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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 plan-
lægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- 
og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan 
realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det vide-
re arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillæg-
ges særlig vægt og forslag om alternativer. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 
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 miljøkonsekvenser, 
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning 
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 opga-
ven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myn-
dighed. Det sidste er tilfældet her. 
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1 Indledning og baggrund 
 

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Hillerød herunder pilotaktiviteter, frem-
stilling af bløderpræparater, produktion af færdigvarer, produktion af devices til brug i diabe-
tesbehandling samt forsknings-og udviklingsaktiviter. Pilotaktiviteterne vedrører fremstilling af 
aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg.  

Pilotfaciliteterne skal fremover også kunne anvendes til produktion af farmaceutiske produkter 
til kommercielt brug. Denne ændring medfører VVM pligt. Novo Nordisks fremtidsplan for site 
Hillerød (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af tre nye faciliteter til udvidelse af de 
eksisterende pilot- og produktionsaktiviteter samt mulighed for etablering af en tabletprodukti-
on. Det er derfor valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens område i Hille-
rød samt at inkludere fremtidige udvidelser frem til 2025. 

 
Figur 1: Oversigtskort med angivelse af Novo Nordisk A/S, site Hillerød.  
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2 Novo Nordisk A/S 
 

Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed. Virksomheden er førende indenfor behandling 
af diabetes, hæmofili (blødersygdom), væksthormonbehandling mv.  

Novo Nordisk beskæftiger knap 35.000 medarbejdere i 75 lande og sælger sine produkter i mere 
end 180 lande. 

Virksomheden har en lang række aktiviteter samlet i Hillerød på et område, der betegnes som 
site Hillerød. Aktiviteterne i området dækker både produktions- og forsøgsanlæg, laboratorier, 
kontorer mv. 

I dag er site Hillerød den daglige arbejdsplads for ca. 1.700 mennesker. Ved udbygning af områ-
det i henhold til fremtidsplanen for 2025 vil der blive ca. 2.800 arbejdspladser i alt på sitet.  
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3 Projektbeskrivelse  
 

 Regler for VVM-pligt 3.1

Novo Nordisks bulk-produktioner i form af celledyrkning, grov- og finoprensning af Active 
Pharmaceutical Ingredients (API’er) er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 /1/: 

Listepunkt 6 e): ” Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i indu-
striel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og 
funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basispro-
dukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces”.  

Produktion af færdigvarer i form af formulering og påfyldning er omfattet af bilag 2:  

Listepunkt 6 b) “Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, maling 
og lak samt elastomerer og peroxider”. 

Ovenstående listepunkter vedrører produktion til kommercielt brug (salg). 

Pilotanlæg, der f.eks. fremstiller produkt til kliniske afprøvninger, er ikke i sig selv VVM-
pligtige. Men når de er placeret på en site med aktiviteter, der er omfattet af VVM-reglerne, skal 
pilotaktiviteterne kunne holdes inden for rammerne i den pågældende VVM.  

 

 Eksisterende og fremtidige aktiviteter 3.2

Virksomheden planlægger en række ændringer og udvidelser på sitet. Den overordnede frem-
tidsplan for site Hillerød frem til 2025 er i hovedtræk: 

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 montagekapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny 

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

Punkt 1) og 2) medfører VVM-pligt. Punkt 3) er screeningspligtigt og punkt 4)-6) er hverken 
screenings- eller VVM-pligtige men skal kunne rummes indenfor rammerne af den samlede 
VVM jf. ovenstående afsnit 3.1. VVM-redegørelsen udarbejdes i henhold til virksomhedens plan 
for fremtidige udvidelser frem til 2025.  

 

Af Figur 2 herunder fremgår ovennævnte udvidelsesplaner samt placeringen af de forskellige 
bygninger på sitet. Virksomhedens eksisterende og fremtidige pilot- og produktionsaktiviteter er 
listet i Tabel 1.  
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Figur 2: Novo Nordisks site Hillerød med angivelse af eksisterende bygninger og fremtidige udvidelser 
og ændringer. Mulige placeringer af nye produktionsfaciliteter og administrationsbygning er angivet 
med hhv. rødt og blåt.  En mulig alternativ placering for en af de nye faciliteter, alterntivt udvidelse af 
24A, er angivet med stiplet linje.  
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Bygning Eksisterende aktivitet inkl. 
igangværende udvidelser 

Fremtidsscenarie År for etab-
lering (esti-
mat) 

24A  Sprøjtestøbning og delmon-
tage af plastkomponenter til 
engangspenne  

 Udvidelse af kapacitet 
i eksisterende eller ny 
bygning.  

 

 2015 

24K  Samling, pakning og forsen-
delse af plastpenne 

 Forsøgsfremstilling af nye 
devices  

 Ingen væsentlige æn-
dringer 

- 

25A  Formulering og påfyldning af 
farmaceutiske færdigvarer 

 Samling af engangspenne  

 Ingen væsentlige æn-
dringer 

- 

25K  Kommerciel produktion af 
API – celledyrkning, grov- og 
finrensning.  

 Pilotaktiviteter (MCP) 

 

 Ingen væsentlige æn-
dringer  
 

 Både kommerciel pro-
duktion og pilotaktivi-
teter i MCP 

 

 

 2013 

Ny 24K vest -  Samling, pakning og 
forsendelse af plast-
penne 

 Forsøgsfremstilling af 
nye devices 

 2025 

Ny 25A vest -  Ny facilitet til formu-
lering og fyldning af 
farmaceutiske produk-
ter  

 2020 

Ny 25K vest -  Ny facilitet til produk-
tion af farmaceutiske 
produkter (celledyrk-
ning, grov- og finrens) 

 Pilotaktiviteter (celle-
dyrkning, grov- og fin-
rens af API) 

 2020 

Tabel 1: Novo Nordisks eksisterende og fremtidige produktions- og pilotaktiviteter i Hillerød frem til 
2025.  

Bygninger, der ikke er nævnt i Tabel 1 (20A-20TG) dækker primært over administration og akti-
viteter tilknyttet udvikling af devices.  
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4 Lokalisering og planforhold  
Hillerød Kommune har udarbejdet en ny Kommuneplan 2013, som blev vedtaget 25. september 
2013. I det følgende gennemgås kommuneplanrammer og lokalplaner for Novo Nordisks site 
samt de tilstødende områder.  

Kommuneplanrammerne ses af Figur 3 og lokalplanerne af Figur 4. Heraf ses at områderne vest 
og sydøst for sitet ikke er lokalplanlagt.  

Novo Nordisks site Hillerød er beliggende i Hillerød Erhvervsområde nærmere specifikt i ram-
meområdet ”EO.E.3 Erhvervsområde, biotec Syd”. Dette område er opdelt i to lokalplaner hhv. 
Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 (LP 226)og Trollesminde Erhvervsområde, Etape 3 (LP 
254). 

 

Mod nord og nordøst grænser sitet op til den øvrige del af erhvervsområdet, som både inklude-
rer områder udlagt til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Her ligger bl.a. biotec 
virksomheden Biogen Idec og Erhvervsskolen Nordsjælland.  

 

Mod øst grænser sitet primært op til boligområderne ”Amtmandsvang” (SB.B.17) og ”Favrholm-
vænget/Kildedalen”(SB.B.17) som er udlagt til hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.   

 

Ved den sydøstlige grænse ligger det nyudlagte plandistrik Hillerød Syd, hvor Novo Nordisk 
grænser op til området ”Hillerød Syd, øst for Roskildevej” (HS.D.4), der er udlagt til blandet 
bolig- og erhvervsformål. Der er endnu ikke udarbejdet lokalplan for dette område. I det nye 
Hillerød Syd skal der bl.a. etableres et nyt supersygehus samt ny S-togsstation – dette er dog i 
en lidt større afstand til sitet.  

 

Mod syd grænser sitet op mod ”Favrholm, kursus og fritidscenter”. I den sydlige del af dette 
område er selve kursus- og fritidscenteret beliggende. Nord for kursuscenteret ligger et mindre 
naturområde, der er udlagt til grønt rekreativt område. Hele dette lokalplanlagte område er ejet 
af Novo Nordisk A/S.  

 
Figur 3: Kort over Kommuneplanrammer.  Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. 
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Figur 4: Kort over Lokalplaner. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. 

De forskellige rammeområder og lokalplaner er listet i Tabel 2 og Tabel 3.  
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Kommuneplanrammer –Hillerød Kommuneplan 2013 
 
Område Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som 

EO.E.3 Erhvervsområdet, biotec syd 

Erhvervsområde 

EO.E.2 Erhvervsområdet, biotec nord 

Erhvervsområde 

EO.D.3 Erhvervsområdet, Erhvervsakademiet 

Område til offentlige formål. Uddannelsesinstitutioner 

EO.B.1 Erhvervsområdet, Trollesminde Vænget 

Boligområde. Åben-lav. 
EO.E.1 Erhvervsområdet, Trollesminde Kontorpark 

Erhvervsområde. Kontor og service erhverv. 

SB.E.1 Slotsbyen, Milnersvej/ Slangerupgade 

Erhvervsområde 

SB.C.43 Slotsbyen, centerområde ved Milnersvej 

Centerområde 

SB.B.17 Slotsbyen, Amtmandsvang 
Boligområde. Åben-lav. 

SB.B.18 Slotsbyen, Favrholmvænget/Kildedalen 

Boligområde. Tæt-lav. 
HS.D.4 

 
Hillerød Syd, øst for Roskildevej 

Blandet bolig og erhverv 
HS.F1 Hillerød Syd, grønt område Favrholm 

Rekreativt grønt område 

HS.D.4 Hillerød Syd, Favrholm kursus- og fritidscenter 

Blandet bolig og erhverv. 

EO.F.3 Erhvervsområdet, Ydre kile 
Rekreativt Område 

EO.F.2 Erhvervsområdet, Indre kile 
Rekreativt Område 

Tabel 2: Kommuneplanrammer i og omkring Novo Nordisk, Site Hillerød 
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Lokalplaner og byplanvedtægter 

Plan Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som 

LP226 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 
Området er udlagt til erhvervsområde og mere specifikt til virksomheder med 
et stort arealbehov. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksom-
hed, samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil.  
Området er udlagt til miljøklasse 3-6, hvor klasse 4-6 skal godkendes af byrå-
det. 1993. 
(Dækker delvist Novo Nordisks site). 

LP 254 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 3 
Erhvervsområde. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, 
samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Erhvervs-
formålet skal høre ind under miljøklasse 1, 4 og 5. 1997. 
(Dækker delvist Novo Nordisks site). 

LP293 Trollesminde Business Park 

Erhvervsområde for arealkrævende virksomheder fortrinsvis medico-, miljø- og 
IT-sektoren (fremstillings, forsknings- og uddannelsesaktiviteter). 2001 

(Biogen Idec er beliggende i dette lokalplanlagte område). 
LP266 Område ved Trollesminde 

Blandet bolig og erhverv. Den vestlige del af området er udlagt til erhverv og 
giver tilladelse til etablering af det nuværende AMU-center. Den vestlige del af 
området er udlagt til boligformål. 1998. 

LP360 Del af Trollesminde Kontorpark i Hillerød 

Erhvervsområde. Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv indenfor 

miljøklasse 1 og 2, offentlig og privat service. 2008 

(grænser kun op til Novo Nordisks område hvor den smalle tange rammer 
rundkørslen) 

BV19 Åmosegården 

Området er udlagt til offentlige formål. Området må anvendes til institutioner 
og erhverv, som byrådet vurderer finder naturligt plads i området. 1968 

 (Erhvervsskole samt Hillerød Hotel & Restaurant Krydderiet er beliggende er). 
LP351 Lokalcenter ved Milnersvej i Hillerød 

Centerområde med bl.a. dagligvarebutik.  2008. 
LP122 Område ved Herlufdalsvej 

Blandet bolig og erhverv. Den nordligste del er udlagt til let industri- og værk-
stedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Den sydlige del af lokalplan-
området er udlagt til boligformål (beskyttede boliger). 1979. 

BV40 Amtmandsvang 

Området er primært udlagt til boligformål hhv. åben-lav og tæt-lav. Derudover 
er der et mindre område, der grænser op mod Roskildevej, der er udlagt til bør-
neinstitution. 1973.  

LP342 Favrholm kursus- og fritidscenter 

Den sydlige del af lokalplanområdet, hvor Favrholm ligger er udlagt til erhverv 
klasse 1. Den nordlige del af området er et naturområde. Hele lokalplanområdet 
er beliggende i landzone. 2009. 

LP258 for en forlængelse af Peder Oxes Allé 

Forlængelse af Peder Oxes Allé med tilslutning til Hillerødmotorvejen. 1997. 

Tabel 3: Lokalplaner og Byplanvedtægter i og omkring Novo Nordisk Site Hillerød 
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Vurdering 

Det vurderes, at Novo Nordisks pilot- og produktionsaktiviteter ligger inden for de angivne an-
vendelsesområder for både kommuneplanrammer og lokalplaner. De kommende nye faciliteter 
svarer miljømæssigt til de eksisterende aktiviteter. I nærværende VVM redegøres for samtlige af 
virksomhedens miljøpåvirkninger. Generelt set er disse vurderet som værende ikke væsentlige. 
Det vurderes derfor, at virksomheden ligger inden for de vejledende grænser for miljøklasse 1-4.  
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5 Miljøgodkendelser og tilladelser 

 Eksisterende miljøgodkendelser og tilladel-5.1
ser 

Novo Nordisk i Hillerød er som helhed omfattet af en samlet godkendelse og en samlet spilde-
vandstilladelse. Desuden er der meddelt særskilt godkendelse til etablering af et grundvandskø-
leanlæg. Godkendelserne fremgår af Tabel 4. 

 

Bygning 

 

Anlæg 

 

Godkendt 

 

MBL § 

alle Miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S i 
Hillerød – revurdering af miljøgodkendel-
se 

16/08/2012 33 

- 
Grundvandskøleanlæg 09/09/2009 19 og 22 

alle Spildevandstilladelse 25/02/20051) 28 

Tabel 4: Miljøgodkendelser (hoved- og delgodkendelser) samt spildevandstilladelser for site Hillerød.  

1) Vilkår for udledning af fosfor er ændret 2952012. 

Anlægget i bygning 25 K er desuden godkendt af såvel Miljøstyrelsen som Arbejdstilsynet til 
arbejde (produktion og storskalaforskning) med Genmodificerede mikroorganismer.  

 

 Fremtidige miljøgodkendelser 5.2

Miljøgodkendelse af de planlagte ændringer og udvidelser vil ske løbende, når de konkrete pro-
jekter ønskes igangsat.  

 Relationer til risikobekendtgørelsen 5.3

I den reviderede miljøgodkendelse af site Hillerød meddelt den 16. august 2012 konkluderes, at 
sitet ikke er omfattet af reglerne i Risikobekendtgørelsen /2/. 

Der er ikke sket ændringer i oplag af risikostoffer på sitet siden da, og sitet er således fortsat ikke 
omfattet af risikobekendtgørelsen.  Det ses af Tabel 5, at oplagskvotienterne både for eksiste-
rende og fremtidig drift langtfra overskrider tærskelværdien for kolonne-2 virksomhed og er 
dermed ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

I forbindelse med etablering af de nye faciliteter, vil oplaget af en række stoffer stige til ca. det 
dobbelte, men i betragtning af de meget små oplagskoefficienter vil disse stigninger ikke medfø-
re overskridelse af tærskelværdierne. 

Oplagskvotient Eksisterende drift Fremtidig drift 2025 Tærskelværdi for 
kolonne 2-
virksomhed 

Giftighed og 
miljøfarlighed <0,1 <0,1 

1 

Antændelighed 0,1 0,2 1 

Tabel 5: Oplagskvotient og tærskelværdier jf. Risikobekendtgørelsen. Oplagskvotient er beregnet som 
den samlede sum af hvert enkelt aktuelt stof divideret med tærskelværdien for det pågældende stof. 
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6 Alternativer  

 O-alternativet 6.1

O-alternativet er det alternativ, hvor de fremtidige ændringer frem til 2025, som beskrevet i 
afsnit 3, ikke bliver etableret. Konsekvenserne vil være en begrænsning i virksomhedens mulig-
heder for vækst, indtjening, forskning og udvikling samt mistet mulighed for etablering af ca. 
1000 nye arbejdspladser. 

