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Udstedelse af kommuneplantillæg til Gladsaxe Kommunes 
Kommuneplan 2009: VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd 
 
Til Gladsaxe Kommunes Kommuneplan 2009 udstedes hermed 
kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. 
 
Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2009 med følgende 
retningslinje: 
”Udvidelser og ændringer af Novo Nordisk A/S i Bagsværd skal ske i 
overensstemmelse med kommuneplantillæg ”VVM for Novo Nordisk A/S, site 
Bagsværd” udstedt af Miljøstyrelsen 1. marts 2013 til Gladsaxe Kommunes 
Kommuneplan 2009.” 
 
Derudover sikres muliggørelsen sikres ved, at de rammebestemmelser for Novo 
Nordisk A/S (rammeområde 6E2), som er fastsat med tillæg 9 til Gladsaxe 
Kommunes Kommuneplan 2009, fastholdes. 
 
Nedenstående luftfoto angiver det areal som retningslinjen er gældende for. 
 



 
 
 
Udstedelsen vil blive offentliggjort på www.mst.dk, fredag den 1.marts 2013. 
 
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til 
at Novo Nordisk i Bagsværd kan udvikle sig indenfor rammerne af VVM-
redegørelse på nærmere vilkår.  

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

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

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

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

eksisterende. Alternativt etablering af tabletproduktion. 
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige 
anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning §§ 
11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). 
 
Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlægget, fordi Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens 
opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, hvor 
godkendelseskompetencen efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til 
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Miljøstyrelsen, hvis det anmeldte anlæg på anmeldelsestidspunktet kan etableres 
inden for rammerne af den gældende lokalplan, jf. bekendtgørelsens1 § 11, stk. 1.  
 
En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. 
 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Miljøstyrelsen Novo 
Nordisk A/S miljøgodkendelse til Novo Nordisk A/S BioProcess Pilot Plant. 
Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Godkendelsen 
vedlægges. Godkendelsen omfatter produktion af lægemidler i 1S/1T, herunder 
med anvendelse af GMO samt etablering af Cell Culture Pilot Plant i bygning 1T 
øst. 
 
Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for 
at meddele miljøgodkendelse til Novo Nordisk A/S BioProcess Pilot Plant. 
 
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for VVM for 
Novo Nordisk A/S, site Bagsværd været i offentlig høring. Da høringsperioden 
udløb havde Miljøstyrelsen modtaget 0 henvendelser. 
 
Planlægningsprocessen er behandlet i den sammenfattende redegørelse, som 
efterfølgende har været i høring hos Gladsaxe Kommune. Kommunen har ikke haft 
bemærkninger til den sammenfattende redegørelse.   
 
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en 
konsekvensvurdering i forhold til konkrete Natura 2000 område Øvre Mølle Ådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov. Hele området er et EF-habitatområde (nr. H123) og 
Furesø er desuden et EF-fuglebeskyttelseområde (nr. F109) eller bilag IV-arter, jf. 
habitatreglerne. 
Der er foretaget en foreløbig vurdering af om virksomhedens eksisterende og 
fremtidige drift vil påvirke Natura-2000 området væsentligt i henhold til 
Habitatbekendtgørelsens § 7. Vurderingen har vist, at Natura-2000 området ikke 
vil blive påvirket væsentligt, da luftimissionerne fra virksomheden i forvejen ligger 
under B-værdierne, og afstanden i øvrigt reducerer påvirkningen til et minimum. 
Støjbidraget fra virksomheden er ligeledes også minimal grundet afstanden. Der er 
ikke øvrige påvirkninger fra virksomheden i forhold til Natura-2000 området. Der 
er på den baggrund ikke grundlag for en nærmere konsekvensvurdering i henhold 
til Habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 2. 
 
Høringen af den sammenfattende redegørelse hos Gladsaxe Kommune har ikke 
givet anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til 
kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 



Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. 
Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 2. april inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til 
sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til 
at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for af efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Kirsten Grahn Nielsen 
 
 
 
Vedlagt: 
Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse  
Tilladelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven  
 
Kopi af brevet er sendt til: 
Novo Nordisk A/S 
dn@dn.dk 
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