følgende angives som BAT i forbindelse med oplag af emballerede farlige 
stoffer: 
• Udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for driften af lageret 
• Anvende lagerbygning og/eller overdækket udendørsområde 
• Separere emballerede farlige stoffer i lager fra øvrige 
• Separere eller adskille uforenelige stoffer 
• Installere et væsketæt reservoir, som kan indeholde alle eller dele af de 

farlige stoffer, der er lagret oven over reservoiret 
• Installere væsketæt opsamling af slukningsvand 
 
Farlige stoffer til forskningsafdelingen er emballerede og placeres indendørs 
i bygningen på Bøge Allé 3. Der er ansvarlige for alle lagrene. 
 
I bygningen opbevares giftige stoffer separat fra øvrige klassificerede stof-
fer, der opbevares i kemikalieskabe. Virksomheden oplyser, at farlige stoffer 
ikke vil stå opbevaret på en måde, så sammenblanding af uforenelige stof-
fer finder sted. 

                                                 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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Under alle oplag af farlige stoffer er et væsketæt gulv, som mindst kan 
rumme indholdet af den største emballage, der er oplagret. Dette gulv vil 
udgøre væsketæt opsamling af en vis mængde slukningsvand. 
 
Miljøcenteret vurderer, at oplag af farlige stoffer i forbindelse med forsk-
ningsafdelingen i tilstrækkelig grad lever op til BAT. 
 
BREF om ”Industrielle kølesystemer”: 
BREF’en omfatter kun kølesystemer, der anvender luft og/eller vand til var-
meveksling. Brugen af kølemidler som ammoniak og CFC-gasser er ikke 
omfattet. 
 
Kølesystemer på Bøge Allé 3 anvender HFC og er således ikke direkte om-
fattet af BREF’en. 
 
Ifølge BREF’en er det BAT, at kølesystemer har et lavt støjniveau og et lavt 
energiforbrug. Dette har virksomheden redegjort for, at den nye kølekom-
pressor lever op til. Kølekompressoren er endvidere vejrbestandig og har 
den rette kapacitet i forhold til kølerummet. 
 
Miljøcenteret vurderer, at virksomheden har redegjort tilstrækkeligt for, at 
der anvendes BAT ved det nye køleanlæg under hensyntagen til bl.a. anbe-
falinger fra denne BREF. 
 
BREF om ”Energieffektivitet”: 
Som eksempler på BAT for energieffektivitet på anlægsniveau nævnes i 
BREF’en bl.a. følgende: 
• Løbende at indføre miljøforbedringer gennem planlagte handlinger og 

investeringer 
• Kortlægning af forhold vedrørende energieffektivitet og muligheder for 

energibesparelser ved at 
o gennemføre energiaudits, som identificerer: 

 energiforbruget og energiforbrugende udstyr, 
 mulighederne for at minimere energiforbruget 
 brug af alternative energikilder 

o bruge velegnede værktøjer og metoder 
• Identificere mulighederne for energigenvinding 
• En systematisk tilgang til energiledelse for at optimere energieffektivite-

ten 
• Etablering af målsætninger for energieffektivitet og fastlæggelse af indi-

katorer 
• Optimering af energiforbruget gennem energieffektivt design, når nye 

installationer planlægges 
• Optimering af energiforbruget ved at bruge energien i mere end en pro-

ces 
• Arbejde med energieffektivitetsinitiativer gennem bl.a. at holde regnskab 
• Sikring af effektiv proceskontrol 
• Vedligeholdelse af installationer 
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• Etablering af nedskrevne procedurer til overvågning og måling af energi-
effektivitet. 

 
Virksomheden gennemfører i samarbejde med DONG Energy i 2009 en 
detaljeret kortlægning af energiforbrugende anlæg og udstyr (produktions-
udstyr, ventilationsanlæg m.v.) for at identificere energibesparelser. Herved 
afdækkes både, hvad virksomheden kan gøre nu, og der lægges en energi-
strategi. Et resultat forventes også at blive etablering af nye målsætninger 
for energieffektivitet og fastlæggelse af indikatorer.  
 
Virksomheden oplyser, at den udflyttede forskningsafdeling i 2010 vil indgå i 
samarbejdet med DONG om en detaljeret kortlægning af energiforbrugende 
anlæg og udstyr for at identificere energibesparelser. 
 
Som eksempler på BAT for energieffektivitet på energiforbrugende syste-
mer nævnes i BREF’en bl.a. følgende: 
• Optimering af 

o dampforbrugende systemer 
o trykluftsystemer 
o pumpesystemer 
o varme-, ventilations- og airconditionsystemer 
o lysforhold 
o tørring, opkoncentrerings- og separationsprocesser 

• Varmegenvinding og brug af effektive varmevekslere 
• Undersøgelse af mulighederne for kombineret energiproduktion 
• Optimering af leverancen af elektricitet 
• Optimering af elektrisk drevne motorer 
 
Virksomheden oplyser, at alle af de ovennævnte systemer, der er aktuelle 
for virksomheden vil blive vurderet for optimering af effektiviteten i samar-
bejde med DONG Energy. 
 