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at gennemføre ændringerne, kan det betyde en be-
grænsning i virksomhedens aktiviteter for så vidt angår udvikling og fremstilling af nye produk-
ter. Det er vigtigt, at nye produkter kan komme hurtigt på markedet. Dette vil produktionsmu-
lighed i pilotanlæg bidrage til, da et nyt produkt således hurtigt kan produceres i små mængder. 
De nye faciliteter giver derudover på generelt niveau øget produktionskapacitet.  

Formulering og fyldning som foregår i 25A og pakning i 24K, som ønskes udvidet med helt nye 
faciliteter, er de sidste trin i produktion af et færdigt medicinalprodukt. Hvis kapaciteten her er 
for lille, betyder det, at virksomheden ikke kan følge med efterspørgslen. Sprøjtestøbning af 
komponenter til penne som ønskes udvidet i bygning 24A er en del af Novo Nordisks pennesy-
stemer og dermed ligeledes en vigtig del af virksomhedens diabetes produkter. Alle de planlagte 
udvidelser er derfor medvirkende til at kunne levere livsnødvendig medicin.  

Virksomheden arbejder på at udvikle diabetespræparater på tabletform. En eventuel kommende 
tabletproduktion vil levere til et marked, hvor dette produkt i dag ikke findes, men efterspørges 
af de fleste diabetes patienter. Muligheden for etablering af en sådan produktion vil derfor lige-
ledes være vigtig i forhold til virksomhedens fremtidsvision.  

 Andre alternativer 6.2

Andre alternativer vil være, at Novo Nordisk etablerer de nye faciliteter et andet sted i Danmark 
eller udlandet.  

Fordelen ved at etablere de nye faciliteter i Hillerød er, at virksomheden allerede råder over 
større arealer på sitet, og der således både er plads samt at infrastrukturen i området er etable-
ret.  

Såfremt placeringen af de nye faciliteter ikke tillades i Hillerød vil en mulig alternativ placering 
for nye faciliteter være i Kalundborg. I Kalundborg har virksomheden dog begrænsede arealer, 
til rådighed, hvorfor også en placering af en eller flere af kapaciteterne kunne etableres i tilknyt-
ning til virksomhedens aktiviteter i udlandet. Dette vil for lokalområdet betyde, at det ikke dra-
ger nytte af de fremtidige arbejdspladser og nogle arbejdspladser vil desuden flytte helt ud af 
landet.   
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7 Kommentarer fra Idé-fasen 
VVM processens første høringsperiode var idé-fasen, hvor Miljøstyrelsen indkaldte idéer og 
forslag til hvad, der skal indgå i VVM-redegørelsen. Idéfasen løb fra den 5. april til den 3. maj 
2012.  

I idé-fasen kom der ét høringsvar fra Danmark Naturfredningsforening Hillerød. Foreningen 
foreslog at følgende to elementer skulle indgå i VVM-arbejdet: 

1. Ved en evt. omlægning af regnvandsafledningen tænkes mulighederne for at udvide og 
udvikle de vådområder, hvortil regnvandet afledes, ind.  

2. En forøgelse af energiforbruget modsvares af en tilsvarende øget produktion af forure-
ningsfri energi på virksomheden.  

 

Nedenfor redegøres for hvordan punkterne har indgået i VVM-arbejdet og nærværende redegø-
relse. 

 

Ad 1: 

Regnvandsafledningen fra siten sker i dag til søen ved Favrholm. Den øgede regnvandsmængde 
som følge af de planlagte udvidelser vil ligeledes blive ledt til søen ved Favrholm, hvormed virk-
somheden bidrager til en fortsat udvikling af vådområdet. Forhold omkring regnvand er yderli-
gere beskrevet i afsnit 9.5 og 9.10.1.  

 

Ad 2: 

Novo Nordisk arbejder med klimaet på et strategisk niveau, dvs. at muligheder og mål for re-
duktion af virksomhedens klimapåvirkning vurderes og fastsættes ud fra, hvor det for klimaet 
samlet set giver mest værdi.  

Siden Novo Nordisk i 2005 satte mål for at reducere CO2-udledningen, har især følgende ind-
satsområder haft høj prioritet: 

 energi effektiviseringer 
 vedvarende energi 

 

Energieffektiviseringer 

Der er siden 2005 gennemført mere end 600 energiprojekter, som tilsammen har medført en 
reduktion af det årlige energiforbrug på 20 % for hele virksomheden. Novo Nordisks energispa-
reprogram gennemføres i Danmark, herunder også i Hillerød, sammen med Dong Energy. Alle 
produktionsområder indberetter hvert år opnåede besparelser.  

 

Vedvarende energi 

I 2007 indgik Novo Nordisk aftale med Dong Energy om at købe certifikater fra Horns Rev2, 
som et alternativ til selv at etablere vindmøller.  Novo Nordisks program for vedvarende energi 
har især fokus på de områder, hvor vi er afhængige af energiforsyning baseret på kul, da kul har 
en væsentlig højere CO2-emission pr. produceret energienhed end eksempelvis naturgas. Vores 
næste prioritet er således at skifte fra kul til grøn energi i Kalundborg og Kina for herved at opnå 
de største reduktioner.  I Kalundborg arbejder Novo Nordisk sammen med Dong Energy, Novo-
zymes, Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning for en grøn energiforsyning i byen.  

I Hillerød anvendes naturgas til produktion af damp og varme. Naturgas har en langt lavere 
emissionsfaktor end kul, hvorfor dette indtil videre ikke har haft første prioritet.  

Virksomheden arbejder således med forureningsfri energi, men på globalt niveau. Se i øvrigt 
afsnit 9.4 
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8 Produktion 

 Procesbeskrivelse 8.1

Produktionen af API (Active Pharmaceutical Ingredients) består af en række forskellige proces-
ser. 

Figur 5 viser et eksempel på en typisk produktionsproces, som den finder sted på site Hillerød.  

Novo Nordisk har produktion på flere geografiske sites, hvilket også fremgår af afsnit 5. For site 
Hillerød betyder det, at f.eks. insulinprodukter, der formuleres og fyldes i bygning 25A, er blevet 
produceret i Kalundborg. Pilotaktiviteterne i Hillerød dækker forskellige af nedenstående del-
processer, men inkluderer ikke formulering og fyldning. 

  

 

 
Figur 5: Proces for produktion og pilotfremstilling af API baseret på celledyrkning, formulering og på-
fyldning af API, samling af penne samt tabletproduktion. 

 

Novo Nordisks produktion af API’er og forstadier til API’er foregår ved hjælp af genetisk modifi-
cerede mikroorganismer eller pattedyrsceller.  

I Hillerød anvendes p.t. udelukkende pattedyrsceller. Pattedyrscellerne er alle kategoriseret i 
GMO klasse 1 (den laveste klasse), hvilket betyder, at organismerne ikke indebærer nogen risici 
for natur, miljø og sundhed. Anlæg, hvor der arbejdes med genmodificerede celler, er indrettet i 
henhold til de respektive myndigheders krav om indeslutning. Både de anvendte celler og de 
eksisterende anlæg er godkendt af Arbejdstilsynet. Derudover er produktionen, hvor GMO ind-
går, også godkendt af Miljøstyrelsen.  

I det følgende beskrives hovedprocestrinnene ved den produktion, som Novo Nordisk har i Hil-
lerød i dag. Tilsvarende er gældende for de planlagte udvidelser.  

Dyrkning  

Cellerne dyrkes med henblik på at høste et stof som cellen producerer. Det pågældende stof kan 
være selve API’en eller et forstadie til det endelige API.  

Cellen producerer et 
forstadium  til det aktive 
produkt

Celledyrkning

Grovrensning

Finrensning

Forstadiet til produktet 
koncentreres og isoleres

Forstadiet omdannes til 
aktivt produkt (API) og 
urenheder fjernes

Formulering og 
påfyldning

Det rene API opløses i vand 
og blandes med 
f. eks. konserveringsmidler, 
hvorefter det fyldes på små 
emballager (hætteglas og 
lignende) Device produktion og 

samling

Sprøjtestøbning og delmontage 
af plastkomponenter til 
engangsdevices (eks. penne)

Tablet produktion

Det rene API opløses i vand 
og blandes med fyldstoffer , 
hvorefter det granuleres og 
presses til tabletter. 

Alternativ

Samling af penne

API fra andre geografiske sites
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Processen startes først op med en podning og derefter opformering af cellerne. Opformeringen 
sker ved tilførsel af celler og næringsvæske til en mindre beholder. Når den ønskede celletæthed 
er nået, overføres cellerne til en lidt større beholder og når den ønskede celletæthed igen er nået, 
overføres cellerne til sidst til selve dyrkningstanken.  Dyrkningsprocessen foregår som en konti-
nuert proces, dvs. at der løbende ”høstes” produkt samtidig med at der tilføres ny næringsvæske 
til cellerne. 

Grovrensning 

Første trin i oprensningen er høsten, hvor dyrkningsvæsken udtages fra dyrkningsstanken og 
overføres til en mellemtank. Herefter klares væsken ved centrifugering og efterfølgende filtre-
ring, hvorefter væsken er klar og fri for pattedyrsceller.  

Finrensning 

Den cellefri høst fortsætter til finrensningen. Ved rensningen isoleres det aktive stof fra væsken 
gennem en række kromatografiske søjleprocesser. Ved de kromatografiske rensninger anvendes 
saltopløsninger som eluenter. 

Slutproduktet er rent API, som nedfryses.  Dette produkt går videre til påfyldning på andre sites 
(pt. i Gentofte og på sigt Kalundborg). 

 

Formulering og påfyldning 

Langt de fleste af Novo Nordisk’ produkter er flydende præparater, der er fyldt på såkaldte hæt-
teglas eller Penfill®’s i størrelser fra 1,5 ml til 10 ml. I Hillerød modtages i dag insulin til påfyld-
ning, der er fremstillet i Kalundborg. Dette kan ændres fremadrettet, afhængig af hvad der logi-
stisk giver mening for virksomheden.  

Påfyldningen indledes med en præparation, hvor API’en opløses i meget rent vand, det såkaldte 
WFI (Water For Injektion). Opløsningen blandes med bl.a. konserveringsmidler, hvorefter 
blandingen sterilfiltreres og overføres til en tank i det sterile område. Herfra køres det færdig-
formulerede præparat til påfyldningsanlæggene.  

Fyldeudstyret består af fyldelinier, hvor hætteglas og glas til Penfill® vaskes og silikoneres i den 
ene ende af anlægget. De vaskede glas kører derefter igennem en steriltunnel og ind i det sterile 
område, hvor glassene fyldes med det aktuelle præparat og lukkes automatisk med stempel 
og/eller kapsel. Eventuelt kan produktet frysetørres til slut. 

Efter påfyldning bliver præparaterne kontrolleret for fejl.  

 

Tabletfremstilling  

Tabletfremstilling foregår typisk ved en granuleringsproces efterfulgt af tablettering, hvor tab-
letterne presses og evt. coates (overtrækkes). I granuleringsprocessen blandes det aktive stof 
med en række hjælpestoffer, hvorefter der tilsættes granuleringsvæske. Herefter tørres blandin-
gen i en fluid bed proces. Efter endt tørring findeles granulatet til ønsket partikelstørrelse. Gra-
nulatet blandes igen med hjælpestoffer, hvorefter det ledes videre til tabletmaskinen, hvor tab-
letterne presses. De pressede tabletter overføres til sidst til en tabletcoater, hvor de overtrækkes 
med en tynd film.  

 

Fremstilling af penne 

Penne til injektion af insulin og andre farmaceutiske produkter fremstilles ved sprøjtestøbning 
af forskellige små plastkomponenter, som derefter samles i en proces, der kaldes for-montage. 
Fremstillingsprocessen foregår på en række sprøjtestøbemaskiner. De støbte komponenter sam-
les efterfølgende manuelt eller på fuldautomatiske montagelinjer.  

 

Processer i nye anlæg 

Processerne i de nye anlæg, der er omfattet af nærværende VVM-redegørelse, bliver af samme 
type som de processer, der er beskrevet i det foregående.  
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Da Novo Nordisk som før nævnt arbejder på at kunne fremstille diabetesmedicin på tabletform, 
kan en mulighed være at erstatte en forøgelse af fyldekapaciteten med tabletproduktion svaren-
de til ovenstående beskrivelse.  

 Hjælpeanlæg og laboratorier 8.2

Til processerne anvendes en række forskellige forsyninger, herunder renset vand, damp, tryk-
luft, køling, nitrogen, carbondioxid, ilt mv. Disse forsyningsanlæg er typisk installeret lokalt på 
de enkelte lokaliteter. Forsyninger vil være tilsvarende for de fremtidige nye faciliteter. Virk-
somheden overvejer dog også muligheden for på sigt at indføre helt eller delvist centrale forsy-
ninger.  Derudover er der decentrale neutraliseringsanlæg til behandling af spildevand, ved de 
bygninger, hvor det er relevant. 

Vandbehandling 

Farmaceutisk produktion kræver vand med en meget høj renhedsgrad. Renhedsgraden varierer 
efter hvilke procestrin, der er tale om. I bygning 25K (finrensning) og bygning 25A anvendes 
vand af den højeste renhedsgrad kaldet Water for Injection (WFI). WFI er betegnelsen for vand, 
der er så rent, at det kan injiceres i kroppen. I pilotanlæggene anvendes vand af en lidt lavere 
renhedsgrad kaldet Purified Water. 

Purified Water fremstilles ved bl.a. blødgøring, ionbytning og membranfiltrering af drikkevand. 
WFI fremstilles ved destillering af Purified Water.  

De anvendte vandkvaliteter vil være tilsvarende i de fremtidige nye faciliteter. 

Dampproduktion 

Der anvendes to forskellige damptyper: rådamp og rendamp. Rådamp anvendes som proces-
varme og produceres i naturgasdrevne kedelanlæg placeret decentralt ved de enkelte fabrikker. 
Rendamp produceres i bygning 25k og 25A, hvor det anvendes til sterilisering af procesudstyr. 
Rendamp produceres i rendampsgeneratorer ved fordampning af Purified Water, hvor rådamp 
er varmekilde.  

Trykluft 

Der bruges trykluft til instrumentluft og procesluft. Trykluft produceres af elektrisk drevne tryk-
luftkompressorer. 

Køling 

Der er behov for køling både til processer og til rumkøling. Køling foregår via lokale elektriske 
kølekompressorer placeret ved de forskellige faciliteter. Derudover er der etableret åbne våde 
køletårne ved bygning 25A og 25K og ammoniak køleanlæg ved 24K. Der anvendes ikke kølean-
læg, der anvender HCFC kølemidler (R22). 

I tilknytning til siten er der i 2010 etableret et grundvandskøleanlæg i det grønne område syd for 
produktionssitet (Favrholm). Grundvandskøleanlægget er etableret efter godkendelse fra Hille-
rød Kommune og leverer proceskøling til 24A hele året og rumkøling i sommerhalvåret. Over-
skudsvarmen fra køleprocessen kan desuden anvendes til rumopvarmning af bygning 24A ved 
hjælp af varmepumper, der anvender ammoniak. Grundvandskøleanlægget forventes at have 
kapacitet nok til den planlagte produktionsudvidelse i 24A.  

Gasser 

Nitrogen, CO2, ilt mv. bruges både direkte i processerne og til transport af medie mv. Nitrogen 
købes i flydende form, hvorfra det distribueres ud til processen.  

Neutraliserings- og killanlæg 

Der er decentrale neutraliseringsanlæg ved bygning 25A og 25K. På den måde sikres, at spilde-
vandsstrømme med for høj eller lav pH neutraliseres før sammenblanding med øvrigt spilde-
vand og udledning til offentlig kloak. I 25K er der desuden etableret killanlæg til varmebehand-
ling af GMO-holdigt spildevand. 
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Laboratorier 

Der er placeret drifts- og forskningslaboratorier forskellige steder på sitet. Driftslaboratorierne 
er typisk placeret i de samme bygninger, hvor produktionen foregår. Forskningslaboratorierne 
er placeret i bygning 25K, 24K og i 20-rækken. I forskningslaboratoriet i 25K arbejdes med en 
række forskellige celler, herunder genmodificerede gær- og pattedyrsceller samt humane stam-
celler. Laboratorier, hvor der arbejdes med GMO, er godkendt iht. arbejdstilsynets regler.  

