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Hvad er VVM? 
 

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en redegørelse, der ska-
ber overblik over, hvilke direkte og indirekte miljømæssige påvirkninger og kon-
sekvenser et anlægsprojekt har for fx mennesker, luft og vand. 

VVM-redegørelsen er det bedst mulige grundlag for offentlig debat og for den 
endelige beslutning om projektets realisering. Projektet kan kun blive realiseret 
efter udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 

Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen for Novo Nordisk A/S, site 
Bagsværd. Det betyder, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at Novo Nordisk over-
holder sin eksisterende miljøgodkendelse. Dermed skal Miljøstyrelsen også give 
miljøgodkendelse til Novo Nordisks nye anlæg, inden man kan starte med at byg-
ge dem. 
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Projektet og virksomheden  

Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, som er førende indenfor produkter til behand-
ling af diabetes samt hæmofili (blødersygdom). På globalt plan beskæftiger virksomheden ca. 
35.000 medarbejdere.  

Novo Nordisks’ aktiviteter i Hillerød dækker både produktions- og pilotanlæg, udvikling af de-
vices, laboratorier, kontorer mv. Virksomhedens pilotaktiviteter vedrører produktion af aktive 
farmaceutiske indholdsstoffer (API, Active Pharmaceutical Ingredients) til udvikling og klinik-
forsøg. Produktionsaktiviteterne relaterer sig til produktion af API, støbning, samling og pak-
ning af penne samt påfyldning af færdigt produkt. Der er i alt beskæftiget ca. 1.700 medarbejde-
re i Hillerød.  

Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Hillerød frem til 
2025: 

1) Produktion i pilotanlægget i bygning 25K 
2) Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter svarende til bygning 25K 
3) Ny facilitet til formulering og fyldning af farmaceutiske produkter, alternativt facilitet til 

tabletproduktion 
4) Ny facilitet til fremstilling af penne 
5) Forøgelse af støbe- og montage kapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny 

bygning. 
6) 1-2 nye administrationsbygninger, herunder også et nyt affaldsdepot 

Ovennævnte ændringer, som et hele, er vurderet at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens 
bilag 1, listepunkt 6 e og er dermed VVM-pligtigt. Der er ikke tidligere udarbejdet VVM for Novo 
Nordisks aktiviteter i Hillerød, og nærværende VVM-redegørelse beskriver derfor både virk-
somhedens eksisterende og fremtidige drift samt disses påvirkninger på miljøet.  

Novo Nordisks site i Hillerød er beliggende i et område udlagt til erhvervsområde. Virksomhe-
dens planlagte udvidelser og ændringer vil blive etableret indenfor dette område. Det vurderes, 
at virksomhedens eksisterende og fremtidige pilot- og produktionsaktiviteter er i overensstem-
melse med de angivne anvendelsesområder og vejledende miljøklasser (1-4) beskrevet i kom-
muneplan og lokalplaner.  

Produktion og råvareforbrug 

Produktionen af API baseres på dyrkning af en biologisk organisme. Første trin er celledyrkning 
af en genetisk modificeret organisme, hvor der produceres et forstadie til API. Efterfølgende 
koncentreres og isoleres dette forstadie, hvorefter det omdannes til aktivt produkt (API) og ren-
ses for urenheder. Ved produktion af lægemidler til kommercielt brug bliver produktet fyldt på 
f.eks. hætteglas og eventuelt frysetørret. Fremstilling af penne sker ved sprøjtestøbning af for-
skellige små plastkomponenter, som derefter samles til en færdig device. En eventuel tabletpro-
duktion foregår ved en granuleringsproces, hvor API blandes med en række hjælpestoffer og 
efterfølgende tørres til et granulat, der til slut presses til tabletter.  

Virksomheden anvender en række forskellige råvarer såsom stivelsesprodukter, syrer, baser, 
organiske opløsningsmidler, filtermaterialer, plastgranulater, rengøringsmidler mv. Virksomhe-
dens råvareforbrug vil stige ved etablering af de nye faciliteter. 
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Alternativer 

De planlagte ændringer vil give Novo Nordisk mulighed for at få nye produkter hurtigt på mar-
kedet og vil generelt set udvide kapaciteten. Fordelen ved at gennemføre de planlagte ændringer 
og udvidelser i netop Hillerød er, at der her er eksisterende viden relateret til disse produktions-
former, samt at infrastrukturen er etableret. Såfremt virksomheden ikke har mulighed for at 
gennemføre ændringerne (0-alternativet), vil dette begrænse virksomhedens muligheder for 
vækst, indtjening, forskning og udvikling og muligheden for etablering af ca. 1.000 nye arbejds-
pladser vil gå tabt. Andre alternativer vil være, at virksomheden etablerer de nye faciliteter et 
andet sted i Danmark eller i udlandet.  

