
 

Roskilde 
J.nr. MST-1271-00149 
Ref. anmni/tiska 
Den 7. november 2012 
 

 
    
   
  

 
 
 
 
 
  
 

REVURDERING 
AF MILJØGODKENDELSE 

 
 
 
For: 
Novozymes A/S 
Adresse: Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd 
Matrikel nr.:  2 im, 3 ek m.fl. Bagsværd by  
CVR-nr.:  10007127 
P-nr.:  1007675646 
Listepunkt:  Hovedaktivitet: Novozymes A/S, Bagsværd: D201 
 Biaktivitet: Fermenterings Pilot Plant: D101 (i)(s), D104 (i)(s) og J102 
 
 
 
Revurderingen omfatter:  
Fermenterings Pilot Plant, Bygning 3A inkl. forøgelse af tankkapacitet 
 
 
 
 

Godkendt:  
 
 
 
 
Annonceres den 14. november 2012 
Klagefristen udløber den 12. december 2012 
Søgsmålsfristen udløber den 14. maj 2013 
 
 

Miljøstyrelsen  Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde   
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ros@mst.dk • www.mst.dk 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
1.  INDLEDNING.................................................................................................... 3 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR ............................................................................... 4 

2.1 Vilkår for revurderingen                                                                       4 
Generelt ...................................................................................... 4 
Indretning og drift........................................................................ 4 
Luftforurening.............................................................................. 5 
Jord og grundvand samt recipient (Smørmosen) ....................... 6 
Kontrol af kontinuert måleudstyr................................................. 7 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer............................................ 7 
Årlig indberetning/rapportering ................................................... 7 
Driftsforstyrrelser og uheld ......................................................... 8 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER .............................................................. 9 

3.1 Baggrund for afgørelsen         9 
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift ..................................... 9 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser ............................................. 10 
3.1.3 Nye lovkrav...................................................................... 11 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik............................................... 13 

3.2 Vilkårsændringer        13 
3.2.1 Generelle forhold ............................................................. 13 
3.2.2 Indretning og drift............................................................. 14 
3.2.3 Luftforurening .................................................................. 15 
3.2.4 Lugt.................................................................................. 17 
3.2.5 Spildevand og affald ........................................................ 17 
3.2.6 Jord og grundvand samt recipienter................................ 18 
3.2.7 Støj .................................................................................. 19 
3.2.8 Registrering og rapportering............................................ 19 
3.2.9 Sikkerhedsstillelse ........................................................... 19 
3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld ............................................ 19 
3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld............................... 20 
3.2.12 Ophør............................................................................. 20 

3.3 Udtalelser/høringssvar       20 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder .................................... 20 
3.3.2 Inddragelse af borgere mv............................................... 21 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden............................................. 21 

4.  FORHOLDET TIL LOVEN .............................................................................. 22 

4.1 Lovgrundlag       22 
4.2 Øvrige afgørelser       22 
4.3 Tilsyn med virksomheden                  22 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning      22 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen     23 

5.  BILAG ............................................................................................................. 25 

Bilag A: Liste over sagens akter      25 
Bilag B: Oversigt over revurdering af vilkår      26 
Bilag C: Bedste tilgængelige teknologi – BAT     30 
Bilag D: Oversigtsplan       33 
Bilag E: Udsnit af Gladsaxe Kommuneplan      34 
Bilag F: Miljøteknisk beskrivelse      35 

 2 



1.  INDLEDNING 

Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørel-
sens1 § 18 besluttet at revurdere miljøgodkendelsen af 21. oktober 1999 /1/ 
(herefter kaldet 1999-godkendelsen) af Novozymes A/S’ Gærings Pilot 
Plant, Bygning 3A i Bagsværd. 1999-godkendelsen afløste anlæggets op-
rindelige godkendelse fra 1983. Anlægget kaldes nu Fermenterings Pilot 
Plant. 

Afgørelsen omfatter desuden en forøgelse af tankkapaciteten i Fermente-
rings Pilot Plant, som ikke vurderes at være godkendelsespligtig.  

Fermenterings Pilot Plant udvikler og optimerer bioteknologiske produkti-
onsprocesser. Fermenterings Pilot Plant producerer desuden kulturvæske til 
udvikling af oprensningsprocesser i Rensnings Pilot Plant som ikke er om-
fattet af revurderingen. Fermenterings Pilot Plant’s hovedaktivitet er opfor-
mering af genetisk modificerede og naturlige mikroorganismer, som anven-
des til fremstilling af f.eks. enzymer, biopolymerer og farmaceutiske produk-
ter.  

Fermenterings Pilot Plant er både omfattet af 1999-godkendelsen og af No-
vozymes A/S’ overordnede miljøgodkendelse af 14. august 2007 /4/ (heref-
ter kaldet den overordnede godkendelse). Den overordnede godkendelse 
indeholder vilkår om virksomhedens samlede forurening, bl.a. støj, lugt, luft-
forurening samt beskyttelse af jord, grundvand og recipienter.  

En del af vilkårene i 1999-godkendelsen blev ophævet helt eller delvist ved 
meddelelsen af den overordnede miljøgodkendelse i 2007. Det gælder bl.a. 
vilkår om lugt og støj. Der er ved denne revurdering foretaget justeringer af 
nogle af de resterende vilkår i 1999-godkendelsen, så de ikke overlapper 
eller konflikter med vilkår i den overordnede godkendelse.  

Revurderingen indeholder således ikke vilkår om forhold, der reguleres af 
den overordnede miljøgodkendelse, men alene supplerende vilkår specifikt 
for aktiviteterne i Fermenterings Pilot Plant.  

Revurderingen indebærer, at Fermenterings Pilot Plant kan fortsætte drif-
ten. 
                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget en 
revurdering af følgende miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle el-
ler af anden grund ikke har retsbeskyttelse: 

• Miljøgodkendelse af 21. oktober 1999 af Gærings Pilot Plant, Byg-
ning 3A i Bagsværd /1/. 

• Miljøgodkendelse af 7. september 2009 af Gærings Pilot Plant. Vil-
kårsændring - Egenkontrolvilkår for centrale sterilfiltre /3/.  

Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, for-
di de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændrede, eller 
ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens2 § 41. Endvidere er der ved 
revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  

Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft 
straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte 
vilkår  

Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelt 
1. Fermenterings Pilot Plant skal indarbejde miljøgodkendelsens krav i 

de procedurer/instruktioner, der ligger til grund for den daglige drift 
og løbende vedligeholdelse af Fermenterings Pilot Plant's procesan-
læg, bygninger og arealer. 

Indretning og drift 
2. Fermenterings Pilot Plant skal have procedurer/instruktioner til at 

undgå/minimere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrel-
sens og EU’s signallister over særligt problematiske stoffer, f.eks. li-
sten over uønskede stoffer og kandidatlisten.  

3. Fermenterings Pilot Plant’s slamtank skal have pH-måler, niveaumå-
ler og højniveaualarm. 

 Niveaumåler og højniveaualarm skal være uafhængige.  

4. Fermenterings Pilot Plant skal kontinuerligt registrere niveau/mæng-
de og pH i slamtanken. Højniveaualarmer skal også registreres. 

Tilsynsmyndigheden skal underrettes hurtigst muligt, i tilfælde af 
overfyldning af slamtanken.  

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse  
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Luftforurening 
5. Fermenterings Pilot Plant må ikke overskride følgende luftmængder i 

afkast: 

Afkast fra Afkast nr. Max. luftmængde 
(Nm3/time) 

Fermenteringstanke mv. Skorsten ved bygning 3D 2300 

Afvejning og blanding 2.2 / GPP-2 4600 

 
6. Fermenterings Pilot Plant må ikke overskride følgende grænsevær-

dier for landbrugsprodukter (afkast fra afvejning og blanding): 

Stof Emission1 
mg/Nm3 

Immission2+3 
mg/m3 

Melstøv (allergent) 

Kulhydrater 

- 

100 

0,02 

0,1 

1. Det maksimalt tilladelige indhold i afkastluft. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas).  
2. Det maksimalt tilladelige bidrag i luften udenfor virksomhedens område. 
3. Partikler < 10µm 

 
7.  Tilsynsmyndigheden kan forlange, at Fermenterings Pilot Plant skal 

udføre emissionsmålinger og immissionsberegninger for total støv, 
landbrugsprodukter og uorganiske stoffer. Hvis grænseværdierne 
overholdes, kan der kun forlanges målinger én gang årligt. 

Målinger skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foreta-
ges 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages 
samme dag.  

 Måleresultater skal, senest 3 måneder efter at målingerne er gen-
nemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger 
om driftsforholdene under målingen. 

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 

Måling skal foretages, når Fermenterings Pilot Plant  er i fuld drift el-
ler efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medun-
derskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

Stof Metodeblad 

Partikler MEL-02 
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Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndighe-
den har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må 
højst være 10 % af grænseværdierne. 

Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblad MEL-
22, skal være overholdt. 

