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1. INDLEDNING 
 
Novo Nordisk A/S har beliggenhed på Novo Nordisk Park i Måløv, Ballerup Kommune. 
Virksomhedens hovedaktiviteter er forskning og udvikling af farmaceutiske produkter.  
 
Hormontabletproduktionen er en biaktivitet, der er omfattet af listepunktnummer D104 jf. 
bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder.  
 
Novo Nordisk A/S fremstiller hormontabletter til behandling af kvinder i overgangsalderen. 
Hormonprodukterne kaldes også for HRT-produkter, hvor HRT står for Hormon Replacement 
Therapy. 
 
Fabrikken fremstiller hormontabletter på grundlag af indkøbte hormon- og fyldstoffer, der 
blandes, granuleres og presses til tabletter, der lakeres og fyldes i primære emballager samt 
pakkes i æsker og kasser.  
 
Fabrikken til fremstilling af hormonprodukter består af: 
 
C1: Varemodtagelse og pakkeri 
C2: Anlæg til fremstilling af hormontabletter, påfyldning af tabletter i dispenser og pakning af  
       færdigvarer 
C3: Lagerbygning til råvarer, pakkematerialer og færdigvarer 
 
Ballerup Kommune har den 1. april 1996 meddelt, at aktiviteterne i C1 ikke er godkendelses-
pligtige. Kommunen har endvidere af 28. juni 1999 og 29. januar 2001 vurderet, at udvidelse 
af aktiviteterne med montering og pakkeri af hormontabletter heller ikke er 
godkendelsespligtige. 
 
Ballerup Kommune har ligeledes meddelt den 30. april 2001, at aktiviteterne i C3 ikke er 
godkendelsespligtige, idet der dog er stillet krav om, at hormonholdigt slukningsvand i tilfælde 
af brand skal kunne opsamles. 
 
Miljøcenter Roskilde har i overensstemmelse med Novo Nordisk A/S, Måløv valgt, at se 
bygning C1, C2 og C3 som en sammenhængende enhed. Dermed er alle bygninger omfattet 
af godkendelsespligten. 
 
Med den foreliggende afgørelse for aktiviteterne i hormontablet produktionen, er der foretaget 
en revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 10. 
februar 1992, samt ændringer med afgørelse af Miljøstyrelsen af 30. september 1992.  
Bygning C1 og C3 er medtaget i revurderingen, da bygningerne er teknisk og 
forureningsmæssigt forbundet med bygning C2. 
 
Næste regelmæssig vurdering skal finde sted senest i år 2019. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Roskilde foretaget en revurdering 
af miljøgodkendelse for Novo Nordisk A/S, Måløv af 10. februar 1992 og Miljøstyrelsens 
afgørelse af 30. september 1992. 
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af visse vilkår i godkendelsen og 
fremgår af afsnit 2.1 nedenfor.   
 
De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne 
afgørelse, dog er utidssvarende vilkår sløjfet, se bilag B. Uændrede vilkår og vilkår, der kun 
er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 

2.1 Vilkår for afgørelsen 

Generelle forhold 
A1 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
○     Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom 

     Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 
   Indstilling af driften for en længere periode 
 

Orienteringen skal fremsendes snarest muligt. 
 

Luftforurening 
B1        Luftafkastene fra produktionsanlægget (kilde nr. 1, 2, 3, 4 og 5) skal forsynes med 
 HEPA-filtre med en udskilningsgrad på mindst 99, 97 % bestemt ved DOP-tests med 
 partikler af størrelsen 0,3 μ. 
 
 
B2 HEPA-filtre skal altid kontrolleres for lækage senest 10 arbejdsdage efter montering og 
○ reparation. Kontrol af HEPA-filtre foretages på forlangende og altid, når filtret har væ-
 ret afmonteret, udskiftet eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst én 
 gang om året.  

Kontrol af HEPA-filtre skal udføres som en totallækagetest efter afsnit B.6.4 i ISO 
14644-3 samt de af Miljøstyrelsen anbefalede tilføjelser og præciseringer hertil, jf. 
bilag til 5. supplement til Luftvejledningen. Der bør anvendes en polydispers 
testaerosol nævnt i afsnit C.6.4 i ISO 14644-3, feks. polyalphaolefin. Acceptkriteriet 
er 0,05 %. Lækagetesten skal udføres af et akkrediteret firma/en certificeret person 
eller et firma/en person som tilsynsmyndigheden kan acceptere. 
 
Kontrolregel 
Lækagen beregnes på baggrund af middelkoncentrationer før og enkeltmålinger (evt. 
fra scanning af filteroverfladen) efter filtret. 
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Lækage =  Cefter filter  . 100 [%], hvor 
                Cfør filter 

Cefter filter = koncentrationen i hvert målepunkt efter filter [μg/l]  

C før filter = middelkoncentrationen før filter [μg/l]. 

 

HEPA-filtre er i orden, hvis doseringskravet er opfyldt og lækagen i hvert målepunkt 
er mindre end eller lig med 0,05 %. 

Dokumentation for kontrol af HEPA-filtre inkl. filtercertifikat skal indføres i en 
filterjournal og forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. 
Dokumentationen/journalen skal være tilgængelig i hele filterets levetid, dog mindst 3 
år. 

Tilsynsmyndigheden skal underrettes hurtigst muligt, hvis acceptkriteriet overskrides. 
 
 
B3 Alle luftafkast fra produktionsanlægget skal føres mindst 1 meter over tag, svarende til 
 en afkasthøjde på mindst 13 meter over terræn. 
 
 
B4 Procesluften fra produktionsanlægget og produktionslokalerne skal afkastes til atmos-
 færen med lodret, opadrettet hastighed på mindst 10 m/s. 
 
 
B5 Røggasserne fra varmecentralen skal emitteres til atmosfæren via en 15 meter høj     
 skorsten og have en lodret, opadrettet hastighed på mindst 10 m/s. 
 
 
B6 Røggasemissionen fra varmecentralens fyringsanlæg må totalt ikke overstige 3           
○ Nm3/sek og højst indeholde 125 mg NOx/Nm3 (beregnet som NO2), og målt som 1-
 timemiddelværdi. 
 
