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Miljøstyrelsens godkendelse af faciliteter og produktion med gene-

tisk modificerede gær til fremstilling af insulin, glucagon, GLP-1 og 

analoger heraf på Novo Nordisk A/S, 4400 Kalundborg 

 

Miljøstyrelsen godkender hermed følgende faciliteter på Novo Nordisk A/S, 4400 Ka-

lundborg: Bygning BD (gæringsfabrik), bygning AE (grovrensningsfabrik), bygnin-

gerne DD, HA, HB, HC og GC (finrensningsfabrikker) og bygning JC (gærings-, grov-

rensnings- og finrensningsfabrik) til produktion med genetisk modificeret Saccharo-

myces cerevisiae til fremstilling af insulin, glucagon, GLP-1 og analoger heraf samt et 

lager til bl.a. mellemprodukter i bygning DE.  

 

Novo Nordisk A/S har med ansøgning af 1. februar 2018 anmodet Miljøstyrelsen om en 

samlet godkendelse af de produktionsanlæg i Kalundborg, der producerer aktive 

pharmceutiske ingredienser (API) til behandling af diabetes og overvægt.  

  

Godkendelsen erstatter en række tidligere meddelte godkendelser.  

 

Godkendelsen samler de vilkår, der fremover skal gælde for produktion med genetisk 

modificeret Saccharomyces cerevisiae i ovennævnte anlæg. Baggrunden for ansøgnin-

gen er at gøre godkendelserne mere overskuelige og få ét regel- og vilkårssæt, der gæl-

der for de ovennævnte anlæg. 

Miljøstyrelsens afgørelse 

Denne afgørelse meddeles ifølge § 8, stk. 1, i genteknologiloven1 og § 4, stk. 1, i be-

kendtgørelsen om indesluttet anvendelse2 og omfatter alene forhold, der er omfattet af 

godkendelse efter genteknologiloven. Der er således ikke taget stilling til andre rele-

vante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Lov om miljø og genteknologi, se lovbekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2017  
2 Bekendtgørelse nr. 225 af 19 marts 2009 om godkendelse af produktion med genetisk modifice-

rede mikroorganismer 
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Afgørelsen meddeles på følgende vilkår, der erstatter alle tidligere meddelte vilkår: 

 
1. Anvendelse, indretning og drift 

1.1. Gæringsfabrikkerne, grovrensningsfabrikkerne og finrensningsfabrikkerne 

skal indrettes, anvendes og vedligeholdes på en måde så spild og udslip fore-

bygges og evt. spild og udslip begrænses mest muligt. 

 
1.2. Spildevand fra gæringsfabrikkerne, grovrensningsfabrikkerne og finrens-

ningsfabrikkerne skal føres til Novozymes A/S’ biologiske renseanlæg for spil-

devand og skal være forberedt sådan, at spildevandet ikke forhindrer opfyl-

delsen af udledningskravet til Novozymes A/S. 

 
1.3. Biomassen fra gæringsfabrikkerne, BD og JC og grovrensningsfabrikkerne, 

AE og JC skal inaktiveres ved valideret inaktiveringsmetode ved varmebe-

handling, enten direkte i procesanlæg eller i lokalt inaktiveringsanlæg eller i 

Novozymes slambehandlingsanlæg ved brug af kalk til at forhøje pH, så der 

efter behandlingen ikke kan påvises levende produktionsorganismer i bio-

massen. 

 
1.4. Fejlgæringer inaktiveres enten direkte i procesanlæg, i lokalt inaktiveringsan-

læg eller i Novozymes slambehandlingsanlæg. 

 

1.5. Fast affald, der indeholder genmodificerede produktionsorganismer, skal in-

aktiveres ved varmebehandling eller bortskaffes til forbrænding som klinisk 

risikoaffald.  

 

1.6. Spande, anvendt til opbevaring eller transport af mellemprodukt og som ikke 

indeholder genmodificerede organismer, kan genanvendes som hård plast. 

 
1.7. Filterplader fra AE skal inaktiveres i Novozymes A/S’ slambehandlingsanlæg. 

 
1.8. Afkastluft fra gæringstankene skal passere afslagsbeholderen, før det ledes til 

afkast via skorsten. 

 
2. Sikkerhedsforanstaltninger  

2.1. Ved udslip af genetisk modificerede produktionsorganismer til det ydre miljø 

skal virksomheden følge sine procedurer til imødegåelse af driftsulykker og 

uheld. Ved ændringer i procedurerne der kan have betydning for imødegåelse 

af udslip, skal virksomheden foretage en vurdering af, om ændringen medfø-

rer nye muligheder for udslip eller spild. Tilsynsmyndigheden skal underret-

tes om udfaldet af ovennævnte vurdering. 

 
2.2. Ved udslip af produktionsorganismer, svarende til 100 liter kulturvæske eller 

derover, til det ydre miljø skal virksomheden efter aftale med tilsynsmyndig-

heden omgående iværksætte et måleprogram til at belyse uheldets omfang og 

konsekvenser forårsaget af produktionsorganismerne, samt omgående iværk-

sætte oprydning i fornødent omfang. Uheldets omfang, konsekvenser og de 

foretagne oprydningstiltag, samt analyseresultater fra det berørte areal, skal 

afrapporteres til myndighederne. 
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2.3. Virksomheden skal registrere udslip, hvor der indgår levende genmodifice-

rede produktionsorganismer. Registreringen skal være tilgængelig for tilsyns-

myndigheden i 5 år. 