8. Fermenterings Pilot Plant skal (jf. vilkår 7) udføre emissionsmålinger 
for total støv og emissionsmålinger og immissionsberegninger for to-
tal støv < 10 μm i afkast 2.2 / GPP-2 inden den 1. juli 2014. 

9. Fermenterings Pilot Plant skal kontrollere og vedligeholde de centra-
le sterilfiltre (filterboulen) og de tilhørende forfiltre regelmæssigt. Der 
skal være skriftlige procedurer/instruktioner herfor, som skal være let 
tilgængelige for driftsoperatørerne. 

 Procedurer/instruktioner skal bl.a. baseres på producentens/leveran-
dørens anvisninger samt relevante danske og/eller internationale 
standarder for kontrol af sterilfiltre. Procedurer/instruktioner skal in-
deholde retningslinjer for drift og vedligehold af filtrene, herunder for 
test og udskiftning af sterilfiltrene. 

 Sterilfiltre (filterboulen) skal testes for lækage inden ibrugtagning og 
herefter mindst 1 gang pr. år. Sterilfiltre må ikke tages i brug/fortsat 
bruges, hvis en test viser lækage > 0 %.  

 Testresultater skal rapporteres til tilsynsmyndigheden og kan f.eks. 
medtages i den årlige rapport jf. vilkår 14. Tilsynsmyndigheden skal 
dog underrettes hurtigst muligt, hvis en test viser lækage > 0 %. 

 Filtercertifikater skal opbevares, så længe filtret er i brug. Testrap-
porter samt oplysninger om reparationer, udskiftning af filtre, drifts-
forstyrrelser mv. skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og 
forevises eller fremsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

10. Fermenterings Pilot Plant skal mindst en gang årligt lækageteste (jf. 
vilkår 9) eller udskifte sterilfiltre på buffertanke til spildevand og ga-
sanalysator. 

Jord og grundvand samt recipient (Smørmosen) 
11. Fermenterings Pilot Plant skal mindst hvert 3. år inspicere opsam-

lingsbassiner under slam- og buffertankene for skader samt tæt-
hedsprøve rør mellem tanke og bygning.  

Eventuelle skader i opsamlingsbassiner skal udbedres inden 3 må-
neder efter, at de er konstateret. Rørbrud skal dog udbedres hurtigst 
muligt. 

Inspektionsdato og -resultat samt oplysning om evt. udbedring af 
skader skal medtages i den årlige rapport, jf. vilkår 14. Rørbrud skal 
dog rapporteres hurtigst muligt. 
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Kontrol af kontinuert måleudstyr 
12. Fermenterings Pilot Plant skal mindst en gang årligt kalibrere 

og/eller funktionsteste: 

• Slamtankens pH- og niveaumålere samt højniveaualarm 

Testdato og -resultat skal medtages i den årlige rapport, jf. vilkår 14.  

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
13. Fermenterings Pilot Plant skal registrere forbruget af råvarer og 

hjælpestoffer og det årlige forbrug skal indberettes til tilsynsmyndig-
heden. Indberetningen skal (i det omfang oplysningerne findes) 
medtage følgende oplysninger om det enkelte stof/blanding:  

• Navn 
• CAS nr. 
• Klassifikation  
• Forekomst på Miljøstyrelsens og EU’s signallister over særligt 

problematiske stoffer (f.eks. listen over uønskede stoffer og kan-
didatlisten) 

• Tilstandsform 
• Tilladt forbrug, dvs. den mængde der ligger til grund for revurde-

ringen3 og senere ændringer heraf 
• Forbrugt eller indkøbt mængde i indberetningsåret  

Overskridelser af det tilladte forbrug skal kommenteres i indberet-
ningen. 

Årlig indberetning/rapportering 
14. Fermenterings Pilot Plant skal hvert år - ud over evt. indberetning jf. 

vilkår 33 i Novozymes overordnede godkendelse - indberette føl-
gende til tilsynsmyndigheden: 

• Forbrug af råvarer og hjælpestoffer jf. vilkår 13 
• Resultater af kalibrering og funktionstest af kontinuert måleudstyr 

jf. vilkår 12 
• Antal overløb fra slamtank jf. vilkår 4 
• Resultater af filtertest jf. vilkår 9 og 10 
• Resultater af inspektion mv. og oplysning om udbedring af ska-

der jf. vilkår 11 

Fermenterings Pilot Plant’s årlige indberetning skal senest fremsen-
des til tilsynsmyndigheden samtidigt med den årlige indberetning jf. 
vilkår 33 i Novozymes overordnede godkendelse.   

                                                 
3 Bilag 5 til den miljøtekniske beskrivelse /5/ samt oversigt over råvarer og hjælpestoffer /7/ 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
15. Fermenterings Pilot Plant skal have retningslinjer for håndtering af 

spild samt udslip til luft, jord- og grundvand samt spildevands- og 
regnvandssystem (Smørmosen). Det skal fremgå, hvornår og hvor-
dan de relevante myndigheder underrettes.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Revurderingen af Fermenterings Pilot Plant’s 1999-godkendelse er baseret 
på Miljøstyrelsens tilsyn og dialog med virksomheden samt den opdaterede 
miljøtekniske beskrivelse og de supplerende oplysninger Novozymes A/S 
m.fl. har fremsendt i forbindelse med revurderingen. En oversigt over sa-
gens akter findes i bilag A.  

Novozymes har endvidere den 10. juli 2012 orienteret Miljøstyrelsen om 
ombygning af 5 eksisterende doseringstanke til gæringstanke og etablering 
af 2 nye centrale doseringstanke med tilhørende ledningssystem. Der etab-
leres desuden mulighed for fuldautomatisk sterilisering af alle tanke.  

Revurderingen er desuden baseret på den overordnede godkendelse af 
Novozymes samlede aktiviteter i Bagsværd. Fermenterings Pilot Plant vil 
fortsat være omfattet af den overordnede godkendelses vilkår om bl.a. støj, 
lugt, luftforurening samt beskyttelse af jord, grundvand og recipienter. Den 
revurderede miljøgodkendelse indeholder derfor ikke vilkår om forhold, der 
er reguleret af den overordnede godkendelse.  

Ved meddelelse af den overordnede godkendelse i 2007 blev enkelte vilkår 
vedr. støj, lugt og egenkontrol i Fermenterings Pilot Plant’s miljøgodkendel-
se helt eller delvist ophævet og erstattet af vilkår i den overordnede god-
kendelse. Der er ved revurderingen lagt vægt på tilpasning af de resterende 
vilkår, så der ikke er overlap eller konflikt med vilkår i den overordnede god-
kendelse. Den revurderede miljøgodkendelse omfatter således kun supple-
rende vilkår relevante for aktiviteterne i Fermenterings Pilot Plant. 

Novozymes A/S’ hovedaktivitet i Bagsværd (enzymgranulering) er omfattet 
af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt D201. Fermenterings Pilot 
Plant er en biaktivitet omfattet af listepunkt D101 (i)(s), D104 (i)(s) og J102.  

Fermenterings Pilot Plant er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens 
bilag 2, punkt 6a, fordi hovedaktiviteten er omfattet af dette punkt. Fermen-
terings Pilot Plant’s fremstilling af farmaceutiske produkter er ikke selv-
stændigt omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 6e, da produkti-
onen ikke er i industriel målestok med kommercielt salg for øje. 

Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lov-
liggørelse af gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er 
behov for en lempelse af vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der 
ikke foretages en vurdering efter VVM-bestemmelserne. 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Fermenterings Pilot Plant ligger i Novozymes bygning 3A i Bagsværd. Byg-
ning 3A rummer også andre aktiviteter, men det fremgår af den miljøtekni-
ske beskrivelse hvilke lokaler Fermenterings Pilot Plant råder over.  

Fermenterings Pilot Plant udvikler og optimerer produktionsprocesser, der 
er baseret på anvendelse af mikroorganismer til fremstilling af bl.a. enzy-
mer, biopolymerer og farmaceutiske stoffer. Der udføres desuden fermente-
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ringer for Rensnings Pilot Plant, som udvikler processer til isolering og op-
rensning af de stoffer, som mikroorganismerne producerer. Rensnings Pilot 
Plant er ikke omfattet af revurderingen.  

Ombygning og etablering af doseringstanke mv, vurderes hverken at med-
føre væsentlig forøgelse af forureningen fra Fermenterings Pilot Plant eller 
overskridelse af gældende vilkår. Der stilles heller ikke nye vilkår som følge 
af ombygningen. 

Fermenterings Pilot Plant udfører forsøg med både naturligt forekommende 
og genetisk modificerede mikroorganismer. For at kunne aflede spildevand 
til offentlig kloak er Fermenterings Pilot Plant godkendt til produktion med 
genetisk modificerede mikroorganismer efter genteknologilovens4 § 8, selv 
om der reelt kun er tale om storskalaforsøg.  

Der er ca. 40 ansatte i Fermenterings Pilot Plant, som normalt er i drift hele 
døgnet alle ugens dage.  