Resultaterne af kortlægningen for Bøge Allé 3 skal indgå i virksomhedens 
redegørelse om anvendelse af BAT for energieffektivitet sammen med en 
tids- og handlingsplan for nødvendige energibesparende tiltag eventuelt 
vedlagt en teknisk- og økonomisk redegørelse, som i henhold til vilkår i re-
vurderingen skal fremsendes inden den 1. september 2010. 
 
Miljøcenteret kan på baggrund af redegørelsen fastsætte supplerende vilkår 
om energieffektivitet herunder handlingsplan for energibesparende tiltag. 
 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Rudersdal Kommune har den 3. juli 2009 udtalt sig om det ansøgte. Kom-
munen har ingen bemærkninger til planmæssige forhold i forbindelse med 
udflytningen af virksomhedens forskningsafdeling. 
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Kommunen har vurderet, at udflytningen kræver en ny tilslutningstilladelse 
til spildevand. Tilslutningstilladelsen er under udarbejdelse. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
ALK-Abelló A/S er en listevirksomhed, som er i-mærket på listen i bilag 1 til 
godkendelsesbekendtgørelsen4. Denne type virksomheder må ikke ændres 
eller udvides væsentligt, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig 
om ansøgningen og udkast til afgørelse. 
 
Ved væsentlige ændringer eller udvidelser forstås dels driftsændringer, der 
kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø, dels 
ændringer eller udvidelser, der i sig selv ville være en godkendelsespligtig 
aktivitet på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøcenteret vurderer, 
at dette ikke er tilfældet i den foreliggende sag. Der er derfor ikke foretaget 
offentlig annoncering af ansøgningen. 
 
Partshøring 
Der er foretaget høring af ejendommens ejer, Scion DTU a/s, i henhold til 
forvaltningsloven. 
 
Scion DTU a/s har ingen bemærkninger i sagen, hvor ALK-Abelló A/S an-
søger om miljøgodkendelse af udflytning af eksisterende forskningsafdeling 
til Bøge Allé 3, så længe de gældende regler overholdes. 
 
 
3.3.3 Bemærkninger fra virksomheden 
 
Virksomheden har haft følgende bemærkninger til udkast til miljøgodkendel-
se: 
 
Frist for redegørelse om anvendelse af BAT for energieffektivitet 
ALK-Abelló A/S foreslår, at fristen for fremsendelse af redegørelsen for Bø-
ge Allé 3 ændres fra den 1. september 2010 til den 1. september 2011. 
Som begrundelse anføres, at energikortlægningen af Bøge Allé 3 først vil 
finde sted i løbet af 2010, mens virksomhedens energikortlægning i øvrigt 
finder sted i 2009. 
 
Miljøcenteret efterkommer ønsket, hvilket fastsættes i vilkår.

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C. 
 
 
4.1.1 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 revurdering af miljø-
godkendelse af 29. juni 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de 
vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte revurdering 
overholdes. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
 
ALK-Abelló A/S er omfattet af listepunkt5 D 104:” Virksomheder, der ved en 
kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s)” med staten som 
godkendende og tilsynsførende myndighed. 
 
Virksomheden er i-mærket, d.v.s. omfattet af EU’s direktiv om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet). 
 
 
4.1.3 Revurdering 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal tages 
op til revurdering senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. 
Revurderingen vil således senest blive påbegyndt i 2017. 
 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
 
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
foretaget en vurdering af udflytningen af forskningsafdelingen til den lejede 
bygning i forhold til VVM-reglerne. Miljøcenteret vurderer, at udflytningen af 
forskningsafdelingen ikke kan siges at være ”til skade for miljøet”. Projektet 
kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. 
 

                                                 
5 Punkt på bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om 
godkendelse af listevirksomhed. 

 15 



4.2 Øvrige afgørelser 
 
Ud over denne godkendelse gælder revurdering af miljøgodkendelse af 29. 
juni 2009 fortsat. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugebladet Hørsholm den 4. 
november 2009 og Rudersdal Avis den 6. november 2009 og kan ses på 
ros.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 4. december 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen 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, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Rudersdal Kommune 
 
Embedslægeinstitutionen 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Friluftsrådet 
 
Dansk Ornitologisk Forening 
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BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
 
ALK-Abelló A/S har indsendt følgende ansøgningsmateriale: 
 
Revideret ansøgning om godkendelse af ændring af laboratorier i lejet byg-
ning samt udflytning af forskningsafdelingen dateret 15. september 2009. 
 
Supplerende oplysninger i forbindelse med udflytning af forskningsafdelin-
gen af 12. oktober 2009. 
 
Her vedlægges virksomhedens reviderede ansøgning pånær bilag 3, 5, 8c 
og 9 samt de supplerende oplysninger. 
 