 Endvidere må støvkoncentrationen i den afkastede røggas ikke overstige 5 mg/Nm3, 
 målt som 1-timemiddelværdi. 
 
 
B7 Tilsynsmyndigheden kan højst 1. gang om året forlange emissionsmålinger i afkast fra 
○ fyringsanlæg til kontrol af vilkår B6.    
 
 Emissionsmålingerne skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 
 2/2001, eller den til en hver tid gældende luftvejledning.  
 
 Emissionsmålingerne skal udføres som præstationsmålinger under forhold, hvor 
 emissionen kan antages at være maksimal. Ved hver præstationsmåling skal der 
 foretages mindst 3 enkeltmålinger af ca. en times varighed. Målingerne skal udføres 
 som akkrediteret præstationsmålinger. Er det ikke muligt at udføre akkrediteret  
 målinger, skal målefirmaet forinden målingerne accepteres af tilsynsmyndigheden. 
  Målestederne i afkastene skal være indrettet i overensstemmelse med retningslinier-
 ne i Miljøstyrelsens luftvejledning.  
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 Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 
 3 (eller det aktuelle antal) målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig 
 med grænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid. 
  

Støj 
C1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støj-  
 belastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne 
 værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).  
 
  

Ugedag Tidsrum Grænseværdi 
Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00 55 dB(A) 
Mandag – fredag Kl. 18.00 – 22.00 45 dB(A) 
Lørdag Kl. 07.00 – 14.00 55 dB(A) 
Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 45 dB(A) 
Søn- og helligdage Kl. 07.00 – 22.00 45 dB(A) 
Alle dage Kl. 22.00 – 07.00 40 dB(A) 
Maksimalværdi Kl. 22.00 – 07.00 55 dB(A) 

 
 
 For områderne syd for virksomheden, der reguleres af lokalplanerne nr. 031 
 og 041, må støjniveauet ikke give anledning til, at virksomhedens samlede bidrag til støj 
 overstiger 60 dB(A) i noget punkt inden for lokalplanområderne. 
  
 For området øst for Knardrupvej der reguleres af lokalplan nr. 061, må støj- 
 niveauet ikke give anledning til, at virksomhedens samlede bidrag til støj overstiger de 
 nedennævnte grænseværdier i noget punkt inden for lokalplanområdet: 
 

 Ugedag Tidsrum Grænseværdi 
Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00 40 dB(A) 
Mandag – fredag Kl. 18.00 – 22.00 35 dB(A) 
Lørdag Kl. 07.00 – 14.00 40 dB(A) 
Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 35 dB(A) 
Søn- og helligdage Kl. 07.00 – 22.00 35 dB(A) 
Alle dage Kl. 22.00 – 07.00 35 dB(A) 
Maksimalværdi Kl. 22.00 – 07.00 50 dB(A) 

 
 
C2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænse- 
○ værdierne for støj jf. vilkår C1 er overholdt. 
 
 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsyns-
 myndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingerne. 
 
 Krav til målinger 
 Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 
 vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 
 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 
 Måling skal foretages når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
 synsmyndigheden. 
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 Dokumentationen skal udføres af en instans som er akkrediteret eller en person, som 
 er certificeret til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj”2. 
 

Affald 
D1 Der må maksimalt oplagres: 
○  

Affaldstype Mængde 
Ikke farligt affald  40 tons 
Hormonholdigt spildevand 35 tons 
Farligt affald 10 tons 

 

Driftsforstyrrelser og uheld 
E1 Efter eventuelt driftsuheld med væsentlig forurening skal virksomheden udarbejde en 
○ rapport, som beskriver forløbet samt hvad virksomheden vil gøre for, at  forhindre at 
 uheldet sker igen. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en frist for rapportens udarbej-
 delse, og forlange at fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
 

Ophør 
F1 Ved ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres snarest muligt. Ved ophør    
○ af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger, for at undgå 
 forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. 
 
 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
Novo Nordisk A/S, Måløv har den 3. december 2008 udarbejdet en ajourført miljøteknisk 
beskrivelse af virksomheden. Den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt som bilag A. 

 
3.1 Baggrund for afgørelsen 
Virksomheden er omfattet af to miljøgodkendelser: 

 
 Miljøgodkendelse af 10. februar 1992 til fabrik til fremstilling af hormonholdige præparater 
 Miljøgodkendelse af 10. marts 1993 til udviklingsafdeling til forsøgsmæssig fremstilling af 

 lægemidler 
 
Til miljøgodkendelsen af 10. februar 1992 foreligger en afgørelse fra Miljøstyrelsen af 30. 
september 1992. 
 
Nærværende revurdering omfatter vilkårene i miljøgodkendelsen af 10. februar 1992 og 
Miljøstyrelsens afgørelse af 30. september 1992. 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier,  
  certificerede personer m.v. 
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3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Der er ikke sket væsentlige ændringer siden 1992 – udover at der er foretaget mindre 
ændringer af produktionen. Miljøbelastningen er ikke væsentligt ændret. 
 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Virksomheden er fortsat omfattet af Ballerup Kommunes lokalplan nr. 043 af 14. marts 1988, 
der er udlagt til erhvervsformål med administrativ karakter, herunder lettere 
produktionsvirksomhed, som farmaceutisk færdigvareproduktion.  
 
Øst for Novo Nordisk er området omfattet af lokalplan nr. 066 af 26. maj 1993, der ligeledes 
er udlagt til erhvervsformål med administrativ karakter, og muliggøre en udvidelse af Novo 
Nordisk A/S eksisterende ejendom omkring Tjørnehøj mod øst. 
 
En del af området mod nord for Novo Nordisk er omfattet af lokalplan nr. 078 af 28. marts 
1994, der er udlagt til at sikre de landskabelige værdier i landskabs- og vådområdet ved  
Højeng.  Det øvrige område mod nord er åbent og ubebygget. 
 
Områderne syd og vest for Novo Nordisk er udlagt til erhvervsområder. 
 