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Grundvand/drikkevand 

De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er udpeget 
som ”områder med særlige drikkevandsinteresser”, også kaldet OSD-
områder. I disse områder skal der gøres en ekstra indsats for at beskytte 
grundvandet5.  

Novozymes ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der bør 
derfor være særlig fokus på forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. 

Områder med særligt udpegede naturtyper 

Fermenterings Pilot Plant ligger tæt på Smør- og fedtmosen, som er et om-
råde med særligt beskyttede naturtyper, omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3. Smør- og Fedtmosen er et fredet område med moser, søer, enge og 
krat med et rigt og afvekslende dyre- og planteliv.  

Overfladevand fra Novozymes ledes i normale regnvandssituationer til 
Lundtofte Rensningsanlæg, hvorfra det udledes til Øresund. Ved store ned-
børsmængder ledes overfladevand til Smør- og fedtmosen. Der bør derfor 
være særlig fokus på at undgå udslip til regnvandssystemet.  

Natura 2000 

Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestem-
melser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsen6 § 7 foretage 
en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væ-
sentlig. 

Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lov-
liggørelse af gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er 
                                                 
4 Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi. LBK nr. 869 af 26-06-2010 
5 Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten - 2010-2012, Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, december 2010 
6 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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behov for en lempelse af vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der 
ikke foretages en vurdering efter habitatsbestemmelserne. 

Kommune- og lokalplan 

Der er kommet nye kommuneplaner, tillæg til kommuneplaner og lokalpla-
ner siden 1999-godkendelsen blev meddelt. Følgende planer gælder nu for 
det område, hvor Fermenterings Pilot Plant ligger og/eller for de omkringlig-
gende områder: 

• Kommuneplan 2009 (og 2005) har afløst kommuneplan 1997 
• Tillæg 6 til kommuneplan 2009  
• Tillæg 9 til kommuneplan 2009 
• Lokalplan 135 har afløst lokalplan 90 
• Lokalplan 189 har afløst lokalplan 15.07 
• Lokalplan 217 

Fermenterings Pilot Plant ligger fortsat i Bagsværd erhvervskvarter, men nu 
i område 6E3, idet det tidligere område 6E2 er blevet underopdelt siden mil-
jøgodkendelsen i 1999. Det overordnede mål for område 6E3 er at fasthol-
de det til erhverv og sikre mulighed for en fortsat fornyelse og omdannelse 
til højteknologisk fremstillingsvirksomhed samt kontor- og servicevirksom-
heder. Områderne nærmest område 6E3 er udlagt til kontor- og serviceer-
hverv mv. (6E2, 6E5), åben-lav boliger (4B1, 4B2) og grønne områder (G9, 
G11).  

Fermenterings Pilot Plant’s ligger i et område omfattet af lokalplan 135, som 
bl.a. har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål un-
der hensyntagen til omkringliggende områder. Lokalplanens område må 
anvendes til erhvervsformål i form af arbejdspladsintensive virksomheder 
indenfor produktion med tilknyttede kontorer og laboratorier. I en randzone 
må der dog kun udøves og etableres funktioner der medfører ubetydelige 
miljøgener i de tilstødende boligområder. Fermenterings Pilot Plant ligger 
ikke i denne randzone.  

Lokalplan 135 har afløst lokalplan 90 og Gladsaxe Kommune har udtalt, at 
den nye lokalplan ikke fastlægger væsentlige ændringer i forhold til områ-
dets anvendelse. Det er Gladsaxe Kommunes opfattelse, at den ændrede 
formulering af områdets anvendelsesmuligheder i højere grad er udtryk for 
en modernisering af sproget, end at der er tale om en reel anvendelsesæn-
dring. Der er dog ikke længere mulighed for lagervirksomhed.  

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne af kommuneplanen og de nye lo-
kalplaner er uden betydning for de krav, der fastsættes ved denne revurde-
ring. 

3.1.3 Nye lovkrav 
En række love, bekendtgørelser, vejledninger mv. er ændret eller kommet til 
siden 1999-godkendelsen blev meddelt. Det gælder bl.a.: 
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Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 
879 af 26. juni 2010 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange. Der er bl.a. sikret stør-
re åbenhed omkring nye godkendelser og revurdering af eksisterende god-
kendelser samt ændret på myndighedsfordelingen i forbindelse med struk-
turreformen. Der er desuden kommet mere fokus på sikring af virksomhe-
ders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at i-mærkede virksom-
heder lever op til de af EU udarbejdede BREF-dokumenter, som er ret-
ningslinjer for bedst tilgængelig teknik (BAT) i de enkelte brancher. 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 486 af 25. maj 2012 
Ændringerne af miljøbeskyttelsesloven er udmøntet i denne bekendtgørel-
se. Der er bl.a. fastsat krav om regelmæssige revurderinger for at sikre at i-
mærkede virksomheder lever op til kravet om BAT. 

Vejledning Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
(luftvejledningen) 
Luftvejledningen er blevet opdateret, der er fastsat flere B-værdier og enkel-
te B-værdier er ændret.  

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/2010, Listen over uønskede stoffer 2009 
Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning om kemikali-
er, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Listen in-
deholder 40 stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have pro-
blematiske effekter. 

Industrilisten (REACH) 
EU’s liste over importørers og producenters klassificering af farlige stoffer. 
Listen omfatter også ikke-klassificerede stoffer, der er underlagt registrering 
i henhold til REACH. Listen indeholder over 90.000 stoffer og suppleres lø-
bende. 

Listen over harmoniserede klassificeringer (REACH) 
EU's liste over harmoniserede klassificeringer rummer omkring 8000 kemi-
ske stoffer- og stofgrupper, hvor EU har fastlagt, hvordan stofferne skal 
klassificeres og mærkes mht. brand- og eksplosionsfare, sundhed, vandmil-
jø og ozonlag. Listen erstatter listen over farlige stoffer og ajourføres jævn-
ligt.  

Kandidatlisten (REACH) 
Kandidatlisten er EU’s liste over særligt problematiske stoffer. Når et kemisk 
stof er optaget på kandidatlisten træder en række forpligtelser for virksom-
hederne i kraft. Det drejer sig om pligter til at skaffe sig information og vide-
regive information om stoffet i leverandørkæden. Stoffer på kandidatlisten 
kan senere komme på godkendelsesordningen under REACH. Det vil bety-
de, at virksomheder skal søge om godkendelse, før de må anvende stoffer-
ne. Listen udvides løbende og indeholder for tiden ca. 80 stoffer, og ca. 50 
stoffer er i høring med henblik på optagelse.  
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3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Fermenterings Pilot Plant er omfattet af bl.a. følgende i-mærkede listepunk-
ter: 

• D101: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces frem-
stiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mel-
lemprodukter, herunder enzymer 

• D104: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces frem-
stiller lægemidler 

Miljøstyrelsen har, bl.a. på baggrund af Orientering nr. 2/2006 Referencer til 
BAT vurdering ved miljøgodkendelser, anmodet Novozymes om at redegø-
re for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under henvisning til følgen-
de EU BREF-dokumenter mv.:  

• EU BREF "Organiske finkemikalier"  
• EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styrings-

systemer"  
• Miljøstyrelsen Arbejdsrapport nr. 34/1994: "Cross Flow Filtrering - 

Anvendelsesmuligheder og miljøgevinster. International erfaringsop-
samling"  

• EU BREF "Industrielle kølesystemer"  
• EU BREF "Emissioner fra større oplag af farlige stoffer"  
• EU BREF "Generelle overvågningsprincipper" (herunder overvåg-

ning af drift og emissioner, egenkontrol og kvalitet i egenkontrol) 

Ingen af de nævnte dokumenter omhandler specifikt den bioteknologiske 
produktion, som foregår i Fermenterings Pilot Plant. 

For Fermenterings Pilot Plant er BREF dokumenterne ”Spildevands- og luft-
rensning og dertil hørende styringssystemer” samt ”Emissioner fra større 
oplag af farlige stoffer” de mest relevante. Enkelte dele af BREF dokumen-
terne om ”organiske finkemikalier” og ”industrielle kølesystemer” samt ”ge-
nerelle overvågningsprincipper” (i forhold til egenkontrol) kan også være re-
levante.  

Novozymes redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi i 
Fermenterings Pilot Plant er vedlagt som bilag C. 

3.2 Vilkårsændringer 
Den revurderede miljøgodkendelse meddeles på de vilkår der fremgår af 
afsnit 2.1 i denne afgørelse, der erstatter 1999-godkendelsen samt vilkårs-
ændringen af 7. september 2009. 

De vilkårsændringer der gennemføres som følge af denne revurdering er 
udtryk for den udvikling, der er sket indenfor miljølovgivningen og en følge 
af implementeringen af BAT. 

3.2.1 Generelle forhold 
Miljøgodkendelsens krav skal i relevant omfang indarbejdes i de procedurer 
der ligger til grund for den daglige drift af Fermenterings Pilot Plant og den 
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løbende vedligeholdelse af procesanlæg, bygninger mv.  Miljøstyrelsen 
fastsætter vilkår herom, så det sikres at godkendelsens vilkår overholdes. 

