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Hvad er VVM? 
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne 
for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov 
om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sik-
rer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væ-
sentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for bå-
de offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det 
videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal 
tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indi-
rekte virkninger på  

- mennesker, fauna og flora  

- jordbund, vand, luft, klima og landskab  

- materielle goder og kulturarv, og  

- samspillet mellem disse faktorer 
 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekven-
ser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige be-
slutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres 
sammen med et tillæg til kommuneplanen. 
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid op-
gaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende 
myndighed, hvilket er tilfældet her. 
 

Indkaldelse af idéer og forslag 
Novo Nordisk A/S. Bagsværd 
 
Redaktion og grafisk tilrettelæggelse 
Novo Nordisk A/S 
 
Forsidefoto: Gladsaxe Kommune  
 
Udgivet marts 2012  af 
Miljøstyrelsen 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
Telefon 72 54 30 00 
e-mail ros@mst.dk 
 
Copyright 
Novo Nordisk A/S 
Miljøstyrelsen 

ISBE 978-87-92779-76-2  
 



 

3 
 

1 Baggrund 
 

1.1 Indledning 

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Bagsværd, herunder forskellige pilotak-
tiviteter samt produktion til formulering og fyldning af færdigvarer. Pilotaktiviteterne vedrører 
produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg.  
 
Pilotfaciliteterne skal fremover også kunne anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske 
produkter til kommercielt brug. Denne ændring medfører VVM pligt. Novo Nordisk’ fremtids-
plan for site Bagsværd (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af en helt ny facilitet til 
både pilotaktiviteter og kommerciel produktion samt udvidelse af de eksisterende påfyldnings-
aktiviteter alternativt etablering af en tabletproduktion. Det er derfor valgt at udarbejde en VVM 
redegørelse for hele virksomhedens område i Bagsværd samt at inkludere fremtidige udvidelser 
frem til 2025. 
 

 
 
Figur 1, oversigtskort med angivelse af Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. 
 
Dette ideoplæg redegør kort for Novo Nordisks nuværende og fremtidige aktiviteter i Bagsværd 
samt de miljømæssige påvirkninger. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et udkast til kommu-
neplantillæg med miljøvurdering og tilhørende VVM-redegørelse som vil blive sendt i 8 ugers 
høring.  Sammen med VVM-redegørelsen vil der blive udarbejdet udkast til miljøgodkendelse 
for kommerciel produktion i bygning 1S og 1T, der ligeledes sendes ud i 8 ugers høring. Miljø-
godkendelse af de øvrige ændringer og udvidelser vil ske løbende, når de konkrete projekter 
ønskes igangsat.  
 
I dag er site Bagsværd den daglige arbejdsplads for ca. 3000 mennesker. Ved udbygning af om-
rådet i henhold til fremtidsplanen for 2025 vil der blive ca. 3200 arbejdspladser i alt på sitet.  
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1.2 Lokalisering 

  
Novo Nordisk’ site i Bagsværd er beliggende i Bagsværd Erhvervskvarter. Site Bagsværd er om-
fattet af ” Tillæg 9 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Erhvervskvarter”, som er underopdelt i 
rammeområde 6.E.1, 6.E.2, 6.E.3, 6.E.4, 6.E.5 og 6.E.6. Novo Nordisk samlede aktiviteter er 
beliggende i stort set hele området. Novo Nordisk’ pilot- og produktionsaktiviteter er beliggende 
i den sydlige, nordlige og vestlige del af området (6.E.2 og 6.E.3), mens den østlige del dækker 
kontor- og laboratoriefaciliteter. 
 
Mod nord grænser sitet op til Bagsværd Bypark, som er udlagt til byomdannelsesområde, hvor  
det nuværende erhvervsområde ønskes omdannet til byområde med blandede byfunktioner, 
herunder boliger, kontor- og servicevirksomhed, detailhandel, offentlige formål, kulturinstituti-
oner, restauranter, caféer og lign.  Mod syd grænser området op til Søgården (4B1) , Haspegård 
vest (4B2) og Søndergård Park (2B11), der er udlagt til henholdsvis åben–lav  og tæt-lav bolig-
bebyggele. Mod vest grænser området op til Hillerødmotorvejen og vest herfor Smør- og Fedt-
mosen, der er et fredet park- og moseområde.  
 