 

 
                       Oversigtsfoto af Novo Nordisk A/S, Måløv – matrikel nr. 9k, markeret med rødt 
 
 
Virksomheden har jf. regionplan 2005 for Hovedstadsregionen beliggenhed i et område med 
særlige drikkevandsinteresser. 
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3.1.3 Nye lovkrav 
Der er en lang række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen, der er ændret 
på miljøområdet siden 1992. I det følgende angives de ændringer, der kan have betydning for 
revurderingen af Novo Nordisk A/S, Måløv: 
 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
 

Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i tidsperioden. Af relevans er en større 
åbenhed i procedurer for udarbejdelsen og revurdering af miljøgodkendelser, nye 
myndighedsfordelinger i forbindelse med kommunalreformen, og en større vægt på sikring af 
virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at i-mærkede virksomheder 
anvender de af EU udarbejdede ”BAT-notes”. BAT-notes eller BREF-dokumenter er 
retningslinier for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. 
 
Disse lovændringer er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om 
godkendelse af listevirksomheder. 
 
Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visses offentlige og private  

anlægs virke på miljøet (VVM) 
 

Nærværende revurdering er vurderet af Miljøcenter Roskilde til ikke, at medføre behov for en 
samlet VVM-vurdering, da revurderingen ikke medfører lempelse af vilkår eller indførelse af 
nye vilkår, der giver mulighed for at øge produktionen. 
 
Bekendtgørelse nr. 1634 af 13.december 2006 om affald 
 

Ballerup Kommune fører tilsyn med bortskaffelsen af affald og fastsætter regler for sortering 
og opbevaring af affald gennem affaldsregulativer. Miljøgodkendelsen regulerer 
frembringelsen og opbevaring af affald. 
 
Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer 
 

Novo Nordisk A/S, Måløv opbevarer ikke så store mængder farlige stoffer, at virksomheden 
er forpligtet til at aflevere et sikkerhedsdokument. 
 
Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg 
 

Bekendtgørelsen gælder for fyringsanlæg med nominel termisk effekt på 50 MW og derover. 
Novo Nordisk A/S, Måløv råder over to gasfyrede kedelanlæg bestående af to 
varmevandskedler og to dampkedler til varme, varmt vand og damp. Den samlede effekt er 
2050 kW for de to varmtvandskedler og 2700 kW for de to dampkedler og er dermed ikke 
omfattet af bekendtgørelsen. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
 

Miljøstyrelsen har udgivet en række vejledninger, som lægges til grund ved blandt andet 
myndighedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomheder. 
 
Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 
angiver nye måder, at begrænse og kontrollere emissioner til luften. Vejledningen er brugt 
ved revurdering af luftvilkår i miljøgodkendelsen. 
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3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Novo Nordisk A/S, Måløv har redegjort for valg af bedste tilgængelig teknologi. 
Virksomhedens produktionsprocesser er omfattet af flere forskellige EU BREF3-dokumenter: 
spildevands- og luftrensningssystemer, generelle overvågningsprincipper samt kølesystemer. 
 
I det følgende vurderer miljøcentret under de enkelte BREF-dokumenter, de teknikker som 
kan være relevant for de processer, der foregår hos Novo Nordisk A/S, Måløv. 
 
 
EU BREF Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer 
BREF-dokumentet for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer 
dækker de styringssystemer og rensningsteknologier inden for luft og spildevand, som 
generelt benyttes i den kemiske industri. Emnerne der er omfattet af BREF-dokumentet er: 
 
 Anvendelse af miljøledelsessystemer og –værktøjer 
 Anvendelse af rensningsteknologi for luft og spildevand, herunder behandling af 

spildevandsslam 
 
 
EU BREF Generelle overvågningsprincipper 

Dette dokument giver information og hjælp til udstedere af IPPC-godkendelser og operatører 
af IPPC-anlæg med, at opfylde direktivets krav om overvågning af industrielle emissioner ved 
kilden.  

 

EU BREF Industrielle kølesystemer 

BREF-dokumentet omfatter kun kølesystemer, der anvender luft og/eller vand til 
varmeveksling. Novo Nordisk A/S, Måløv bruger propan, ammoniak og R407C (HFC) som 
kølemidler og er ikke omfattet af dokumentet. 
 

 
Opsamling på EU BREF-dokumenter / bedst tilgængelige teknik 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at Novo Nordisk A/S, Måløv ikke har forholdt sig 
konkret til ovennævnte BREF-dokumenter, men til stadighed arbejder med miljøforbedringer, 
herunder minimering af forbruget med råvarer, vand, el og varme samt mængderne af affald 
og vand.  
 
I det grønne regnskab og miljøledelsessystemet skal virksomheden forholde sig til de 
væsentligste miljøpåvirkninger, hvilket synliggør Novo Nordisk A/S, Måløv arbejde med at 
minimere forbruget af råvarer, vand, el og varme samt mængderne af affald og vand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 BREF: Reference on Best Available Techniques 
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3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
En opsummering af vilkårsændringerne fremgår af oversigten i bilag B. 

3.2.2 Generelle forhold 
Nærværende revurderet miljøgodkendelse er baseret på nyrevideret miljøteknisk beskrivelse 
af Novo Nordisk A/S, Måløv af 3. december 2008. 

Miljøcenter Roskilde vurderer, at virksomheden er indrettet og kan drives efter bedst 
tilgængelig teknik i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven4 og 
Godkendelsesbekendtgørelsen5. 
 
Af hensyn til eventuel håndhævelse mm. har tilsynsmyndigheden behov for kendskab til 
virksomhedens ejerforhold. 

3.2.3 Luftforurening 
Bygning C1 er forsynet med rumventilation og udsugning fra pakkemaskiner.  Der foregår 
ikke støvende aktiviteter i bygningen. Hormontabletterne der håndteres og pakkes er coatede 
med inaktivt materiale. Målinger har vist, at luftens indhold af aktive stoffer mindre end 1 
μg/m3. Bygning C3 er udelukkende forsynet med rumventilation.  Luftafkast fra både C1 og 
C3 er ført over bygningernes tag. 
 
