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1.  INDLEDNING 
 
Unizyme Laboratories A/S (herefter benævnt UNIZYME) er beliggende på Dr. Neergaardsvej 17, 
2970 Hørsholm, i Forskningscentret ved Hørsholm.  
 
UNIZYME blev etableret i 1989 og er en forskningsbaseret bioteknologisk virksomhed, som siden 
1991 har haft en mindre produktion af enzymer til blandt andet den farmaceutiske Industri.  
 
Den 28. april 2000 fik UNIZYME sin første miljøgodkendelse til produktion af enzymer ud fra ani-
malske råstoffer.  
 
Da denne miljøgodkendelse er mere end 8 år gammel, skal virksomheden revurderes for at sikre, 
at virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige teknologi, og at vilkårene i godkendelsen er i 
overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer at: 
 

• de væsentligste støjkilder er transport til og fra virksomheden, og der er tale om ganske få 
til- og frakørsler.  

 
• at enzymproduktionen ikke vil give anledning til emissioner, herunder lugt, af miljømæssig 

betydning. 
 

• Affald og spildevand ikke er en miljømæssig belastning, da fast affald og kemikalieaffald 
bortskaffes til godkendte modtageanlæg, og processpildevand og sanitært spildevand ledes 
til det kommunale kloaknet. 

 
Produktionen af enzymer sker som hovedregel på hverdage fra kl. 7.00 til 17.00. 
 
Der er således ikke fundet grund til at skærpe kravene, da miljøbelastningen er meget lille; men 
revurderingen har givet anledning til redaktionelle ændringer, sløjfning af utidssvarende vilkår, samt 
tilføjelse af et lovgivet vilkår i forbindelse med ophør. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Roskilde foretaget den første regel-
mæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse, som er mere end 8 år gamle: 
 

• Miljøgodkendelse til produktion af enzymer ud fra animalske råstoffer 28. april 2000 
 
Vilkår fra denne godkendelse er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. 
De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere 
er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41. 
 
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, og § 72 i mil-
jøbeskyttelsesloven. 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 retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
Virksomheden må ikke udvides eller ændres produktions-, drifts-, bygnings- eller anlægsmæssigt i 
forhold til det godkendte uden tilsynsmyndighedens accept eller eventuelt ny miljøgodkendelse. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  
 

2.1 Vilkår for revurderingen 
 
1. Der må på virksomheden behandles op til 5.000 kg animalske råvarer om året. 
 
2. ○ Virksomheden skal, senest 8 dage før ibrugtagning af nye mærkningspligtige stoffer og 

produkter, anmelde disse til godkendelsesmyndigheden. Der skal kun indgives anmeldelse 
for: 

 
• Farlige stoffer og produkter, jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering,  
 emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 

 
• Stoffer på Miljøstyrelsens effektliste, 

 
• Uønskede stoffer, jf. Miljøstyrelsens liste over disse, 

 
som ønskes anvendt i større mængder end 25 kg/år. Tærskelværdien er dog 1 kg/år for gif-
tige og sundhedsskadelige stoffer (Tx, T, Xn) og stoffer farlige for vandmiljøet (N). 
 
Anmeldelsen skal indeholde entydig identifikation af stoffet/produktet såsom brugsanvisning 
med CAS.nr., arbejdspladsbrugsanvisning eller tilsvarende identifikation og klassifikation. 
Tilstandsform og forventet forbrug pr. år skal også oplyses. 
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3.  Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelast-
ningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for 
støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
I skel til ejendommen i Forskningscentret må støjniveauet alle dage og hele døgnet ikke 

 overstige 60 dB(A). 
 
I parcelhusområdet, der ligger ca. 240 m syd for UNIZYME: 

 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 45 

Lørdag 07-14 7 45 

Lørdag 14-18 4 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 40 

Alle dage 18-22 1 40 

Alle dage 22-07 0,5 35 

Spidsværdi 22-07 - 50 

 
 Områderne fremgår af bilag B. 
 
  
4. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdi-

erne for støj, jf. vilkår 3., er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyn-
digheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen 
skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejlednin-
ger 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 tilsyns-
myndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens li-
ste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 



   

 7

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis 
støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil af-
holdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støjgrænser 

 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket 
ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregninger-
nes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejlednin-
ger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

 
 
5. Der skal føres en driftsjournal over anvendte mængder af råvarer og producerede mængder 

affald. 
 
 Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal forevises på forlangende. 
 
 
6. ○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremti-

dig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfreds-
stillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyn-
digheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Miljøcenter Roskilde har gennemgået de væsentligste miljøforhold for UNIZYME. Miljøcentret vur-
derer, at virksomheden stadigvæk drives og kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, der 
er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 
 
Desuden vurderer Miljøcentret, at virksomheden er indrettet og drives på en sådan måde, at der er 
truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekven-
serne heraf. 
 
Enzymproduktionen på UNIZYME sker efter Good Manufacturing Practice (GMP), og er dermed 
under løbende kontrol og udvikling - virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige teknologi. 
 
Miljøcentret har ved revurderingen gennemgået alle vilkår for virksomhedens drift for at bringe dem 
i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.  
 
Forudsætningerne for meddelelse af miljøgodkendelse er hermed opfyldt, jf. Godkendelsesbe-
kendtgørelsen. 
 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Indretningen og driften er beskrevet i UNIZYME’s ansøgning om miljøgodkendelse fra den 5. fe-
bruar 1999, samt i Frederiksborg Amt’s miljøgodkendelsen fra 28. april 2000. Efterfølgende, ved 
brev af 6. april 2006, har UNIZYME orienteret om opstilling af en ny frysecontainer til animalske 
råvarer.  
 
Denne ændring er ikke særskilt godkendelsespligtig, og frysecontaineren er derfor omfattet af mil-
jøgodkendelsen. 
 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Der er ikke siden år 2000 sket væsentlige ændringer af planforholdene for forskningscentret ved 
Hørsholm, hvor UNIZYME er beliggende.  
 
UNIZYME er placeret i et område, hvor der i forhold til grundvandsbeskyttelse er særlige drikke-
vandsinteresser jf. Hovedstadens Udviklingsråd, HUR’ Regionplan 2005. Miljøcenter Roskilde vur-
derer, at der ved indretningen og driften af virksomheden er taget de nødvendige foranstaltninger til 
forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. 
 
Endvidere er området omfattet af HUR’s Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen, og er for kon-
tor- og serviceerhverv.  
 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med 
regionplanen.  
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I kommuneplan 2009 for Rudersdal Kommune, er området udlagt som erhvervsområde med relati-
on til forsknings- og udviklingsformål og offentlige virksomheder. Området er stadig omfattet af lo-
kalplan nr. 54 af 17. januar 1990 fra Birkerød Kommune. Nærmeste beboelse er et parcelhusområ-
de, der ligger ca. 240 m syd for UNIZYME. 
 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at UNIZYME er placeret og drives i overensstemmelse med 
gældende kommune- og lokalplan for området. 
  

3.1.3 Nye lovkrav 
En lang række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret på miljøområdet 
siden år 2000. I det følgende angives de der kan have betydning for revurdering af miljøgodkendel-
sen af UNIZYME. 
 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans er en større åbenhed i 
procedurer for udarbejdelsen af og revurdering af godkendelser, ny myndighedsfordeling i forbin-
delse med strukturreformen og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst 
tilgængelig teknik (BAT), specielt at i-mærkede virksomheder lever op til 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 om godkendelse af listevirksomheder’, nr. 1640 
af 13. december 2006. 
 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1634 af 13. december 2006 
I bekendtgørelsen stilles krav til sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald.  
Rudersdal Kommune har udarbejdet et affaldsregulativ og fører tilsyn med dets overholdelse, samt 
anviser affald til bortskaffelse. 
Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med virksomhedens bestræbelser på at nedbringe unødig produk-
tion af affald, og for at opbevaring af affald ikke medfører risiko for forurening af omgivelserne. 
 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede 
personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006 
Bekendtgørelsen fastsætter regler for kemiske og mikrobiologiske målinger samt prøveudtagninger, 
og støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgø-
relser i medfør af blandt andet lov om miljøbeskyttelse.  
 
Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923 af 28/09/2005 
Listen over farlige stoffer indeholder de klassificeringer af kemiske stoffer, der er vedtaget i EU. 
Listen ajourføres jævnligt. UNIZYME skal indgive anmeldelse inden ibrugtagning af større mæng-
der. 
 
