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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ombygning ved bygning 4D, 
Novo Nordisk A/S i Bagsværd 
 
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 17. april 2013 modtaget ansøgning fra Novo 
Nordisk A/S om ombygning ved 4D.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at ombygningen ikke giver anledning til 
øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter  
miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte 
kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Novo Nordisk A/S ønsker i 2014 at ombygge et område af bygning 4D til 
ligeringspilot. I forbindelse med klargøring til dette har virksomheden anmeldt en 
række ændringer, som iværksættes i 2013. Anmeldelsen omhandler således kun 
klargøringen af området til det nye ligeringspilot. Virksomheden fremsender 
særskilt ansøgning om miljøgodkendelse til ligeringspilot efterfølgende. 
 
Der vil primært være tale om indvendige ombygninger samt udskiftning af døre og 
vinduespartier i facade. Der skal også foretages omlægning af en del af 
kloaksystemet for at forberede afløbsforhold til det kommende ligeringspilot.  
Det er endvidere nødvendigt at flytte et køleanlæg ud i et nybygget skur og flytte to 
kulfiltre, der behandler luftemissionen fra 4D. Endelig skal der etableres et nyt 
ventilationsanlæg til ligeringspilot, som placeres på taget af 4D. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Det er Miljøstyrelsen vurdering, at der med etableringen af et nyt 
ventilationsanlæg sker en forøget støjemission fra virksomheden. Det er dog 

                                                             
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om 
miljøbeskyttelse. 
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Miljøstyrelsens vurdering at denne støjemission kan rummes af virksomhedens 
eksisterende vilkår for støj.  
 
I Novo Nordisk A/S samlede miljøgodkendelse fra 2007 er fastsat vilkår for 
virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i området. Der er endvidere 
vilkår, der sikrer, at nye støjkilder skal måles senest 3 måneder efter ibrugtagning. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at ombygningen af 4D som forberedelse til nyt 
ligeringspilot ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport 
efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet virksomheden ikke i forbindelse 
med ombygningen anvender, fremstiller eller frigiver farlige stoffer der vurderes at 
kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på 
virksomhedens areal. I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af 
ligeringspilot vil Miljøstyrelsen vurdere om virksomheden bliver omfattet af krav 
om udarbejdelse af Basistilstandsrapport. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 23. maj 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist 
på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
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Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tine Karup 
   
  
 
 
 
 
 
Kopi til: Gladsaxe Kommune, Att.: Lone Kofoed Rasmussen 
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