Endvidere vedlægges virksomhedens kommentarer af 21. oktober 2009 til 
udkast til miljøgodkendelse. 
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Rudersdal Kommune 
By og Miljø 
Øverødvej 2 
2840 Holte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revideret ansøgning om godkendelse efter 
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 

 
Ændring af laboratorier i lejet bygning 

samt udflytning af forskningsafdelingen 
 

ALK-Abelló A/S   
Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato: 15. september 2009 
 
 
Kopi af ansøgning er sendt til Miljøcenter Roskilde. 
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Indholdet i nærværende reviderede ansøgning refererer til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1640 af 
13.december 2006, om godkendelse af listevirksomhed. Denne reviderede ansøgning erstatter 
den tidligere fremsendte ansøgning dateret d. 9. juni 2009. De allerede fremsendte bilag er dog 
stadig gældende. 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
O) Indledning 
 
A) Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
 
B) Oplysninger om virksomhedens art 
 
C) Oplysninger om etablering 
 
D) Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
 
E) Tegninger om virksomhedens indretning 
 
F) Beskrivelse af virksomhedens produktion 
 
G) Oplysninger om valg af bedste tilgængelig teknik 
 
H) Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 
I) Forslag til vilkår og egenkontrol 
 
J) Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
 
K) Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
 
L) Ikke-teknisk resumé 
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O) Indledning 
 
ALK ønsker at flytte den eksisterende forskningsafdeling på Bøge Allé 6-8 til lejede lokaler 
med adresse på Bøge Allé 3, Hørsholm. Lokalerne er ejet af Scion DTU, Venlighedsvej 10, 
Hørsholm. 
 
Både ALK´s forskningsafdeling og udviklingsafdeling har gennem længere tid haft 
pladsmangel – specielt efter at ALK´s afdeling i Stenløse lukkede og medarbejdere samt 
laboratorieaktiviteter derfra blev flyttet til forskningsafdelingen på Bøge Allé 6-8.  
 
Da Scion DTU´s bygning på Bøge Allé 3 blev ledig, var det oplagt for ALK at leje denne 
bygning – dels ligger den tæt på ALK´s øvrige aktiviteter på Bøge Allé 1 og 6-8 og dels er der 
allerede etableret laboratorier i bygningen. 
 
Efter udflytningen af forskningsafdelingen er det meningen, at ALK´s udviklingsafdeling 
overtager forskningsafdelingens nuværende laboratorier på Bøge Allé 6-8. Der er ikke tale 
om ændrede forsknings- eller udviklingsaktiviteter i forhold til de tidligere beskrevet aktiviteter 
i forbindelse med revurderingen af ALK´s miljøgodkendelse. 
 
For at leve op til ALK´s behov, skal der foretages mindre ændringer i de eksisterende 
laboratorier og kontorer i stueetagen og på 1. sal på Bøge Allé 3. Der vil ikke blive foretaget 
ændringer af kontorerne på 2. sal og er derfor ikke med i denne ansøgning. 
 
Der vil ikke blive ændret på ventilationsanlægget, der er placeret i kælderen. Der vil blive 
ændret på selve ventilationskanalerne i kontorerne og laboratorierne. 
 
Der vil blive etableret et kølerum på 1. sal, hvorved der skal placeres en kølekompressor på 
taget af bygningen. 
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A) Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
 
1) Ansøgerens navn  ALK-Abelló A/S 
    Bøge Allé 6-8 
    2970 Hørsholm  
    tlf. 45 74 75 76 
 
 
2) Virksomhedens navn ALK-Abelló A/S 
    Bøge Allé 6-8 
    2970 Hørsholm 
    tlf. 45 74 75 76 
   
 Matrikelnummer  3u Isterød By, Birkerød 
  
 CVR nummer  63 71 79 16 
 P-nummer  1.015.421.904 
 
 
3) Ejeren er identisk med ansøgeren  
 
 
4) Kontaktperson:  Hanne Rohde 
    ALK-Abelló A/S  
    Bøge Allé 6-8 
    2970 Hørsholm 
    tlf. 45 74 75 85 
    E-mail hrdk@alk-abello.com

 
 
 

B) Oplysninger om virksomhedens art 
5) Virksomhedens listebetegnelse 

 
D 104 - Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler (i)(s). 
Listepunktplaceringen er i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006. 
 
Hovedaktivitet: Fremstilling af allergenekstrakter og allergivacciner, inkl. analytisk og 
mikrobiologisk kontrol af produktion og produkter. 
 
Væsentlig biaktivitet: Forskning og udvikling samt marketing og administration. 
 
 
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller 

driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. 
 
ALK ønsker at flytte den eksisterende forskningsafdeling, der i dag er på adressen Bøge Allé 
6-8, Hørsholm, til lejede lokaler på adressen Bøge Allé 3, Hørsholm, Matr. Nr. 4i Isterød By, 
Birkerød. Lokalerne, der består af kontorer og laboratorier, er ejet af Scion DTU, 
Venlighedsvej 10, Hørsholm.  
 
Der er udstedt ”Ibrugtagningstilladelse” fra Birkerød Kommune d. 8. jan. 2003, Bilag 1 og 
Bøge Allé 3 er derved godkendt til kontor- og laboratorieformål. 

mailto:hr@dk.alk-abello.com
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For at kontorerne og laboratorierne modsvarer ALK´s behov, skal der ske mindre ændringer 
af kontorerne og laboratorierne i stueetagen og på 1. sal.  
 
Der er udelukkende kontorer på 2. sal og her sker ingen ændringer. 
 
Tilsvarende som i de nuværende laboratorier på Bøge Allé 6-8, vil enkelte af laboratorierne 
indrettes til forskning med genmodificerede organismer (GMO). Laboratorier hertil vil blive 
indrettet og drevet efter gældende lovgivning på området og tilladelser indhentes særskilt til 
disse områder. 
 