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2004, ’Listen over uønskede stoffer’ 
Listen blev opdateret d. 17. juni 2005, og indeholder 68 stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen an-
ser for at have problematiske effekter. UNIZYME skal indgive anmeldelse inden ibrugtagning af 
større mængder. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har udgivet en række vejledninger, som lægges til grund ved blandt andet myndig-
hedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomheder. 
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Vejledning Nr. 2, 2001 om ”Begrænsning af luftforurening fra virksomheder” angiver nye måder at 
begrænse og kontrollere emissioner til luften. Miljøcenter Roskilde vurderer, at der ikke er behov for 
yderligere begrænsning af luftforurening fra UNIZYME. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
UNIZYME er omfattet af listepunkt D-101: ”Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces 
fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer (i) (s)”. 
 
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006: ”Referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser” 
angiver, at der findes følgende retningslinjer for BAT for listepunkt D-101: 
 
1) Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra 

anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg.  
  (VOC-bekendtgørelsen).  
 
Samt følgende referencer til renere teknologi: 
  
2) EU BREF "Organiske kemikalier i storskala produktion", 2003  
3) EU BREF "Organiske finkemikalier", 2005 
4) EU BREF "Uorganiske kemikalier i storskalaproduktion – faste stoffer og andet", 2006  
5) EU BREF "Uorganiske specialkemikalier", 2006  
6) EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 2003  
7)  EU BREF "Emissioner fra større oplag af farlige stoffer", 2005  
 
BREF-dokumenterne fastlægger en række teknikker som BAT. En miljøgodkendelse skal ikke stille 
krav om anvendelse af bestemte teknikker, men alene sikre, at miljøbelastningen fra de anvendte 
teknikker svarer til det, der kan opnås ved anvendelse af BAT. 
  
Ad1): "Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anven-
delse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg" (VOC-bekendtgørelsen). 
Bekendtgørelsen gælder blandt andet for virksomheder, der fremstiller farmaceutiske produkter, 
med et forbrug af organiske opløsningsmidler på over 50 ton/år. UNIZYME overskrider ikke denne 
tærskelværdi og er således ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen. 
 
Ad2): EU BREF "Organiske kemikalier i storskala produktion", 2003 
Dette BREF-dokument omhandler de processer, der benyttes ved fremstilling af organiske kemika-
lier i produktionsmængder på over 100.000 ton om året. Det vurderes dog, at det ikke alene drejer 
sig om processerne; men at også produktionsmængden skal være større end 100.000 ton om året 
for at være omfattet af BREF-dokumentet. UNIZYME overskrider ikke denne tærskelværdi og er 
således ikke omfattet af dette BREF-dokument. 
 
Ad 3): EU BREF "Organiske finkemikalier", 2005 
Dokumentet beskriver et antal operationer og processer, der benyttes i blandt andet den farmaceu-
tiske industri. Det er bl.a. påfyldning og tømning af reaktanter og opløsningsmidler, inertisering, 
syntese, krystalliseringer, faseseparationer, filtreringer, destillation og produktvask. Endvidere om-
tales køling, opvarmning og anvendelse af vakuum og tryk samt genvindingssystemer og bortskaf-
felse af affald. 
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Generelt er det største miljøproblem ved produktion af finkemikalier emissioner af flygtige organi-
ske forbindelser (VOC), spildevand med potentielt højt indhold af ikke-nedbrydelige organiske for-
bindelser og relativt store mængder forbrugte opløsningsmidler og ikke-genanvendeligt affald. I 
betragtning af sektorens heterogene karakter, den brede vifte af kemikalier, der fremstilles, og de 
mange forskellige og meget forskelligartede stoffer, der kan blive udledt, kan der ikke i BREF-
dokumentet gives en fuldt dækkende oversigt over emissioner fra hele sektoren. Der er ingen data 
om forbruget af råvarer osv. Der anføres emissionsdata fra en bred vifte af eksempler på anlæg. 
 
Det vurderes, at produktionen af enzymer ud fra animalske råstoffer er for begrænset til, at det gi-
ver mening at anvende data fra dette BREF-dokument. 
 
Ad 4) EU BREF "Uorganiske kemikalier i storskalaproduktion – faste stoffer og andet" 
Dette dokument finder som udgangspunkt anvendelse på de industrielle aktiviteter, som finder sted 
på kemiske anlæg til fremstilling af uorganiske grundkemikalier. Da UNIZYME kun fremstiller orga-
niske produkter, er virksomheden ikke omfattet af denne BREF-note. 
 