Bygning C2 er forsynet med rumventilation og udsugning fra produktionslokaler. 
Udsugningsluft fra produktionslokaler renses ved hjælp af HEPA-filtre, inden den afkastes 
over bygningens tag eller via et fællesafkast ved siden af bygningen. 
 
Udsugningsluften fra produktionsanlæg indeholder støv, der er en blanding af de faste 
indholdsstoffer i tabletterne – der er tale om mærkningspligtige hormonstoffer samt 
uskadelige organiske og uorganiske fyldstoffer. 
 
Støvformige emissioner, herunder hormonstoffer kommer især fra afvejning, 
granuleringsanlæg (fluid-bed), tabletmaskine og coater. Udsugningsluft fra disse processer 
og anlæg filtreres igennem HEPA-filtre inden luften afkastes til omgivelserne. Alle 
støvfilteranlæg med HEPA-filtre er forsynet med pressostatovervågning. Pressostaterne 
udløser alarm ved såvel trykdifference-overskridelse (indikator for filterskift), som ved 
manglende tryk i anlægget (indikator for svigt). 
 
Rensning med HEPA-filtre svarer til ”absolutfiltrering” jf. Miljøstyrelsens luftvejledning6 for luft 
indeholdende meget potente, biologisk aktive stoffer, som f.eks. hormonstoffer. Erfaringstal 
fra Novo Nordisk A/S egenkontrol af emissionen fra støvende processer med absolutfiltre 
viser støvkoncentrationer i den rensede luft i intervallet 0,015-0,025 mg/Nm3 Den samlede 
maksimale luftemission fra HEPA-filtre afkast i bygning C2 udgør 20 m3/sek, og den emit-
terede støvmængde fra disse afkast forventes således, at ligge i intervallet 0,3-0,5 mg/sek. 
 
Der er tidligere udført målinger af indholdet af hormoner i HEPA-filtrede luftafkast fra Novo 
Nordisk A/S hormonproduktion i Bagsværd. Målingerne viste, at koncentrationen af hormoner 
i den rensede luft var under detektionsgrænsen, hvilket svarer til mindre end 2 ng/Nm3. 

                                                 
4 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
5 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder 
6 Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 
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Miljøcenter Roskilde vurderer på den baggrund, at luftemissionen af hormonstoffer fra 
bygning C1, C2 og C3 er uden betydning for det omgivende miljø. Miljøcentret bibeholder 
vilkår om afkast og absolutfiltre fra bygning C2. 
 
Kedelanlæg 
Bygning C1, C2 og C3 forsynes med varme, varmt vand og damp fra to gasfyrede 
kedelanlæg bestående af to varmtvandskedler og to dampkedler. Den samlede effekt er 2050 
kW for de to varmtvandskedler og 2.700 for de to dampkedler. 
 
Der forekommer gasformige emissioner fra de to gasfyrede kedelanlæg i form af røggasser: 
CO2, CO og NOx. Røggasserne afkastes via en ca. 17 meter høj skorsten. 
 
Produktionen giver ikke anledning til gasformige emissioner, da der ikke anvendes flygtige 
eller fordampelige stoffer i fremstillingsprocessen, bortset fra vand. 
 
Ved målinger på kedelanlæg i bygning C2, der er udført af Dansk Gasteknisk Center i 2003, 
er der målt følgende gasformige emissionsmiddelværdier ved fuld last fra de to kedelanlæg: 
 
 

 Enhed C2 06 L C2 06 M C2 06 A C2 06 B 
Kedeltype  Damp 1 Damp 2 Vand 1 Vand 2 
Gasforbrug Nm3/h 108 108 71 88 
Indfyret effekt kWh/h 1206 1202 796 988 
Røggasmængde Nm3/s 0,41 0,41 0,25 0,33 
Røggas temp. °C 168 157 224 138 
O2 % vol. 3,6 3,6 1,8 3,3 
CO mg/Nm3 2 <2 16 17 
CO2 mg/Nm3 9,9 10,0 11,0 10,1 
NOx mg/Nm3 96 95 79 72 

 
Miljøcenter Roskilde bibeholder om afkast og emissionsvilkår med NOx og støvkoncentration i 
den afkastede røggas. 
 
Der er etableret nedenstående køleanlæg i bygning C1 og C2: 
 

Placering Anvendelse Etableringsår Kølemiddel Fyldning – kg 
C1:     

Tag Luftkøling 2003 Propan 22 
S.025 Proceskøling 2000 R407C 2 
S.320 Proceskøling 2002 R407C 2 

C2:     
Tag Proceskøling 2000 R407C 13 
Tag Air condition 2004 R407C 1,3 

S.113 Proceskøling 2002 R407C 2 
K.201 Air condition 1999 R407C 2 
K.338 Air condition 2006 Ammoniak 120 
K.338 Proceskøling 2009 Ammoniak 40 

 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, da det er små mængder kølemidler der benyttes og 
der sjældent sker udslip med kølemidler, at det er uden betydning for det omgivende miljø. 
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3.2.4 Lugt 
Virksomheden oplyser, at hormonproduktionen ikke giver anledning til lugtemissioner fra 
virksomheden til omgivelserne. Miljøcenter Roskilde har ikke modtaget naboklager med lugt 
og vurderer, at lugtemissioner fra virksomheden er uden betydning for det omgivende miljø. 
 

3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v. 
Spildevandet fra hormonproduktionen i bygning C2 består af rengøringsvand og sanitært 
spildevand. Selve fremstillingsprocessen giver ikke anledning til processpildevand, da vand, 
der anvendes i processen fordamper. 
 
Vand fra rengøring af udstyr, der er kontamineret med hormonstoffer, opsamles, da stofferne 
er uønsket i spildevand. Hormonholdigt rengøringsvand afledes til en nedgravet tank, hvorfra 
det pumpes til tankvogn og bortkøres til Kommune Kemi. Nedgravet tank myndigheds-
behandles af Ballerup Kommune jf. tanktilladelse af 20. august 2001 til tankanlæg T2. 
 