Der vil ikke blive ændret på ventilationsanlægget, der er placeret i kælderen. Der vil blive 
ændret på selve ventilationskanalerne i kontorerne og laboratorierne 
 
Der vil blive etableret et kølerum på 1. sal, hvorved der skal placeres en kølekompressor på 
taget af bygningen. 
 
Dyrestalden på 1. sal bliver i første omgang hverken ændret eller taget i brug. 
 
Der er udarbejdet et byggeandragende, der er vedlagt, Bilag 2. 

 
 

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer.  

 
ALK er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. 
 
 
8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. 
 
Projektet er ikke midlertidigt. 
 
 
C) Oplysninger om etablering 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer 
 
For at laboratorierne i Scion DTU´s bygning lever op til ALK´s behov kræves der mindre 
ændringer i stuen og på 1. sal. Ændringerne fremgår af vedlagte tegninger: 
Bilag 3: eksisterende plan over stuen 
Bilag 4: ny plan over stuen 
Bilag 5: eksisterende plan over 1. sal 
Bilag 6: ny plan over 1. sal 
 
Der vil blive sat en kølekompressor på taget af bygningen, Bilag 8 og 8a. 
 
 
10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af 

virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer jf. lovens 
§36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. 

 
Der er indhentet tilladelse fra Miljøcenter Roskilde, dateret d. 8. juli 2009 til at påbegynde de 
ønskede ændringer af Bøge Allé 3 og Rudersdal Kommune har udstedt en byggetilladelse d. 9. 
juli 2009. Det forventes, at indflytningen på Bøge Allé 3 kan finde sted ultimo oktober 2009. 
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D) Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i 

forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. På 
planen angives placeringen i koordinater med angivelse af koordinatsystem for et veldefineret 
punkt, f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. Planen forsynes med en 
nordpil.  

 
Placering af Bøge Allé 3 fremgår af vedlagte Bilag 7 og 8. 
 
 
12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 
 
Både ALK´s forskningsafdeling og udviklingsafdeling har gennem længere tid lidt under 
pladsmangel – specielt efter at ALK´s afdeling i Stenløse lukkede og medarbejdere samt 
laboratorieaktiviteter derfra blev flyttet til forskningsafdelingen på Bøge Allé 6-8.  
 
Da Scion DTU´s bygning på Bøge Allé 3 blev ledig, var det oplagt for ALK at leje denne 
bygning – dels ligger den tæt på ALK´s øvrige aktiviteter på Bøge Allé 1 og 6-8 og dels er der 
allerede etableret laboratorier i bygningen.  
 
Da bygningen rent indretningsmæssigt passer bedst til størrelsen af ALK´s 
forskningsafdeling, er det denne afdeling, der flytter, hvorefter det er meningen, at ALK´s 
udviklingsafdeling overtager de ledige laboratorier på Bøge Allé 6-8.  
 
Der er ikke tale om ændrede forsknings- eller udviklingsaktiviteter i forhold til de nuværende 
aktiviteter på Bøge Allé 6-8. 
 
 
13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis det enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, 

afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis 
virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 

 
Den daglige driftstid i forskningsafdelingen er typisk i perioden 7-17. 
 
 
14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse 

hermed. 
 
Der vil ikke blive ændret på til- og frakørselsforhold til Bøge Allé 3 i forhold til de nuværende 
forhold, som fremgår af Bilag 8. 
 
Det vurderes, at den samlede støjbelastning for området ikke bliver øget i forbindelse med til- 
og frakørselsforholdene. Dette begrundes i, at det samlede antal medarbejdere ikke øges, dvs. 
de medarbejdere, der på nuværende tidspunkt arbejder på Bøge Allé 6-8 (som ligger lige 
overfor) nu skal køre inde ved Bøge Allé 3 i stedet for.  
 
Der vil ca. en gang om ugen afhentes affald på Bøge Allé 3 og kørt til Bøge Allé 6-8 med en lille 
truck. Affaldshåndteringen er nærmere beskrevet under punkterne 33-36 i herværende 
ansøgning. 
 
Da der er tale om en allerede eksisterende bygning på Bøge Allé 3, der har været anvendt i en 
årrække af andre virksomheder, har der allerede været trafik til og fra bygningen. Denne trafik 
erstattes nu af medarbejdere fra ALK. 
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E) Tegninger over virksomhedens indretning 
15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der – i det omfang det er 

relevant – viser følgende: 
a. Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen 
b. Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af 

produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. 
c. Placeringen af skorstene og andre luftafkast 
d. Placeringen af støj- og vibrationskilder 
e. Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, 

tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer. 
f. Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som 

nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. 
g. Interne transportveje 
 
Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. 

 
a) Placering fremgår af Bilag 7 og 8 
 
b) Ikke relevant – der vil ikke forekomme produktion eller lager 
 
c) På Tagplan, tegning nr. T-V-088-T-1-5901A, Bilag 8a, er ventilationsindtag og -afkast på 
taget indtegnet. Der er anvendt en signatur med et kvadrat med en cirkel inde i. Alle indtag 
og afkast står på linje midt mellem modullinje 2.D og 2.E. Afkast ved linje 2.09 er fra 
dyrestaldsområde. Afkast ved linje 2.49 er fra laboratorieanlæg. Øvrige afkast er fra 
kontoranlæg. Alle indtag og afkast er allerede eksisterende. 
d) På bilag 8a fremgår alle ventilationsindtag og –afkast og som alle er støjkilder. Det 
skal bemærkes, at der ved linje 2.09 sidder 2 indtag og ved linje 2.14 sidder 4 afkast.  