Ad 5) EU BREF "Uorganiske specialkemikalier" 
Ved uorganiske specialkemikalier forstås i denne sammenhæng et uorganisk stof, der fremstilles 
industrielt ved en kemisk proces, normalt i forholdsvis små mængder, ifølge specifikationer (f.eks. 
renhed), der er tilpasset de særlige krav fra en bruger eller industrisektor (f.eks. lægemidler). Her 
tænkes på kemikalier som uorganiske specialpigmenter, fosforforbindelser, silikoner, uorganiske 
sprængstoffer eller cyanider. De enzymer, som fremstilles hos UNIZYME, er organiske produkter, 
og virksomheden er derfor ikke omfattet af denne BREF-note. 
 
Ad 6) 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. De emner, der er omfattet af BREF-dokumentet, er: 
 

• Anvendelse af miljøledelsessystemer og – værktøjer  
• Anvendelse af rensningsteknologi for luft og spildevand, herunder behandling af 

spildevandsslam. 
 
BREF-dokumentet om den bedste tilgængelige teknik inden for spildevands- og luftrensning og 
dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri oplister mange eksempler på bedst tilgæn-
gelig teknik.  
 
Redegørelse for vurderingen i forhold til bedste tilgængelige teknik er beskrevet under vurderingen 
af de enkelte miljøpåvirkninger. 
 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Miljøcenter Roskilde vurderer at: 
 

• de væsentligste støjkilder er transport til og fra virksomheden, og der er tale om ganske få 
til- og frakørsler.  
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• at enzymproduktionen ikke vil give anledning til emissioner, herunder lugt, af miljømæssig 
betydning. 

 
• Affald og spildevand ikke er en miljømæssig belastning, da fast affald og kemikalieaffald 

bortskaffes til godkendte modtageanlæg, og processpildevand og sanitært spildevand ledes 
til det kommunale kloaknet. 

 
Der er således ikke fundet grund til at skærpe kravene, da miljøbelastningen er meget lille; men 
revurderingen har givet anledning til redaktionelle ændringer og sløjfning af utidssvarende vilkår, 
samt indskrivning af et lovgivet vilkår i forbindelse med ophør. 
 

3.2.2 Vilkår for godkendelsen 
I den gamle godkendelse er der givet vilkår om, at enzymproduktionen skal foregår på en måde, 
der miljømæssigt er i overensstemmelse med det oplyste og under overholdelse af de givne vilkår. 
Miljøcenter Roskilde finder, at der kun kan gives, og kun er givet, godkendelse i henhold til det, der 
er oplyst. Miljøcentret vurderer derfor, at Vilkår 1. i den gamle godkendelse er overflødigt og kan 
slettes. 
 
Vilkår 2. i den gamle godkendelse bestemmer, at der til enhver tid skal være et eksemplar af god-
kendelsen tilgængelig på virksomheden. Miljøcenter Roskilde mener ikke, at kravet er nødvendigt 
for overholdelse af de øvrige vilkår eller har nogen miljømæssig betydning – derfor slettes vilkåret. 

3.2.3 Produktion og råvarer 
Vilkår 3. i gammel godkendelse er en bemærkning om, at godkendelsen omfatter produktion af en-
zymer ud fra animalske råstoffer. Miljøcenter Roskilde finder ikke, at bemærkningen skal være et 
vilkår, da indholdet fremgår af overskriften: ”Miljøgodkendelse til produktion af enzymer ud fra ani-
malske råstoffer” – vilkåret slettes. 
 
Vilkår 4. i gammel godkendelse bestemmer, at der på virksomheden må behandles op til 5.000 kg 
animalske råvarer om året. Miljøcenter Roskilde vurderer, at vilkåret er nødvendigt, da det giver en 
ramme for produktionen, og en ramme som er større end den, der i sin tid blev ansøgt om. Vilkåret 
overføres som Vilkår 1. i revurderingen. 
 
Vilkår 5. i gammel godkendelse drejer sig om, at virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden 
inden visse nye kemikalier eller hjælpestoffer anvendes. Vilkåret er nødvendigt for at sikre anven-
delsen af bedst tilgængelig teknologi; men Miljøcenter Roskilde ønsker at indføre en bagatelgræn-
se, så der kun skal anmeldes stoffer, hvis mængden er større end en given tærskelværdi. Ved re-
vurderingen får vilkåret nummer 2. 
 