 
 
Figur 2, plankort for sit Bagsværd.  
 
 

1.3 Projektbeskrivelse 

I en af virksomhedens pilotfaciliteter (bygning 1S) er der i dag etableret en mindre forsøgspro-
duktion. Virksomheden ønsker at forsøgsproduktionen i 1S gøres permanent fra 2013, hvilket 
udløser VVM-pligt, da der så bliver tale om kommerciel produktion.  Virksomheden planlægger 

Bagsværd Bypark

Boligområde

Smør- og Fedtmosen 
Fredet område 

Bolig-
område 
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derudover en række ændringer og udvidelser på sitet. VVM redegørelsen udarbejdes derfor for 
hele site Bagsværd, og vil beskrive eksisterende aktiviteter samt planlagte ændringer og udvidel-
ser. Den overordnede fremtidsplan for site Bagsværd er i hovedtræk: 

• Alle pilotanlæg ændres med mulighed for kommerciel produktion 
• Der etableres faciliteter svarende til bygning 1S/1T på den tidligere 8E-grund. Facilite-

terne skal kunne anvendes til både produktions- og pilotaktiviteter 
• Ekstra fyldelinje, alternativt tabletproduktion, placeres i 2H, 4A eller andet sted på om-

rådet.  
 

 
Figur 4, Udvidelsesplaner 
 
Af figur 4 fremgår ovennævnte udvidelsesplaner samt placeringen af de forskellige bygninger på 
sitet. Virksomhedens eksisterende aktiviteter er listet i tabel 1. 
 
 

Byg-
ning 

Aktivitet 

 

Proces Kommentar 

1S Pilotaktiviteter og for-
søgsproduktion  

Gæring og grovrens af API’er til be-
handling af f.eks. diabetes og hæmofili. 

- 

1T Pilotaktiviteter  Finrensning af API’er til behandling af 
f.eks. diabetes og hæmofili. 

 

Planlagt udvidelse i 2012 for 
celledyrkning og oprensning.  
Godkendelsesproces i gang. 
Udvidelse er ikke VVM pligtig 

2H, 
2HM  

Produktion Formulering og fyldning af præparater 
til behandling af f.eks. diabetes og hæ-
mofili. 

- 

3B/3BM Pilotaktiviteter  Celledyrkning og oprensning Nedlægges på sigt 

4D/4DM
,4K,  6V 

Pilotaktiviteter Syntese af mellemprodukter til fremstil-
ling af farmaceutiske produkter 

 

- 

8E - - Tom grund 

Tabel 1: Novo Nordisk eksisterende produktions- og pilotaktiviteter i Bagsværd 
 

Ny facilitet til pilotaktiviteter og/eller 
kommerciel produktion 

Pilotaktiviteter og kom-
merciel produktion 
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Produktionen af API (Active Pharmaceutical Ingredients) består af en række forskellige proces-
ser. Figur 3 viser et eksempel på en typisk produktionsproces. En eller flere af delprocesserne er 
typisk fordelt på forskellige faciliteter. 

 

Dy rkning/gæring

Grov rensning

Finrensning

Den ønskede organism e (gær eller andre cellety per) 
producerer et forstadium  til det aktiv e produkt

Forstadiet til produktet koncentreres og isoleres

Forstadiet omdannes til aktiv t produkt (API) og 
urenheder fjernes

Form ulering og 
påfy ldning

Det rene API opløses i v and og blandes m ed 
f. eks. konserv eringsm idler, hv orefter det fy ldes på 
små em ballager (hætteglas og lignende)

 

Figur 3, Proces for produktion af API. 
 

I flere af anlæggene anvendes mikroorganismer, som alle er genetisk modificerede. De genmodi-
ficerede organismer er alle kategoriseret i klasse 1 (den laveste klasse), hvilket indebærer, at 
organismerne ikke indebærer nogen risici for natur, miljø og sundhed. Faciliteterne er indrettet 
iht. de respektive myndigheders krav om indeslutning. Både de anvendte organismer og de eksi-
sterende anlæg er godkendt af Arbejdstilsynet. Derudover er produktionen, hvor GMO indgår, 
også godkendt af Miljøstyrelsen. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen stiller krav til anlæg, der an-
vender genmodificerede mikroorganismer og godkender både anlæg og mikroorganismer, før de 
tages i brug. 

