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1. DEN SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 

1.1 Indhold 
Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens § 12, 
stk. 2 omfatte:  

 Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til 
den.  

 De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forven-
tede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen, og 
hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning.  

 Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er 
taget i betragtning.  

 Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at undgå, ned-
bringe og om muligt neutralisere de væsentligste skadelige virkninger.  

 Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af 
anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget.  

 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, § 3 stk. 1, skal der udarbejdes 
en miljøvurdering af selve kommuneplantillægget, og ifølge § 9 stk. 2 skal der udarbej-
des en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen af kommuneplantillægget.  
 
På de fleste punkter kan VVM-redegørelsen træde i stedet for miljøvurderingen af pla-
nen i henhold til miljøvurderingsloven, da der er stort sammenfald med indholdet og 
ligeså for indholdet i den sammenfattende redegørelse, bortset fra: 
 

 Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der 
også har været behandlet. 

 
Denne sammenfattende redegørelse er derfor også udarbejdet i forhold til miljøvurde-
ringen af kommuneplantillæggene. 

1.2 Den videre proces 
Miljøstyrelsen Roskilde sender den sammenfattende redegørelse til Gladsaxe Kommu-
ne, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for at afgive en udtalelse. 
 
Herefter vil Miljøstyrelsen Roskilde tage stilling til om, der skal træffes afgørelse om 
udstedelse af et kommuneplantillæg, der muliggør projektet. 
 
 

2. FORVENTET AFGØRELSE 

2.1 Afgørelsen 
Miljøstyrelsen Roskilde træffer afgørelse i sagen på baggrund af  

 de offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse,  

 udtalelser fra Gladsaxe Kommune vedrørende den sammenfattende redegørel-
se.  

 
Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgen-
de høring fremkommet oplysninger, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. 
Kommuneplantillægget med retningslinje og rammer vil være uændret som offentlig-
gjort i ”forslag til kommuneplantillæg”, pkt. 4 til del 1.   
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På baggrund af ovenstående forventer Miljøstyrelsen Roskilde at træffe afgørelse om, at 
projektet kan gennemføres.  
 
Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til kommuneplan for Gladsaxe Kommune 
og meddelelse af miljøgodkendelse for Novo Nordisk A/S. 

2.2 Vilkår 
Der er ikke i forbindelse med kommuneplantillægget stillet vilkår, da der ifølge VVM-
redegørelsen ikke sker nævneværdige påvirkninger af næromgivelserne og miljøet. Til 
produktionen er der i Miljøgodkendelsen stillet vilkår, der fremgår af afsnit 2.1 i god-
kendelsen. Se også pkt. 5.3. 
 

3. OFFENTLIG HØRING 

Miljøstyrelsen Roskilde har haft offentliggjort forslag til kommuneplantillæg inkl. mil-
jørapport, VVM-redegørelse og ikke teknisk resume samt udkast til miljøgodkendelse 
for Novo Nordisk site Bagsværd.  
 
Materialet var i offentlig høring fra den 9. oktober 2012 til den 4. december 2012 og 
annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside.  
 
Der indkom ikke indsigelser og bemærkninger. 
 

4. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Der har ikke været behov for at kræve afværgeforanstaltninger ud over, hvad der er 
stillet vilkår om i udkastet til miljøgodkendelse, der ligeledes har været offentliggjort 
fra den 9. oktober 2012 til den 4. december 2012. 
 

5. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN 

5.1 Forudsætninger 
Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, som er førende indenfor produkter til 
behandling af diabetes samt hæmofili (blødersygdom). På globalt plan beskæftiger 
virksomheden ca. 32.000 medarbejdere.  

Novo Nordisk’ aktiviteter i Bagsværd dækker både produktions- og pilotanlæg, en kap-
selfabrik, laboratorier, lagre, værksteder, kontorer mv. Virksomhedens pilotaktiviteter 
vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer (API, Active Pharmaceuti-
cal Ingredients) til udvikling og klinikforsøg. Produktionsaktiviteterne relaterer sig til 
formulering og påfyldning af færdigt produkt. Der er i alt beskæftiget ca. 2.800 medar-
bejdere i Bagsværd.  

Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Bag-
sværd frem til 2025: 
 Alle eksisterende pilot anlæg skal fremadrettet også kunne benyttes til produkti-

on af lægemidler til salg 
 Etablering af helt ny facilitet til både pilotaktiviteter samt produktion af lægemid-

ler til salg (kopi af eksisterende bygning 1S/1T) 
 Udvidelse af fyldekapacitet ved etablering af ny facilitet eller udvidelser af eksi-

sterende. Alternativt etablering af tabletproduktion. 
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5.2 Miljøhensyn i afgørelsen 
I VVM-redegørelsens afsnit 9 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i kom-
muneplantillægget, VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen redegjort for tænkelige 
miljøpåvirkninger, og der er ikke i forbindelse med offentlighedsfasen fremkommet 
oplysninger eller bemærkninger, som der ikke i forvejen er redegjort for. De miljøfor-
hold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen, se pkt. 5.3. 
 

5.3 Miljøgodkendelsen 
Projektet er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse 
nr. 879 af 26/06/2009, og kræver en ny miljøgodkendelse jf. bekendtgørelse om god-
kendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12/2006. 
 
I miljøgodkendelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og 
hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner – 
altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpåvirkninger, vil 
vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget. 
 
Udkastet til miljøgodkendelse har været vedlagt som bilag til kommuneplantillæg og 
VVM-redegørelsen og indgik i den 8 ugers offentlige høring. Der indkom ikke bemærk-
ninger til udkastet, der ændrer på de opstillede vilkår, og Miljøstyrelsen vil derfor ende-
ligt vedtage miljøgodkendelsen som forelagt. 
 

6. OVERVÅGNING 

Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden som følge af 
ændringerne på site Bagsværd, og det vurderes at den overvågning, som myndigheder-
ne allerede udfører i forlængelse af de vilkår Novo Nordisk site Bagsværd har i henhold 
til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse, samt det forslag, der er udarbejdet i 
forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af projektet, vil være tilstrækkeligt. 
 

7. ALTERNATIVER 
 
Alternativer vil være, at Novo Nordisk etablerer de nye faciliteter et andet sted i Dan-
mark eller udlandet. Dette kan give logistiske problemer, og derudover vil fordelen ved 
at kunne producere i mindre pilotanlæg næppe kunne udnyttes et andet sted, da en stor 
del af virksomhedens pilotanlæg netop er beliggende i Bagsværd.  
Fordelen ved at etablere de nye faciliteter i Bagsværd er, at der her allerede er en stor 
viden inden om disse produktionstyper, samt at infrastrukturen i området er etableret. 
 
Såfremt placeringen af de nye faciliteter ikke tillades i Bagsværd, vil en alternativ place-
ring for pilotanlæg med mulighed for kommerciel produktion være på virksomhedens 
site i Hillerød eller Kalundborg. En ny fyldefabrik eller tabletproduktion kunne ligele-
des etableres i Hillerød eller i tilknytning til virksomhedens aktiviteter i udlandet. Dette 
vil for lokalområdet betyde, at de ikke drager nytte af de fremtidige arbejdspladser og 
nogle arbejdspladser vil desuden flytte helt ud af landet.   
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen Roskilde 

Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 

 
Telefon nr. 7254 4000 

ros@mst.dk 
www. Miljøstyrelsen.dk 

ISBE: 978-87-92779-43-4 
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