 
3. Tilsyn 

3.1. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at der skal udføres kontrolmålinger for 

indholdet af produktionsorganismer i spildevand, biomasse og luftafkast. Ud-

gifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
3.2. Virksomheden skal vederlagsfrit stille laboratoriefaciliteter til rådighed for 

tilsynsmyndigheden til brug ved de i vilkår 3.1 nævnte undersøgelser.  

 
3.3. Virksomheden skal endvidere etablere opbevaringsfaciliteter til en mindre 

prøve af produktionsorganismerne, så der alene er adgang for tilsynsmyndig-

heden. De opbevarede produktionsorganismer anvendes som positiv kontrol i 

tilsynsarbejdet.  

 
4. Virksomhedens egenkontrol 

4.1. Virksomhedens egenkontrol med produktionsorganismer omkring fabrikken 

skal gennemføres jf. vilkår 4.3. Egenkontrol af spildevandet gennemføres af 

Novozymes A/S i overensstemmelse med retningslinjerne, jf. bilag 1 og som 

angivet i Miljøstyrelsens afgørelse af 11. juli 2018 af Novozymes A/S anlæg 

beliggende fabriksområdet i Kalundborg.  

 

4.2. Virksomheden skal føre journal over egenkontrol og driftsuheld, hvor drifts-

uheld involverer genetisk modificerede produktionsorganismer. Journalen, 

der tillige skal indeholde beskrivelse af foretagne afhjælpende foranstaltnin-

ger, skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i 5 år. Tilsynsmyndigheden 

kan fastlægge nærmere regler for udførelsen af egenkontrollen og føring af 

journalen. 

 

4.3. Virksomheden skal udføre undersøgelser, der viser om udvalgte anvendte ge-

netisk modificerede produktionsorganismer overlever, vokser, spredes og 

etablerer sig i omgivelserne på sitet i Kalundborg. Prøverne udtages på skift i 

henholdsvis jord, vegetation og vand/bundsediment over en treårig periode, 

hvor der 1. år udtages prøver i jord, 2. år i vegetation og 3. år i vand/bundse-

diment. Programmet godkendes af myndighederne forud for opstart af hver 

treårige periode. Udgifterne til at gennemføre feltundersøgelsen afholdes af 

virksomheden. Tilsynsmyndigheden kan forlange ændringer i undersøgelses-

programmet, hvis prøveresultaterne viser overlevelse, voksen, spredning eller 

etablering. 

 
4.4. Resultatet af feltundersøgelser sendes til myndighederne senest 2 måneder 

efter udtagning af prøver. 

 
4.5. Virksomheden skal registrere spild og udslip, hvor der indgår levende genmo-

dificerede produktionsorganismer (udslip som defineret i SOP Spild og udslip 

samt kontrolleret udledning i Diabetes API). Registreringen skal være tilgæn-

gelig for tilsynsmyndigheden i 5 år og fremvises på forlangende. 

 

5. Tidsbegrænsning 

5.1. Godkendelsen gælder indtil den 7. februar 2027 
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Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 34 i lov om miljø 

og genteknologi. 

 

Klage til nævnet indgives skriftligt til Miljøstyrelsen ved anvendelse af digital selvbetje-

ning, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 3. 

 

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbe-

tjening. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. samme lovs § 31. Ved an-

noncering regnes klagefristen fra annonceringsdatoen. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.  

 

Afgørelsen bekendtgøres ved elektronisk annoncering den 7. februar 2019. 

 

En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. 

 

Novo Nordisk A/S kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra 

datoen for afgørelsen. Klagemyndigheden kan dog i sin afgørelse i en eventuel klagesag 

ændre disse vilkår, eller fastsætte andre vilkår i lyset af behandlingen af klagesagen. 

Retsbeskyttelse 

Virksomhedens retsbeskyttelse efter § 17 i genteknologiloven medfører, at godkendel-

sesmyndigheden indtil 4 år efter afgørelsen er truffet, kun kan give påbud eller forbud, 

hvis 

 

- der er fremkommet nye oplysninger om de genetisk modificerede gærcellers, 

eller 

- de genetisk modificerede gærceller medfører uønskede virkninger på miljø, 

natur eller sundhed, der ikke kunne forudses, da godkendelsen blev givet, eller 

- påvirkningen af miljø, natur eller sundhed i øvrigt går ud over det, som blev 

lagt til grund ved godkendelsen. 

Produktionslokalets indretning og drift 

Miljøstyrelsen har truffet denne afgørelse på baggrund af virksomhedens oplysninger 

om indretning og drift i de søgte faciliteter. 