Fra bygning C1 og C2 bortledes spildevand fra sanitet og rengøring af ikke-hormonholdigt 
udstyr til offentligt kloaksystem. Afledning af spildevand myndighedsbehandles af Ballerup 
Kommune jf. generel tilladelse af 24. august 2006 med tilslutning af spildevand. Der afledes 
ikke spildevand fra bygning C3 – bygningen er konstrueret uden gulvafløb, så 
brandslukningsvand kan opsamles. 
 

3.2.6 Støj 
Støjbelastningen fra virksomheden kommer fra ventilationsanlæg på taget af bygning C1 og 
C2, samt transport til og fra bygningerne på matriklen. 
 
Virksomheden oplyser, at der ikke er udført målinger/beregninger af støjemission fra bygning 
C1 og C2. Miljøcenter Roskilde har på miljøtilsyn vurderet, at støjemission ikke giver 
væsentlig støjbelastning til virksomhedens omgivelser og miljøcentret har aldrig modtaget 
naboklager med støjgener fra virksomheden. Det er miljøcentrets vurdering, at 
støjemissionen ikke giver væsentlig støjbelastning til virksomhedens omgivelser. Miljøcenter 
Roskilde bibeholder vilkår til støjgrænser. 

 
3.2.7 Affald 
Affaldet omfatter farligt affald og ikke-farligt affald primært fra fremstilling, påfyldning og 
pakning af hormontabletter. 
 
Farligt affald består af kasserede råvarer og hormontabletter, opsamlet råvare- og 
præparatspild, filterstøv og kasserede støvfiltre samt produktkontamineret sikkerhedsudstyr, 
dragter, huer og overtrækssko. 
 
Ikke-farligt affald består af emballageaffald (papir, pap og plast), der sendes til 
genanvendelse, samt andet affald der sendes til forbrænding. 
 
Affaldshåndtering på virksomheden vil ske i henhold til det gældende kommunale erhvervs-
regulativ. Miljøcenter Roskilde indsætter vilkår til maksimalt oplag af affald. 
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3.2.8 Jord og grundvand 
Der vil ikke være andre risici med forureninger af jord og grundvand end eventuelle 
uheld/udslip fra farligt affald eller nedgravet tanke, som er beskrevet i afsnittene 3.2.5, 
spildevand, overfladevand m.v. og 3.2.7, affald.  
 

3.2.9 Til- og frakørsel 
Til- og frakørsel foregår via Måløv Byvej, hvor forsyninger med råvarer samt afsendelse af 
producerede varer foregår med lastbil. Der kører ca. 10 lastbiler til og fra matriklen pr. dag. 
Miljøcenter Roskilde vurderer at trafikken ikke giver anledning til væsentlige støjgener for 
omgivelserne. 
 

3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Uheld og udslip medfører en væsentlig risiko for miljøbelastning. Virksomheden skal derfor 
drives så spild forebygges og skadens omfang begrænses. 
 
Novo Nordisk A/S, Måløv oplyser, at de vigtigste driftsforstyrrelser og uheld, der har 
betydning for det omgivende miljø er brand, støveksplosion i granuleringsanlægget, defekte 
HEPA-filtre og udslip af hormonholdigt spildevand. For at mindske risikoen for sådanne 
driftsforstyrrelser og uheld har virksomheden truffet forholdsregler med at: 
 
 bygningerne er udstyret med brandslukningsudstyr og brandalarm 
 granuleringsanlægget er konstrueret med potential udligning for at mindske risikoen for 

støveksplosion 
 HEPA-filtrene er udstyret med pressosat-overvågning. Pressostaterne udløser alarm ved 

såvel trykdifferens-overskridelse (indikator for filterskift) som ved manglende tryk i 
anlægget (indikator for svigt). Endvidere testes filtrenes rensningseffektivitet mindst én 
gang årligt samt efter filterskift og reparation 

 vask- og gulvafløb i produktionslokaler er ført til opsamlingstank 
 
Miljøcenter Roskilde bibeholder vilkår om indberetning af driftsuheld til tilsynsmyndigheden. 
 

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Novo Nordisk A/S, Måløv er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
 

3.2.12 Ophør 
Der forventes ingen forurening ved virksomhedens ophør – ved virksomhedens ophør vil der 
ikke blive oplagret affald eller lignende, som kan medføre forurening efter virksomhedens 
ophør. Affald vil blive opbevaret forsvarligt i godkendte containere og vil løbende blive 
bortskaffet. 
 
Miljøcenter Roskilde stiller vilkår om, at Novo Nordisk A/S, Måløv skal træffe foranstaltninger 
til at bringe stedet tilbage til miljømæssigt tilfredsstillende tilstand ved ophør. 
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3.2.13 Bedst tilgængelige teknik 
Der anvendes generelt den bedst tilgængelige teknologi til fremstilling af hormontabletter. 
Miljøcentret har i afsnit 3.1.4, Bedste tilgængelig teknik vurderet under de enkelte BREF-
dokumenter, de teknikker som kan være relevant for de processer, der foregår hos Novo 
Nordisk A/S, Måløv 
 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til 
afgørelse. Virksomheden har ingen bemærkninger haft hertil. 
 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ballerup Kommune har haft følgende bemærkninger til udkastet af revurderingen. 
 
Angående støj: 
Knardrupvej hedder i dag Jungshøjvej. Øst herfor er specielt boligområderne for åben og lav 
bebyggelse reguleret ved lokalplanerne: 091 og 079 og byplanvedtægt 49. Der henvises til 
Ballerup Kommunes lokalplan på www. ballerup.dk. 
  
Angående spildevand: 
Der bør henvises til generel tilladelse den 24. august 2006 til tilslutning af spildevand fra 
Novo Nordisk A/S til det offentlige spildevandsanlæg.  
(I vilkår 4.1 og 4.2 er givet driftsvilkår angående håndtering af processpildevand i bygning C2 
og vilkår angående slukningsvand vedrørende bygning C3. I bilag 2 til tilladelsen er der 
angående hormonholdigt rengøringsvand fra bygning C2 og oplag af hormoner i bygning C3 
beskrevet væsentlige forudsætninger og foranstaltninger.) 
  