 

Hjælpeanlæg i nye faciliteter 

Hjælpeanlæg tilhørende de kommende nye faciliteter, der er omfattet af nærværende VVM-
redegørelse, bliver af samme type som beskrevet i det foregående.  

 

 Bedst anvendelige teknik (BAT) 8.3

Ved miljøgodkendelse af nyanlæg samt revurdering af eksisterende anlægs miljøgodkendelser, 
er det et krav, at BAT gennemgås systematisk. Virksomheden skal redegøre for, i hvor høj grad 
anlæggene lever op til BAT. I forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele site 
Hillerød, har en sådan systematisk gennemgang fundet sted.   

IPPC udarbejder reference dokumenter for BAT (BREF noter). Det europæiske IPPC bureau 
(Integrated Pollution Prevention and Control) hører under EU kommissionen og skal være kata-
lysator for udveksling af information mellem medlemslandene og industrien vedrørende BAT. 
BREF noterne udarbejdes for en række forskellige industrier og industrielle processer, hvor de 
beskriver den bedst anvendelige teknik i forhold til minimering af miljøpåvirkninger. 

I henhold til det nye IE-direktiv, der er implementeret i dansk lovgivning via bl.a. den nye god-
kendelsesbekendtgørelse /4/, er de emissionsgrænser (til luft, vand mv.), som fremgår af BREF 
noternes konklusioner, bindende og skal være implementeret inden 4 år efter vedtagelse af den 
enkelte BREF note. Dette gælder dog først, når de enkelte BREF noter er godkendt i en ny versi-
on.  

Der findes ikke en specifik BREF note for farmaceutisk produktion, men der er en række BREF 
noter som er relevante for en række delprocesser og hjælpeanlæg mv.:  

 Fremstilling af organiske finkemikalier 

 Spildevands-og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri  

 Emissioner fra oplagring 

 Energieffektivitet 

 Industrielle kølesystemer 

 Generelle overvågningsprincipper 

Disse er som sagt gennemgået i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen. For kom-
mende revurderinger og inden etablering af de planlagte nye faciliteter, vil der være krav om 
dokumentation for, at de nye anlæg lever op til de anførte teknologier, der defineres som BAT. 
Da projekteringen af de nye faciliteter ikke er påbegyndt, er en detaljeret gennemgang af BREF 
noterne derfor ikke relevant på nuværende tidspunkt. Der er ligeledes ikke godkendt nye BREF 
noter/ BAT konklusioner siden udstedelse af den nye revurderede godkendelse. 

Novo Nordisk har en række procedurer og instruktioner, som sikrer miljøbevidst projektering af 
ændringer, ombygninger og nyetableringer. Som et led i godkendelse af en ny ændring stiller 
virksomheden krav om, at der skal være gennemført en screening for væsentlige miljø- og ar-
bejdsmiljømæssige påvirkninger, herunder også specifikt energi. Såfremt der er væsentlige på-
virkninger, skal der foretages en nærmere miljøvurdering af designet med henblik på at define-
re, hvilke tiltag der skal til for at mindske påvirkningen. Virksomheden har som et led heri krav 
om, at alle miljø- og energibesparende tiltag, som har en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år, 
skal implementeres. Virksomheden har desuden udarbejdet en række vejledninger for energirig-
tigt design af blandt andet ventilationssystemer og forsyningsanlæg.  
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Vurdering 

I forbindelse med revurdering af eksisterende miljøgodkendelse og ved miljøgodkendelse af ny-
anlæg redegøres for, i hvilket omfang virksomheden lever op til BAT. Ved projektering af nye 
anlæg og ændringer har virksomheden en række procedurer for miljø- og energirigtig projekte-
ring, som sikrer, at der bliver indarbejdet relevante tiltag for mindskning af miljøpåvirkninger-
ne. Det vurderes på den baggrund, at Novo Nordisk lever op til retningslinjerne for bedst an-
vendelige teknologi. 

 

 Råvareforbrug 8.4

Tabel 6 viser det forventede forbrug af de væsentligste råvarer hos Novo Nordisk i Hillerød.  

Råvarer Godkendt årsfor-
brug 2011 

Forventet års-
forbrug 20252) 

Enhed Tons/år Tons/år 

Plastgranulat 4.700 7.000 

Sukker, stivelsesprodukter, proteinkilder, 
vitaminer, lipider m.m.  

135 408 

Uorganiske syrer, salte og baser 370 945 

Organiske syrer, salte m.v. 80 224 

Alkoholer fortrinsvis ethanol 15 42 

Rengøringsmidler og additiver til køle-
vand 

11 46 

Søjlematerialer 4 10 

Andet (Uorganiske gasser, serigrafifarve, 
fortynder og lim)1) 

36 88 

Tabel 6: Eksisterende og fremtidigt råvareforbrug. 
1) Hovedparten udgøres af de uorganiske gasser 
2)Inkluderer ansøgning om forøgelser fremsendt i 2013 

 

Plastgranulat anvendes til sprøjtestøbning af dele til Novo Nordisks pennesystemer (24A og i 
mindre grad 24 K).  

Sukker, stivelsesprodukter m.v. anvendes som næringssubstrat ved dyrkning med pattedyrscel-
ler samt som fyldstoffer i tabletter. 

Uorganiske syrer, baser og salte samt organiske syrer og salte anvendes til pH-justering og i 
oprensningsprocesser. Ethanol anvendes hovedsageligt som desinfektionsmiddel til afspritning 
af materialer mv., men indgår også i oprensningsprocessen, hvor det hovedsageligt anvendes til 
konservering af søjlematerialer.  

Additiver til kølevand anvendes for at forhindre korrosion og algevækst i køletårne.  

I de skitserede nye faciliteter vil der blive anvendt samme type råvarer, som i de eksisterende 
anlæg samt enkelte nye råvarer. Introduktion af nye råvarer vil f.eks. omfatte fyldstoffer i en 
eventuel tabletproduktion. Sammensætningen af råvarer forventes ikke ændret væsentligt, og 
nye råvarer vil falde ind under samme kategorier som anført i Tabel 6. 

Der anvendes ikke råvarer, der er placeret på listen over B-værdier i hovedgruppe 1 /5/, og Novo 
Nordisk forventer ikke at anvende sådanne råvarer fremover. Til hovedgruppe 1 henføres kemi-
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ske stoffer, om hvilke det i dag vides, at de er særligt farlige for sundheden eller særligt skadelige 
for miljøet. Dog undtages aktive lægemidler, der som udgangspunkt betragtes som hovedgruppe 
1-stoffer 

Ved introduktion af nye råvarer vurderes hvorvidt den pågældende råvare kan være problema-
tisk i forhold til menneskers sundhed og det eksterne miljø. Såfremt dette er tilfældet, skal stof-
fets anvendelse anmeldes til Miljøstyrelsen med beskrivelse af bl.a. emissionsbegrænsende for-
anstaltninger, hvor dette er relevant.  

Novo Nordisk tilstræber at klassificere nye organiske råvarer, der skal udledes med spildevand, som 
A, B eller C-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning /6/, inden stofferne tages i brug. Klassifi-
ceringen foretages på baggrund af data, der er offentligt tilgængelige og valide.  Hvor der mangler 
data, anvendes beregningsprogrammer som f.eks. det offentligt tilgængelige EPI-suite/BioWin, 
som stilles til rådighed af EPA, til en foreløbig vurdering af de organiske stoffers bionedbrydelighed. 
Klassificeringen bruges til vurdering af, om stofferne kan udledes med spildevandet, eller der er 
behov for at samle dem op.   

Novo Nordisk skal iht. vilkår i miljøgodkendelsen løbende arbejde med at substituere, udfase og 
reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på listen over uønskede stoffer og effektlisten.   
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9 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 
Virksomhedens eksisterende og fremtidige miljøpåvirkninger beskrives i de følgende afsnit.  I 
Tabel 7 er miljøpåvirkningerne listet kvalitativt for at give et samlet overblik over eksisterende 
og ændrede påvirkninger. Det ses, at der kun er ganske få ændringer ved udbygning med nye 
faciliteter og ingen ændrede påvirkninger af at køre kommerciel produktion i de eksisterende 
pilotanlæg. 

Bygning Eksisterende drift (1) Fremtidig drift 2025 

 Aktivitet Væsentligste  
miljøpåvirkning 

Aktivitet Ændrede miljøpå-
virkning 

24A Sprøjtestøbning og del-

montage af plastkompo-

nenter til engangspenne  

  NOx/CO, afgasning 

fra sprøjtestøbning 

 Trafik, støj 

 Energi 

Udvidelse af kapacitet  

 

Samme type af påvirk-

ninger, men forøgelse. 

Udvidelse svarende til 

50 % af eksisterende 

produktion  

24K Samling, pakning og 

forsendelse af plastpenne 

Forsøgsfremstilling af nye 

devices  

 NOx/CO 

 Trafik, støj 

 Energi 

 

Ingen ændringer Ingen ændringer 

25A Formulering og påfyld-

ning af farmaceutiske 

færdigvarer. 

Samling af engangspenne  

 Støv, NOx/CO 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Ingen ændringer Ingen ændringer 

25K Kommerciel produktion 

af API – celledyrkning, 

grov- og finrensning.  

Pilotaktiviteter  

 Støv, NOx/CO  

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Både kommerciel pro-

duktion og pilotaktivite-

ter 

Ingen ændringer 

Ny 24K 
vest 

Ingen Ingen Produktion af plastkom-

ponenter til penne samt 

samling og pakning. 

  NOx/CO, afgasning 

fra sprøjtestøbning 

 Trafik, støj 

 Energi 

Svarende til kopi af 24A 

Ny 25A 
vest 

Ingen Ingen Ny facilitet til formule-

ring og fyldning, alterna-

tivt til tabletproduktion 

 Støv 

 Trafik, støj 

 Energi 

Vand, Spildevand 

Svarende til kopi af 25 A 

Ny 25K 
vest 

Ingen Ingen Kommerciel produktion 

af API – celledyrkning, 

grov- og finrensning.  

Pilotaktiviteter  

 Støv, NOx/CO  

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Svarende til kopi af 25 K 

Tabel 7: Novo Nordisk eksisterende og fremtidige produktions- og pilotaktiviteter og disses miljøpåvirk-
ninger.  
(1) Inkl. igangværende udvidelser 

 Luftforurening 9.1

Novo Nordisk’ eksisterende og fremtidige aktiviteter kan give anledning til emission af NOx og 
støv. Virksomhedens luftemission reguleres efter miljøgodkendelsen for site Hillerød.  

”Miljøstyrelsen vurderer, at fabrikkens indretning og drift samt aktiviteternes ka-
rakter gør, at luftemissionen fra produktionen generelt er så lav, at vilkår om af-
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kasthøjder, emissionsgrænse, maksimal luftmængde eller overholdelse af B-
værdier ikke er nødvendige for at sikre en god luftkvalitet i omgivelserne. Derfor 
er der i revurderingen kun stillet vilkår om emissionen fra energianlæggene.”  

På baggrund af dette og fordi de nye faciliteter, der planlægges etableret på site Hillerød, er af 
samme art som de allerede eksisterende, vil denne VVM-redegørelse fokusere på NOx fra eksi-
sterende og nye energianlæg. CO-emissionen fra kedelanlæggene medtages ikke i nærværende 
vurdering, da det ved flere målinger er dokumenteret, at emissionen af CO fra virksomhedens 
kedelanlæg udgør mindre end 5 % af grænseværdien.  

Der er dog kort gennemgået foranstaltninger i forhold til at undgå støvemission samt en kort 
vurdering af emission af VOC samt emission fra plaststøbning. 

9.1.1 NOx og CO fra fyringsanlæg 

Tabel 8 er en oversigt over virksomhedens eksisterende og fremtidige kedelanlæg, med angivel-
se af den gældende emissionsgrænseværdi for NOx for de pågældende anlæg. 

Facilitet Eksisterende drift 

Anlæg2)/kilde 

Fremtidig drift 

Anlæg/kilde 

Grænseværdi  

20H 2 små Ingen ændring 125 mg/m3 

24A 3 små3) 4 små (+ 50 %)3) 125 mg/m3 

65 mg/m3 for nyanlæg 

24K 5 små 

(2 fungerer alene 
som backup)4) 

Ingen ændring 65 mg/m3 

25A 1) 4 små 

(2 fungerer alene 
som backup) 

Ingen ændring 125 mg/m3 

25K 2 store 

(1 fungerer alene 
som backup) 

Ingen ændring 65 mg/m3 

Ny 24K vest - Kopi 24K 65 mg/m3 

Ny 25A vest - Kopi 25A 65 mg/m3 

Ny 25K vest - Ingen5)  

Tabel 8: Fyringsanlæg og emissionsgrænseværdier. 
1) 25A betjenes af anlæg beliggende i bygning 29B. 
2) Små og store anlæg er defineret i miljøgodkendelsen af 16. august 2012, hvor anlæg med en indfyret 
effekt < 5 MW betragtes som små, mens øvrige anlæg betragtes som store. 
3) En af de tre eksisterende kedler betjener kantinebygning i 24A, som ikke kopieres ved udvidelse.  
4) Kedler, som fungerer som backup, anvendes ikke i daglig drift, da de alene er installeret for at sikre 
produktion, hvis de øvrige kedler går i stykker. Disse indgår derfor ikke i OML beregningen.  
5) Eksisterende kedel i 25K (ikke backup kedlen) har reservekapacitet til levering til ny facilitet. 

 

OML-beregning for NOx-emissionen 

Der er gennemført en OML beregning for den nuværende og den fremtidige NOx-emission. De 
kilder, der indgår i beregningen, fremgår af Tabel 9. Emissionen for de enkelte kilder, som ind-
går i OML beregningen, er lagt ind med værdier svarende til emissionsgrænseværdierne.  
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Der er tidligere målt NOx emission på de eksisterende kedelanlæg. Heraf fremgår at NOx-
emission altid har ligget under grænseværdien. Anvendelse af emissionsgrænseværdien i OML 
beregningerne, må derfor betragtes som konservativt. 

OML-beregningerne viser, at den nuværende NOx-emission fra virksomhedens aktiviteter i Hil-
lerød giver anledning til et max. NOx-bidrag i omgivelserne uden for virksomhedens skel på 19,6 
µg/m3 svarende til ca. 16 % af miljøstyrelsens vejledende B-værdi på 0,125 mg/m3. 

Beregningerne viser, at den maximale immission i skel for fremtidig drift er uændret. Dette er 
dog kun gældende for dette punkt. Øvrige retninger og afstande viser en lidt højere emission for 
fremtidig drift, men det har ikke påvirket den maximale værdi i skel.. 

 

Maks. NOx-immission i skel  
Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 

19,6 16% 19,6 16% 125 

Tabel 9: NOx-immission Novo Nordisk i Hillerød. Immissionen angiver den maksimale koncentration i 
omgivelserne 1,5 meter over jordniveau. Beregningerne er udført med Miljøstyrelsens beregningspro-
gram OML-Multi version 5.40.  

 

Vurdering 

Novo Nordisks emission af NOx lever op til virksomhedens vilkår. For eksisterende og fremtidig 
drift udgør NOx- emissionen kun 16 % af B-værdien for NOx og overholder således vilkåret med 
god margin. Emissionen af CO er tidligere målt til kun at udgøre 5 % af emissionsgrænseværdi-
en, og immissionen for CO overholder således også B-værdien herfor.  

 

9.1.2 Støv 

Støv opstår i forbindelse med håndtering (afvejning og omhældning) af støvende stoffer (råvarer 
og produkt). Sådanne aktiviteter finder i dag sted i bygningerne 25A og 25K. Der vil forekomme 
tilsvarende emissioner fra de fremtidige nye faciliteter (”ny 25A vest” og ”ny 25K vest”). Det 
samme gælder en evt. tabletproduktion. 

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 samme grund er der i den nye revurderede godkendelse 
for sitet ikke fastsat vilkår for støvemission.  Tabel 10 viser støvbegrænsende tiltag for eksiste-
rende og fremtidig produktion. 