Derudover er der støjkilder fra ventilationsanlæg ved linje 2.29, 2.49 og 2.54. 

På samme tegning er vist køleanlæg på tag ved linje 2.29, som også er en støjkilde. 

På Bilag 8b, Terrænplan, tegning nr. T-V-088-0-1-5001 er angivet følgende: 

Til venstre for den indhegnede gård er der tegnet en firkant, som er et luftindtag for 
ventilationsanlæg (1 støjkilde). 

Nord for kølecentral er der opstillet 3 tørkølere på terræn (3 støjkilder), som er tilsluttet 
bygningens køleanlæg. 

Af alle nævnte støjkilder er køleanlægget på tag (Bilag 8 og 8a) den eneste nye støjkilde – 
placeringen af køleanlægget er forkert på Bilag 8 og korrekt på Bilag 8a. 

e) Der vil ikke blive ændret på de eksisterende kloakforhold ved Bøge Allé 3. Rudersdal 
Kommunes udkast til tilslutningstilladelsen for Bøge Allé 3 er vedlagt som Bilag 8c. 
 
f) Kemikalier til forskningsafdelingen vil blive opbevaret indenfor i bygningen i godkendte 
kemikalieskabe i rum uden afløb på tilsvarende måde som i dag.  
På Bilag 8b, Terrænplan, tegning nr. T-V-088-0-1-5001 er angivet tre små aflåste rum 
(Tømmecentraler) med gitter hele vejen rundt og med kæder til fastgørelse af trykflasker. 
Rummene er opstillet op ad kølecentralen og i hvert rum kan der opstilles fire flasker med 
luftarter. To af rummene forventes at skulle bruges til luftarterne Nitrogen (N2) og Kuldioxid 
(CO2). 
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Der er planlagt et Cryo-anlæg indeholdende 180 liter flydende nitrogen på længere sigt og det 
forventes tillige at blive opsat ved siden af de nuværende bure til trykflasker, Bilag 8. 
 
g) De interne transportveje fremgår af Bilag 8d. Det er meget små mængder af farlige stoffer 
(Forskningsafdelingens kemikalierapport, Bilag 9) og ligeledes farligt affald, der skal 
transporteres og al transport af både farlige stoffer og farligt affald vil blive udført af ALKs eget 
personale, der er uddannet til dette. 
 
Transport af farlige stoffer fra varemodtagelsen på Bøge Allé 6-8 til Bøge Allé 3 og farligt 
affald fra Bøge Allé 3 til Bøge Allé 6-8 (Containerpladsen) vil ske efter regler i ADR 
konventionen og efter vejledning af vores sikkerhedsrådgiver, Bent Friis Petersen, 
EnviroSupport. 
 
 
F) Beskrivelse af virksomhedens produktion 
16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og 

hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. 
 
Der vil ikke forekomme produktion i lokalerne. 
 
Forskningsafdelingens årsforbrug af kemikalier for 2008 fremgår af Bilag 9. 
 
 
17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, 

energiforbrug og -anvendelse, emissioner og affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder 
angives på tegningsmaterialet. 

 
I forskningslaboratorierne foregår grundforskning indenfor immunologi og proteinkemi med 
almindelig kendte analysemetoder indenfor disse områder. Forskningsafdelingen har af samme 
grund en del analyseudstyr, der er tilknyttet de forskellige analyser. 
 
På Bøge Allé 6-8 er tillige en lille dyrestald (med mus) tilknyttet forskningsafdelingen og denne 
vil indtil videre forblive på Bøge Allé 6-8. 
 
Derudover har forskningsafdelingen også laboratorier på Bøge Allé 6-8, der er godkendte til 
håndtering af genmodificerede organismer (GMO). Aktiviteterne indenfor GMO vil først blive 
flyttet, når de nye laboratorier har alle relevante godkendelser. 
 
Der har hidtil ikke været særskilt måling på energiforbrug i forskningsområdet, så det er ikke 
muligt at komme med opgørelse alene for dette område. Det skal dog nævnes, at der er tale om 
almindelige laboratorieaktiviteter og ikke meget energikrævende udstyr eller lignende.  
 
Der ændres ikke på den nuværende ventilation og den allerede etablerede køling af 
laboratorierne, såvel som der heller ikke ændres på udsugningen fra de eksisterende 
stinkskabe. 
 
Mængden af affald fra forskningsafdelingen er aldrig gjort op særskilt og det vil ikke være muligt 
at sige noget om, hvor meget afdelingen genererer af affald. Affaldsmængderne i de forskellige 
affaldskategorier er i dag inkluderet i de opgjorte mængder, der indgår i ALK´s årlige 
rapportering til Miljøcenter Roskilde og i det grønne regnskab og vil fortsat indgå som en del af 
disse. 
 