3.2.4 Indretning og drift 
I Vilkår 6. i gammel godkendelse sættes der grænse for virksomhedens frembringelse af forskellige 
former for affald. Imidlertid fremgår opbevaring og emballering af affald af Kommunens Regulativ 
for erhvervsaffald; mens størrelsen af virksomhedens produktion reguleres af Vilkår 1. i revurderin-
gen. Miljøcenter Roskilde vurderer derfor, at vilkåret kan udgå.  

3.2.5 Luftforurening 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at enzymproduktionen fortsat ikke giver anledning til emissioner, 
herunder lugt, af miljømæssig betydning. Miljøcenter Roskilde kan med et påbud pålægge UNIZY-
ME at træffe foranstaltninger til imødegåelse af emissioner eller lugtgener fra produktionen, hvis det 
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skulle vise sig at blive nødvendigt. Der er således ikke for nærværende grund til at stille vilkår om 
emissioner og immissioner. Vilkår 7. i gammel bekendtgørelse bortfalder. 

3.2.6 Støj 
Miljøcenter Roskilde finder, at der i en godkendelse bør stilles vilkår, der er i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det gamle vilkår 8. fastholdes og overføres som 
Vilkår 3. i denne revurdering. De væsentligste støjkilder er transport til og fra virksomheden. Der er 
tale om ganske få til- og frakørsler, som ikke vil kunne medføre overskridelser af de givne støj-
grænser. 

3.2.7 Affald 
Det gamle Vilkår 9. om bortskaffelse af affald til godkendt modtager via godkendt transportør i gam-
mel godkendelse falder bort, da det nu er Rudersdal Kommune, der er myndighed for bortskaffelse 
af affald. 
 
Vilkår 10. i gammel godkendelse vedrører krav om, at spild af mærkningspligtige kemikalier og olie 
straks skal opsamles. Miljøcenter Roskilde vurderer, at vilkåret er overflødigt, da kravet fremgår af 
Miljøbeskyttelsesloven. Da loven skal overholdes, skal alt spild af mærkepligtige kemikalier og olie 
stadigvæk straks opsamles, behandles og bortskaffes som farligt affald. 

3.2.8 Kontrol 
Vilkår 11. i gammel godkendelse om kontrol af virksomhedens støjforhold overføres til revurderin-
gens Vilkår 4. Miljøcenter Roskilde finder, at vilkåret er nødvendigt, da det sammen med revurde-
ringens Vilkår 3 kan anvendes til at kontrollere virksomhedens støjniveau.   

3.2.9 Indberetning/rapportering 
Vilkår 12. i gammel godkendelse omhandler journalisering af oplysninger om råvareforbrug og af-
fald – oplysninger, som Miljøcenter Roskilde vurderer, er forudsætningen for at kontrollere om der 
anvendes bedst anvendelig teknologi. Vilkåret har fået nummer 4 i revurderingen. 

3.2.10 Ophør 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 14 skal der i en miljøgodkendelse stilles krav om, at der 
ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for 
at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Miljøcenter Roskilde stiller krav i Vilkår 5. om, at 
UNIZYME senest 3 måneder inden nedlukning fremsender et forslag til de nødvendige foranstalt-
ninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. 

3.2.11 Bedst tilgængelige teknik (BAT) 
En række produktionsteknikker er defineret som BAT. UNIZYME oplyser, at der på virksomheden 
arbejdes aktivt for at beskytte miljøet og at nedsætte miljøbelastningen mest muligt. Dette søges 
opnået ved at udnytte råmaterialer bedst muligt og ved at nedbringe udledninger fra processer 
mest muligt. Ligeledes bestræber virksomheden sig på, at indrette processer og materialevalg så-
ledes, at miljø og arbejdsmiljø tilgodeses mest muligt. Det sker gennem løbende forbedringer bl.a. 
ved i produktionen, at søge at udelukke eller begrænse brugen af potentielle skadelige stoffer og 
materialer i produkter og processer.  
 
Under hensyntagen til økonomi og arbejdsmiljø, er det UNIZYME’s mål at nedsætte ressourcefor-
bruget mest muligt. UNIZYME har ikke formuleres konkrete miljømål, men i forbindelse med mål på 
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kvalitet er der her afledte effekter i form af miljøforbedringer. Et eksempel herpå er driftsstyring på 
ventilationssystemerne, hvilket har reduceret energiforbruget. 
 