Bygning Støvbegrænsende tiltag 

 Eksisterende drift Fremtidig drift 2025 

25A  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende råvarer og støvende API 

 Ingen ændringer 

 

25K  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende råvarer og støvende API 

 Ingen ændringer 

ny 25A vest -  HEPA filtrering på alle afkast, hvor der 

håndteres støvende råvarer og støvende 

API 

ny 25K vest -  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende råvarer og støvende 

API 

Tabel 10: Støvemission og begrænsende tiltag for relevante faciliteter fra Novo Nordisk i Hillerød 
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Vurdering 

Støv fra støvende råvarer og støvende API håndteres under HEPA-filtre for eksisterende facilite-
ter, og  tilsvarende vil blive etableret for relevante nye faciliteter. Det vurderes på den baggrund, 
at virksomheden ikke påvirker miljøet væsentlig i forhold til støvemission.  

9.1.3 Opløsningsmidler (VOC) og emission fra sprøjtestøbning 

På Novo Nordisks site Hillerød anvendes opløsningsmidler, primært i form af ethanol i 25K og 
25A. Ethanol anvendes til desinfektion af overflader og i 25K derudover ligeledes til konserve-
ring af søjlemateriale. På site Hillerød anvendes mindre end 40 tons flygtige organiske forbin-
delser pr. år. Forbruget er dermed mindre end tærskelværdien på 50 tons VOC og er således 
ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen /7/. Novo Nordisk har i forbindelse med revurderingen 
ikke længere vilkår for de anvendte opløsningsmidler, da tidligere målinger har vist, at de fast-
satte grænseværdierne har været overholdt med stor margin. Det samme vurderes at blive til-
fældet for de nye faciliteter. 

Sprøjtestøbning af devices indebærer opvarmning af forskellige plasttyper, hvilket resulterer i 
afgasning af organiske opløsningsmidler. Disse fjernes fra processen og afkastes over tag af hen-
syn til arbejdsmiljøet. Det er i forbindelse med tidligere afgørelse vurderet, at emission fra sprøj-
testøbning af de anvendte plasttyper ligger væsentlig under emissionsgrænseværdierne og 
spredningsfaktoren for de enkelte stoffer /8/. Ligeledes ligger massestrømmen og emissions-
koncentrationen for summen af stofferne (inddelt efter hovedgruppe jf. luftvejledningen /9/) 
under grænseværdierne. En tilsvarende beregning er gennemført for det fremtidige plastforbrug 
(en fordobling i forhold til vurderingen foretaget i 2009). Resultatet af beregningerne viser, at 
ovenstående fortsat vil være gældende i 2025. I Tabel 11 fremgår emissionen for summen af 
stoffer inddelt i hovedgrupper og klasser for eksisterende og fremtidig drift.  

  20091) 2025   20091) 2025   

Hv.gr./
kl. Emissionskonc Emissionsgrænse Massestrøm Massestrøms-

grænse 
  mg/m3 mg/m3 mg/Nm3 g/h g/h g/h 

H1/I 0,001 0,002 0,25 0,03 0,1 0,5 
H1/II 0,07 0,11 2,5 2,06 3,4 25 
H2/I 0,06 0,02 5 1,86 0,5 100 
H2/II 0,22 0,11 100 6,47 3,2 2000 
H2/III 0,09 0,03 300 2,63 1,0 6250 

Tabel 11: Emission fra sprøjtestøbning 
1) Vurdering foretaget i 2009, men for det på daværende tidspunkt fremtidige år 2012. 

 

Vurdering 

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen, da forbruget af VOC ligger under tær-
skelværdien på 50 tons. Med baggrund i målinger er emission fra brug af opløsningsmidler vur-
deret ikke væsentlige. Ved sprøjtestøbning emitteres flygtige organiske forbindelser som følge af 
opvarmning af plastgranulat. Emission fra plaststøbning for både eksisterende og fremtidigt 
forbrug ligger langt under emissionsgrænseværdierne. På den baggrund vurderes virksomhe-
dens emission af opløsningsmidler fra site Hillerød ikke at have væsentlig miljømæssig betyd-
ning.  

 Trafik og trafikstøj 9.2

Trafik til og fra site Hillerød genereres af medarbejdere, der kører til og fra fabriksområdet i 
personbil samt tung trafik med f.eks. råvarer. Indgangsvejene til virksomheden er via Roskilde-
vej og Peder Oxe’s Alle.   

Sitet ligger lige ved Hillerødmotorvejen og en stor andel af trafikken forventes at komme ind til 
sitet herfra, dog vil der stadig være trafik til sitet via Roskildevej, primært syd fra.  
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Til vurdering af den samlede trafik er anvendt trafiktællinger for Roskildevej fra 2011 og for 
Peder Oxes Allé fra 2012/10/. 

De planlagte udvidelser svarende til ca. 1.000 nye medarbejdere vil medføre en forøgelse i for-
hold til den eksisterende trafikbelastning. I Tabel 12 angives trafikken på Roskildevej og Peder 
Oxes Allé for eksisterende og fremtidig drift, samt Novo Nordisks andel heraf. Det antages, at 
den øvrige trafik ud over det, der genereres af Novo Nordisk, er konstant. Den samlede trafik 
stiger med 7 % på Roskildevej og 8-10 % på Peder Oxes Allé for 2025.  Novo Nordisks andel af 
den samlede trafik stiger fra 5-15 % til 8-23 %, hvor den største andel vedrører den østligste og 
vestligste strækning på Peder Oxes Allé.  

Strækning 
på Figur 6 Samlet trafik Novo Nordisks andel 

2012 2025 2012 2025 
  ÅDT ÅDT     
1 8336 8883 9% 15% 
2 8336 8883 9% 15% 
3 5273 5820 15% 23% 
4 4492 4868 5% 8% 
5 5273 5820 15% 23% 

Tabel 12: Målte og estimerede trafikmængder på offentlige veje omkring Novo Nordisk site Hillerød. 

 

 

 

Figur 6: Strækninger med beregnet trafik 

 

Trafikstøj 

Hillerød Kommune har i 2010 udført kortlægning af støjen fra de mest trafikerede veje i kom-
munen /11/. Støjkortlægningen viser, at de nærmeste boliger langs Roskildevej er udsat for tra-
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fikstøj i intervallet LDEN = 66-75 dB(A) i. Ved enkelte boliger er trafikstøjen over 76 dB(A). Støjen 
langs Peder Oxes Allé er ikke kortlagt, men det fremgår af kortlægningen, at boligerne langs 
Trollesmindevænget nord for Peder Oxes Allé er udsat for støj fra Roskildevej i intervallet 
LDEN=56-70 dB(A). Trafikintensiteten på Peder Oxes Allé er ca. 2/3 af trafikken på Roskildevej. 
Med samme hastighed, døgnfordeling og køretøjsammensætning vil støjen fra Peder Oxes Allé 
være ca. 2 dB lavere end støjen fra Roskildevej. Det vurderes, at trafikstøjen ved de sydligste 
boliger langs Trollesmindevænget vil være belastet af støj fra både Roskildevej og Peder Oxes 
Allé, og at det samlede trafikstøjniveau vil være 2-3 dB højere end støjbidraget fra Roskildevej. 

Et udsnit af kommunens støjkortlægning er vist på Figur 7. 

 

 

Figur 7: Støjbelastning LDEN ved boligfacade langs de kortlagte større kommuneveje omkring Novo Nor-
disk /11/ 

De planlagte udvidelser på Novo Nordisk resulterer i stigninger i den samlede trafik på de nær-
meste veje på 7-10% (se Tabel 12). En stigning i trafikmængden på 7-10% medfører en stigning i 
trafikstøjen på 0,3-0,4 dB, og da denne ændring er mindre end 1 dB vil det ikke være hørbart.  

 

Vurdering 

De planlagte udvidelser vil medføre en forøget trafik på Roskildevej og Peder Oxes Allé, hvor 
forøgelsen er størst på Peder Oxes Allé (8-10 %). Forøgelsen på Roskildevej er på 7 %. Novo 
Nordisks andel af trafikken ligger på mellem 5-15 % for eksisterende drift og mellem 8 og 23 % 
for fremtidig drift og udgør således kun en mindre del af den samlede trafikmængde på disse 
vejstrækninger.    

Beregninger af vejtrafikstøj i de boligområder, der ligger op til de mest trafikerede strækninger 
på Peder Oxes Allé og Roskildevej viser, at støjniveauet ved fremtidig drift i 2025 kun vil forøges 
med 0,3-0,4 dB for begge området.  

Ændringer på under 1 dB er ikke hørbare og det vurderes derfor, at virksomheds eksisterende og 
fremtidige trafik kan afvikles på det eksisterende vejnet uden væsentlige gener og miljøpåvirk-
ninger.  

  

                                                             

i LDEN er en støjindikator hvor vejtrafikstøjen i aften og natperioden er vægtet højere end støjen i dagperioden 
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 Industristøj 9.3

Novo Nordisk får hvert år udarbejdet en støjkortlægning for site Hillerød. Støjbelastningen ved 
den seneste støjkortlægning i 2012 fremgår af Tabel 13. Der er beregnet en fremtidig støjbelast-
ning for 2025 svarende til 2012 tillagt de planlagte udvidelser beskrevet i afsnit 9. Beregningen 
er foretaget på det scenarie, som giver det højeste støjniveau i de nærliggende følsomme områ-
der.  Dvs. hvor de nye faciliteter ligger længst mod øst og syd. 

Beregningerne er foretaget i 11 referencepunkter. Referencepunkterne svarer til de punkter, der 
anvendes ved de årlige støjkortlægninger. De repræsenterer de forskellige naboområder, som 
har de højeste støjbelastninger. 

Tabel 13 viser støjbelastningen fra Novo Nordisk i 2012 og 2025 samt den ændring, der sker i 
støjbelastningen. Yderst til højre i tabellen er vist grænseværdierne, der gælder for de enkelte 
referencepunkter. Figur 8 og Figur 9 viser støjudbredelsen efter de forventede udvidelser i 2025 
i dag- og natperioden samt placering af referencepunkter. 

 

Referencepunkter 2012 2225 Difference Grænseværdi 

  Dag Aft. Nat Dag Aft. Nat Dag Aft. Nat Dag Aft. Nat 

R1. Trollesmindevænget 13. 
nord for virksomheden. 

35.9 32.0 34.1 38.7 33.4 34.9 2.8 1.4 0.8 45 40 35 

R2. Roskildevej 135. øst for 
virksomheden. 

34.6 30.5 33.2 37.6 31.9 33.7 3.0 1.4 0.5 45 40 35 

R3. Roskildevej 155. øst for 
virksomheden. 36.6 32.2 35.9 38.3 33.2 35.2 1.7 1.0 -0.7 45 40 35 

R4. Lille Kanikkegård. 
nordvest for virksomheden 

21.9 17.6 19.4 24.6 19.9 22.3 2.7 2.3 2.9 55 45 40 

R5. Kjeldshøj. sydvest for 
virksomheden. 

26.9 21.3 23.6 28.4 24.0 26.6 1.5 2.7 3.0 55 45 40 

R6. Kikhusbakken 8. sydøst 
for virksomheden. 39.0 32.9 33.1 39.7 34.2 34.4 0.7 1.3 1.3 45 40 35 

R7. Roskildevej 153. øst for 
virksomheden. 

36.3 32.8 35.7 37.9 33.4 34.7 1.6 0.6 -1.0 45 40 35 

R8. Roskildevej 153. øst for 
virksomheden. 

35.5 30.7 35.4 38.0 32.3 34.5 2.5 1.6 -0.9 45 40 35 

R9. Skel syd for virksomhe-
den mod naturområde. 39.7 30.0 31.4 41.3 32.2 32.5 1.6 2.2 1.1 40 40 40 

R10. Skel syd for virksom-
heden mod naturområde. 

40.3 33.7 34.4 40.6 33.5 35.4 0.3 -0.2 1.0 40 40 40 

R11. Nord for Favrholm i 
naturområde. 

38.5 35.3 35.6 39.1 36.0 36.2 0.6 0.7 0.6 40 40 40 

Tabel 13: Ekstern støj (dB(A)) fra Novo Nordisk i dag-, aften- og natperioden. 

Med de krav, der forventes at blive stillet til fremtidige støjende anlæg, vil støjbelastningen fra 
Novo Nordisks fremtidige drift ændres fra mellem -1 dB og +3 dB. Som det fremgår af Tabel 13 
er støjbelastningen i de fleste referencepunkter lavere end grænseværdierne. I R3 er støjbelast-
ningen i 2025 0,2 dB højere end grænseværdien, men dette er en forbedring i forhold til 2012, 
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hvor grænseværdien var 0,9 dB højere end grænseværdienii. Grænseværdien for naturområdet 
ved Favrholm overskrider de grænseværdier, der gælder i dag. Dette behandles nærmere neden-
for.  

 
Figur 8: Støjudbredelse i 2025 i dagperioden 

                                                             

ii Ved dokumentation af overholdelse af grænseværdier for støj, fratrækkes usikkerheden på den målte/beregnede støj-
belastning.  Ved planlægning af fremtidige forhold må usikkerheden dog ikke fratrækkes støjbelastningen.  Men hvis det 
tidligere er dokumenteret, at støjbelastningen minus usikkerheden er mindre end grænseværdien, accepteres det typisk, 
at støjbelastningen er højere end grænseværdien i en planlægningssituation, hvis støjbelastningen ikke forøges. 
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Figur 9: Støjudbredelse i 2025 i natperioden 

 

Støjgrænser i naturområdet ved Favrholm 

Af Tabel 13 og Figur 8 fremgår, at den i dag gældende grænseværdi for dagperioden på 40 dB(A) 
overskrides i den nordlige del af området.  

I forbindelse med virksomhedens revurderede godkendelse fra 16. august 2012 var der forskelli-
ge overvejelser omkring fastsættelse af støjvilkår for området ved Favrholm. Vilkåret blev ved 
revurderingen skærpet i forhold til tidligere. Området ligger i bynær bebyggelse og grænser op 
til et erhvervsområde, men samtidig blev det af Hillerød Kommune i forbindelse med Kommu-
neplantillæg nr. 22 til den daværende Kommuneplan udlagt til grønt rekreativt område /12/.  

Hillerød Kommune udtalte sig i forbindelse med revurderingsprocessen: ”..områdets bynære 
placering, sammenholdt med byudviklingsplanerne øst for området, giver ikke grundlag for at 
skærpe støjgrænserne”.  

Miljøstyrelsen fastlagde dog vilkåret på 40dB(A) i hele døgnperioden med følgende begrundelse:  

”Med hensyn til fremtidige udvidelser eller ændringer hos Novo Nordisk A/S og hvilken betyd-
ning det vil få for overholdelse af støjvilkårene, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke på forhånd 
kan indgå forhold i revurderingen, som virksomheden ikke har ansøgt om, og som der ikke, efter 
Miljøstyrelsens kendskab, er konkrete planer om. Ved fremtidige ansøgninger om miljøgodken-
delser fra Novo Nordisk A/S, vil støjvilkårene blive fastsat ud fra en konkret vurdering af ansøg-
ningen, og ikke bare overført fra revurderingen af Miljøgodkendelsen fra 2012”  
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Derudover vurderede Miljøstyrelsen vilkåret med udgangspunkt i Vejledning om Ekstern støj i 
Byomdannelsesområder /13/, hvor det blev taget i betragtning at “områdets karakter er under 
forandring til et bynært grønt område eller måske bydelspark, og ud fra en vurdering af støjpå-
virkningerne generelt i området, bl.a. fra trafikken, vil Miljøstyrelsen sætte støjgrænsen for det 
pågældende naturområde til 40 dB for alle tidsrum hele døgnet”.   

Ovenstående giver mulighed for på sigt ved etablering af de planlagte udvidelser at lempe støj-
vilkårene i forhold til i dag med hjemmel i bl.a. ovenstående vejledning, hvor det fremgår at: 
”Bydelsparker, grønne områder og lignende kan efter omstændighederne være støjfølsomme 
rekreative områder, og det vil så være rimeligt at fastsætte støjgrænser på mellem 40 og 50 dB” 
/14/. 