Bedst anvendelige teknik (BAT) 

Ved miljøgodkendelse af nyanlæg og revurdering af eksisterende anlæg er der krav om en sy-
stematisk gennemgang af BAT. I forbindelse hermed gennemgås de relevante BREF noter (Refe-
rence dokumenter for BAT), som udarbejdes af det europæiske IPPC bureau, der hører under 
EU. Disse har været gennemgået i forbindelse med den nyligt gennemførte revurderingsproces 
af sitet i 2012, og vil ligeledes blive gennemgået for alle de nye godkendelsespligtige projekter, 
når disse igangsættes. 

Novo Nordisk har en række procedurer og instruktioner vedrørende miljøbevidst projektering, 
som sikrer at ændringer og nyetableringer bliver designet miljørigtigt.  

På den baggrund vurderes virksomheden at leve op til retningslinjerne for bedst anvendelige 
teknik.  

Miljøpåvirkninger i driftsfasen 

Luftemissioner 

I Hillerød er der etableret en række naturgasdrevne kedler til varme- og dampproduktion. Disse 
medfører emission af NOx og CO. Der er gennemført en OML-beregning for emission af NOx for 
eksisterende og fremtidig drift (år 2025 og den ovenfor beskrevne udbygning er sket), som viser 
at den maximale immission i nærmeste skel for både eksisterende og fremtidig drift udgør kun 
16 % af B-værdien og overholder således vilkåret med god margin. Emissionen af CO er tidligere 
målt til kun at udgøre 5 % af emissionsgrænseværdien, og immissionen for CO overholder såle-
des også B-værdien herfor. 

Der generes støv ved håndtering af støvende stoffer. Afkast fra håndtering af støvende råvarer 
og støvende API er alle steder forsynet med HEPA-filtre (høj-effektive filtre med mere end 99,9 
% tilbageholdelse), og denne form for støvemission er således begrænset bedst muligt. Af sam-
me grund er der i den nye revurderede godkendelse for sitet ikke fastsat vilkår for støvemission. 

I Hillerød anvendes mindre end 40 tons flygtige organiske forbindelser pr. år og er således ikke 
omfattet af VOC-bekendtgørelsen. Novo Nordisk har i forbindelse med revurderingen ikke læn-
gere vilkår for de anvendte opløsningsmidler, da tidligere målinger har vist, at de fastsatte græn-
seværdier har været overholdt med stor margin. Det samme vurderes at blive tilfældet for de nye 
faciliteter. 

Ved sprøjtestøbning emitteres flygtige organiske forbindelser som følge af opvarmning af plast-
granulat. Emission fra plaststøbning for både eksisterende og fremtidig drift ligger langt under 
emissionsgrænseværdierne.  

Virksomheden overholder således grænseværdierne for emission af NOx, CO, ethanol samt flyg-
tige organiske forbindelser som følge af plaststøbning. På baggrund heraf vurderes det, at virk-
somhedens luftemission ikke giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning.  

Trafik og trafikstøj 

Trafik til og fra virksomheden genereres primært af medarbejdere, der kører til og fra området i 
personbil samt tung trafik med råvarer og lignende. Der er foretaget en nærmere vurdering af 
virksomhedens andel af trafikken på Roskildevej og Peder Oxes Allé baseret på eksisterende 
trafiktællinger. Den samlede trafik stiger med 7 % på Roskildevej og 8-10 % på Peder Oxes Allé 
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for 2025.  Novo Nordisks andel af den samlede trafik stiger fra 5-15 % til 8-23 %, hvor den stør-
ste andel vedrører den østligste og vestligste strækning på Peder Oxes Allé.  

Hillerød Kommune har i 2010 udført kortlægning af trafikstøjen fra de mest trafikerede veje i 
kommunen. Kortlægningen viser, at de nærmeste boliger langs Roskildevej og Trollesminde-
vænget nord for Peder Oxes Allé i dag er udsat for støj fra Roskildevej i intervallet LDEN=56-76 
dB(A). Den forventede stigning i trafikmængden til og fra Novo Nordisk vil medføre en stigning 
i trafikstøjen på kun 0,3-0,4 dB. Da denne ændring er mindre end 1 dB vil det ikke være hørbart. 