Affaldet vil fortsat blive samlet på Bøge Allé 6-8 og håndteret videre derfra. 
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Udover en smule sprit svarende til ca. 5 liter om året, bliver der ikke emitteret stoffer til luften fra 
forskningsafdelingen – mængden indgår i dag i den samlede opgørelse for emission af sprit fra 
Bøge Allé 6-8. 
 
Den forventede mængde spildevand og sammensætningen af spildevandet fremgår af det 
vedlagte udkast af tilslutningstilladelsen, bilag 8c. 
 
Der vil ikke være emission til jorden. 
 
 
18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt) 
 
Ikke relevant – der er fjernvarme 
 
 
19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentligt forøget 

forurening i forhold til normal drift 
 
Der er ikke identificeret driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentligt forøget 
forurening i forhold til normal drift.  
 
20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg  
 
Ikke relevant 
 
 
G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og hvis 

det ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en begrundelse for 
hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen skal indeholde 
oplysninger ommulighederne for  

a. At effektivisere råvareforbruget 
b. At substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller 

betænkelige stoffer 
c. At optimere produktionsprocesserne 
d. At undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for 

genanvendelse og recirkulation 
e. At anvende bedste tilgængelig rensningsteknik 
Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konsekvenser ved den valgte teknologi, 
herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi. Desuden skal redegørelsen 
indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har 
undersøgt. 

 
I forbindelse med etablering af kølerum på 1. sal, er der valgt en standard kølekompressor af 
typen Danfoss, Optyma Plus med kølemidlet R404a, Bilag 10.  
Kølekompressoren er valgt ud fra, at det er en standardkompressor, at den er vejrbestandig og 
at den er lydsvag. Kølemidlet R404a er et HFC-kølemiddel. Kølesystemet er ikke omfattet af EU 
BREF ”Industrielle kølesystemer”, 2001. 
 
Kølekompressoren har et støjniveau på 34,2 dB(A) målt på 10 meters afstand. 
 
Køleanlægget vil blive tilsluttet døgnovervågning og alarm tilsvarende ALKs andre 
kølesystemer. Derudover vil kølesystemet blive underlagt regelmæssig service, også 
tilsvarende ALKs andre kølesystemer.  
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Forskningsafdelingen vil fortsat være omfattet af ALKs arbejdsmiljø- og miljøledelsessystem og 
både overvågning og rapportering af energi, vand, kemikalier m.m. vil fremover også inkludere 
Bøge Allé 3. 
 
 
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 
 Luftforurening 
22) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og 

emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 16. Der angives 
endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og 
temperatur. 

 Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende 
vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder  

 For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi, herunder eventuel 
patogenitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af 
mikroorganismer i emissionen angives. 

 Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og 
mikroorganismer. 

 
Der vil ikke blive emitteret stoffer andet end lidt sprit svarende til ca. 5 liter på et år og som i dag 
er en del af den sprit, der emitteres fra Bøge Allé 6-8. 
 
 
23) Oplysninger om virksomhedens diffuse kilder 
 
Ikke relevant 
 
 
24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
 
Ikke relevant 
 
 
25) Beregninger af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i 

Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra 
virksomheder. 

 
Ikke relevant 
 
 

Spildevand 
26) Hvis der søges om tilladelse til udledning af spildevand, skal virksomheden udarbejde en 

spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende: 
a. Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er talt om produktionsspildevand, 

overfladevand husspildevand og kølevand 
b. For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og 

afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om 
temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer, samt oplysning om 
mikroorganismer 

c. Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over 
døgn, uge, måned eller år. 

d. Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder 
variationen over døgn, uge, måned eller år. 

e. Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. 
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f. En beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte 
stoffer og mikroorganismer. 

 
Spildevandet vil hverken i sammensætning eller mængde adskille sig fra det spildevand, der i 
dag udledes fra forskningsafdelingen på Bøge Allé 6-8 og som er en del af ALKs 
tilslutningstilladelse af processpildevand fra Bøge Allé 6-8, udstedt pr. 16. april 2009.  
 
Der er søgt om tilslutningstilladelse af processpildevand fra Bøge Allé 3 og der er modtaget et 
udkast til tilslutningstilladelsen, som er vedlagt som bilag 8c. 
 
Kemikalier opbevares i kemikalieskabe i rum uden gulvafløb og med tæt gulvbelægning, der er 
modstandsdygtig overfor et evt. spild og hvor opsamling er mulig.  
 
Kemikalier, der er uønskede i miljøet, bliver opsamlet og håndteret som kemikalieaffald på 
tilsvarende måde som i dag. Der er etableret lukkeanordning i håndvaskene i stinkskabene, så 
spild til kloak undgås.  
 
Vaskemidler til opvaskemaskiner står på opsamlingsbakker. 
 
 
27) Oplysning om hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer 

eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes 
særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28. 

 
Spildevandet ledes til kloak og udkastet til tilslutningstilladelsen er vedlagt som bilag 8c. 
 
 
28) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der 

indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. 
 
Ikke relevant 
 
 
29) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til 

vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af 
den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse. 

 
Ikke relevant 
 
 
 Støj 
30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs 

arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15. 
 