3.2.2 Indretning og drift 
Råvarer og hjælpestoffer 
Novozymes har i forbindelse med denne revurdering fremsendt oplysninger 
om de råvarer og hjælpestoffer, der anvendes i Fermenterings Pilot Plant /4/ 
og /6/. Virksomheden har samtidigt oplyst, at oplysningerne om de enkelte 
stoffer ønskes behandlet fortroligt. Kravene til den årlige rapportering af for-
brug af råvarer og hjælpestoffer opdateres og specificeres, for at forbedre 
kontrollen med om aktiviteterne er i overensstemmelse med det godkendte. 

Fermenterings Pilot Plant har undertiden behov for at tage nye råvarer og 
hjælpestoffer i anvendelse eller for at øge forbruget af allerede anvendte 
stoffer. Der fastsættes ikke vilkår om dette ved denne revurdering, idet Mil-
jøstyrelsen den 23. oktober 2012 har indsat vilkår herom i den overordnede 
godkendelse. 

Forbruget af råvarer og hjælpestoffer forventes forøget med ca. 12 % som 
følge af ombygning og etablering af nye tanke /17/. Fermenterings Pilot 
Plant må derfor fremover anvende over 700 tons råvarer og hjælpestoffer 
pr. år. Virksomheden opdeler råvarer og hjælpestoffer i følgende grupper: 
landbrugsprodukter, uorganiske stoffer, organiske stoffer, rengøringsmidler 
og andet.  

Stofgruppen landbrugsprodukter omfatter udelukkende vegetabilske pro-
dukter fremstillet af landbrugsafgrøder. Landbrugsprodukter er mængde-
mæssigt langt den største stofgruppe, idet der fremover må anvendes over 
500 tons/år. Stofgruppen uorganiske stoffer omfatter baser, syrer og salte, 
bl.a. fosfater og sulfater. Uorganiske stoffer er den næststørste stofgruppe, 
idet der må anvendes over 100 tons/år og heraf udgør base over halvdelen. 
For så vidt angår organiske stoffer, rengøringsmidler og andet må der sam-
let set anvendes mindre end 50 tons/år. 

Der anvendes op mod 100 forskellige stoffer og produkter i Fermenterings 
Pilot Plant. Med undtagelse af at en af de anvendte stofblandinger indehol-
der kobbersulfat (CAS nr. 7758-98-7) og mangansulfat (CAS nr. 7785-87-7), 
som er på listen over uønskede stoffer, findes ingen af de anvendte stoffer 
og produkter på signallisterne. Mange af stofferne er faste stoffer eller væ-
sker, som potentielt kan medføre emission af støv eller aerosol. Der anven-
des ikke opløsningsmidler eller andre flygtige stoffer. Vurdering af stoffernes 
potentielle effekter beskrives i afsnittet om luftforurening. 

Miljøstyrelsen fastsætter i overensstemmelse med BAT i BREF om organi-
ske finkemikalier vilkår om, at Fermenterings Pilot Plant skal forsøge at 
substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på 
Miljøstyrelsens og EU’s lister over særligt problematiske stoffer, f.eks. listen 
over uønskede stoffer, effektlisten og REACH A og kandidatlisten. Derved 
kan miljøovervejelser integreres i procesudviklingen i FPP.  

Afkast 
Fermenterings Pilot Plant har i alt 3 afkast, et afkast fra rumventilation og 2 
procesafkast. Rumventilationen (GPP-1 (afkast nr. 2.1)) er adskilt fra pro-
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cesventilationen, hvilket er i overensstemmelse med BAT. Rumventilation 
skal ikke reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens regler. 

Procesafkast GPP-2 (afkast nr. 2.2) er et 1 m højt afkast på taget af bygning 
3A, hvorfra der hidtil er udledt 4.100 m3/time. Det andet procesafkast er en 
30 m høj skorsten ved bygning 3D (kedelcentral), hvorfra der maksimalt er 
udledt 2.000 m3/time. Luftmængderne fra disse 2 afkast forventes øget med 
ca. 12 %, som følge af ombygning og etablering af nye tanke /17/. 

Der fastsættes vilkår om maksimale luftmængder fra de 2 procesafkast fra 
Fermenterings Pilot Plant for at sikre at der ikke sker en fortynding af afkast-
luften. 

Der er i den overordnede godkendelse krav om, at virksomheden skal have 
en oversigt over kilder til luftforurening (procesafkast). Der er desuden krav 
til målesteder, afkasthøjder samt vedligehold og overvågning/kontrol af 
emissionsbegrænsende udstyr. Der fastsættes derfor ikke vilkår om disse 
forhold i revurderingen af Fermenterings Pilot Plant.   

Emissionsbegrænsning 
Procesluften fra fermenteringstankene passerer køler, afslagsbeholder, 
heater, forfilter, sterilfilter (0,2 µ absolutfilter) og cyklon, inden udledning 
gennem skorstenen ved bygning 3D. Dette sterilfilter, kaldet det centrale 
sterilfilter, lækagetestes normalt 2 gange årligt. Det centrale sterilfilter, som 
egentlig er 2 filtre der anvendes skiftevis, skal lækagetestes mindst en gang 
årligt og det fastholdes med vilkår. 

Fortrængningsluft fra Kill-anlæggets 2 udendørs buffertanke, samt proces-
luft fra en gasanalysator udledes også gennem skorstenen ved bygning 3D. 
Luften passerer selvstændige sterilfiltre inden udledning og disse sterilfiltre 
udskiftes normalt 2 gange årligt. Dette fastholdes med vilkår og der stilles 
krav om at de skal testes eller udskiftes mindst en gang årligt.  

Fortrængningsluft fra den udendørs slamtank ledes direkte til skorstenen 
ved bygning 3D. Der doseres base til slamtanken, hvilket både reducerer 
indholdet af levende mikroorganismer og forebygger lugt. Genetisk modifi-
cerede mikroorganismer, der ikke er produktionsgodkendte, inaktiveres in-
den de ledes til slamtanken. Overvågningen af tanken fastholdes med vilkår 
og der stilles krav om regelmæssig funktionstest af overvågningsudstyret. 

Procesluft (lokalafsug) fra blandetanke og vægte passerer et Nederman 
PW13 filter inden udledning gennem afkast GPP-2 (afkast nr. 2.2). Der stil-
les krav om dokumentationsmålinger for dette afkast, idet der ikke foreligger 
emissionsmålinger af nyere dato og vilkår om kontrolmålinger opdateres. 
Der er vilkår om vedligehold, overvågning og kontrol af støvfiltre i den over-
ordnede godkendelse, hvorfor vilkår herom i 1999-godkendelsen ophæves. 

3.2.3 Luftforurening 
Udledning af forurenende stoffer til luften reguleres af luftvejledningen7, B-
værdivejledningen8 og lugtvejledningen9. 

                                                 
7 Miljøstyrelsens luftvejledning, Vejl. nr. 2, 2001 
8 Miljøstyrelsens B-værdivejledning, Vejl. nr. 2, 2002 
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Aktiviteterne i Fermenterings Pilot Plant kan potentielt give anledning til 
emission af støv af forskellig art samt lugt, jf. afsnit 3.2.4. Der er mulighed 
for emission af støv i forbindelse med afvejning og omhældning af faste rå-
varer. Proces- og fortrængningsluft fra tanke, f.eks. fermenteringstanke kan 
desuden indeholde aerosol, der i henhold til luftvejledningen betragtes/-
håndteres som støv.  

Landbrugsprodukter 
Miljøstyrelsen vurderer at B-værdivejledningens grænseværdier for melstøv, 
sucrose (sukker), støv i øvrigt og vegetabilsk olie er de mest relevante i for-
hold til stofgruppen landbrugsprodukter: 

Stofnavn Hoved-
gruppe 

Klasse Massestrøms-
grænse 

Emissions-
grænseværdi 

B-værdi 

   g/h mg/Nm3 mg/m3 
Melstøv 1 II   0,02 
Sucrose (sukker) 2 II 2000 100 0,1 
Støv i øvrigt 2   10/201) 0,081) 
Vegetabilske olier 2 I 100 5 0,01 

1) Fastsat i den overordnede godkendelse 

Melstøv er placeret i hovedgruppe 1, fordi det kan fremkalde allergi. Der bør 
derfor som udgangspunkt anvendes forrensning efterfulgt af absolutfilter 
minimum klasse H13. B-værdien for melstøv er baseret på data for mel af 
almindelige kornsorter mens Fermenterings Pilot Plant fortrinsvis anvender 
mel af andre afgrøder. Miljøstyrelsen vurderer dog, at B-værdien for 
melstøv også er relevant for de øvrige allergene meltyper der anvendes i 
Fermenterings Pilot Plant, idet de også kan fremkalde allergi. 

Miljøstyrelsen vurderer, at de vejledende grænseværdier for sucrose kan 
anvendes for alle de typer af kulhydrater, der anvendes i Fermenterings Pi-
lot Plant. Massestrømmen af kulhydrater og vegetabilske olier før rensning 
kendes ikke. På baggrund af den årlige rapportering af forbrug af råvarer og 
hjælpestoffer kan det imidlertid ikke udelukkes at massestrømsgrænsen for 
sucrose overskrides, mens massestrømsgrænsen for vegetabilske olier 
næppe overskrides. 