Industristøj 

Novo Nordisks støjbelastning reguleres efter virksomhedens revurderede miljøgodkendelse. 
Støjbelastningen er beregnet for eksisterende og fremtidig drift.  Støj fra Novo Nordisk site Hil-
lerød vil ikke overskride gældende støjvilkår, undtagen i dagperioden i området ved Favrholm 
ved den fremtidige drift. Her er der kun  tale om en overskridelse på 2 dB mens øvrige vilkår 
ikke er overskredet. Det vurderes, at eksisterende og fremtidig drift ikke vil påvirke miljøet væ-
sentlig mht. støj. Med hjemmel i Vejledning om Ekstern støj i Byomdannelsesområder vurderes 
det, at støjgrænserne i forbindelse med de konkrete projekter vil kunne lempes efter en nærmere 
vurdering. 

Energi  

Energiforbruget relateret til virksomhedens eksisterende drift er på ca. 175.000 GJ årligt. Dette 
energiforbrug vil forøges til 392.000 GJ/år i 2025. Novo Nordisk arbejder målrettet med ener-
gieffektivisering og har via FN Global Compact Initative – Caring for Climate forpligtet sig til at 
reducere virksomhedens globale CO2 emission med 10 % fra 2004 til 2014 samtidig med en 
vækst i forretningen på 10 % pr. år. Dette skal opnås ved en målrettet indsats på procesoptime-
ring, energi besparelser og øget anvendelse af vedvarende energi. 
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Vand og spildevand 

Vandforbruget er for eksisterende drift 85.000 m3/år og vil stige med ca. 150 % i 2025. Virk-
somheden vil kunne forsynes med den øgede vandmængde af det lokale vandforsyningsselskab. 

Overfladevand fra sitet ledes til søen ved Favrholm syd for virksomheden. Regnvandsmængden 
vil blive øget fra 160.000 m3/år til 240.000 m3/år som følge af de planlagte udvidelser. Virk-
somhedens eksisterende og fremtidige drift vurderes i øvrigt at sikre mod eventuelt spild til 
virksomhedens afledning af regnvand.  

Øvrigt spildevand består af sanitært spildevand og processpildevand. Hvis det er nødvendigt 
pH-justeres spildevand, inden det udledes til offentlig kloak. Spildevand fra anlæg, hvor der 
håndteres GMO bliver behandlet med varme eller kemikalier for at inaktivere mikroorganis-
merne før udledning til offentlig kloak. Spildevandsmængden er i dag 78.000 m3/år og vil stige 
til 200.000 m3/år i 2025. Spildevandet ledes til Hillerød Centralrenseanlæg, hvis kapacitet vur-
deres at kunne rumme den forventede stigning. 

Samlet set vurderes den øgede vand- og spildevandsmængde ikke at give anledning til væsentlig 
miljømæssig påvirkning.  

Affald 

Virksomhedens drift medfører forskellige affaldsfraktioner. Mængden af affald vil med de plan-
lagte ændringer og udvidelser stige til ca. det dobbelte. Der vil dog kun være en lille stigning i 
mængden af farligt affald. Affald håndteres i henhold til gældende regler, og affald fra virksom-
hedens fremtidige drift vurderes således ikke at påvirke miljøet væsentligt. 

Jord og grundvand 

Site Hillerød ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er områdeklassifi-
ceret iht. Jordforureningsloven, og to arealer er kortlagt på henholdsvis vidensniveau 1 eller 2.  

I forhold til virksomhedens drift vurderes den væsentligste risiko for forurening af jord og 
grundvand at være spild fra håndtering af råvarer og affald. Dette imødekommer virksomheden 
via en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger.  

Virksomheden etablerede i 2010 et grundvandskøleanlæg med reinfiltrering (lukket system), 
hvilket betyder, at der ikke er kontakt mellem kølevand og grundvand. Der er fastsat vilkår om 
en maksimal temperaturstigning på 0,5 °C af grundvandet.  

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes således ikke at påvirke miljøet 
væsentlige i forhold til jord og grundvand.  