De støjkilder, der forefindes på ejendommen, er primært støjkilder, der allerede er etableret på 
og ved bygningen og fremgår af Bilag 8a og 8b. Det drejer som om ventilationsindtag- og afkast 
på taget, Bilag 8a og luftindtag i terræn samt tørkølere med indbyggede ventilatorer, Bilag 8b. 
 
Ved ventilationsindtag og –afkast er støjkilden (ventilatoren) indbygget i kanalsystemet sammen 
med nødvendige lyddæmpere (lydsluser) mellem ventilator og indtag/afkast. 
 
Den eneste nye støjkilde der bliver etableret, er en kølekompressor på taget, Bilag 8a, hvori der 
sidder en ventilator, der udgør støjkilden. Den valgte kølekompressor er bl.a. valgt ud fra, at det 
er et standardsystem og at den er lydsvag, 34,2 dB(A) målt på 10 meters afstand. 
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Der vil ikke foregå udendørs arbejde eller materialehåndtering. 
 
Bøge Allé 3 er en allerede eksisterende bygning, så selvom det nu er ALK, der lejer 
bygningen, bidrager det ikke til øget støjbelastning for området udover den kølekompressor, 
der skal etableres på taget og som ikke bidrager væsentligt med støj. 

Det nuværende støjbidrag fra Bøge Allé 3 må forventes at overholde støjgrænserne og da 
Bøge Allé 3 ligger med en vis afstand fra Bøge Allé 6-8, vurderes det, at ALKs samlede 
støjbidrag ikke overstiger de støjgrænser, der er angivet i ”Revurdering af miljøgodkendelse” fra 
Miljøcenter Roskilde, dateret d. 29. juni 2009. 
 
31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger både for de enkelte 

støj- og vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for 
virksomheden som helhed. 

 
Der er valgt en støjsvag kølekompressor på taget til det nye kølerum. 
 
Ved ventilationsindtag og -afkast er støjkilden (ventilatoren) indbygget i kanalsystem 
sammen med nødvendige lyddæmpere (lydsluser) mellem ventilator og indtag/afkast. 

Der anvendes en lille og meget støjsvag truck til intern kørsel. 
 
32) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført 

som ”Miljømåling – ekstern støj” efter Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj. 
 
Bøge Allé 3 er en allerede eksisterende bygning og som hidtil har huset et andet firma. 
Selvom det nu er ALK, der lejer bygningen, bidrager det ikke til øget støjbelastning for 
området udover den kølekompressor, der skal etableres på taget.  

Det nuværende støjbidrag fra Bøge Allé 3 må forventes at overholde støjgrænserne og da 
Bøge Allé 3 ligger med en vis afstand fra Bøge Allé 6-8, vurderes det, at ALKs samlede 
støjbidrag ikke overstiger de støjgrænser, der er angivet i ”Revurdering af miljøgodkendelse” fra 
Miljøcenter Roskilde, dateret d. 29. juni 2009. 

Samlet vil persontransporten til området ikke øges, da forskningsafdelingens medarbejdere i 
dag kører til Bøge Allé 6-8 og siden vil dreje ind ved Bøge Allé 3 i stedet for. 

Der vil være meget begrænset intern transport i form af kørsel med mini-truck mellem Bøge 
Allé 3 og Bøge Allé 6-8 ca. en gang om ugen. 
 
 Affald 
33) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt 

affald. For farligt affald angives EAK-koderne. 
 
Affaldet fra Bøge Allé 3 vil blive håndteret på affaldspladsen på Bøge Allé 6-8 og hverken den 
samlede mængde eller sammensætningen af affaldet vil blive ændret i forbindelse med 
flytningen. 
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34) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald, der indgår i 
virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på 
virksomheden. 

 
Affaldet fra Bøge Allé 3 vil blive opsamlet af ALKs medarbejdere og transporteret til ALKs 
affaldsplads på Bøge Allé 6-8, hvor den videre håndtering sker sammen med ALK´s øvrige 
affald 
 
Affaldsfraktionerne papir, pap og brændbart fra Bøge Allé 3 opsamles i 660 liters containere, 
der står i en indhegnet gård, Bilag 8b. Disse containere fragtes med mini-truck til Bøge Allé 
6-8. 
 
 
35) Angivelse af, hvor store affaldsmængder, der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse. 
 
Hverken den samlede mængde af affald eller fordelingen mellem de forskellige 
affaldskategorier fra ALK vil blive ændret i forbindelse med udflytningen af forskningsafdelingen. 
Begge dele vil være de angivne mængder, der ligger til grund for revurderingen af 
miljøgodkendelsen for Bøge Allé 6-8. 
 
Affaldet fra Bøge Allé 3 vil fortsat blive håndteret sammen med affaldet fra resten af ALK og 
håndteret på Bøge Allé 6-8. 
 
 
 Jord og grundvand 
36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse 

med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller 
flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. 

 
Ved transport af farligt affald, vil dette ske efter gældende regler og vil blive udført af ALKs eget 
personale, der er uddannet til dette. 
 
Transport af farligt affald fra Bøge Allé 3 til Bøge Allé 6-8 (Containerpladsen) vil ske efter 
regler i ADR konventionen og efter vejledning af vores sikkerhedsrådgiver, Bent Friis 
Petersen, EnviroSupport.  
 