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der skal fastsættes grænseværdier for 
stofgruppen landbrugsprodukter svarende til de vejledende grænseværdier 
for melstøv og sucrose. Dette er en ændring i forhold til 1999-godkendel-
sen, hvor hele stofgruppen blev kategoriseret som ”støv i øvrigt”..  

Uorganiske stoffer 
Der er i B-værdivejledningen grænseværdier for 7 af de stoffer der indgår i 
stofgruppen uorganiske stoffer. Efter Miljøstyrelsens vurdering overskrides 
massestrømsgrænserne imidlertid ikke, hvorfor der ikke er grundlag for at 
fastsætte særskilte grænseværdier for disse stoffer.  

Grænseværdierne for ”støv i øvrigt” er dermed de eneste, der på nuværen-
de tidspunkt er relevante i forhold til stofgruppen uorganiske stoffer. Der er i 
den overordnede godkendelse af Novozymes Site Bagsværd vilkår om 
                                                                                                                           
9 Miljøstyrelsens lugtvejledning, Vejl. Nr. 4, 1985 
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”støv i øvrigt” (inert støv) med emissions- og immissionsgrænseværdi (B-
værdi). Der fastsættes derfor ikke grænseværdier for ”støv i øvrigt” i revur-
deringen af Fermenterings Pilot Plant. 

Miljøstyrelsen vurderer, at der fortsat skal være mulighed for at forlange 
emissionsmålinger for uorganiske stoffer, der ikke er ”støv i øvrigt”.  

Organiske stoffer 
Denne stofgruppe omfatter både stoffer, der må karakteriseres som ”støv i 
øvrigt” og stoffer, der enten er klassificeret som hovedgruppe 1 stoffer 
(f.eks. enzymer) eller vurderes at høre til hovedgruppe 1 (f.eks. vitaminer). 

I forhold til hovedgruppe 1 stoffer bør der som udgangspunkt anvendes for-
rensning efterfulgt af absolutfilter minimum klasse H13. Det eksisterende 
afkastfilter opfylder ikke dette krav. Der anvendes imidlertid kun flydende 
enzymer og små mængder vitaminer. Den laveste (0,5 g/h) massestrøms-
grænse (kan anvendes når absolutfiltrering ikke er mulig) overskrides såle-
des ikke. Der kræves derfor ikke absolutfiltrering af procesluft med organi-
ske stoffer. 

Rengøringsmidler og andet 
Disse stofgrupper vurderes ikke at medføre emissioner til luften af betyd-
ning for miljøbeskyttelsen 

3.2.4 Lugt 
Virksomhedens samlede bidrag til lugt i omgivelserne er reguleret af den 
overordnede miljøgodkendelse. Der fastsættes derfor ikke vilkår om lugt i 
denne afgørelse. 

Ombygning og etablering af nye tanke forventes ikke at medføre lugtgener. 

Der var ikke fastsat krav til virksomhedens lugtbidrag i omgivelserne da 
1999-godkendelsen blev meddelt. Der er derfor vilkår om at tilsynsmyndig-
heden kan regulere tømningsfrekvensen for slamtanken for at forebygge 
lugtgener. Vilkåret sløjfes, dels fordi der ikke har været behov for at regulere 
tømningsfrekvensen, dels fordi virksomhedens samlede bidrag til lugt i om-
givelserne nu er reguleret.  

3.2.5 Spildevand og affald 
Overfladevand fra Novozymes ledes til Smørmosen, mens øvrigt spildevand 
ledes til Lundtofte Renseanlæg. Virksomheden er generelt indrettet med 
tætte belægninger og mulighed for opsamling af spild eller afledning til pro-
cesspildevandssystemet, hvor der håndteres farlige stoffer udendørs. 

Det meste af processpildevandet fra Fermenterings Pilot Plant varmebe-
handles og neutraliseres inden afledning til offentlig kloak. Varmebehandlin-
gen skyldes krav i anlæggets GMO-godkendelse /2/. Neutraliseringen sker i 
2 brønde/tanke i gården mellem bygningerne 3A og 3B, som Rensnings Pi-
lot Plant har ansvaret for. 

Grundejerforeningen Smørmosen er ved at etablere et anlæg til neutralise-
ring af spildevand fra Novozymes og Novo Nordisk i Bagsværd. Gladsaxe 
Kommune har meddelt spildevandstilladelse til anlægget den 21. maj 2012. 
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Spildevandet fra Fermenterings Pilot Plant vil måske en gang i fremtiden 
blive ledt til dette neutraliseringsanlæg. 

Ifølge EU BFEF Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssy-
stemer, er det BAT at behandle forurenede affaldsstrømme ved kilden frem 
for spredning og efterfølgende central rensning, med mindre der er gode 
grunde til at gøre det modsatte.  

Fermenterings Pilot Plant opsamler i overensstemmelse hermed de mest 
koncentrerede flydende spildstrømme (kulturvæske/slam), som sendes til 
Novozymes slambehandlingsanlæg i Kalundborg. Slammet herfra anvendes 
som jordforbedringsmiddel (gødning) på landbrugsjord.  

Ifølge EU BREF Organiske finkemikalier, er det defineret som BAT, at virk-
somheden integrerer miljøovervejelser i procesudvikling. Fermenterings Pi-
lot Plant udvikler og optimerer bioteknologiske produktionsprocesser bl.a. 
med henblik på at minimere kemikalie- og vandforbrug og dermed spilde-
vands- og affaldsmængder. Der er desuden fokus på anvendelse af miljø-
venlige kemikalier. 

3.2.6 Jord og grundvand samt recipienter 
Fermenterings Pilot Plant’s placering i et område med drikkevandsinteres-
ser og tæt ved Smørmosen medfører, at Miljøstyrelsen har fokus på beskyt-
telse af jord, grundvand og recipient. 

Den overordnede godkendelse har vilkår om kontrol og vedligehold af pro-
ceskloakker, og om hvordan affald skal opbevares for at beskytte jord og 
grundvand samt Smørmosen mod forurening. Der fastsættes derfor ikke 
vilkår herom i denne revurdering. 

Den overordnede godkendelse har endvidere vilkår til regulering af inden- 
og udendørs oplag, herunder tankoplag mv. for at undgå forurening af jord 
og grundvand samt recipienter, men kun for klassificerede stoffer, farligt af-
fald mv. Fermenterings Pilot Plant’s slam- og buffertanke i gården mellem 
bygning 3A og 3B, vurderes ikke at være omfattet af disse vilkår, mens 
f.eks. basetanken der hører til slamtanken er omfattet. Pladsen der anven-
des ved påfyldning af indendørs lagertanke til flydende landbrugsprodukter 
(kulhydrater) er heller ikke omfattet.  

De 2 buffertanke til spildevand er placeret i et bassin uden direkte afløb til 
kloak. Bassinet kan rumme den største tanks volumen og der vurderes der-
for ikke at være risiko for udslip til omgivelserne.  

Opsamlingsbassinet under slamtanken har heller ikke direkte afløb til kloak, 
men kan ikke rumme tankens volumen. Slammet i tanken vurderes dog ikke 
at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand, men udslip til Smør-
mosen skal forebygges.  

Der fastsættes vilkår om regelmæssig inspektion af tankbassiner og slam-
tank samt tæthedsprøvning af rør mellem bygning og slam- og buffertanke. 
Der stilles desuden krav om at slamtanken skal have en højniveaualarm, 
der er uafhængig af niveau/volumenmåleren og om regelmæssig funktions-
test af overvågningsudstyret i slamtanken.  
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Pladsen, der anvendes ved påfyldning af indendørs tanke til kulhydrater har 
et afløb til regnvandssystemet. Spild af kulhydrater vurderes ikke at udgøre 
nogen særlig risiko for jord og grundvand, men udslip til Smørmosen skal 
forebygges og den overordnede godkendelse har vilkår om dette.  

Da Rensnings Pilot Plant er ansvarlig for de 2 neutraliseringsbrønde/tanke 
til spildevand fastsættes der ikke vilkår om regelmæssig kontrol af dem i 
denne godkendelse.  

3.2.7 Støj 
Virksomhedens støjbelastning af omgivelserne reguleres af den overordne-
de miljøgodkendelse. Der fastsættes derfor ikke vilkår om støj i denne afgø-
relse. 
 
Støjbidraget fra Fermenterings Pilot Plant forøges ikke ved ombygning og 
etablering af tanke. 

3.2.8 Registrering og rapportering 
Der er i den overordnede godkendelse vilkår om, at Novozymes skal føre 
driftsjournaler, dvs. registrere oplysninger om bl.a. driftsforstyrrelser med 
væsentlig miljømæssig betydning, korrigerende og forebyggende handlinger 
for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser samt inspektioner og vedligehold. 
Der er også krav om at disse oplysninger skal gemmes i mindst 5 år. 