Fabrikkerne er i drift døgnet rundt hele året. 

2 Påvirkninger af omgivelserne 
 
Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver og vurderer miljøforhold 
på hele Novo Nordisk´site i Bagsværd. Redegørelsen vil indeholde en nærmere beskrivelse af 
bygninger og processer samt deres påvirkninger i både anlægs- og driftsfase på mennesker og 
miljøet mv.  
 
De væsentligste påvirkninger er gennemgået kort nedenfor. Disse påvirkninger vil derudover 
også blive behandlet yderligere i VVM redegørelsen. 
 

2.1 Miljøpåvirkninger. 

Generelt set sker der ingen ændring i miljøpåvirkningerne ved at ændre eksisterende pilotfacili-
teter til også at kunne anvendes til kommerciel produktion, da processerne er de samme. De 
planlagte udvidelser i forhold til nye faciliteter og udvidelse af fyldekapacitet vil dog medføre 
øget energi- og vandforbrug samt øgede spildevandsmængder.  
 
Luftforurening 

Novo Nordisk’ luftemission reguleres efter en samlet miljøgodkendelse for hele site Bagsværd 
(hovedgodkendelsen) samt en række delgodkendelser for de enkelte faciliteter. De væsentligste 
former for luftemission er støv og ethanol. Den primære emission af ethanol er fra bygning 2H, 
hvor der anvendes ethanol til rengøring og desinficering. Derudover er der en mindre emission 
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af ethanol fra processerne i bygning 4D, 1S og 1T. Den samlede emission er dog vurderet væsent-
lig under grænsen for hvornår der stilles krav til emissionsbegrænsende udstyr.  
 
Emissionen at støv er beskeden, idet langt de fleste processer er våde. Der kan forekomme emis-
sion af støv i forbindelse med afvejning og omhældning af tørre råvarer. Hvor der håndteres 
problematiske stoffer, er afkast forsynet med effektive filtre. Der foretages emissionskontrol på 
de væsentligste kilder og målingerne viser, at emissionsgrænserne er overholdt.  
 
Det vurderes, at der som følge af de planlagte udvidelser og ændringer ikke vil ske væsentlige 
ændringer af luftemissionen.  
 
Lugt 
Virksomhedens lugtemission reguleres af hovedgodkendelsen. Der har ikke været problemer 
med lugt og det vurderes at dette fortsat vil være tilfældet i forbindelser med de planlagte udvi-
delser/ændringer. 
 
Støj 

Støj fra virksomheden genereres af mange forskellige punktkilder såsom ventilationsindtag og -
afkast, skorstene, køleanlæg mv. Støj fra virksomheden regulereres af hovedgodkendelsen. Der 
er gennemført en samlet kortlægning af støjen, og kortlægningen opdateres løbende.  
Ved de planlagte udvidelser/ændringer vil der blive stillet krav til støjudsendelsen fra de nye 
anlæg, således at det sikres, at virksomheden fortsat kan overholde de gældende støjvilkår.  
 
Trafikstøj er i virksomhedens nuværende støjkortlægning vurderet ikke at være væsentlig i for-
hold til overholdelse af grænseværdierne både i dag, aften og natperioden. Det samme forventes 
at være gældende efter etablering af de planlagte udvidelser/ændringer. 
 
Trafik 

Trafik til og fra site Bagsværd genereres af medarbejdere, der kører til og fra fabriksområdet i 
personbil samt tung trafik med f.eks. råvarer.  I byggeperioder vil der tillige foregå kørsel med 
materialer og håndværkere. 
 
Der vil være en begrænset stigning af trafik til og fra området ved etablering af nye faciliteter og 
i forbindelse med udvidelsen af fyldekapaciten, mens ændringen fra pilotaktivitet til kommerciel 
produktion i eksisterende pilotanlæg ikke vil medføre en ændring i trafikbelastningen.   
 
Energi 

Det primære energiforbrug skyldes procesenergi til produktionen samt ventilation af produkti-
onsarealer. Der anvendes energi i form af el, naturgas og damp. Damp produceres centralt på 
site Bagsværd og distribueres herfra til faciliteterne. 
 