Af Tabel 13 fremgår, at der vil være tale om behov for en lempelse alene for dagperioden og på 
under 2 dB. Vurdering af den kumulative støj i området (afsnit 12.2) viser i øvrigt, at støj fra 
Roskildevej er dominerende i området.  

 

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

Der har ikke været konstateret problemer med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer fra 
Novo Nordisk. Dette kan skyldes, at der ikke er nogen aktiviteter på virksomheden, der kan bi-
drage med kraftige vibrationer eller lavfrekvent støj, som har betydning for støjen i naboområ-
derne. De planlagte udvidelser er alle af samme type som de eksisterende, og da de samtidig 
placeres i stor afstand fra boligområderne, vurderes det, at de ikke vil give anledning til gener i 
form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.  

 

Vurdering 

Støjberegninger baseret på virksomhedens støjkortlægninger viser, at støj fra Novo Nordisks 
site Hillerød ikke vil overskride gældende støjvilkår pånær for dagsperioden i området ved 
Favrholm i 2025 (overskridelse < 2dB(A)). Miljøstyrelsen har tidligere vurderet, at støjgrænser i 
dette område skal fastsættes ud fra miljøansøgninger om konkrete projekter og ikke blot overfø-
res fra revurderingen af Miljøgodkendelsen fra 2012. Med hjemmel i Vejledning om Ekstern støj 
i Byomdannelsesområder /13/ vurderes det, at støjgrænserne i forbindelse med de konkrete 
projekter kan lempes. 

Der er ikke konstateret problemer med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer fra eksisteren-
de drift, og fremtidig drift forventes derfor heller ikke at give anledning til problemer hermed.  

På baggrund af ovenstående vurderes både eksisterende og fremtidig drift ikke at påvirke miljø-
et væsentlig mht. støj, lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.  

 

 Energi  9.4

I området anvendes elektricitet og naturgas. Gassen anvendes til fremstilling af varme og damp. 
Energiforbrug og CO2 emission for eksisterende og fremtidig drift fremgår af Tabel 14. Det ses, 
at energiforbruget stiger med knap 60 % og CO2 emissionen tilsvarende. Fordelingen af energi-
forbrug mellem elektricitet og gas forventes for fremtidig drift at blive tilsvarende eksisterende 
drift.  

Energi Enhed Eksisterende 
drift 

Fremtidig 
drift 2025 

Elektricitet % 47 ≈47 

Naturgas % 53 ≈53 

Total GJ/år 175.000 392.000 

CO2 emission tons/år 5.300 12.000 

Tabel 14: Årligt energiforbrug og CO2 emission for Novo Nordisk Site Hillerød.  
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Novo Nordisk lægger stor vægt på at effektivisere energiforbruget i såvel eksisterende som nye 
produktioner. Virksomheden har siden 2006 været medlem af WWFs Climate Savers program, 
og har underskrevet FN Global Compact initative – Caring for Climate. Som Climate Saver for-
pligter man sig til at reducere energiforbrug og CO2. Novo Nordisk har i den forbindelse forplig-
tet sig til at reducere CO2 emissionen for den globale produktion med 10% fra 2004 til 2014 
samtidig med en vækst i forretningen på 10 % om året. Dette betyder i praksis at Novo Nordisk 
skulle reducere den absolutte CO2 emission med 65 % i forhold til en forventet udledning i 2014, 
i et ”business as usual” scenarie.  Dette ambitiøse mål kan kun nås ved målrettet indsats på pro-
cesoptimering, energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi. Siden 2010 har Novo 
Nordisk elforbrug i Danmark været at betragte som CO2 neutralt, idet virksomheden køber 
RECs (Renewable Energy Certificates fra Horns Rev 2, en vindmøllepark opført i 2009 af Dong 
Energy). 

I Hillerød er der desuden i 2010 etableret et grundvandskøleanlæg, for derved at investere i grøn 
CO2 neutral energi.  

Ved projektering af ændringer og etablering af nye anlæg har virksomheden et system for sik-
ring af, at det bliver energirigtigt design, som nærmere beskrevet i afsnit 8.3. 

Se i øvrigt afsnit 7. 

 Vand og spildevand 9.5

Vandplaner 

I 2000 trådte EU’s vandrammedirektiv /15/ i kraft. Direktivet har som sit overordnede mål, at 
alt vand skal have god tilstand i 2015. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er 
sket med miljømålsloven /16/.  

I december 2011 blev der vedtaget 23 vandplaner for hele Danmark som lovmæssigt implemen-
terer EU’s vand-rammedirektiv. Disse er dog siden blevet kendt ugyldige. Derfor gælder disse nu 
kun som udkast ligesom Hillerød Kommunes vandhandleplaner. Det betyder, at retsstillingen er 
den samme som før vedtagelse af vandplanerne, og dermed at målene for vandforekomster i de 
tidligere amtsregionplaner pt. er gældende. Vandplanerne er dog sendt i fornyet offentlig høring 
i perioden den 21. juni 2013 til den 23. december 2013. 

Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet 

Regionplanens mål for grundvand er bl.a. at vandforsyningen skal være baseret på indvinding af 
vand, der kun nødvendiggør en simpel vandbehandling, at indvindingsområder skal beskyttes, 
og at tilstanden skal være god inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Derudover 
er der et langsigtet mål om bæredygtig grundvandsindvinding, hvilket vil sige at grundvands-
spejlet skal fastholdes på et niveau, så de fastsatte målsætninger og kvalitetskrav overholdes, og 
at indvindingen ikke medfører en ændring af den grundvandskemiske sammensætning ud over 
det acceptable.  

Der er ingen målsætning for vådområdet ved Favrholm i regionplanen, og virksomhedens eksi-
sterende og fremtidige drift vurderes således ikke at være i modstrid med regionplanens ret-
ningslinjer for søer. I forhold til regionplanens retningslinjer for grundvand vurderes virksom-
hedens eksisterende og fremtidige drift ligeledes at være i overensstemmelse med målsætnin-
gerne jf. nedenstående afsnit om drikkevand.  

Vandplaner og kommunale vandhandleplaner i udkast 

Novo Nordisks site Hillerød er beliggende i et område dækket af Forslag til Vandplan 2010-15 
Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord /17/. Vandplanen skal sikre, at søer, vandløb, 
grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden 
udgangen af 2015. Miljømålet for grundvandsforekomsten er som hovedregel ”god tilstand” 
både for den kvantitative og kvalitative tilstand. God kvantitativ tilstand er, når vandindvindin-
gen fra grundvandsforekomsterne ikke overstiger 35 % af grundvandsdannelsen, og at vandind-
vindingen ikke påfører den omgivende natur skade eller påvirker vandføringen i nærliggende 
vandløb. God kvalitativ tilstand er den kemiske tilstand, herunder at ressourcen ikke er påvirket 
af miljøfremmede stoffer o. lign.  

Med baggrund i den nationale vandplan har Hillerød Kommune udarbejdet udkast til Vand-
handleplan 2010 - 2015./18/, der beskriver de handlinger, der skal gennemføres i henhold til 
den nationale vandplan. I Hillerød udvindes grundvand fra kalk- og sandforekomster. Den 
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kvantitative tilstand vurderes ringe for kalkforekomster (der udvindes mere end 35 % af grund-
vandsforekomsten). Der er dog ikke vist påvirkning af vandløb som følge heraf. Forekomsten er 
vurderet god for sandforekomster. Den kvalitative tilstand er generelt god.  

Der er ikke meddelt målbare indsatser for grundvand i første planperiode, men det er nævnt, at 
der bør ske en indsats i forhold til overudnyttelsen.  

 

Drikkevand 

Vand er en væsentlig råvare i produktionen, idet alle processer med opformering og oprensning 
foregår i vandigt miljø, ligesom der anvendes vand til sterilisation, rengøring og køling. 

Der anvendes vand af drikkevandskvalitet fra den kommunale vandforsyning. Til dele af pro-
duktionen fremstilles renset vand, hvor renhedskravet er særligt stort jf. afsnit 8.2.   

Vandforbruget for eksisterende og fremtidig drift fremgår af Tabel 15. Det ses, at vandforbruget 
forventes at øges med ca. 150 %. Den største del af stigningen kan henføres til den fremtidige 
kopi af celledyrkningsfabrikken, bygning 25 K. 

 

Vandforbrug Enhed Eksisterende 
drift 

Fremtidig 
drift 2025 

Drikkevand m3/år 84.500 210.000 

Tabel 15: Årligt vandforbrug for Novo Nordisk Site Hillerød. 

I henhold til Hillerød Forsyning forventes der uden problemer at kunne leveres drikkevands-
mængder svarende til de listede vandforbrug for eksisterende og fremtidig drift (Tabel 15). Der 
er reservekapacitet på Frederiksgade Vandværk og desuden er der mulighed for at supplere med 
køb af vand fra Slangerupværket iht. den aftale, som netop er indgået mellem Hillerød Forsy-
ning og HOFO. Ledningen mellem Hillerød og Slangerup ventes at være i drift i løbet af 2014. 

Som udgangspunkt vurderes ledningsnettet omkring virksomheden også at være af en dimensi-
on, der kan klare de øgede mængder. Det kan dog ikke afvises, at der kan være behov for juste-
ringer i tilfælde af særlige spidsbelastninger.  

 

Regnvand 

Tagvand og overfladevand fra de befæstede arealer ledes via regnvandssystemet til to forsinkel-
sesbassiner på området, ét nord for Peder Oxes allé og søen ved Favrholm. Regnvand fra det 
nordlige bassin pumpes efterfølgende til søen ved Favrholm, hvorfra det ledes videre via Havel-
se Å. Umiddelbart før vandet løber ind i forsinkelsesbassinerne passerer det sandfang og olieud-
skiller.   

Der bliver ikke opbevaret kemikalier og råvarer udendørs, bortset fra plastgranulat, der opbeva-
res i store siloer ved bygning 24A. Efter tilladelse fra Miljøstyrelsen opbevares en særlig spilde-
vandsfraktion i en tankbil udenfor ved bygning 25K. Denne spildevandsfraktion opsamles sær-
skilt, da den indeholder et uønsket stof. Ved bygning 25K planlægges pt. et mindre udendørs 
syre/baseoplag. Dette oplag bliver etableret med overdækning samt bassin for tilbageholdelse af 
volumenet af den største tank iht. virksomhedens vilkår for udendørs oplag. 

Udendørs af- og pålæsning af råvarer samt omlastning af ovennævnte spildfraktion foregår på 
befæstet areal med afløb til regnvandskloak. Sikring mod spild til regnvandskloakken sker enten 
ved brug af måtter, der lægges over regnvandskloakker, eller ved afspærring via spjæld i selve 
kloaksystemet. Dette er i overensstemmelse med vilkår i miljøgodkendelsen.   

Mængden af bortledt regnvand vil blive øget med ca. 50 % ved etablering af de nye faciliteter, da 
områderne, hvor disse faciliteter skal placeres i dag er ubefæstet.  Ændringer i regnvandsmæng-
der fremgår af Tabel 16. Regnvandssystemet til bortledning af overfladevand er forberedt for 
kommende udvidelser, således at den forøgede regnvandsmængde ligeledes vil blive tilledt søen 
ved Favrholm. 

Bortledt regnvand Enhed Eksisterende drift Fremtidig drift 
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2025 

Regnvandsmængde m3/år 160.000 240.000 

Tabel 16: Årlig mængde af overfladevand og tagvand fra sitet baseret på en gennemsnitlig årsregn-
mængde på 0,75 m/år. 

Ved Favrholm bruges det bortledte regnvand til at skabe en naturmæssig og rekreativ værdi, og 
virksomheden har generelt set fokus på at udnytte regnvand positivt via rekreative løsninger. 
Der arbejdes på nuværende tidspunkt med det fremtidige landskab på sitet, hvor mindre lokale 
regnvandsreservoirs indgår som en positiv udnyttelse af regnvand. 

 

Øvrigt spildevand 

Øvrigt spildevand består dels af sanitært spildevand dels af processpildevand fra Novo Nordisks 
aktiviteter. 

Processpildevand fra Novo Nordisk stammer fra produktion, rengøring af udstyr, køleanlæg og 
laboratorier. Spildevandet indeholder organiske stoffer og næringssalte i form af kvælstof og 
fosfor. De organiske stoffer består hovedsageligt af rester af næringssubstrat fra dyrkningspro-
cessen. De organiske stoffer er relativt let nedbrydelige. Kvælstof og fosfor stammer primært fra 
næringssalte i dyrkningsvæsker, fra fosfatholdige rengøringskemikalier og fra salpetersyre, der 
anvendes til rengøring og pH-justering af spildevand. 

En enkelt spildstrøm, der indeholder et uønsket stof, opsamles separat og sendes til destruktion 
hos NORD. 

Processpildevand fra Novo Nordisks aktiviteter afledes til det offentlige kloaksystem via to ud-
løb, ét ved Peder Oxes allé, og et ved Mælkevejen. Hvis nødvendigt pH-justeres spildevandet, 
inden det udledes til offentlig kloak. I dag er der installeret neutraliseringsanlæg i 25A og 25K. 
Spildevand fra anlæg, hvor der håndteres GMO bliver desuden behandlet med varme eller ke-
mikalier for at inaktivere mikroorganismerne før udledning til offentlig kloak. Dette gælder i dag 
for bygning 25K. Nye faciliteter vil blive etableret med tilsvarende spildevandsbehandlingsan-
læg.  

Spildevandsmængder og spildevandssammensætning fremgår af Tabel 17. Det ses, at spilde-
vandsmængden forventes at blive øget med ca. 160 %. Den største del af stigningen kan henføres 
til den fremtidige facilitet ”ny 25K vest”. Forøgelsen i kvælstofudledning skyldes øget anvendelse 
af vækstmedier. Spildevandsmængden overstiger den gældende spildevandstilladelse, og der vil 
således være behov for indhentning af en ny revurderet spildevandstilladelse. 

 

 Enhed Eksist.  2025 Gældende spildevands-
tilladelse 

Spildevandsmængde m3/år 77.600 200.000 180.000 

COD Tons/år 53 140 - 

Kvælstof Tons/år 4,6 34 16,5 

Fosfor Tons/år 1,1 3 1,5 

Tabel 17: Spildevandsmængder og sammensætning for Novo Nordisk Site Hillerød for eksisterende og 
fremtidig drift, sammenlignet med gældende spildevandstilladelse.   
 

Hillerød Forsyning er kontaktet mht. den forventede stigning i spildevandsmængder og de oply-
ser, at Hillerød Centralrenseanlægs kapacitet kan rumme den forventede stigning. Dog skal bl.a. 
spidsbelastninger vurderes i forbindelse med de konkrete projekter f.eks. i relation til revurde-
ring af den gældende tilladelse. Hillerød Kommune har i øvrigt planer om etablering af et helt 
nyt renseanlæg for kunne imødegå den forventede byudvikling i relation til boliger, erhverv og 
nyt supersygehus. Kapaciteten for det nye renseanlæg er ikke fastsat endnu, men der forventes 
en kapacitetsforøgelse på ca. 50-60 % ift. det nuværende Hillerød Centralrenseanlæg. 
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Vurdering 

En ændring fra pilotaktivitet til kommerciel produktion medfører ingen ændringer til vandfor-
brug eller spildevand. De fremtidige nye faciliteter vil medføre et øget vandforbrug samt øgede 
spildevands- og regnvandsmængder.  

Der forventes ikke problemer med levering af hverken det eksisterende og fremtidige vandbe-
hov. Den eksisterende og fremtidige drift vurderes at sikre mod udledning af eventuelt spild til 
vådområdet ved Favrholm. Processpildevand sendes til Hillerød Kommunes Centralrenseanlæg, 
og den fremtidige udledning vurderes at kunne være inden for renseanlæggets kapacitet. Der vil 
dog være behov for en revision af virksomhedens spildevandstilladelse.  

Uønskede stoffer (eksisterende), hvor der ikke er givet tilladelse til udledning med spildevandet, 
samles op og bortskaffes i henhold til gældende regler.  

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med 
Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet og ligeledes i overensstemmelse med forslag til den 
statslige vandplan samt udkast til den kommunale vandhandleplan. 