Landskab og visuelle forhold 

Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød ligger i et erhvervsområde. De fremtidige nye faciliteter 
fremstår tydeligst fra nord, syd og vest, hvorfra relevante fotopunkter for en visualisering er 
udvalgt. De nye ændringer vil som udgangspunkt ikke ændre på det samlede indtryk af området. 
Etablering af de nye faciliteter vil være i omtrent samme højde som eksisterende bygninger og 
de nye bygninger vil ligeledes fremstå i samme stil som de eksisterende faciliteter og vurderes 
derfor ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af det visuelle indtryk af området.  
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Klima 

Effekten af klimaforandringer i form af kraftige regnskyl kan for virksomhedens site i Hillerød 
være oversvømmelser og øget bortledning af regnvand.  

Der er observeret vandindtrængning i visse af de eksisterende bygninger i forbindelse med kraf-
tige regnskyl, og der er derfor igangsat en nærmere undersøgelse for kortlægning af risiko og 
forebyggende tiltag. Der har ikke været miljømæssige problemer som følge af tilfældene. Ved 
etablering af nye faciliteter vil oversvømmelsesrisikoen blive medtaget som et vigtigt element i 
projekteringen. Øgede regnmængder vurderes ikke at have en negativ indvirkning på søen ved 
Favrholm.  

Natur, flora og fauna 

Der er flere naturområder i nærheden af Novo Nordisk site Hillerød. Det nærmest beliggende 
område er naturområdet ved Favrholm, der grænser op til den østlige del af det sydlige skel. 
Vest for sitet på den anden side af Hillerødmotorvejen ligger Freerslev Hegn, et skov- og natur-
område beliggende i en afstand af ca. 1,5 km. Omtrent 1,2 km syd for sitet ligger Smørkildebak-
ken, en § 3 sø. Ca. 1,4 km vest for sitet ligger endvidere Salpetermosen, et fredet naturområde.  

Naturområdet ved Favrholm, Smørkildebakken og Salpetermosen er områder, hvor der er regi-
streret arter listet på habitatdirektivets bilag IV, herunder bl.a. flagermus og spidssnudet frø. 
Freerslev Hegn er et skovområde med enkelte beskyttede søer og en større mængde beskyttede 
vandløb. Virksomhedens aktiviteter kan påvirke områderne via udledning af overfladevand 
(Favrholm), NOx-emission og støj. Mængden af overfladevand til Favrholm øges som beskrevet 
ovenfor. NOx- immissionen er beregnet ved hjælp af OML-modellen og ligger langt under B-
værdierne for eksisterende og fremtidig drift. Virksomhedens støjbidrag for eksisterende og 
fremtidig drift ligger væsentlig under grænseværdierne for grønne rekreative områder og langt 
under de grænser, som er vurderet at kunne påvirke fugle (ift. Favrholm se afsnit ”Industri-
støj”). På den baggrund vurderes virksomheden ikke at påvirke naturområderne væsentlig hver-
ken i forhold til udledning af overfladevand, luftemission eller støj. 

Natura-2000 området dækker både et EF-habitatområde samt et EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Udpegningsgrundlaget er en række forskellige naturtyper, skovnaturtyper, dyre- og fuglearter, 
herunder bl.a. rigkær, næringsrige søer, bøgeskov, egeskov, elle- og askeskov. Udpegnings-
grundlaget i forhold til dyrearter er bl.a. spidssnudet frø, springfrø, hvepsevåge, plettet rørvagtel 
og rødrygget tornskade.  

Der er foretaget en foreløbig vurdering af Natura-2000 området iht. Habitatbekendtgørelsens § 
7. Virksomhedens teoretiske påvirkning af området kan være NOx-emission samt støj. Den mak-
simale NOx-immission udenfor virksomhedens skel er beregnet til kun 16 % af B-værdien for 
både eksisterende og fremtidig drift. Virksomhedens støjbidrag i området er næppe hørbart for 
hverken den eksisterende eller fremtidige drift af den omkringliggende by og naturen selv. På 
den baggrund vurderes virksomheden ikke at påvirke Natura-2000 området, og der er derfor 
ikke behov for at gennemføre en nærmere konsekvensvurdering af projektet i henhold til Habi-
tatdirektivet.  

Arkæologi 

Der er gjort en del arkæologiske fund i og omkring sitet, og der ligger to registrerede fortidsmin-
der i umiddelbar nærhed af sitet. Fredensborg Museum har udtalt, at de anser det for sandsyn-
ligt, at der vil være yderligere arkæologiske interesser indenfor området. Der vil derfor, inden 
gravearbejder sættes i gang, blive foretaget en arkæologisk forundersøgelse af byggearealet for 
derved at undgå, at eventuelle skjulte fortidsminder først erkendes i anlægsfasen. 