UNIZYME har ikke noget certificeret miljøstyringssystem; men har mange arbejdsrutiner, målinger 
og egenkontrol, der gør, at der er godt styr på miljøforholdene både i den daglige drift og i eventuel-
le tilfælde af spild eller andre uheld. 
 
De miljømæssige resultater med effektiviseret udnyttelse af energi og vand, samt substitution af 
forurenende stoffer bliver dokumenteret i UNIZYME’s grønne regnskaber. 

 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til revurderingen.  
 
Virksomheden meddeler, at de ingen indvendinger har til Miljøcenter Roskilde’s udkast til afgørelse 
om revurdering af miljøgodkendelse til produktion af enzymer ud fra animalske råstoffer til UNIZY-
ME. 
 
Virksomheden bemærker, at de nye og ændrede vilkår for godkendelsen er mere simple og over-
skuelige, hvilket er en fordel for UNIZYME. 

 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Rudersdal Kommune er den 23. oktober 2009 blevet hørt om eventuelle bemærkninger til revurde-
ringen, herunder plan- og spildevandsforhold.  
 
Rudersdal Kommune oplyser, at de ikke har bemærkninger til de planmæssige forhold i afsnit 
3.1.2, og bekræfter, at virksomheden leder deres processpildevand samt sanitært spildevand til 
offentlig kloak. I øvrigt bemærkes, at det formelt set er Rudersdal Kommune, der har tilsynsplig-
ten med sortering og opbevaring af affald.  

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Indledningen af revurderingen har været annonceret i Ugebladet Hørsholm den 30. juni 2009. 
 
Der er ikke modtaget nogen henvendelse vedrørende revurderingen. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendt-
gørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurde-
ring vil således senest ske i år 2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen, da mængden af anvendte, kritiske stoffer 
ligger langt under tærskelværdierne. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Ved revurderingen har det ikke været 
nødvendigt at foretage en ny miljøteknisk beskrivelse af produktionen eller at lempe vilkårene. Der 
er således ikke givet tilladelse til etablering, ændring, eller udvidelse af virksomheden.  Miljøcenter 
Roskilde skønner derfor, at der ikke skal ske en vurdering i forhold til VVM-bestemmelserne. 
 
Habitatdirektivet  
UNIZYME ligger ca. 5 km fra det nærmeste Natura 2000 område, EF-fuglebeskyttelsesområdet 
Furesø med Vaserne og Farum Sø, og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 
Miljøcenteret vurderer, at virksomheden ikke på nogen måde vil kunne påvirke miljøtilstanden i det 
nærmeste Natura 2000 område.  

 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 

• Miljøgodkendelse fra Frederiksborg Amt, 8. april 2003 med vilkårsændringer fra 8. septem-
ber 2004 til produktion af enzymprodukter ved anvendelse af genmodificerede organismer. 

 
• Godkendelse af produktionsanlæg og genetisk modificerede cellelinjer fra Skov- og Natur-

styrelsen til produktion af enzymprodukter ved anvendelse af genmodificerede organismer 
fra 14. juni 2004. 

 
• Godkendelse af produktionsanlæg og genetisk modificerede cellelinjer fra Arbejdstilsynet til 

produktion af enzymprodukter ved anvendelse af genmodificerede organismer fra 31. januar 
2003. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden i henhold til denne miljøgodkendelse. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugebladet Hørsholm og kan ses på www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
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 i det omfang, de har klageret over den 
konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative inte-
resser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For revurderede vilkår, der ikke 
er ændret, dvs. umarkerede vilkår, er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan 
påklages. Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i 
bilag C. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 
Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 16. december 2009 inden 
kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er anvendt ved behandlingen 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, med min-
dre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentlig-
gørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Unizyme Laboratories A/S jp@unizyme.dk  
 
Rudersdal Kommune rudersdal@rudersdal.dk 
 
Embedslægeinstitutonen Hovedstaden hvs@sst.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
 
Friluftsrådet fr@friluftsrådet.dk  
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5.  BILAG 

Bilag A: Oversigtsplan 

 
 
 

 

Unizyme Laboratories A/S 
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Bilag B: Virksomhedens omgivelser, støj 
 

I skel til ejendommen i Forskningscentret må støjniveauet alle dage og hele døgnet ikke overstige 
60 dB(A). 