Novo Nordisk’ eksisterende aktiviteter samt kommende udvidelser/ændringer vurderes på den 
baggrund ikke at give væsentlige miljømæssige påvirkninger som følge af vandforbrug, regn-
vandsmængder eller spildevandsudledning.  

 

 Affald 9.6

Aktiviteterne i Hillerød medfører forskellige affaldsfraktioner. De omtrentlige mængder fast 
affald fremgår af Tabel 18. Affaldsmængderne vil stige i takt med, at der etableres nye faciliteter. 
Der kan blive tale om en forøgelse af mængden af affald med ca. 100 %. Forøgelsen i mængden 
af farligt affald bliver dog beskeden. Genanvendelsesprocenten for ikke-farligt affald er på ca. 40 
for både eksisterende og fremtidig drift. 

Affaldstype Eksisterende 
drift 

Fremtidig drift 2025 

Farligt affald 260 275 

Øvrigt affald 2055 4225 

Heraf affald til forbrænding 350 625 

Affald til genanvendelse 890 1550 

Affald til specialbehandling 815 2050 

Tabel 18: Årlige affaldsmængder for Novo Nordisk site Hillerød (tons).  

 

Langt den største mængde farligt affald består af kemikalieaffald fra laboratorier. Dertil kommer 
mindre mængder kasseret produkt. Den relativt lille stigning i mængden af farligt affald frem til 
2025 skyldes, at den største mængde ikke er produktionsrelateret. Genanvendeligt affald består 
hovedsageligt af plast, papir og træ og for de fremtidige udvidelser forventes genanvendelsesan-
delen at være tilsvarende i dag. Ikke farligt affald til specialbehandling udgøres af en spilde-
vandsfraktion, der indeholder et uønsket stof. 

 

Håndtering og Opbevaring 

Generelt set vil affald fra de nye faciliteter og ændringer fortsat blive sorteret og bortskaffet i 
henhold til Hillerød Kommunes regulativ for erhvervsaffald /19/.  
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Ved bygning 25K opbevares en spildevandsfraktion i tankbil jf. afsnit 34. Opbevaring af mindre 
mængder kemikalieaffald sker indendørs i lukkede beholdere i de respektive afdelinger. Øvrigt 
affald opbevares i lukkede containere forskellige steder på siten. Opbevaring sker både inden-
dørs og udendørs. Der planlægges desuden et nyt affaldsdepot (se afsnit 3.2), som vil blive byg-
get iht. gældende regler for affaldsoplag. 

Håndtering af affald samt affaldsoplag for de fremtidige udvidelser vil blive regulereret af den 
fremtidige miljøgodkendelse for den pågældende facilitet. En ændring fra pilotaktivitet til kom-
merciel produktion medfører ingen ændringer til affaldshåndtering og opsamling af kemikalie-
affald.  

Vurdering 

Virksomhedens affaldsmængde forventes at stige med godt 70 % som følge af de fremtidige ud-
videlser. Mængden af farligt affald vil dog kun stige ganske lidt. Affald fra virksomhedens eksi-
sterende og fremtidige drift oplagres, sorteres og bortskaffes i henhold til gældende regler. Af-
fald fra virksomhedens eksisterende og fremtidige drift vurderes således ikke at påvirke miljøet 
væsentlig.  

 

 Jord og grundvand 9.7

Eksisterende jord og grundvandsforureninger 

Site Hillerød ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er områdeklassifi-
ceret iht. Jordforureningsloven, hvilket betyder, at området formodes at være lettere forurenet.  

 

Figur 10: V1 og V2 kortlægninger på Novo Nordisk site Hillerød. 

 

På sitet er der desuden to arealer, der er kortlagte som forurenede på henholdsvis vidensniveau 
1 og 2 jf. Figur 10: 

(1) Kortlagt på vidensniveau 1 i 2006 grundet to tidligere olietanke, der blev etableret i 
1970’erne. En tank på 25 m3 blev sløjfet i 1994 og en på 50 m3 og blev gravet op samme 
år. Begrundelsen for kortlægningen var, at tankene var store og havde ligget der i mange 
år, og at der var erfaring for forurening fra lignende tilfælde. Desuden var der ikke do-
kumentation for, at der ikke var forurening fra den opgravede tank.  

(2) Kortlagt på vidensniveau 2 i 2006. En tidligere olietank beliggende på dette område 
blev sløjfet i 1989 og i 2001 blev der efterfølgende fundet en olieforurening på ca. 175 
m2. Forureningen blev ikke bortgravet på baggrund af en risikovurdering, da der ikke 
var risiko for hverken grundvandsforurening eller indeklimaproblemer.  

Der er ingen kortlægninger på de grunde, hvor der etableres nye faciliteter, og der er således 
ikke kendskab til forurening på disse grunde. Der er i dag kun en nedgravet olietank i drift ved 
bygning 29B (20 m3 fra 1997). Tanken er godkendt og reguleret efter olietankbekendtgørelsen.   
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Det kan ikke afvises, at der vil blive fundet forurening under anlægsarbejdet i forbindelse med 
etablering af de nye faciliteter, og i så fald vil forureningen typisk blive fjernet. Præcis hvordan 
en jordforurening vil blive håndteret, afhænger dog af den konkrete sag, hvor elementer som 
bl.a. forureningsgrad, omfang og risiko for grundvand spiller ind. I afsnit 10 beskrives håndte-
ring af jord og eventuel jord- og grundvandsforurening under anlægsfasen. 

Risiko for forurening under drift 

Den væsentligste risiko for forurening af jord og grundvand i driftsfasen er spild fra håndtering 
af affald og råvarer, da der på nuværende tidspunkt ikke er udendørs tankoplag.  

Ved modtagelse af råvarer eller afhentning af affald sker dette på befæstede arealer med fald 
mod afløb, jf. beskrivelse i afsnit 9.5. 

Grundvandskøleanlæg 

Virksomheden fik i 2009 tilladelse af Hillerød Kommune til etablering af et grundvandskølean-
læg. Anlægget blev taget i brug i 2010 og er et lukket system med reinfiltrering, hvilket betyder, 
at grundvandet sendes tilbage til grundvandsmagasinet efter udnyttelse af kølekapaciteten. Idet 
systemet er lukket, er der ingen kontakt mellem kølevand og grundvand, og  grundvandssam-
mensætningen forbliver derfor den samme.  Der er vilkår om en maksimal temperaturstigning 
på 0,5 °C. Det er således vurderet, at indvindingen ikke har nogen betydende konsekvens for 
grundvandsmagasinet eller det omkringliggende miljø.   

Vurdering 

Der er kun to kortlagte arealer på området. En V1 kortlægning og en V2 kortlægning. På bag-
grund af en risikovurdering af forureningen fra V2-kortlægningen er det vurderet, at der ikke er 
risiko for grundvandsforurening herfra.  

Det vurderes, at virksomhedens eksisterende og fremtidige drift, herunder også indvinding af 
grundvand til virksomhedens grundvandskøleanlæg sikrer mod eventuelt spild eller forurening 
af jord og grundvand. 

 På den baggrund vurderes virksomhedens eksisterende og fremtidige udvidelser/ændringer 
ikke at påvirke miljøet væsentlig i forhold til jord og grundvand.  

 Landskab og visuelle forhold 9.8

Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød ligger i et erhvervsområde. Syd for sitet ligger Favrholm 
med et mindre naturområde mellem Favrholm bygningen og sitet. Og vest for sitet ligger et 
landbrugsområde.  

Relevante kig ind til området er generelt i en vis afstand til sitet, og de nye bygninger vil derfor 
ikke ændre det samlede indtryk af området. Der er i dag kun begrænset kig til området fra bolig-
området beliggende øst for sitet på den anden side af Roskildevej, da den gamle Mejeribygning 
skygger for selve produktionsfaciliteterne. De fremtidige nye faciliteter fremstår således tyde-
ligst fra nord, syd og vest, hvorfra relevante fotopunkter er udvalgt. 

De nye ændringer vil som udgangspunkt ikke ændre på det samlede indtryk af området. Etable-
ring 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. 

Der er gennemført en nærmere visualisering for placering af den fremtidige facilitet i bilag 1. 

  



 

40 af 59 

 

 Klima 9.9

Virksomhedens klimapåvirkning i form af CO2 emission fremgår af afsnit 9.4 

 

Effekt af klimaforandringer  

Klimaforandringerne i form af kraftige regn- og tordenskyl kan påvirke miljøet via: 

1) Oversvømmelse på virksomhedens arealer  

2) Øget bortledning af overfladevand. 

3) Lynnedslag 

 

Ad 1) 

Der er i forbindelse med tidligere kraftige regnskyl sket indtrængning af mindre vandmængder i 
enkelte bygninger. Dette indebar primært en drifts- og sikkerhedsmæssig risiko. Der var ingen 
miljømæssige problematikker forbundet med oversvømmelserne. Der er igangsat en nærmere 
undersøgelse af konsekvenserne ved kraftige regnskyl, samt hvorledes vandindtrængning kan 
forhindres og forebygges.  

Ved etablering af nye faciliteter vil oversvømmelsesrisiko blive medtaget som et vigtigt element i 
projekteringen. Derudover arbejder virksomheden på nuværende tidspunkt med det fremtidige 
landskab på sitet, og her indgår små lokale regnvandsreservoirs som en del af fremtidige løsnin-
ger. Det samme vil indgå i den konkrete planlægning ved etablering af de nye faciliteter. Det 
vurderes på den baggrund, at der ikke er risiko for oversvømmelse i de fremtidige udvidelser. 

Ad 2) 

Ved regnskyl ledes vandet til søen ved Favrholm og regnvandsreservoiret nord for Peder Oxe 
Allé. Kraftige regnskyl medfører store vandmængder. Regnvandssystemet inklusiv søen ved 
Favrholm er designet for en fuld udbygning af sitet jf. afsnit 9.5 og kan derfor modtage store 
mængder vand. Ligeledes skal bemærkes, at der er afløb fra søen til Havelse Å, så en vis vand-
mængde bliver afledt løbende.  Store vandmængder har i øvrigt ikke en negativ indvirkning på 
søerne.  

Vurdering 

Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening som følge af oversvømmelse for eksisterende og 
fremtidig drift. Ligeledes vurderes øgede regnmængder som følge af kraftige regnskyl ikke at 
påvirke søen ved Favrholm i negativ retning. Det kommunale rensningsanlæg belastes ikke af 
væsentlig forøgede regnmængder. Fremtidige udvidelser og ændringer vil medføre øget udled-
ning af overfladevand, hvilket regnvandssystemet er forberedt for. Virksomheden arbejder i dag 
med vurdering af risiko for oversvømmelser samt behov for forebyggelse. Ved etablering af de 
nye faciliteter vil forebyggelse mod oversvømmelse indgå som en naturlig del af det konkrete 
design.  

 

 Natur, flora og fauna  9.10

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 Salpetermosen, et fredet naturområde.  

Mod nord ligger det nærmeste Natura-2000 område ”Gribskov”, som både dækker et EF-
habitatområde og et EF-fuglebeskyttelsesområde. Den sydligste grænse af Natura-2000-område 
ligger ca. 3 km fra sitet. Lidt længere væk ligger Natura-2000 området ”Arresø”. I denne redegø-
relse behandles kun påvirkningen ift. ”Gribskov”, da dette område ligger tættest på. 
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Figur 11: Naturområder nær Novo Nordisk site Hillerød. 

 
Figur 12: Natura-2000 områder nær Novo Nordisk site Hillerød. 

 

9.10.1 Nærliggende naturområder – ikke Natura-2000 

Favrholm 

Området består af lave engarealer, der ligger op til en større banke omgivet af dybe lavninger. 
Området rummer et større sø-område. Disse engarealer er beskyttede iht. Naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Området er genskabt i 1996, jf. afsnit 9.11. Søområdet har desuden funktion af regn-
vands- og udligningsbassin som beskrevet i afsnit 9.5. 

Der er et rigt fugleliv på området, og der er registreret fund af spidssnudet frø samt vandflager-
mus, skimmelflagermus og dværgflagermus /20/,/21/. Alle er fredede og listet på habitatdirek-
tivets bilag IV.  

Smørkildebakken 

Smørkildebakken dækker over en beskyttet sø og overdrev iht. § 3 i Naturbeskyttelsesloven, 
hvor der er registreret bestande af spidssnudet frø. Området er sammen med Favrholm og Sal-
petermosen vurderet til at være kerneområde for arten /21/..  
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Salpetermosen 

Salpetermosen er et naturområde, hvor en række søer og mosearealer er beskyttet iht. § 3 i Na-
turbeskyttelsesloven. I området er der registreret ynglende bestand af spidssnudet frø samt fund 
af vandsalamander. Derudover er der registreret tilstedeværelse af fouragerende flagermus, 
herunder brunflagermus, troldflagermus og dværgflagermus/21/. 

 

Freerslev Hegn 

Freerslev Hegn er et skovområde på knap 3 km2, hvor der er enkelte beskyttede søer og en større 
mængde beskyttede vandløb. Freerslev Hegn er udpeget som et biologisk kerneområde og 
spredningskorridor for vilde dyr og planter. Der er ingen registreringer omkring tilstedeværel-
sen af beskyttede eller fredede arter. 
 
Region- og vandplaner 
I Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen /22/ er der fastsat kvalitetskrav til målsatte vandløb 
og søer. Målsætningen for Freerslevhegngrøften, som løber i Freerslev Hegn, er sat til B1 (gyde 
og opvækstvand for ørreder), B2 (Ørredfiskevand) og B0 (ikke krav til fiskebestanden). Målsæt-
ningen er dog ikke vurderet fuldt opfyldt blandt andet pga. spildevand fra ukloakerede enkelt-
ejendomme. Søerne i de nærliggende naturområder listet ovenfor er ikke målsat i regionplanen.  
 
I udkast til vandhandleplan 2010-2015 /18/ /17/er målsætningen for Freerslevhegngrøften god 
økologisk tilstand. Den aktuelle tilstand er vurderet til moderat. I første planperiode er indsats-
planen for Freerslevhegngrøften restaurering og ændret vedligehold.  Søerne i de nærliggende 
naturområder listet ovenfor indgår ikke i Forslag til Vandplan 2010-2015 /17/ eller udkast til 
vandhandleplan 2010-2015 /18/.  
 

Potentielle trusler og påvirkning  

For spidssnudet frø og stor vandsalamander er potentielle trusler tilgroede og afvandede yngle-
huller samt at den bliver spist af fisk og ænder /23/ 

Flagermus går i dvale om vinteren.  Afhængig af arten raster flagermus i huletræer eller bygnin-
ger.  Flagermus er sårbare over for menneskelige forstyrrelser i deres vinterkvarterer.  

Atmosfærisk nedfald af kvælstofforbindelser kan medføre forsuring og eutrofiering (overbelast-
ning med næringsstoffer) og kan derved påvirke de enkelte økosystemer. 

Novo Nordisk kan påvirke området via udledning af overfladevand, luftemission (NOx) og støj. 

 

Overfladevand 

Novo Nordisk udleder som beskrevet i afsnit 9.5 overfladevand fra regnskyl til søen ved Favr-
holm. Overfladevand fra virksomheden vurderes at have en tilsvarende sammensætning som 
almindeligt overfladevand og vurderes derfor ikke at indeholde stoffer, der kan være til skade 
for padder, fugle eller flagermus. Ligeledes vil en øget tilførsel af vand til området ikke have 
nogen negativ effekt. Novo Nordisk har indrettet og vil også fremadrettet indrette driften, så 
risiko for spild af f.eks. råvarer og hjælpestoffer reduceres mest muligt, hvilket er nærmere be-
skrevet i afsnit 9.5. Virksomheden udleder ikke regnvand til andre søer i de nærliggende natur-
områder. På den baggrund vurderes tilledning af overfladevand fra virksomhedens eksisterende 
og fremtidige drift ikke at have nogen væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller arter-
ne. 