Angående nedgravet tank til opsamling af rengøringsvand: 
Der bør henvises til tilladelse den 20. august 2001 til nedgravning af tankanlæg T2 ved Novo 
Nordisk A/S bygning C2 Måløv.  
  
Angående B-værdien for NOx:  
Til orientering: miljøgodkendelse af kedelanlæg af 3. februar 2005 i bygning D9. I vilkår 1.7 
gives mulighed for at tilsynsmyndigheden kan kræve OML-beregning for eftervisning af 
overholdelse af B- værdien for NOx.    
 
Miljøcenter Roskilde har taget overstående bemærkninger til efterretning. 
 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret i Ballerup Bladet den 25. november 2008.  
Der er ingen henvendelser modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Denne revurdering er foretaget på baggrund af miljøbeskyttelseslovens regler om, at vilkår i 
miljøgodkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæssigt skal revurderes. 
 
Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. forhold af 
betydning for det ydre miljø. 
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af visse vilkår i godkendelsen af 10. 
februar 1992. Ændringerne sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 som 
forinden har været varslet i form af udkast til afgørelse.  
 
Der henvises til bilag C for en oversigt over det anvendte lovgrundlag. 
  

4.2 Øvrige afgørelser 
 Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte miljøgodkendelse: Miljøgodkendelse af 10. 
 februar 1992. 

 

4.3 Retsbeskyttelse 
Nye og ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, samt umarkerede vilkår, er ikke 
retsbeskyttede, da de er ændret ved påbud eller overført fra eksisterende miljøgodkendelse, 
hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 

4.4 Næste revurdering 
Ifølge reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen skal næste revurdering senest finde sted i år 
2019. 
 

4.5 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.6 Offentliggørelse og klagevejledning 
 

Denne afgørelse vil blive annonceret i Ballerup Bladet og kan ses på Miljøcenterets 
hjemmeside www.ros.blst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• 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  
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miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker 
underretning om afgørelsen 
 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 
4000 Roskilde eller post@ros.blst.dk. Klagen skal senest være modtaget den 29.december 
2009 inden kl. 16.00.  
 
Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.   
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
 
 

4.7 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 2400 København NV – hvs@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1260 København V – natur@dof.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk 
Ballerup Kommune, Hold-an-Vej 7, 2750 Ballerup – balkom@balk.dk + sbj@balk.dk 
  
 



 

 

5. BILAG 
 
Bilag A: Opdateret miljøteknisk beskrivelse af 3. december 2008 
 
Bilag B: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Bilag C: Lovgrundlag - referenceliste 
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Bilag A: Opdateret miljøteknisk beskrivelse af 3. december 2008 
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Bilag B: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af 10/2 19921 & Miljøstyrelsens ændringer af 30/9 19922 

Vilkår nr. Uændret 
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr. Slettet Bemærkninger 

Generelle forhold 
1   x Ikke tidssvarende 

Luft 
2 B1    
3 B3    
4 B4    
5 B5    
6  B6   

7   x Det vurderes at der ikke er behov for fastsættelse af 
kravværdier 

10   x Ikke relevant 
11  B2   
12 B7   Sammenskrivning af vilkår 12, 13, 5 og 16 
13 B7    
14   x Ikke tidssvarende 
15 B7    
16 B7    

Støj 
8 C1    

Spildevand 
9   x Ballerup Kommune er myndighed på området 

------------- 
17   x Ikke tidssvarende 

Affald 
18    Ikke tidssvarende 

Driftsforstyrrelser og uheld 
19  E1   
20   x Ikke tidssvarende 

------------- 
21   x Ikke tidssvarende 
22   x Ikke tidssvarende 

 
 
 
1Miljøgodkendelse af 10. februar 1992 

Godkendelsesvilkår Bemærkninger 
Indretningsvilkår 

1 

Fabrikken skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med virksomhedens ansøgning af 
den 30. januar 1991 og som beskrevet i Københavns 
Amts notat af den 3. februar 1992. 

Vilkår ændret af MST den 30. 
september 1992. 

2 

Luftafkastene fra produktionsanlægget og 
produktionslokalerne (kilde nr. 1, 2, 3, 4, 5, 10 og 11) 
skal forsynes med HEPA-filtre med en 
udskilningsgrad på mindst 99,97 % bestemt ved 
DOP-tests med partikler af størrelsen 0,3 my. 

Vilkår ændret af MST den 30. 
september 1992. 

3 

Luftafkastene fra produktionsanlægget og 
produktionsanlæggene (kilde nr. 1, 2, 3, 4, 5, 10 og 
11) skal føres mindst 1 meter op over 
fabriksbygningens tag svarende til en afkasthøjde på 
mindst 13 meter over terræn.  

Vilkår ændret af MST den 30. 
september 1992. 
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4 

Procesluften fra produktionsanlægget og 
produktionslokalerne skal afkastes til atmosfæren 
med en lodret, opadrettet hastighed på mindst 10 
m/sek. 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

5 
Røggasserne fra varmecentralen skal emitteres til 
atmosfæren via en 15 meter høj skorsten og have en 
lodret, opadrettet hastighed på mindst 10 m/sek.  

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

Emissionsvilkår 
Luftforurening 

6 

Røggasemissionen fra varmecentralens 7 
fyringsanlæg må totalt ikke overstige 3 norm. m3/sek. 
og højst indeholde 150 mg NOx/- norm. m3 (beregnet 
som NO2) og målt som 1-timemiddelværdi.  
 
Endvidere må støvkoncentrationen i den afkastede 
røggas ikke overstige 5 mg/norm. m3, målt som 1-
timemiddelværdi. 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

7 

Fabrikkens drift må Ikke give anledning til, at der 
emitteres lugtstoffer i en sådan grad, at 
virksomhedens totale lugtimmissionsbidrag overstiger 
5 LE/m3, beregnet i henhold til anvisninger i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 eller ved 
anvendelse af OML-beregningsmetoden. Jvf. 
Miljøstyrelsens skrivelse af den 16. februar 1990 til 
amter og kommuner.  