 
I parcelhusområdet, der ligger ca. 240 m syd for UNIZYME, gælder støjgrænserne i vilkår 3. 
 

 

 

 

UNIZYME

FORSKNINGSCENTER 

PARCELHUSOMRÅDE 
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Bilag C: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse til produktion af enzymer ud fra animalske råstoffer 28. april 2000 
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Vilkår for godkendelse 
1.   X Overflødigt. 
2.   X Ikke nødvendigt. 

Produktion og råvarer 
3.   X Ikke et vilkår; men en bemærkning. 
4. 1.   Giver ramme for produktion. 
5.  2.  Kontrol af BAT, med bagatelgrænse. 

Indretning og drift 
6.   X Udgår, da krav står i kommunalt regulativ. 

Luftforurening 
7.   X Ikke nødvendigt. 

Støj 
8. 3.   Nødvendigt for at følge Miljøstyrelsens vejle-

dende grænseværdier for støj. 
Affald 

9.   X Unødvendigt, da kommunen er myndighed for 
bortskaffelse af affald. 

10.   X Ikke nødvendigt, da kravet er stillet i Miljøbe-
skyttelsesloven. 

Kontrol 
11. 4.   Nødvendigt til kontrol af virksomhedens støjni-

veau. 
Driftsjournal 

12. 5.   Nødvendigt til kontrol af BAT. 
 
 
Nyt vilkår som følge af revurdering: 
 
6. :  Krav om nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening efter ophør af drif-

ten. Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens § 14 skal der i en miljøgodkendelse være et vilkår 
om foranstaltninger ved ophør af virksomhed. 
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Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
 
Love  

• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
• Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008. 

 
Bekendtgørelser  

• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (Godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 
1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 

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

• Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1634 af 13. december 2006 
• Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendt-

gørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
• Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certi-

ficerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 1353 af 11. december 2006 
• Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 

(olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli 2008 
• Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra an-

vendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-
bekendtgørelsen), nr. 350 af 29. maj 2002 

• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
(Spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 2007 

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer 

• Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1669 af 14. december 2006. 

 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

• Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen) 
• Nr. 5/1999 om spildevandstilladelser 
• Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
• Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
• Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
• Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

 
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

• Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening på industrivirksom-
heder 

• Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser 
• Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 
• Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept 
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BREF-noter  
• EU BREF "Organiske kemikalier i storskala produktion", 2003  
• EU BREF "Organiske finkemikalier", 2005 
• EU BREF "Uorganiske kemikalier i storskalaproduktion – faste stoffer og andet", 2006  
• EU BREF "Uorganiske specialkemikalier", 2006  
• EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 2003  
• EU BREF "Emissioner fra større oplag af farlige stoffer", 2005  

 
 



   

 22

Bilag E: Liste over sagens akter 
• Brev fra Unizyme Laboratories af 5. februar 1999, hvori der søges om miljøgodkendelse. 
• Miljøgodkendelse til produktion af enzymer ud fra animalske råstoffer 28. april 2000. Frede-

riksborg Amt 
• Miljøgodkendelse til produktion af enzymerne DPPI, PGAP og GCT, 8. april 2003. Frede-

riksborg Amt 
• Vilkårsændring af miljøgodkendelse, som følge af udvidet produktion af DPPI, PGAP, GCT 

samt ændring af listepunkt. Frederiksborg Amt 8. september 2004 
• Grønt regnskab 01-07-2004 til 30-06-2005 for Unizyme Laboratories A/S. 
• Tilsynsnotat fra Frederiksborg Amt den 4. oktober 2005: Anmeldt miljøtilsyn på Unizyme 

Laboratories A/S den 29. september 2005. 
• Brev fra Frederiksborg Amt den 19. april 2006 vedr. opstilling af ny frysecontainer til kyllin-

gelever. 
• Grønt regnskab 01-07-2005 til 30-06-2006 for Unizyme Laboratories A/S. 
• Brev fra Unizyme Laboratories A/S af 11. august 2006 til Birkerød Kommune vedr. igang-

værende ansøgning om spildevandstilladelse. 
• Tilsynsnotat fra Roskilde Miljøcenter den 11. juni 2009: Anmeldt miljøtilsyn på Unizyme La-

boratories A/S den 14. maj 2009. 
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