Kulturmiljø, arkitektur og rekreative interesser 

Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød ligger i et erhvervsområde med en række større produkti-
onsfaciliteter. Østligst på sitet ligger det gamle Statens Forsøgsmejeri, hvoraf flere bygninger er 
registeret som bevaringsværdige. Syd for sitet ligger Favrholm, hvor den vestlige og nordlige 
længe fra begyndelsen af 1800-tallet er fredet. Hele området omkring Favrholm er udpeget som 
kulturarvsareal. Fremtidige nye faciliteter vil blive bygget med et arkitektonisk udtryk, der stil-
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mæssigt passer til de øvrige bygninger i erhvervsområdet og under hensyntagen til de beva-
ringsværdige bygninger. 

 

Afværgeforanstaltninger 

Der er i forbindelse med virksomhedens eksisterende drift etableret en række afværgeforan-
staltninger for at mindske miljøpåvirkningen fra driften, herunder bl.a. filtrering af relevante 
luftafkast, sikring mod spild, kortlægning af støj samt miljø- og energirigtig projektering. De 
samme typer af afværgeforanstaltninger vil blive implementeret ved etablering af nye faciliteter. 
Det vurderes derfor, at der er og vil blive etableret de nødvendige afværgeforanstaltninger for 
eksisterende og fremtidig drift. 

Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

De væsentligste påvirkninger fra anlægsfasen vil være støj og trafik fra kørsel med lastbiler og 
entreprenørmaskiner samt støvemission fra jord- og anlægsarbejde. Gener fra arbejdet vil blive 
reduceret mest muligt ved, at støjende aktiviteter foretages i dagtimerne og eventuel støvdan-
nelse begrænses via sprinkling/vanding. Affald håndteres iht. kommunens erhvervsaffaldsregu-
lativ, og eventuel afledning af spildevand kan ske efter tilladelse fra kommunen. Anlægsfasen er 
midlertidig og vurderes at kunne gennemføres uden væsentlige gener og miljøpåvirkninger.  

Socioøkonomiske forhold 

Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød bidrager positivt til samfundet via arbejdspladser samt 
forskning, udvikling og fremstilling af produkter, der medfører et bedre og længere liv til de 
mennesker som lider af bl.a. diabetes. Der er ingen væsentlige påvirkninger af naturområder 
eller rekreative interesser. Virksomheden beslaglægger ikke områder, som ikke allerede er ejet 
af virksomheden, og de planlagte ændringerne vurderes ikke at påvirke trafikken i nævneværdig 
grad. Det vurderes på den baggrund, at virksomhedens eksisterende og fremtidige drift ikke vil 
have negative socioøkonomiske konsekvenser. 

Kumulative effekter 

Virksomhedens emission af NOx for eksisterende og fremtidig drift er vurderet i forhold til målte 
data fra 2010 for årsmiddelværdier for NO2 i luft og kvælstofdepositionen i området. Virksom-
hedens emission af NOx vurderes ikke at være et væsentlig bidrag til hverken den samlede NOx 
deposition ej heller NOx koncentrationen i luften målt som årsmiddelværdi. 

Sammenlignes støj fra virksomheden med støjpåvirkninger fra andre virksomheder, institutio-
ner og omkringliggende veje, viser det sig, at støj fra Roskildevej er så dominerende, at de andre 
støjende aktiviteter ikke påvirker den kumulative støj. Ændringerne i den eksterne støjbelast-
ning fra Novo Nordisk på 1-2 dB har heller ikke indflydelse på den kumulative støj i 2025. 

Baseret på kumulative betragtninger vurderes virksomheden således ikke at påvirke miljøet 
væsentligt med hensyn hverken NOx-emission eller støj.  

Sammenfatning 

I VVM-redegørelsen er Novo Nordisks eksisterende og fremtidige aktiviteter i Hillerød beskre-
vet, og miljøpåvirkningerne er beskrevet og vurderet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der 
ikke er væsentlige miljøpåvirkninger fra hverken den eksisterende drift, som reguleres via virk-
somhedens eksisterende miljøgodkendelse eller fra de planlagte nye udvidelser og ændringer. 
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at de planlagte udvidelser og ændringer kan gennemfø-
res uden væsentlig miljøpåvirkning.  
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