Vilkår udgår. 

Støj 

8 

Det fra fabrikken hidrørende eksterne støjbidrag må 
generelt ikke give anledning til, at virksomhedens 
samlede støjimmission overstiger de nedennævnte 
støjgrænser i et vilkårligt punkt uden for 
virksomhedens skel.  
 
Mandag-fredag            kl. 07.00-18.00     55 dB(A)  
Mandag-fredag            kl. 18.00-22.00     45 dB(A)  
Lørdage                       kl. 07.00-14.00     55 dB(A)  
Lørdage                       kl. 14.00-22.00     45 dB(A)  
Søn- og helligdage      kl. 07.00-22.00     45 dB(A)  
Alle dage                     kl. 22.00-07.00     40 dB(A)  
 

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke 
overstige 55 dB(A).  
 

De anførte grænseværdier måles som det ækvivalente, 
korrigerede støjniveau i dB(A). 
  
Specielt for områderne syd for virksomheden, der reguleres 
af lokalplanerne nr. 031 og 041, må det fra fabrikken 
hidrørende støj niveau ikke give anledning til, at 
virksomhedens samlede støj immission overstiger de 
nedennævnte støj grænser i noget punkt inden for 
lokalplanområderne:  
 

Mandag-fredag            kl. 07.00-18.00     60 dB(A)  
Mandag-fredag            kl. 18.00-22.00     60 dB(A)  
Lørdage                       kl. 07.00-14.00     60 dB(A)  
Lørdage                       kl. 14.00-22.00     60 dB(A)  
Søn- og helligdage      kl. 07.00-22.00     60 dB(A)  
Alle dage                     kl. 22.00-07.00     60 dB(A)  
 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”støj”. 
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Specielt for området øst for Knardrupvej der reguleres af 
lokalplan nr. 061, må det fra fabrikken hidrørende eksterne 
støj niveau ikke give anledning til, at virksomhedens 
samlede støjimmission overstiger de nedennævnte 
støjgrænser i noget punkt inden for lokalplanområdet:   

Mandag-fredag           kl. 07.00-18.00     40 dB(A)  
Mandag-fredag           kl. 18.00-22.00     35 dB(A)  
Lørdage                      kl. 07.00-14.00     40 dB(A)  
Lørdage                      kl. 14.00-22.00     35 dB(A)  
Søn- og helligdage     kl. 07.00-22.00     35 dB(A)  
Alle dage                    kl. 22.00-07.00     35 dB(A)  
 

Maksimalværdien af støj niveauet må om natten ikke 
overstige 50 dB( A).  

Spildevand 

9 

Spildevandet fra fabrikken skal afledes til det 
kommunale kloak system i overensstemmelse med 
Ballerup Kommunes generelle spildevandstilladelse 
og Kommunens deltilladelse for Galenisk afdeling.  

Vilkår udgår. 

Kontrolvilkår 

10 

Inden opsætningen af HEPA-filtre for de kilder nr., 
der er nævnt under vilkår 2, skal virksomheden 
dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at filtrene 
er DOP-testet, med partikler af størrelsen 0,3 μ, og at 
filtrene i denne forbindelse har en udskilnings-  
grad på mindst 99,97 %.  

Vilkår ændret af MST den 30. 
september 1992. 

11 

Umiddelbart efter installationen og herefter mindst, 
én gang om året skal virksomheden dokumentere 
over for tilsynsmyndigheden, at etablerede HEPA-     
filtre for de kilder nr., der er nævnt under vilkår 2, har 
en udskilningsgrad, der er mindst 99,97 %. 
  
Kontrolmetoden fastlægges efter aftale med 
tilsynsmyndigheden i henhold til U.S. Federal 
Standard 209D (eller tilsvarende).  

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

12 

Senest 3 måneder efter at varmecentralen er taget i 
brug og herefter én gang om året, skal virksomheden 
på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at 
de i vilkår 6 fastsatte emissionsgrænser ikke 
overskrides.  
 
Dokumentationen fremsendes til tilsynsmyndigheden 
i form af emissionsmålinger, der udføres som en 
præstationskontrol efter følgende principper:  
 

- varmecentralens emissioner (røggasflowet, 
støv- og NOx-koncentrationen i røggasserne) 
bestemmes hver især ved hjælp af 2 
stikprøver, der udtages samtidig eller 
umiddelbart i forlængelse af hinanden 
(dobbeltbestemmelse), 
 

- stikprøverne udtages på et tidspunkt, hvor 
varmecentralen er i fuld drift,  

 
- stikprøvernes størrelser angives som 1-

timemiddelværdier,  

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 
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- måleproceduren 

(prøveudtagningsproceduren og evt. 
efterfølgende analyser) fastlægges efter 
aftale med tilsynsmyndigheden og i henhold 
til Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 6/1990, 
bilag D,  

 
- emissionsgrænseværdierne i vilkår 6 anses 

for overholdt, når hver stikprøvemåling er 
mindre end eller lig med vilkårets 
emissionsgrænser. 

13 

Emissionsdokumentation ved præstationskontrol, 
som beskrevet i vilkår 12, er gældende så længe den 
samlede massestrøm af NOx fra samtlige 
varmeanlæg på virksomhedens ejendom er mindre 
end 5 kg pr. time.  
 
Når alle projekterede varmeanlæg på ejendommen er 
etableret og igangsat, og når massestrømmen af NOx 
overstiger 5 kg pr. time, kan tilsynsmyndigheden 
fastsætte nye vilkår vedrørende kontrol og 
dokumentation af de emissionsgrænseværdier, der er 
angivet i vilkår 6.  

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

14 
Emissionsmålingerne (prøveudtagningen og evt. 
efterfølgende analyser) kan udføres af virksomheden 
selv. 

Vilkår udgår. 

15 

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden 
foranlediger, at et uvildigt, autoriseret firma 
gennemfører de i vilkår 12 og 13 omtalte 
emissionsmålinger (prøveudtagningen og evt. 
efterfølgende analyser). 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

16 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres 
emissionsmålinger i henhold til vilkår 15 én gang om 
året. 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

17 
Virksomheden skal én gang om året fremsende en 
liste til tilsynsmyndigheden over art og mængde af 
brugte råvarer og hjælpestoffer. 