I 2010 var energiforbruget på site Bagsværd ca. 320.000 GJ. Energiforbruget må forventes at 
stige i mindre grad ved de planlagte udvidelser. Ændring fra pilotaktivitet til kommerciel pro-
duktion vil dog ikke få væsentlig indflydelse på energiforbruget 
 
Vand 
Produktion af farmaceutiske produkter er underlagt store renhedskrav. Derfor anvendes der 
store mængder vand. Vandet bruges dels i processer og dels til rengøring.  
 
I 2010 var vandforbruget på site Bagsværd ca. 120.000 m3. Vandforbruget må forventes at stige 
i mindre grad ved de planlagte udvidelser. Ændring fra pilotaktivitet til kommerciel produktion 
vil dog ikke få væsentlig indflydelse på vandforbruget. 
 
 
Spildevand 

Der udledes spildevand fra processerne, hvoraf en stor del er vand brugt til rengøring af proces-
udstyr. Spildevandssystemerne er adskilt i et system til processpildevand og et til regnvand. 



 

8 
 

Spildevand ledes til Lundtofte Rensningsanlæg. Spildevand indeholdende GMO behandles ved 
høj temperatur, således at de genmodificerede organismer inaktiveres.   
 
Nogle spildevandsstrømme opsamles separat såsom strømme indeholdende farlige eller giftige 
stoffer. Disse bortskaffes til Kommune Kemi. Ethanolholdige spildevandstrømme opsamles og 
genanvendes til biogasproduktion, såfremt det ikke indeholder andre problematiske stoffer. 
 
Regnvand ledes til Smørmosen. For at sikre mod udledning af spild til regnvandssystemet og 
dermed Smørmosen, er der etableret en række tiltag til sikring mod spild ved udendørs håndte-
ring i forbindelse med transport af råvarer og kemikalier.  
 
Spildevandsmængden øges svarende til det øgede vandforbrug. 
 
 
Affald 
 
Der forekommer forskellige affaldstyper fra virksomhedens aktiviteter, herunder farligt kemika-
lieaffald og klinisk risikoaffald. Affaldet sorteres, håndteres og bortskaffes iht. Gladsaxe Kom-
munes affaldsregulativer samt virksomhedens egen affaldshåndbog. I 2010 blev ca. 30 % af af-
faldet genanvendt.  
  
Affaldsmængden må forventes at stige i mindre grad ved etablering af nye faciliteter og udvidel-
se af fyldekapaciteten.  Ændring fra pilotaktivitet til kommerciel produktion vil dog ikke få væ-
sentlig indflydelse på affaldsmængden. 
 
Jord og grundvand 
Site Bagsværd ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er områdeklassi-
ficeret iht. jordforureningsloven og udvalgte arealer er kortlagte som forurenede.  
 
Ved gravearbejder vil der blive taget prøver af jorden inden jorden håndteres. I kortlagte områ-
der vil der tillige blive indhentet tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven.  
 
Risiko 

Der er ikke oplag af farlige stoffer i mængder, der betyder, at Novo Nordisk er omfattet af be-
stemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006, om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 

2.2 Øvrige påvirkninger 

Visuelle forhold 

Der vil ikke ske visuelle ændringer ved at ændre de eksisterende pilotfaciliteter til kommerciel 
produktion. 
 
Etablering af en ny fyldelinje alternativt en ny tabletproduktion i eller omkring 2H og 4A vil ikke 
medføre væsentlig visuelle ændringer. En sådan bygningsændring vil blive udført i tilsvarende 
højder som de omkringliggende bygninger og vil ikke umiddelbart kunne ses ved kig ind udefra. 
Den tomme grund (8E) ligger nordligst på sitet lige op til Bagsværd Bypark og en ny facilitet vil 
ændre det visuelle billede herfra.  
 
Natur 

Mod vest grænser site Bagsværd op til Smør- og Fedtmosen, som er et fredet område.  
 
Øvre Mølle Ådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et EF-habitatområde beliggende i en afstand af 
ca. 2,5 km fra sitet. Furesø er desuden et EF-fuglebeskyttelseområde og ligger ca. 3,3 km fra 
virksomheden. 
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I VVM-redegørelsen vil virksomhedens eventuelle påvirkning af natur, plante og dyreliv blive 
vurderet nærmere.  