Den overordnede godkendelse indeholder også vilkår om, at virksomheden 
hvert år indsender en rapport til tilsynsmyndigheden med bl.a. resume af 
driftsjournaler samt oversigter over spild, udslip, inspektioner og vedlige-
hold.  

Fermenterings Pilot Plant’s vilkår om registrering og rapportering opdateres 
og tilpasses, så de ikke overlapper eller konflikter med tidsfristen og krave-
ne i den overordnede godkendelse. Miljøstyrelsen stiller krav om, at Fer-
menterings Pilot Plant hvert år rapporterer forbruget af råvarer og hjælpe-
stoffer samt resultater af kontrol af emissionsbegrænsende udstyr, over-
vågningsudstyr og inspektioner mv. 

3.2.9 Sikkerhedsstillelse 
Virksomheden er ikke omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 39 a og § 39 b 
om sikkerhedsstillelse. 

3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er i Novozymes overordnede godkendelse vilkår om, at virksomheden 
skal have skriftlige retningslinjer og instrukser for håndtering af inden – og 
udendørs spild, så udslip til Lundtofte Renseanlæg, Smørmosen og jord- og 
grundvand minimeres. 

Fermenterings Pilot Plant har i den miljøtekniske beskrivelse oplyst, at der 
for at undgå driftsforstyrrelser og uheld foretages systematisk og løbende 
vedligehold af anlæggets kritiske udstyr. Det er desuden oplyst, at udvalgte 
medarbejdere alarmeres udenfor normal arbejdstid, hvis alarmniveauet 
overskrides for kritiske parametre. 
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I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 71 skal virksomheden straks under-
rette tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller overhæn-
gende fare herfor. Virksomheden skal desuden straks forhindre yderligere 
udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge overhængende fare her-
for. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at det af retningslinjerne for Fermen-
terings Pilot Plant skal fremgå, hvornår og hvordan relevante myndigheder 
skal underrettes i forbindelse med spild og udslip.  

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Novozymes’ Site Bagsværd er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen10.  

3.2.12 Ophør 
Der er vilkår om ophør af driften i den overordnede miljøgodkendelse. 
Der fastsættes derfor ikke vilkår om ophør i denne afgørelse.  

3.3 Udtalelser/høringssvar  

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Miljøstyrelsen har modtaget følgende udtalelse fra Gladsaxe Kommune om 
de planlægningsmæssige forhold for Fermenterings Pilot Plant, Bygning 3A, 
Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd:  

”Bygning 3A ligger inden for "trekantsområdet" mellem Smørmosevej, Hille-
rødmotorvejen og boligområderne syd for Bagsværd Erhvervskvarter. Tre-
kantsområdet er i Kommuneplan 2009 nummereret "6E3" og udgør et ram-
meområde for sig selv. Tidligere var det en del af et større rammeområde 
(6E2), som omfattede næsten hele Bagsværd Erhvervskvarter. Rammebe-
stemmelserne for område 6E3 adskiller sig alene fra 6E2 ved at bebyggelse 
i område 6E3 må være en etage højere end i 6E2.  

For trekantsområdet blev der i 2000 vedtaget en ny lokalplan 135, som af-
løste den tidligere gældende lokalplan 90. Den nye lokalplan fastlægger 
imidlertid ikke væsentlige ændringer i forhold til områdets anvendelse. Lo-
kalplanen blev udarbejdet på baggrund af ønsker om matrikulære ændrin-
ger, som den hidtidige lokalplan ikke gav mulighed for. 

Områdets anvendelse er i lokalplan 135 formuleret som "erhvervsformål i 
form af arbejdspladsintensive virksomheder inden for produktion med til-
knyttede kontorer og laboratorier". I lokalplan 90 var formuleringen "er-
hvervsformål, større erhvervsvirksomheder inden for fremstillingsvirksom-
hed med tilhørende lager, laboratorier, administration m.v."  

Det er By- og Miljøforvaltningens opfattelse, at den ændrede formulering i 
højere grad er udtryk for en modernisering af sproget, end at der er tale om 
en reel anvendelsesændring. Der er dog ikke længere mulighed for lager-
virksomhed.  

                                                 
10 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 

 20 



Nærmest tilgrænsende områder er fortsat de støjfølsomme områder 4B1, 
4B2, 2B11 og G9. Desuden grænser området op til erhvervsområderne 6E2 
og 6E5.  

Der er ingen aktuelle planer om at ændre planlægningen for området.” 

3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen af Novozymes A/S, Fermenterings Pilot Plant, har været an-
nonceret i Gladsaxe Bladet den 23. marts 2010.  

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 

Det er herved afklaret at den opdaterede miljøtekniske beskrivelses oplys-
ninger om filtret på afkast GPP-2 er ukorrekte hvorfor Novozymes A/S har 
fremsendt supplerende oplysninger om filtret. Dette har sammen med en 
konkret vurdering af de anvendte mængder og den potentielle massestrøm 
af vitaminer og enzymer medført, at der fortsat ikke stilles krav om absolut-
filtrering af procesluft med organiske stoffer. 

Virksomhedens bemærkninger til udkast til afgørelse har desuden medført 
mindre fortrinsvis formuleringsmæssige ændringer og afgørelse om, at en 
forøgelse af tankkapaciteten ikke er særskilt godkendelsespligtig.  
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 

Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  

VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Da der i forbin-
delse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lovliggørelse af 
gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er behov for en 
lempelse af vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ikke foretages 
en vurdering efter VVM-bestemmelserne. 

Habitatdirektivet  
Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lov-
liggørelse af gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er 
behov for en lempelse af vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der 
ikke foretages en vurdering efter habitatsbestemmelserne. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 

• Miljøgodkendelse af Gærings Pilot Plant, Bygning 3A i Bagsværd. 
Københavns amt 21. oktober 1999. 

• Miljøgodkendelse – Egenkontrolvilkår for centrale sterilfiltre. Miljø-
center Roskilde 7. september 2009. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 

Afgørelsen 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

Nye eller ændrede vilkår kan påklages. For revurderede vilkår, der ikke er 
ændret, er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. 
Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En over-
sigt findes i bilag B. 

Afgørelsen om at forøgelse af tankkapaciteten ikke er godkendelsespligtig 
kan også påklages. 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 12. december 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Det er en betingelse for behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af 
den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet. 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer an-
det. 

Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Gladsaxe Kommune, kommunen@gladsaxe.dk
Embedslægeinstitutionen, Hovedstaden, hvs@sst.dk
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Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
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5.  BILAG 

Bilag A: Liste over sagens akter 
/1/ Miljøgodkendelse af Gærings Pilot Plant, Bygning 3A i Bag-

sværd. Københavns amt 21. oktober 1999. 
/2/ Godkendelse af Gærings Pilot Plant og genetisk modificerede 

mikroorganismer til fremstilling af Cellulase CU på Novozymes 
A/S i Bagsværd. Skov- og Naturstyrelsen 2. juli 2001. 

/3/ Miljøgodkendelse – Egenkontrolvilkår for centrale sterilfiltre. 
Miljøcenter Roskilde 7. september 2009. 

/4/ Overordnet miljøgodkendelse for Novozymes A/S, Bagsværd. 
Miljøcenter Roskilde 14. august 2007. 

/5/ Miljøteknisk beskrivelse af Gærings Pilot Plant GPP, Bygning 
3A i Bagsværd, Matr. 3ek, Bagsværd by (ENV 11-7007 juni 
2010). Novozymes A/S 17. juni 2010. 

/6/ Revurdering af 3A GPP – supplerende oplysninger. Miljøsty-
relsen 2. februar 2011. 

/7/ RE: Revurdering af 3A GPP – supplerende oplysninger. No-
vozymes A/S 27. maj 2011. 

/8/ Novozymes i Bagsværd GPP og RPP. Miljøstyrelsen 4. august 
2011. 

/9/ Revurdering af GPP's miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen 4. au-
gust 2011. 

/10/ Flere spm. ifm. revurdering af 3A/GPP. Miljøstyrelsen 8. au-
gust 2011. 

/11/ Revurdering af GPP i Bagsværd. Novozymes A/S 20. januar 
2012. 

/12/ Novozymes - Høring om planforhold. Miljøstyrelsen 10. april 
2012.  

/13/ Novozymes - Høring om planforhold. Gladsaxe Kommune 24. 
april 2012.  

/14/ Vedrørende råvarer oversigt. Novozymes A/S 2. maj 2012.  
/15/ GPP og RPP. Miljøstyrelsen 2. juli 2012.  
/16/ RE: Vedrørende råvarer opgørelse. Novozymes A/S 23. maj 

2012.  
/17/ Vedr. kloak ved 3A. Novozymes 23. juni 2012.  
/18/ Orientering om ændring af tankkapaciteten i fermenteringsan-

lægget, bygning 3A. Novozymes A/S 10. juli 2012-10-08. 
/19/ Bemærkninger til høringsudkast af revurdering af miljøgod-

kendelse af FPP i Bagsværd. Novozymes A/S 27. september 
2012. 