Vilkår udgår. 

Affald 

18 

Virksomheden skal bortskaffe affald efter 
bestemmelserne i kommunens regulativer vedr. olie- 
og kemikalieaffald, specielt sygehusaffald, 
genanvendeligt papir, karton og pap og madaffald.  
 
øvrigt affald skal, efter bestemmelserne i 
bekendtgørelse nr. 188 af den 23: august 1989 om 
bortskaffelse af affald samt i overensstemmelse med 
hensigterne i kommunens affaldsplan sorteres i 
minimum følgende fraktioner:  
- glas og flasker  
- pap og papir  
- jern og metal  
- øvrigt brændbart affald  
- øvrigt ikke brændbart affald  
- miljøfarligt affald 

Vilkår udgår. 
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Øvrige vilkår 

19 
Opstår der brand, driftsuheld eller udslip af 
forurenede stoffer, skal virksomheden straks advisere 
myndighederne via Alarmcentralen, tlf.: 0-0-0. 

Vilkår ændret af MST den 30. 
september 1992. 

20 
Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden 
umiddelbart efter, at produktionsanlægget er taget i 
brug. 

Vilkår udgår. 

21 
Virksomheden må ikke gennemføre kvalitative eller 
kvantitative ændringer af produktionen uden tilladelse 
fra tilsynsmyndigheden. 

Vilkår ændret af MST den 30. 
september 1992. 

22 
Nærværende godkendelse bortfalder, såfremt driften 
af produktionsanlægget ikke er påbegyndt inden den 
1. juni 1994. 

Vilkår ændret af MST den 30. 
september 1992. 

 
 
2Miljøstyrelsens ændringer af 30. september 1992 til miljøgodkendelse af 10. februar 1992 

Godkendelsesvilkår Bemærkninger 

1 

Fabrikken skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med virksomhedens ansøgning af 
30. januar 1991 og i overensstemmelse med 
oplysningerne i skemaerne i virksomhedens brev af 
25. september 1991 til Københavns Amtskommune. 
Endvidere skal drift og indretning være i 
overensstemmelse med beskrivelsen i Københavns 
Amtskommunes notat af 3. februar 1992 med de 
justeringer, der følger af denne afgørelses ændringer 
af vilkår, samt med en ændring af effektiviteten af 
filtret på afkast af rumluft fra lokale til 
dispenserpåfyldning (rum C-M, 2-5, 1. sal) fra 99,97 
% til 85 %. 

Vilkår udgår. 

2 

Luftafkastene fra produktionsanlægget (kilde nr. 1, 2, 
3, 4 og 5) skal forsynes med HEPA-filtre med en 
udskilningsgrad på mindst 99,97 % bestemt ved 
DOP-tests med partikler af størrelsen 0,3 μ. 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

3 

Luftafkastene fra produktionsanlægget (kilde nr. 1, 2, 
3, 4 og 5) skal føres mindst 1 meter op over 
fabriksbygningen tag, svarende til en afkasthøjde på 
mindst 13 meter over terræn. 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”luftforurening”. 

10 

Virksomheden skal over for tilsynsmyndigheden 
dokumentere, at alle de til vilkår 2 knyttede HEPA-
filtre inden opsætning er DOP-testet med partikler af 
størrelsen 0,3 μ og at filtrene i denne forbindelse har 
en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. 

Vilkår udgår. 

19 
Opstår der brand, driftsuheld eller udslip af 
forurenede stoffer, skal virksomheden straks advisere 
myndighederne via Alarmcentralen, tlf.: 1-1-2. 

Vilkår opdateres og overføres til 
afsnit om ”driftsforstyrrelser og 
uheld”. 

21 
Virksomheden skal meddele kvalitative eller 
kvantitative ændringer af produktionen til 
tilsynsmyndigheden. 

Vilkår udgår. 

22 
Nærværende godkendelse bortfalder, såfremt driften 
af produktionsanlægget ikke er påbegyndt inden den 
1. oktober 1994. 

Vilkår udgår. 
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Bilag C: Lovgrundlag - referenceliste 
 

Følgende dokumenter har været anvendt til udarbejdelse af denne miljøgodkendelse. 
 

Sagsdokumenter 
 Novo Nordisk A/S, Måløv miljøteknisk beskrivelse af 3. december 2008 til 

revurdering af miljøgodkendelse af 10. februar 1992 på Novo Nordisk Park, 2760 
Måløv; matr. nr. 9k Måløv by, Ballerup Kommune i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b i 
miljøbeskyttelsesloven 
 

 Novo Nordisk A/S, Måløv miljøgodkendelse af 10. februar 1992 
 

 Miljøstyrelsens afgørelse af 30. september 1992 til miljøgodkendelsen af 10. februar 
1992 
 

Bekendtgørelser, vejledninger mv. 
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. 

december 2006 
 

 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 
 

 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 

 

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

 Luftvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001 
 

 B-værdivejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002 
 

 Lugtvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 
 

 Vejledning om støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 
 

 BREF-dokument for levnedsmiddelindustrien: ”Food, Drink and Milk Industries”, 
august 2006 
 

 BREF-dokument om spildevands- og luftrensningssystemer i den kemiske industri: 
”Common waste water and waste gas treatment and management in the chemical 
sector”, februar 2003 
 

Offentlige planer og regulativer 
 Regionplan 2005 for hovedstadsregionen 

 

 Ballerup Kommuneplan 1998-2009 
 

 Ballerup Kommunes lokalplan nr. 043 af 14. marts 1988 for erhvervsområde nord for 
Måløv Byvej 

 

 Ballerup Kommunes lokalplan nr. 066 af 26. maj 1993 for erhvervsområde ved Hyldhøj 
 

 Ballerup Kommunes lokalplan nr. 078 af 28. marts 1994 for landskabsområde ved 
Højeng i Måløv vest 
 

 Ballerup Kommunes regulativ for håndtering af affald fra virksomheder, juli 2006 
 