Modtagelsen af kemikalier vil ske – som nu – ved ALKs varemodtagelse på Bøge Allé 6-8 og 
blive transporteret til Bøge Allé 3 af ALKs eget personale, som er uddannet til dette. 
Transporten vil på tilsvarende måde som med farligt affald, blive transporteret efter 
gældende regler og efter vejledning af vores sikkerhedsrådgiver. 
 
Gulvene i laboratorier og i rum, hvor der opbevares kemikalier, består af betongulve med 
vinylbelægning. Alle gulvene er bestandige overfor de farlige stoffer. Det skal igen påpeges, 
at det er meget små mængder af farlige stoffer, der arbejdes med, Bilag 9. 
 
 
J. Forslag til vilkår og egenkontrol 
37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder 

vedrørende risikoforholdene. Egenkontrolvilkår bør indeholde: 
a. Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder 
b. Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger. 
c. Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganisamer i 

produktionen og i omgivelserne. 
d. Forlag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning. 
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Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til 
egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner. 

 
Kølesystemet til kølerummet vil blive tilsluttet ALKs nuværende døgnbemandede 
overvågningssystem. 
 
Forskningsafdelingens forbrug af energi, vand, kemikalier m.m. vil fortsat være en del af ALKs 
overvågning og rapportering, såvel som afdelingen også er omfattet af ALKs arbejdsmiljø- og 
miljøledelsessystem.  
 
 
J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
38) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld 
 
Ikke relevant 
 
 
39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld. 
 
 
Køleanlægget overvåges hele døgnet og vil blive serviceret regelmæssigt. 
 
40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og 

miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld. 
 
Ikke relevant 
 
 
K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør.  
41) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i 

forbindelse med virksomhedens ophør. 
 
Hvis det bliver aktuelt for forskningsafdelingen at fraflytte Bøge Allé 3, vil ALK sikre, at der ikke 
efterlades forurenende stoffer eller affald af nogen art og at lokalerne forlades rengjorte. 
 
 
L. Ikke teknisk resumé 
42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé. 
 
ALK ønsker at flytte den eksisterende forskningsafdeling på Bøge Allé 6-8 til lejede lokaler 
med adresse på Bøge Allé 3, Hørsholm. Lokalerne er ejet af Scion DTU, Venlighedsvej 10, 
Hørsholm. 
 
For at leve op til ALK´s behov, skal der foretages mindre ændringer i de eksisterende 
kontorer og laboratorier i stueetagen og på 1. sal.  
 
Der vil ikke blive foretaget ændringer af kontorerne på 2. sal. 
 
Der vil ikke blive ændret på ventilationsanlægget, der er placeret i kælderen. Der vil blive 
ændret på selve ventilationsrørene i kontorerne og laboratorierne. 
 
Der vil blive etableret et kølerum på 1. sal, hvorved der skal placeres en kølekompressor på 
taget mod nord af bygningen. 
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Der vil udelukkende blive tale om forskningsmæssige aktiviteter på Bøge Allé 3, tilsvarende de 
aktiviteter, der i dag foregår i forskningsafdelingen på Bøge Allé 6-8 og som er omfattet af den 
miljøtekniske beskrivelse fra 31. juli 2008, der blev udarbejdet i forbindelse med revurderingen 
af ALKs miljøgodkendelse. Der er ingen planer om ændring af disse aktiviteter. 
 
 
 
 
 
Oversigt over bilag: 
Bilag 1: Ibrugtagningstilladelse af Bøge Allé 3 fra 2003 
Bilag 2: Byggeandragende 
Bilag 3: Tegning over eksisterende indretning, stuen 
Bilag 4: Tegning over kommende indretning, stuen 
Bilag 5: Tegning over eksisterende indretning, 1. sal 
Bilag 6: Tegning over kommende indretning, 1. sal 
Bilag 7: Placering af Bøge Allé 3, print fra Krak 
Bilag 8: Placering af Bøge Allé 3, inkl. transportveje, kølekompressor, Cryo-anlæg m.m. 
Bilag 8a: Tegning over taget med placering af støjkilder 
Bilag 8b: Tegning over Bøge Allé 3 med placering af gård til affald, kølecentral og rum til 
trykflasker 
Bilag 8c: Udkast af tilslutningstilladelse fra Rudersdal Kommune 
Bilag 8d: Tegning med interne transportveje 
Bilag 9: Forbrug af kemikalier i forskningsafdelingen i 2008 
Bilag 10: Beskrivelse af valgt kølekompressor – print fra internettet 
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Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste 
 
Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 
Lov om miljø og genteknologi, lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007 
 
Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 
2006 
Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923 af 28. september 2005 
Bekendtgørelse om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter, nr. 
329 af 16. maj 2002 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), 
nr. 1353 af 11. december 2006 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejled-
ningen) med 5. supplement af 24. oktober 2006 
Nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsan-
læg 
Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på 
industrivirksomheder 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodken-
delser. 
 
BREF-noter  
EU BREF ”Industrielle kølesystemer”, 2001 
EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 
EU BREF ”Energieffektivitet”, 2008 
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