Der vil desuden blive foretaget en vurdering af, hvorvidt der skal foretages en naturkonsekvens-
vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen. 

 

Andet 

Virksomhedens påvirkning af arkæologi, rekreative interesser og klima vil blive behandlet nær-
mere i VVM-redegørelsen. Påvirkningen heraf vurderes dog at være begrænset.  

3 Alternative placeringer 
Novo Nordisk ønsker at udnytte de eksisterende faciliteter til kommerciel produktion i stedet for 
at bygge nye faciliteter. Dette vil øge virksomhedens fleksibilitet særligt i relation til at få nye 
produkter hurtigt på markedet.  
 
Den tomme grund (8E) ønskes udnyttet, og det vurderes fornuftigt at placere endnu en facilitet 
til både pilotaktiviteter og kommerciel produktion her, hvor der både er plads og hvor der orga-
nisatorisk foregår tilsvarende aktiviteter og der desuden er etableret den nødvendige infrastruk-
tur.  
 
Udvidelse af fyldekapacitet alternativt en ny tabletproduktion ønskes af samme årsager etableret 
i umiddelbar nærhed af den eksisterende produktion i 2H.  
 
Alternative placeringer kunne være Kalundborg, Hillerød, Brasilien og Kina.  
 
I VVM-redegørelsen vil alternative placeringer blive vurderet nærmere. 
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4 Den videre proces 
 
Når Idéfasen er afsluttet, vil de indkomne forslag indgå i en proces, der fastlægger, hvad der skal 
arbejdes videre med og især lægges vægt på i VVM-redegørelsen.  
 
Miljøstyrelsen vil i samarbejde med virksomheden og Gladsaxe Kommune udarbejde et kom-
muneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer miljøpåvirknin-
gerne fra virksomheden. 
 
Den planlagte ændring af produktionsforholdene i 1S, hvor der fra 2013 både skal foregå pilot- 
og kommerciel produktion skal desuden miljøgodkendes. Miljøgodkendelsen vil regulere virk-
somhedens indretning og drift, emissioner til omgivelserne, overfladevand og støj herunder 
transport. Udkast til miljøgodkendelse vil blive sendt i høring sammen med VVM-redegørelsen.  
 
Den videre proces vil foregå efter følgende tidsplan: 
 
Aktivitet år

mdr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Udarbejdelse af debatoplæg
Gladsaxe ØU
Indkaldelse af ideer og forslag - høring
VVM redegørelse
VVM redegørelse og kommuneplantillæg - officielt 
udkast
Gladsaxe ØU
Høring 
Sammenfattende redegørelse 
Gladsaxe ØU
Gladsaxe BR
Offentliggørelse
Klagefristperiode

2012 2013

½

6/3
20/3 -17/4

3/9

18/9
2/10 -27/11

½

 

4.1 Idéer og forslag 

Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen 
forslag og idéer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. Vi skal 
have dine idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest den 17. april 2012.  
 
Forslag og idéer til planlægningen skal sendes til: 
 
Miljøstyrelsen 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
eller ros@mst.dk 
J. nr. MST-1274-00036 
(Husk at anføre postadresse ved mailhenvendelser). 
 
Få flere oplysninger i Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 40 00 eller e-mail: kigni@mst.dk. 
 
Når idéfasen er slut, vil Miljøstyrelsen fastlægge hvilke emner, der skal arbejdes med og dermed 
indgå i VVM-redegørelsen. Redegørelsen vil indeholde en nærmere gennemgang af de forskelli-
ge miljøpåvirkninger indenfor det brede miljøbegreb, herunder de påvirkninger, som kort er 
gennemgået i nærværende debatoplæg. 
 
Ændringen i 1S fra pilotaktivitet til både pilot- og kommercielproduktion kræver som nævnt 
også en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen vil regulere indretning og drift af den specifikke 
facilitet– herunder bl.a. emissioner til omgivelserne og støj. Når de øvrige planlagte udvidelser 
og ændringer bliver aktuelle vil der ligeledes blive udarbejdet miljøgodkendelser for disse aktivi-
teter 
 
Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til 
miljøgodkendelse. 
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Herefter beslutter Miljøstyrelsen, om kommuneplantillægget med VVM-redegørelsen kan god-
kendes.  
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