/20/ Supplerende oplysninger om afkastfilter. Novozymes A/S 11. 
oktober 2012. 

/21/ Miljøgodkendelse, Vilkårsændringer, Produktions- og pilotan-
læg omfattet af Novozymes overordnede miljøgodkendelse af 
14. august 2007. Miljøstyrelsen 23. oktober 2012. 
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Bilag B: Oversigt over revurdering af vilkår 
 

Miljøgodkendelse af 21. oktober 1999: 

Vilkår Bemærkninger 

1. Indretning og drift 
Gærings Pilot Plant’s anlæg, bygninger og 
udendørs arealer skal generelt indrettes 
og drives således, at uheld og udslip fore-
bygges og, at skadens omfang begrænses 
mest muligt, hvis der alligevel sker uheld. 

Vilkåret er ophævet.  

Dette vilkår gælder kun FPP’s anlæg, byg-
ninger og udendørs arealer, mens DOG’s 
næsten enslydende vilkår 1 gælder hele No-
vozymes’ Site Bagsværd.  

2. Råvarer og hjælpestoffer 
Forbruget af råvarer og hjælpestoffer skal 
opgøres for hvert kalenderår og indberet-
tes til tilsynsmyndigheden senest 1. april. 
Indberetningsform og omfang aftales med 
tilsynsmyndigheden.  

Vilkåret er opdateret. Nu vilkår 13 

3. Lugt Vilkåret blev ophævet af DOG 

4. Slamopsamlingstank 
Tilsynsmyndigheden kan regulere tøm-
ningsfrekvensen 

Vilkåret er ophævet.  

Tilsynsmyndigheden har aldrig fundet anled-
ning til at regulere tømningsfrekvensen.  

5  “Støv i øvrigt” 
Det fremgår af den miljøtekniske vurde-
rings afsnit 6.2.1 hvilke typer af råvarer og 
hjælpestoffer, der er omfattet af betegnel-
sen “støv i øvrigt”. 
Der skal senest 6 måneder efter godken-
delsen gennemføres målinger af emissio-
nen af “støv i øvrigt” og beregning af im-
missionsbidraget fra afkast GPP-2. Til-
synsmyndigheden kan herefter kræve til-
svarende emissionsmålinger og immis-
sionsberegninger en gang årligt. 
Emissionsmålinger skal udføres i henhold 
til Miljøstyrelsens vejledning om begræns-
ning af luftforurening fra virksomheder (Nr. 
6/1990). Emissionsmålinger kan udføres 
som præstationsmålinger eller som konti-
nuerte målinger. Ved præstationsmålinger 
udføres mindst 3 målinger af mindst 1 ti-
mes varighed. Kontinuerte målinger udfø-
res over mindst 1 døgn. Målingerne skal 

Vilkåret er opdateret. Nu vilkår 7 

Emissionsgrænsen blev ophævet af DOG. 
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Miljøgodkendelse af 21. oktober 1999: 

Vilkår Bemærkninger 
udføres af et firma, der er akkrediteret af 
DANAK eller, som kan accepteres af til-
synsmyndigheden.  

Immissionsberegningen skal udføres med 
en af OML-modellerne, og forudsætnin-
gerne for beregningen skal kunne accep-
teres af tilsynsmyndigheden.  

Der skal senest 1 år efter godkendelsen 
gennemføres emissionsbegrænsende for-
anstaltninger, hvis følgende grænseværdi 
overskrides: 

 Emissionsgrænse 10 
mg/Nm3 

Ovenstående grænseværdi bortfalder, når 
der er fastsat grænseværdier for “støv i 
øvrigt” fra den samlede virksomhed.  

Emissionsgrænsen anses for overholdt, 
når hver præstationsmåling eller middel-
værdien af en kontinuert måling er mindre 
end eller lig med 10 mg/Nm3.  

6. Uorganisk klasse III støv (calciumchlo-
rid, zink-, kobber- og mangansulfat) 
Der skal senest 6 måneder efter godken-
delsen gennemføres målinger af emissio-
nen af uorganisk klasse III støv fra afkast 
GPP-2. Tilsynsmyndigheden kan herefter 
kræve tilsvarende emissionsmålinger en 
gang årligt. 
Emissionsmålinger skal udføres i henhold 
til Miljøstyrelsens vejledning om begræns-
ning af luftforurening fra virksomheder (Nr. 
6/1990). Målingerne skal udføres af et fir-
ma, der er akkrediteret af DANAK eller, 
som kan accepteres af tilsynsmyndighe-
den.  

Vilkåret er opdateret og generaliseret. Nu del 
af vilkår 7 

Der kan nu forlanges emissionsmålinger for 
uorganiske stoffer generelt.  

7. Støvfilter på afkast GPP-2 
Støvfiltrets afgangskanal skal inspiceres 
mindst en gang om ugen. Resultatet af 
inspektionen indføres i en driftsjournal, 
som skal være tilgængelig for tilsynsmyn-
digheden i mindst 5 år. Det skal endvidere 

Vilkåret er ophævet.  

DOG indeholder vilkår om kontrol af støvfilt-
re. 
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Miljøgodkendelse af 21. oktober 1999: 

Vilkår Bemærkninger 
fremgå af driftsjournalen, hvilke korrige-
rende tiltag (f.eks. udskiftning af filterpose) 
der er foretaget. 

Der kan efter aftale med tilsynsmyndighe-
den evt. etableres anden form for over-
vågning.  

8. Centralt HEPA-filter 
Der skal senest den 31. december 2000 
være etableret central HEPA-filtrering af 
afkastluften fra alle gæringstanke.  

Vilkåret er ophævet. 

De centrale filtre er ikke HEPA-filtre, men 
sterilfiltre. Dele af det oprindelige vilkår blev 
ophævet af DOG. 

9. Støj Vilkåret blev ophævet af DOG 

10. Driftsjournal 
Virksomheden skal føre driftsjournal(er), 
med oplysning(er) om: 

- Slamopsamlingstanken (beholdning, 
tømning, pH-kontrol mv.) 

- Filter på afkast GPP-2 (kontrol, udskift-
ning af filter mv.) 

- Centralt HEPA-filter (kontrol, udskiftning 
af filter mv.) 

- Driftsforstyrrelser og afhjælpende foran-
staltninger 

Driftsjournaler skal være tilgængelige for 
tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. 

Virksomheden skal udarbejde et resume 
af oplysningerne i driftsjournalerne for 
hvert kalenderår. Resumeet skal fremsen-
des til tilsynsmyndigheden senest 1. april. 
Indberetningsform og omfang aftales med 
tilsynsmyndigheden.  

Vilkåret er opdateret, så der ikke er overlap 
med DOG’s vilkår 32 og 33. Nu vilkår 15 
m.fl.  

Miljøgodkendelse af 7. september 2009 

Vilkår Bemærkninger 

8a. Centrale sterilfiltre 
Sterilfiltrene (filterboulen) og de tilhørende 
forfiltre skal kontrolleres og vedligeholdes 
regelmæssigt og virksomheden skal have 
skriftlige procedurer/instruktioner herfor, 
som skal være let tilgængelige for drifts-

1. afsnit er omformuleret lidt. Nu vilkår 9. 
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Miljøgodkendelse af 21. oktober 1999: 

Vilkår Bemærkninger 
operatørerne. 

Procedurer/instruktioner skal bl.a. baseres 
på producentens/leverandørens anvisnin-
ger samt relevante danske og/eller inter-
nationale standarder for kontrol af sterilfilt-
re. Procedurer/instruktioner skal indeholde 
retningslinjer for drift og vedligehold af filt-
rene, herunder for test og udskiftning af 
sterilfiltrene. 

Sterilfiltre (filterboulen) skal testes for læ-
kage inden ibrugtagning og herefter 
mindst 1 gang pr. år. Sterilfiltre må ikke 
tages i brug/fortsat bruges, hvis en test 
viser lækage > 0 %.  

Testresultater skal rapporteres til tilsyns-
myndigheden og kan f.eks. medtages i 
den årlige rapport jf. vilkår 10. Tilsyns-
myndigheden skal dog underrettes hurtigst 
muligt, hvis en test viser lækage > 0 %. 

Sterilfiltrenes certifikater, testrapporter 
samt oplysninger om reparationer, udskift-
ning af filtre, driftsforstyrrelser mv. skal 
opbevares på virksomheden i mindst 5 år 
og forevises eller fremsendes til tilsyns-
myndigheden på forlangende. 

Note: DOG = Den overordnede godkendelse af 14. august 2007 
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Bilag C: Bedste tilgængelige teknologi – BAT  
 
Nedenfor er en redegørelsen for anvendelse af BAT jf. relevante BREF-
dokumenter.  

For Gærings Pilot Plant (GPP) i Bagsværd er specielt EU-BREF ”Spilde-
vands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer” samt ”Emissio-
ner fra større oplag af farlige stoffer” relevante. Derudover er der enkelte 
dele af dokumentet vedr. ”organiske finkemikalier” og ”industrielle kølesy-
stemer” samt ”generelle overvågningsprincipper” (i forhold til egenkontrol), 
der kan være relevant.  