NOx 

Virksomheden udleder NOx som beskrevet i afsnit 9.1.1. I Tabel 19 fremgår immissionen fra 
virksomheden i de afstande, der svarer til de korteste afstande til de pågældende naturområder.  
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Naturområde Afstand1) Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

 m µg/m3 %-del af 
B-værdi µg/m3 %-del af 

B-værdi µg/m3 

Favrholm 320 8 6% 9 8% 125 

Smørkildebakken 1200 4 3% 5 4%   

Salpetermosen 1400 4 3% 5 4%   

Freerslev Hegn 1500 3 3% 5 4%   

Tabel 19: Novo Nordisks NOx immission i nærliggende naturområder. 
1) Afstand til centrum af koordinatsystem i OML beregningen. Afstand til nærmeste skel er kortere. 

Af tabellen fremgår, at immissionen for de nævnte naturområder alle ligger langt under grænse-
værdien både for eksisterende og fremtidig drift. Immisionen ved Favrholm, som er det område, 
der ligger tættest på, og hvor immissionen er størst, ligger for eksisterende drift på 6% af B-
værdien og for fremtidig drift på 8% af B-værdien. Ved Freerslev Hegn, som er i størst afstand, 
og hvor immissionen er lavest, udgør immissionen henholdsvis 3% og 4% af B-værdien for eksi-
sterende og fremtidig drift. På den baggrund vurderes virksomheden ikke at påvirke de nærlig-
gende naturområder væsentligt. Se i øvrigt afsnit 9.10.2 for relationen til luftkvalitetsgrænse-
værdien og kvælstofdepositionen.  

 

Støj 

Virksomhedens støjbidrag ved Favrholm er beskrevet i afsnit 9.3. Støjen i de øvrige nærliggende 
naturområder fremgår af Tabel 20.   

  Eksisterende drift Fremtidig drift 2025 

  Natværdi 

 

Dagsværdi Natværdi 

 

Dagsværdi  

Smørkildebakken dB(A) 28 31 29 32 

Salpetermosen dB(A) 22 23 23 24 

Freerslev Hegn dB(A) 20 24 24 26 

Tabel 20: Novo Nordisk site Hillerøds støjbidrag i nærliggende naturområder. Dagsværdien skønnes til 
maksimalt 5 dB(A) over natværdien. 

Der findes kun ganske få undersøgelser om, hvordan fugle påvirkes af støj. En undersøgelse 
foretaget for de californiske myndigheder beskriver, at vejtrafikstøj på 50 dB(A) vurderes ikke at 
have en væsentlig påvirkning på fugles akustiske kommunikation eller fuglens biologi i øvrigt i 
et stille forstadsområde /24/. Virksomhedens maksimale bidrag på 32 dB(A) i dagtimerne for 
Smørkildebakken i 2025 ligger således væsentlig under denne værdi. Støjbidrag fra øvrige om-
råder ligger endnu lavere.  

 

Vurdering 

Virksomheden udleder regnvand til søen ved Favrholm. Regnvand fra virksomheden vurderes 
ikke at adskille sig væsentlig fra almindeligt overfladevand. Den øgede regnmængde vurderes 
ikke at påvirke området negativt.  

Virksomhedens emission for eksisterende drift udgør kun mellem 5 og 10 % af B-værdien for 
NOx i de nærliggende naturområder. For fremtidig drift stiger dette kun i mindre grad svarende 
til en immission mellem 8 og 13 % af B-værdien.  

Støj i de nærliggende naturområder ligger under grænseværdierne for grønne rekreative områ-
der og langt under de grænser, som er vurderet at kunne påvirke fugle.  
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På den baggrund vurderes den eksisterende og fremtidige drift ikke at påvirke de nærliggende 
naturområder væsentlig ift. NOx emission eller støj. 

 

9.10.2 Natura-2000 

Natura-2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (N133) består af to EF-
habitatområder (nr. H117 og H190). Habitatområdet H117 er desuden et EF-
fuglebeskyttelseområde (nr. F108). Området er beliggende 3 km fra sitet (afstand til den sydlig-
ste spids af Natura-2000 området).  

Som det fremgår af navnet inkluderer området Gribskov og Esrum sø. Gribskov er Danmarks 
fjerde største skov, og Esrum sø er landets næststørste sø. Området har stor rekreativ værdi.  

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er en række forskellige naturtyper som rigkær, næ-
ringsrige søer, kalkoverdrev, højmose, kildevæld mv. samt det meget sjældne mos buxbaumia. 
Dertil kommer en række skovnaturtyper, herunder bl.a. bøgeskov, egeskov, elle- og askeskov. 
Udpegningsgrundlaget i forhold til dyrearter er skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor vand-
salamander og stor kærguldsmed, der alle er listet på habitatdirektivets bilag IV /25/. Stor 
vandsalamander og stor kærguldsmed er desuden fredet.    

I området findes desuden bestande af spidssnudet frø, springfrø, markfirben og arter af flager-
mus, der alle er fredede, men ikke indgår i områdets udpegningsgrundlag. 

Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er hvepsevåge, plettet rørvagtel, sort-
spætte og rødrygget tornskade, som er listet på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I/26/. Alle de 
nævnte fugle yngler i området.  

Der er i området vurderet ugunstige forhold for mange af naturtyperne i området. Dette skyldes 
primært deposition af kvælstof, hvor den lave ende af tålegrænseintervallet for flere af naturty-
perne er overskredet.  Målsætningen for området er generelt at genoprette og sikre gunstig be-
varingsstatus for de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget. /27/. 

Region- og vandplaner 

Esrum Sø er omfattet af Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Målsætningen for Esrum sø 
er de to højeste målsætninger, A1 (Særligt naturvidenskabeligt interesseområde) og A2 (bade-
vand) og begge målsætninger er vurderet opfyldt /22/. 

I forslag til vandplan 2010-2015 er målsætningen for Esrum Sø sat til høj økologisk tilstand, 
hvilket er vurderet opfyldt /18/.   

Vurdering i henhold til Habitatdirektivet.  

Der skal i henhold til Habitatbekendtgørelsens § 7 foretages en foreløbig vurdering af, om pro-
jektet vil påvirke Natura-2000 området væsentligt /28/. Formålet med den foreløbige vurdering 
er at vurdere, hvorvidt projektet kan have en væsentlig påvirkning på området. Hvis det på bag-
grund af denne foreløbige vurdering kan afvises, at der er en væsentlig påvirkning på området, 
så er der ikke krav om en nærmere konsekvensvurdering af projektet. Dvs. såfremt den foreløbi-
ge vurdering viser, at Natura-2000 området ikke bliver påvirket væsentligt, skal der ikke foreta-
ges yderligere /29/. 

De primære trusler for Natura-2000 området er registreret som værende næringsstofbelastning, 
tilgroning, fragmentering, udtørring, intensiv skovdrift og invasive arter /27/. . 

Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød vil teoretisk kunne påvirke Natura-2000 området i relation 
til næringsstofbelastningen grundet virksomhedens emission af NOx. Nedenfor er dog redegjort 
for at dette ikke er tilfældet. I forhold til tilgroning, fragmentering, udtørring, intensiv skovdrift 
og invasive arter, har virksomhedens produktion selvsagt ingen indvirkning på disse forhold. 
Nedenfor er desuden redegjort for, at virksomheden ikke påvirker væsentligt i forhold til støj.  
 

NOx 

Atmosfærisk nedfald af kvælstofforbindelser kan som beskrevet i afsnit 9.10.1 medføre forsuring 
og eutrofiering. Virksomhedens NOx immission i Natura-2000 området fremgår af Tabel 20. 
Immissionen er beregnet i den korteste afstand fra sitet til Natur-2000 området. 
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Naturområde Afstand1) Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

 m µg/m3 %-del af 
B-værdi µg/m3 %-del af 

B-værdi µg/m3 

Natura-2000 3300 2 2% 3 2% 125 

Tabel 21: Novo Nordisks NOx immission i nærmeste Natura-2000 område 
1) Afstand til centrum af koordinatsystem i OML beregningen. Afstand til nærmeste skel er kortere. .  

 

Af tabellen fremgår, at immissionen i nærmeste afstand til området er på kun henholdsvis 2 og 3 
µg/m3 for eksisterende og fremtidig drift svarende til 2% af B-værdien og ligger således langt 
under grænseværdien. 

Gennem EU's luftkvalitetsdirektiv er der for beskyttelse af vegetationen mod NO x fastsat en 
grænseværdi for NO x i luften på 30 µg/m3 (årsmiddelværdi målt som NO2). Beregninger foreta-
get for 2010 viser, at Nordsjælland ligger væsentlig under grænseværdien /30/. Immissionskon-
centrationsbidraget i Tabel 20 beregnes som den maksimale timemiddelværdi på et år (99 %-
fraktil) . Virksomhedens bidrag målt som årsgrænseværdi vil være langt lavere end timemiddel-
værdien, og virksomhedens bidrag som årsmiddelværdi vil derfor ligge væsentlig under grænse-
værdien på de 30 µg/m3. 

Der er ligeledes fastsat tålegrænser for deposition af kvælstof for forskellige naturtyper. Kvæl-
stofdepositionen for Nordsjælland ligger på et niveau på ca. 10-14 kg N/ha /30/. Som tidligere 
nævnt er der for flere naturtyper en overskridelse af den lave ende af tålegrænseintervallet og for 
få naturtyper en overskridelse også af den høje ende af tålegrænseintervallet. De væsentligste 
kilder til kvælstofdeposition er udenlandsk forbrænding, udenlandsk landbrug og dansk land-
brug i nævnt rækkefølge. Dansk forbrænding udgør kun en ganske lille andel af kvælstofdeposi-
tionen på under 5 %. Da virksomheden kun bidrager med 2 % af B-værdien i Natura-2000 om-
rådet, og forbrænding generelt set kun udgør under 5 % af den samlede kvælstofdeposition, 
vurderes virksomhedens bidrag til kvælstofdepositionen i naturområdet kun at være forsvin-
dende lille og vil ikke kunne påvirke Natura-2000 området. 

Støj 

Der er foretaget en overslagsberegning af virksomhedens støjbidrag i den sydligste del af Natu-
ra-2000 området tættest på sitet. Beregningen er foretaget under forudsætning af, at bybebyg-
gelsen mellem virksomheden og Natura-2000 området ikke dæmper støjen. Denne forudsæt-
ning bevirker, at det beregnede støjniveau er overestimeret. Novo Nordisks støjbidrag i natperi-
oden vil for eksisterende drift være mindre end 15 dB (A) og for fremtidig drift mindre end 18 
dB(A). Dagsværdierne skønnes at være få dB højere. Dette støjniveau er så lavt, at det ikke er 
hørbart i området, da støj fra naturen selv og den omkringliggende bymæssige bebyggelse samt 
trafik vil være væsentlig højere end virksomhedens bidrag.  

Vurdering 

Det vurderes, at virksomhedens relevante emissioner i forhold til vurdering af miljøpåvirkninger 
i Natura-2000 området er NOx-emission og støj. Immissionsværdierne for NOx er på kun 2 % af 
den tilladte B–værdi for både eksisterende og fremtidig drift. Virksomhedens emission af NOx 
vurderes på den baggrund ikke være et væsentlig bidrag til hverken den samlede NOx deposition 
ej heller NOx koncentrationen i luften målt som årsmiddelværdi.  

Virksomhedens støjbidrag i området er næppe hørbart for hverken den eksisterende eller frem-
tidige drift og vil blive overdøvet af den omkringliggende by og naturen selv.  

Det kan således afvises, at virksomhedens eksisterende og fremtidige drift kan påvirke Natura-
2000 området væsentligt, og der er derfor ikke behov for at gennemføre en nærmere konse-
kvensvurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivet. 

 Arkæologi  9.11

Der er gjort en del arkæologiske fund i og omkring sitet, og der er beliggende to registrerede 
fortidsminder i umiddelbar nærhed af sitet. Vest for sitet ligger Rokkestenen, en fredet langdys-
se fra stenalderen beliggende ca. 300 m fra nærmeste skel. 250 meter syd for sitet på området 
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ved Favrholm ligger et fredet voldsted og banke fra middelalderen. Omkring hvert af fortids-
minderne er der en beskyttelseszone på 100 meter indenfor hvilken, der ikke må foretages æn-
dringer i tilstanden af arealet /31/. 

Fredensborg Museum har i området udgravet bopladsspor fra flere perioder af oldtiden. Cen-
tralt på den markante forhøjning, hvorpå de nuværende fabrikker ligger, er der undersøgt dele 
af en boplads fra yngre bronzealder (1100-500 f. Kr.), med hus og gruber. Desuden er der både 
på forhøjningen og nedenfor mod syd konstateret flere fund fra tragtbægerkulturen (3900-2800 
f. Kr.), hvilket er en del af yngre stenalder. Nord for sitet i forbindelse med anlæggelsen af Peder 
Oxes allé er der fundet flere bopladser fra jernalderen (omkring 200 e.Kr.)  samt affaldslag fra 
den sene vikingetid eller tidlige middelalder (1000-1200 e.Kr.). 

Figur 13 angiver placering af fundstederne.  

 

 
Figur 13: Angivelse af arkæologiske fund og fortidsminder i og omkring Novo Nordisk site Hillerød /32/ 

Som følge af ovenstående dokumentation på menneskelig aktivitet i området har Fredensborg 
Museum udtalt, at de anser det for sandsynligt, at der vil være yderligere arkæologiske interes-
ser indenfor området/33/. 

Der vil derfor, forinden gravearbejder sættes i gang, blive planlagt en arkæologisk forundersø-
gelse af byggearealet for derved at undgå, at eventuelle skjulte fortidsminder først erkendes i 
anlægsfasen. Forundersøgelsen vil klarlægge, hvorvidt der er skjulte fortidsminder på grunden, 
samt afgrænse disse med henblik på nødudgravning. 

Såfremt der under graverarbejdet findes spor af fortidsminder, der ikke blev registeret i forbin-
delse med forundersøgelser træder museumsloven i kraft, hvilket betyder, at arbejdet vil blive 
standset, indtil arkæologerne har registreret fundet.  

Vurdering 

Der er gjort flere arkæologiske fund i og omkring sitet, og det vil således være sandsynligt, at der 
vil findes yderligere spor fra tidligere tider i forbindelse med etablering af nye faciliteter.  Der vil 
derfor forinden opstart af selve anlægsarbejdet blive planlagt en arkæologisk forundersøgelse af 
byggeområderne. Dette vil dog først blive påbegyndt, når de planlagte udvidelser udmønter sig i 
konkrete projekter. 

 

 Kulturmiljø, arkitektur og rekreative inte-9.12
resser 

Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød ligger i et erhvervsområde med en række større produkti-
onsfaciliteter. Østligst på sitet ligger det gamle Statens Forsøgsmejeri, hvis bygninger Novo 
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Nordisk overtog efter nedlæggelsen af mejeriet i 1990. Flere af disse bygninger er registeret som 
bevaringsværdige. De øvrige bygninger er beliggende på de jorder, der dengang tilhørte For-
søgsmejeriet, og er alle af nyere dato (1990-2003). 

Syd for sitet ligger Favrholm, hvor den vestlige og nordlige længe fra begyndelsen af 1800-tallet 
er fredet. Arealet mellem Favrholm og sitet er genskabt i 1996 på baggrund af kortmateriale fra 
1700-tallet samt resultatet af arkæologiske undersøgelser. Dette projekt blev realiseret i af Hille-
rød Kommune i samarbejde med Novo Nordisk og Frederiksborg Amt. Hele området omkring 
Favrholm er udpeget som kulturarvsareal. Områdets historie menes at gå helt tilbage til det 
middelalderlige herresæde Faurholm, der første gang blev omtalt i 1354. 

Fremtidige nye faciliteter vil i blive bygget med et arkitektonisk udtryk, der stilmæssigt passer til 
de øvrige bygninger i området. 

Der er ingen rekreative interesser inden for selve Novo Nordisk site Hillerød. Området hindrer 
eller begrænser ingen adgang til eksisterende rekreative områder, herunder området ved Favr-
holm. Området ved Favrholm er ejet af Novo Nordisk, men det fremgår af lokalplanen, at natur-
området skal være tilgængeligt for offentligheden /12/. 

Vurdering 

Området, hvor virksomhedens udvidelser planlægges, er allerede i dag udlagt til erhvervsområ-
de og er bebygget med større produktionsfaciliteter. Eksisterende bygninger vil blive bygget i 
samme stil som eksisterende bygninger. Det vurderes, at nye bygninger kan etableres blandt 
eksisterende med respekt for de bevaringsværdige bygninger på sitet samt natur- og kulturarvs-
området ved Favrholm. Der vil ikke være ændringer ift. adgang til det rekreative område ved 
Favrholm.  Samlet vurderes de planlagte ændringer ikke at påvirke kulturmiljø, arkitektur og 
rekreative interesser væsentligt.  