Miljøledelse  

Overordnet foreskriver BREF dokumenterne anvendelse af miljøledelsessy-
stemer og værktøjer, herunder indførelse og opretholdelse af systemer, der 
bl.a. omfatter organisering af miljøarbejdet med betydning for ansvarsplace-
ring, opstilling af miljømål, afholdelse af audits, regelmæssige overvågning 
af den miljømæssige præstation, offentliggørelse af årlige miljøregnskaber, 
løbende risikovurdering og vurdering af energi og vandforbrug og affalds-
frembringelse samt gode vedligeholdelsesrutiner mm.  

I Bagsværd har Novozymes et certificeret miljøledelsessystem. Virksomhe-
den har således procedure og instrukser, der opfylder ovenfornævnte 
BREEF anbefalinger. Novozymes i Bagsværd er derudover omfattet af be-
kendtgørelsen om grønt regnskab og aflægger hvert år et miljømæssigt 
regnskab, der offentliggøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgø-
relsen.  

Der foreligger ikke nogen BREF, der specifikt omhandler enzymproduktion.  

Spildevands- og luftrensning  

EU BREF-dokumentet om spildevands- og luftrensning beskriver de teknik-
ker der i dag generelt benyttes i den kemiske industri. Der er ikke udarbej-
det noget BREEF-dokument specifikt for enzymproduktion eller produktion 
der umiddelbart er beslægtet med den.  

I forhold til BREF-dokumentet er det BAT:  

• At indeslutte emissionskilden i så vid udstrækning som praktisk mu-
ligt  

• At forebygge evt. eksplosionsrisiko  
• At forebygge antændelse af evt. letantændelige gas-oxygen blan-

dinger  
• At støv og partikler i luftstrømme fjernes ved filtrering  
• At adskille procesvand fra uforenet regnvand og andet uforurenet af-

løbsvand  
• At adskille procesvand efter dets forureningsbelastning  
• At bygge tag over arealer med potentiel forurening, hvis det er muligt  

I forhold til 3A GPP er alle forureningsmæssige afkast forsynet med emissi-
onsreduktion ved kilden.  
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De steder hvor der kan forekomme farligt støv eller dampe er indkapslet el-
ler forsynet med direkte udsugning eller med lokal-/punktudsug.  

Udluftninger fra relevante tanke er ført til skorsten eller afkast over tag og 
hvor det er relevant forsynet med emissionsbegrænsning.  

Den luft som passere gennem gæringstankene, passere en køler, en af-
slagsbeholder, en cyklon og en heater inden den filtreres i et forfilter og et 
efterfølgende sterilfilter (0,2 μ absolutfilter) og passere endnu en cyklon, før 
luften afkastes gennem (bygning 3D’s) 30 meter høj skorsten.  

En del af spildevandet fra 3A GPP - spildstrømme fra sanitært spildevand 
og spildevand fra laboratorier - ledes gennem et fælles NZ/NN afløb til 
Lundtofte Renseanlæg.  

En mindre mængde fra nogle gulvafløb ledes gennem neutraliseringsbrønd 
inden udledning gennem afløb til Renseanlæg.  

Den største proces- og spildevandsmængde opsamles i buffertanke og le-
des gennem et kill-anlæg. Denne tykke fraktion behandles i NZ’s slambe-
handlingsanlæg, medens den tynde ledes gennem en neutraliseringsbrønd 
inden udledning gennem afløb til Renseanlæg.  

Spildstrømme i form af slam fra oprensningen behandles og genanvendes 
som jordforbedringsmiddel (gødning) på landbrugsjord.  

Organiske finkemikalier  

I forhold til BREF-dokumentet er det BAT:  

• At forebygge og minimere miljøpåvirkninger  
• Integrering af miljøovervejelser i procesudvikling, herunder strukture-

rede sikkerhedsvurderinger, procedurer til at reducere risici fra hånd-
tering og opbevaring af farlige stoffer samt passende træning af ope-
ratører  

• Hurtig og pålidelig identifikation af lækager  
• Etablering af passende opbevaringskapacitet til at tilbageholde 

eventuelle spild og lækkende stoffer, vand fra brandslukning og foru-
renet overfladevand  

• Indeslutning og lukning af alle åbninger for at minimere ukontrollere-
de emissioner  

• Styring og behandling af affaldsstrømme  

I forhold til 3A GPP optimeres processer løbende mht. minimering af kemi-
kalie- og vandforbrug. Desuden fokuseres på brugen af miljøvenlige kemi-
kalier. En væsentlig del af afdelingens arbejde centrerer sig netop omkring 
minimering af kemikalie- og vandforbrug i produktionsprocesser.  

3A GPP har endvidere nødprocedure omhandlende forholdsregler ved spild 
eller udslip.  

Der foretages affaldsindsamling, sortering og genanvendelse af affald hvor 
det er muligt  
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Emissioner fra oplagring  

I forhold til dette BREF-dokument er det BAT:  

• Generelle principper for at forebygge og minimere emissioner fra op-
lag af væsker og flydende gasser  

• Forebyggelse af uheld og ulykker  

Som ovenfor beskrevet har 3A GPP nødprocedure omhandlende forholds-
regler ved spild eller udslip. Endvidere er der gennemført en risikovurdering 
af GPP jf. storskalaanmeldelse og anmeldelse af genteknologiske anlæg af 
2. juli 2001. Der er heri redegjort for mulige driftsforstyrrelser i forbindelse 
med driften af GPP.  

Industrielle kølemidler  

I forhold til dette BREF-dokument er det BAT:  

• At reducere det direkte energiforbrug  
• At reducere vandforbrug og varmeemissioner til overfladevand  
• At Reducere udledningen af kemiske stoffer til omgivelserne  

I 3A og 3B er der to gradervandsanlæg, der tager hovedparten af kølingen 
af processerne. Til processer der kræver lavere temperaturer end man ty-
pisk kan forvente fra gradervandsanlæg anvendes kølemaskiner.  

Alt kølevand recirkuleres.  

Der er i 3A og 3B netop gennemført et projekt med forbedring af regulerin-
gen af det største gradervandsanlæg, således at det ikke bruger unødig 
energi.  

Generelle overvågningsprincipper  

I forhold til dette BREF-dokument er det BAT:  

• At overvåge væsentlige emissioner  

I 3A GPP føres kontrol af procesudstyr og instrumenter som flowtransmitte-
re og temperaturmålere. Endvidere udføres der test samt ugentlig kontrol af 
HEPA-filtre.  

Resultaterne af kontrollen afrapporteres i den årlige årsrapport for Bag-
sværd til Miljøstyrelsen Roskilde. 
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Bilag D: Oversigtsplan 
 
 

 
 
Note: Den røde prik viser placeringen af Fermenterings Pilot Plant, Bygning 3A 
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Bilag E: Udsnit af Gladsaxe Kommuneplan  
 
 

 
 
Note: Den røde prik viser placeringen af Fermenterings Pilot Plant, Bygning 3A 
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Bilag F: Miljøteknisk beskrivelse  
 

 35 








































	3A - FPP - Revurdering
	1.  INDLEDNING
	2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for revurderingen
	Generelt
	Indretning og drift
	Luftforurening
	Jord og grundvand samt recipient (Smørmosen)
	Kontrol af kontinuert måleudstyr
	Forbrug af råvarer og hjælpestoffer
	Årlig indberetning/rapportering
	Driftsforstyrrelser og uheld


	3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	3.1 Baggrund for afgørelsen
	3.1.1 Virksomhedens indretning og drift
	3.1.2 Virksomhedens omgivelser
	3.1.3 Nye lovkrav
	Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010
	Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 486 af 25. maj 2012
	Vejledning Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen)
	Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/2010, Listen over uønskede stoffer 2009
	Listen over harmoniserede klassificeringer (REACH)
	Kandidatlisten (REACH)
	3.1.4 Bedste tilgængelige teknik
	3.2 Vilkårsændringer
	3.2.1 Generelle forhold
	3.2.2 Indretning og drift
	3.2.3 Luftforurening
	3.2.4 Lugt
	3.2.5 Spildevand og affald
	3.2.6 Jord og grundvand samt recipienter
	3.2.7 Støj
	3.2.8 Registrering og rapportering
	3.2.9 Sikkerhedsstillelse
	3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld
	3.2.12 Ophør


	3.3 Udtalelser/høringssvar 
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.3.2 Inddragelse af borgere mv.
	3.3.3 Udtalelse fra virksomheden






	4.  FORHOLDET TIL LOVEN
	4.1 Lovgrundlag
	4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

	5.  BILAG
	Bilag A: Liste over sagens akter
	Bilag B: Oversigt over revurdering af vilkår
	Bilag C: Bedste tilgængelige teknologi – BAT 
	Bilag D: Oversigtsplan
	Bilag E: Udsnit af Gladsaxe Kommuneplan 
	Bilag F: Miljøteknisk beskrivelse 


	3A - FPP - Revurdering - Bilag F - Miljøteknisk beskrivelse