 

 Afværgeforanstaltninger 9.13

Anvendte afværgeforanstaltningerne er beskrevet under de enkelte delafsnit i kapitel 9. Neden-
for er afværgeforanstaltningerne listet på punktform. De fremtidige faciliteter vil blive etableret 
med tilsvarende afværgeforanstaltninger. 

For både eksisterende drift og fremtidige ændringer gælder: 

 HEPA-filtrering på afkastluft, hvor der håndteres aktive farmaceutiske produkter på 
pulverform. 

 Sikring mod spild af råvarer og kemikalier til jord og grundvand: 

o Sikring af udendørsoplag med tæt bund, der kan indeholde volumenet af den 
største tank/beholder 

 Sikring mod spild af råvarer og kemikalier til regnvands og spildevandskloak: 

o Afspærringsmulighed til regnvandskloak ved udendørs transport og håndtering 
af råvarer (enten via spjæld eller måtter) 

o Neutralisering af processpildevand inden udledning til kommunalt kloaknet 
o Farlige kemikalier eller kemikalier uønsket i spildevandet opsamles separat 

 Der foretages løbende kortlægning af støj fra virksomheden iht. vilkår i den samlede 
miljøgodkendelse. Ved nyetablering af støjende udstyr stilles der krav til dette, således 
at der sikres en fortsat overholdelse af vilkår. 

 Miljø-, energi- og arbejdsmiljørigtig projektering jf. afsnit 8.3. 

 

Miljøledelsessystem 

Novo Nordisk har et certificeret miljøledelsessystem, der bl.a. omfatter en tydelig ansvarsforde-
ling, krav om risikovurderinger og en regelmæssig overvågning af den miljømæssige præstation, 
herunder vurdering af affaldsfrembringelse, energi- og vandforbrug mv.  Afvigelser skal regi-
streres, og eventuelle korrigerende handlinger skal vurderes.  
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Vurdering 

Virksomheden har en række afværgeforanstaltninger, herunder filtre på afkastluft, særlige ind-
retninger i forhold til at hindre spild til jord og grundvand samt kemikalieudslip til kloak. Eks-
tern støj kortlægges jævnligt, og ved ændringer beregnes krav til nyt udstyr, så vilkårsgrænser 
overholdes. Ved ændringer og ny-etableringer vil tilsvarende tiltag blive implementeret, derud-
over har virksomheden procedurer for miljø- og energirigtig projektering. Virksomhedens miljø-
ledelsessystem sikrer overvågning samt procedurer for håndtering af afvigelser. Det vurderes 
derfor, at virksomheden har etableret de nødvendige afværgeforanstaltninger i den eksisterende 
drift og at tilsvarende vil være gældende for de fremtidige ændringer og nyetableringer. 
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10 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 
Støj og trafik 

I byggefasen vil der være påvirkninger i form af støj og trafik fra kørsel med lastbiler med mate-
rialer og entreprenørmaskiner. Der må forventes et vist støjbidrag under opførelsen af de nye 
faciliteter.  

En række maskiner vil være underlagt lovkrav om maksimal støjudsendelse for maskiner til 
arbejde i det fri, hvilket betyder, at støjen fra byggepladsen er bedre kontrolleret.  

Der kan blive behov for at foretage spunsning eller pælefundering til fremtidige byggerier, hvil-
ket ud over støj også kan give anledning til vibrationer.  

Støjgener bliver reduceret mest muligt, bl.a. vil særligt støjende aktiviteter blive planlagt, så de 
så vidt muligt foretages i dagtimerne. Midlertidige aktiviteter såsom støj fra byggeri skal anmel-
des til Hillerød Kommune.  

De nye faciliteterne vil typisk blive bygget en af gangen og der forventes derfor ikke at være støj 
fra etablering af tre nye faciliteter samtidigt. 

Jord og grundvand 

Håndtering af kemikalier på byggepladsen vil være styret af sikkerheds- og sundhedsledelsen på 
byggepladsen. Der vil være særlige procedurer for evt. håndtering og opbevaring af kemikalier 
og materialer på byggepladsen.  

Området er betegnet som områdeklassificeret iht. Jordforureningsloven /34/. Der er ingen spe-
cifikke kortlægninger på de grunde, hvor der skal etableres nye faciliteter (se afsnit 9.7). Der er 
særlige regler for jordhåndtering fra områdeklassificerede arealer. I forbindelse med det fremti-
dige gravearbejde vil der iht. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen /35/ blive taget prøver af 
jorden inden bortgravning, på hvilken baggrund Hillerød Kommune vil anvise jorden til god-
kendt jordmodtager.  

Spildevand 

Det kan blive nødvendigt at bortpumpe indtrængende grundvand under udgravning til det frem-
tidige byggeri. Vandet kan bortledes efter tilladelse fra Hillerød Kommune. 

Støv 

Der forventes en begrænset støvemission til omgivelserne i forbindelse med anlægsarbejderne, 
samt emission af udstødningsgasser fra maskiner og lastbiler.  Ved eventuelle støvgener vil der 
blive foretaget sprinkling/vanding af arealerne.  

Affald 

Byggeaffald vil blive kildesorteret med henblik på størst mulig genanvendelse og blive bortskaf-
fet efter Hillerød Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ /19/. 

Arkæologi 

De arkæologiske interesser er gennemgået i afsnit 9.11. Det er sandsynligt, der findes spor af 
arkæologisk interesse, hvorfor der inden påbegyndelse af anlægsarbejdet vil blive gennemført 
arkæologisk forundersøgelse.  
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Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger i byggefasen vil være: 

o Sikkerheds- og sundhedskoordinering på byggepladsen (plan for sikkerhed og sundhed) 

o Planlægning af særligt støjende og støvende aktiviteter i dagtimerne 

o Opbevaring af kemikalier, så der sikres mod spild 

o Prøvetagning af jord inden igangsættelse af gravearbejde 

o Arkæologisk forundersøgelse inden igangsættelse af gravearbejde eller andet anlægsar-
bejde. 

 

Vurdering 

Anlægsfasen er midlertidig, og det vurderes, at miljøpåvirkningerne fra bygge- og anlægsarbej-
det vil blive reduceret mest muligt via planlægning af arbejdet og sikkerheds- og sundhedskoor-
dinering på byggepladsen. Anlægsaktiviteterne vurderes at kunne gennemføres uden væsentlige 
gener og miljøpåvirkninger.  
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11 Socioøkonomiske forhold 
Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås de samfunds- og lokalsamfundsmæssige påvirknin-
ger. Det vil sige grundlaget for områdets sociale struktur og erhvervsliv, herunder eventuel på-
virkning af indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger 
/36/. 

Novo Nordisk’ aktiviteter i Hillerød bidrager generelt set positivt til samfundet ved at være en 
virksomhed med mange arbejdspladser. Derudover bidrager virksomheden med sin forskning 
og sine produkter til et sundere samfund og et bedre og længere liv til de mennesker, som lider 
af diabetes eller andre sygdomme, som Novo Nordisk producerer lægemidler til behandling af.  

Virksomhedens miljøpåvirkninger, som der er redegjort for, vurderes ikke at have nogen negati-
ve socioøkonomiske effekter. Der er ingen væsentlige påvirkninger af naturområder eller rekrea-
tive interesser. Virksomheden beslaglægger ikke områder, som ikke allerede er ejet af virksom-
heden, og de planlagte ændringer vurderes ikke at påvirke trafikken i nævneværdig grad.  
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12 Kumulative effekter 
Relevante kumulative effekter er vurderet at være NOx-emission og støj. Disse gennemgås i det 
følgende 

 NOx-emission 12.1

Den kumulative effekt i forhold til NOx-emissionen er vurderet i afsnit 9.10.2. Her vurderes 
virksomhedens NOx emission for eksisterende og fremtidig drift i forhold til målte årsmiddel-
værdier for NO2 i luft og kvælstofdepositionen i området i 2010. Virksomhedens 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. 

 

 Kumulativ støj 12.2

Støjbidraget fra virksomheder, veje og andre støjende anlæg, kan give en kumulativ effekt på 
støjbelastningen. I de nærmeste omgivelser omkring Novo Nordisk er der følgende aktiviteter 
som kan give anledning til kumulativ støj: 

1. Industristøj, herunder støj fra andre virksomheder og institutioner 
2. Støj fra veje. 

Disse aktiviteter gennemgås nedenfor i forhold til følgende områder Novo Nordisk påvirker: 

 Boliger langs Trollesmindevænget nordøst for virksomheden 
 Boligområdet øst for Roskildevej og syd for Milnersvej 
 Naturområdet ved Favrholm. 

 

12.2.1 Industristøj 

Trollesmindevænget 

Både virksomheder og institutioner påvirker området ved Trollesmindevænget med støj. Figur 
14 viser hvilke virksomheder og institutioner, der kan påvirke boligområdet. 

 
Figur 14: Mulig kumulativ støj fra virksomheder og institutioner ved Trollesmindevænget 
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Det fremgår af Figur 14, at der udover Novo Nordisk, kun er en virksomhed (Biogen Idec), som 
kan bidrage til støjbelastningen. Syd for Biogen Idec ligger Foss, som er en forholdsvis ny virk-
somhed, der kun omfatter administration. Der er ingen aktivitet i aften og natperioden, og der-
med bidrager virksomheden ikke til den kumulative støjbelastning. 

Biogen Idec ligger ca. 500 m vest for boligområdet og 500 m nord for Novo Nordisk. Virksom-
heden har i 2007 kortlagt den eksterne støjbelastning og den viser, at støjbelastningen ved det 
nærmeste boligområde er mindre end 30 dB(A) i dag, aften og natperioden. Støjkort over områ-
det viser, at den gennemsnitlige støjbelastning er ca. 27/25/27 dB(A) i dag, aften og natperio-
den. 

Der er tre institutioner, som kan bidrage til støjbelastningen. Det drejer sig om Hillerød Rådhus 
og to erhvervsskoler. Der foreligger ingen kortlægning af støjen fra de tre institutioner, men det 
må forventes, at der forekommer en del støj i dagtimerne fra trafik til og fra institutionerne. I 
aften og natperioden vil der under normale forhold ikke være betydende støj fra denne type 
institutioner. I teorien ville hver af disse institutioner kunne bidrage med 45 dB(A) i dagperio-
den, men det anses for sandsynligt, at støjbidraget fra institutionerne ligger væsentligt under 
grænseværdierne, nemlig 35-40 dB(A) i dagperioden og ingen støj i aften og natperioden. 

Boligområdet øst for Roskildevej 

Der er ingen virksomheder eller institutioner udover Novo Nordisk, der vurderes at bidrage 
væsentligt til kumulativ støj i boligområdet øst for Roskildevej. 

Naturområdet ved Favrholm 

Der er ingen virksomheder eller institutioner udover Novo Nordisk, der vurderes at bidrage 
væsentligt til kumulativ støj i området ved Favrholm. 

 

12.2.2 Støj fra Veje 

Hillerød Kommune har i 2010 gennemført en kortlægning af støjen fra alle større veje i kommu-
nen. Nedenstående kort viser støjbelastningen LDEN, ved boligfacade langs de kortlagte veje om-
kring Novo Nordisk, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 9.2. 

Trollesmindevænget 

Ved boligerne langs Trollesmindevænget er der beregnet støjniveauer på LDEN =61-70 dB(A). 
Støjbelastningen er kun beregnet i forhold til støj kommende fra Roskildevej. Det vurderes at de 
sydligste boliger vil være udsat for lidt højere støjbelastning på grund af støj fra Peder Oxes Allé 
jf. afsnit 9.3. 

Roskildevej 

Ved boligerne langs Roskildevej er der beregnet støjniveauer på LDEN =66-75 dB(A) og enkelte 
steder mere end 76 dB(A). 

Naturområdet ved Favrholm 

I den sydligste del af området er der beregnet støjniveauer på LDEN =50-70 dB(A). Det antages, 
at støj fra Roskildevej er tilsvarende i den nordlige del af området, der grænser op mod virk-
somheden. 

 

12.2.3 Samlet vurdering af kumulative effekter 

I nedenstående skemaer er det gennemsnitlige støjniveau fra de forskellige støjende anlæg om-
regnet til LDEN ved boligerne langs Trollesmindevænget og Roskildevej. Støjbelastningen fra 
Novo Nordisk svarer til det mest repræsentative referencepunkt i området beregnet i 2012 og 
2025. Støjbelastningen fra øvrige virksomheder og institutioner svarer til de oplysninger, der 
findes for de eksisterende forhold. Støjen fra Roskildevej i 2025 indeholder den forøgede tra-
fikmængde, som er genereret af de fremtidige udvidelser på Novo Nordisk, men da forøgelsen er 
mindre end 0,5 dB har dette ingen betydning for støjen fra Roskildevej i 2025.  

På den baggrund vurderes virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter ikke at have 
væsentlige miljømæssig påvirkning ift. kumulativ støj  
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Trollesmindevænget 

Støjende aktivitet     Eksisterende drift År 2025 

  Dag Aft. Nat LDEN Dag Aft. Nat LDEN 

Novo Nordisk (R1) 36 32 34 41 39 33 35 42 

Biogen Idec 27 25 27 34 27 25 27 34 

Erhvervsskole 38     35 38     35 

Erhvervsskole 38     35 38     35 

Rådhus 38     35 38     35 

Roskildevej       65       65 

Samlet kumulativ 
støj       65       65 

Tabel 22: Gennemsnitlig LDEN i boligområdet ved Trollesmindevænget 

 

Roskildevej 

Støjende aktivitet Eksisterende drift År 2025 

  Dag Aft. Nat LDEN Dag Aft. Nat LDEN 

Novo Nordisk (R2) 35 31 33 40 38 33 35 42 

Roskildevej 70 70 

Samlet kumulativ støj 70 70 

Tabel 23: Gennemsnitlig LDEN i boligområdet ved Roskildevej 

 

Favrholm 

Støjende aktivitet Eksisterende drift År 2025 

  Dag Aft. Nat LDEN Dag Aft. Nat LDEN 

R9   39,7    30,0    31,4  40 41,3 32,2 32,5 41 

Roskildevej       60       60 

Samlet kumulativ støj       60       60 

Tabel 24: Gennemsnitlig LDEN i boligområdet i naturområdet ved Favrholm 

 

Det fremgår af overstående tabeller at støjen 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. 
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13 Eventuelle mangler  
De planlagte ændringer vil ske løbende over de kommende år frem til 2025. Inden for de første 
par år vil ændringen gå på at producere til kommercielt brug i det eksisterende pilotanlæg i 25K. 
Etablering af de nye faciliteter ligger nogle år længere fremme, og den reelle projektering af de 
nye faciliteter er således ikke påbegyndt.  Miljøpåvirkningerne for de nye faciliteter er derfor 
skønnet på baggrund af kendte påvirkninger fra de eksisterende, tilsvarende anlæg.  
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14 Ordforklaring 
API Active Pharmaceutical Ingredient. Aktiv farmaceutisk in-

grediens. Det aktive stof i et lægemiddel. 

HEPA-filter høj-effektive filtre med mere end 99,9 % tilbageholdelse 

GMO Genmodificerede organismer 

OML-Multi Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel. Pc-
beregningsprogram baseret på dansk meteorologi. Spred-
ningsmodel, der benyttes til beregning af luftformige im-
missioner i Danmark jf. Miljøstyrelsen /9/.  

VOC Volatile Organic Carbon, flygtige organiske forbindelser. 
Udtrykket benyttes i forbindelse med luftforurening og at-
mosfærekemi om samlingen af organiske forbindelser, der 
fortrinsvis findes i dampform. 

VOC’er defineres som organiske forbindelser, hvis damp-
tryk er ≥ 0,01 kPa ved 293,15 K (20 °C) eller ved de anvend-
te driftsbetingelser. 

WFI Water for Injection, vand til injektion. Betegnelsen for vand 
med så høj en renhedsgrad, at det må injiceres i kroppen.  
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