 

Novo Nordisk A/S skal forudgående underrette godkendelsesmyndigheden om væsent-

lige ændringer i faciliteternes indretning og drift samt udvidelser af produktionen i for-

hold til de oplysninger, der fremgår af den fremsendte ansøgning. Godkendelsesmyn-

digheden tager derefter stilling til, om ændringen eller tilføjelsen kræver fornyet god-

kendelse, jf. § 15, stk. 2, i genteknologiloven. 

                                                                 
3 Se lovbekendtgørelse nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet 
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Redegørelse for sagen 

Novo Nordisk A/S har med ansøgning af den 1. februar 2018 anmodet Miljøstyrelsen 

om en samlet godkendelse af produktionsfaciliteterne til produktion af insulin, gluca-

gon, GLP-1 og analoger heraf ved hjælp af genetisk modificeret Saccharomyces cerevi-

siae. Ansøgningen omfatter virksomhedens fabrikker til gæring, grovrensning, finrens-

ning og lager. Ansøger ønsker at få gjort godkendelserne mere overskuelige og få et 

samlet regel- og vilkårssæt for hele anlægget. 

 

Miljøstyrelsen har tidligere vurderet og godkendt de genetisk modificeret Saccharomy-

ces cerevisiae til produktion af insulin, glucagon, GLP-1 og analoger heraf i medfør af 

tidligere regler, jf. Miljøstyrelsen afgørelse af 27. november 1996 om rammegodken-

delse af produktionsanlæg på Novo Nordisk A/S i Kalundborg og Miljøstyrelsens ac-

cept af 27. november 1996 af anvendelse af genetisk modificerede produktionsorganis-

mer til produktion i fabrikkerne.  

 

Miljøstyrelsen foretog den 4. maj 2018 en fornyet besigtigelse af produktionen i forbin-

delse med denne afgørelse. 

Virksomhedens oplysninger 

Produktionsanlægget hos Novo Nordisk A/S Kalundborg består af gæringsfabrikker, 

grovrensningsfabrikker, finrensningsfabrikker og lager. Alle bygningernes adresse er 

Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg. 

 

Gæringsfabrikken er indrettet i bygning BD, grovrensningsfabrikken er indrettet i byg-

ning AE, finrensningsfabrikkerne er indrettet i bygning DD, HA, HB, HC og GC. I byg-

ning JC er der ydermere indrettet både en gæringsfabrik, grovrensningsfabrik og fin-

rensningsfabrik. Lageret er indrettet i bygning DE.  

 

Produktionen i alle fabrikker foregår i døgndrift året rundt, kun afbrudt af nedlukning 

til f.eks. vedligehold og reparation. 

 

Alle fabrikker og anlæg er tidligere godkendt til produktionen udført af Novo Nordisk 

A/S til produktion ved brug af genetisk modificerede organismer i separate godkendel-

ser.  

Personale 

I hver enkelt afdeling er afdelingslederen ansvarlig for den daglige drift.  

Beskrivelse af produktionsanlæggene 

Bygning BD – Gæringsfabrik består af en gæringshal med opformerings- og gærings-

tanke, podelaboratorium og faciliteter til behandling af prøver. Foruden at omfatte 

produktionsfaciliteterne omfatter bygningen omkringliggende udendørs lagertanke til 

råvarer. 

 

Alle tanke og rørsystemer til transport af gæringsvæske er indrettet til produktion med 

genetisk modificerede mikroorganismer. Der sker kontinuert overvågning af gærings-

processer, og der er udarbejdet procedurer for aflevering af gæringsvæske til rens-

ningsfabrikkerne. 
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Fremstilling af insulin, glucagon, GLP-1 og analoger heraf sker i en traditionel gærings-

proces, der foregår under strengt sterile forhold. I podelaboratoriet opformeres de gen-

modificerede produktionsorganismer i kolber med et passende næringsmedie og ved 

en passende temperatur. Produktionsorganismerne vokser efterfølgende i gæringstan-

kene i et næringssubstrat under kraftig omrøring og med tilførsel af luft. Nærringssub-

stratet består hovedsageligt af vand, kulhydrat og mikronæringsstoffer.  

 

Gæringsprocessen udvikler varme, det er derfor nødvendigt at køle tankene under gæ-

ringsprocessen. 

 

Gæringsvæsken pumpes løbende i lukkede rør til rensning i grovrensningsfabrikken, 

bygning AE.  

 
Bygning AE – Grovrensningsfabrik består af produktionslinje til grovrensning af insu-

lin, glucagon, GLP-1 og analoger heraf. Der er endvidere et anlæg til varmebehandling 

af gærfløde, anlæg til varmebehandling af spildevand samt lokaler til administrative 

opgaver, driftslaboratorier, lagre, udendørs lagertanke, køleanlæg m.v. 

 

Grovrensningsfabrikken modtager kulturvæske fra gæringsfabrik BD gennem lukkede 

rør. Desuden kan fabrikken modtage kulturvæske fra tankvogn og palletanke.  

Produktionsudstyret omfatter centrifuger, filterpresser, ultrafiltreringsanlæg og ion-

bytningssøjler, m.m. 

 

På bygningens tag er der afkast fra rumventilationen og diverse lokaludsugning. 

 

Bygning DD – finrensningsfabrik rummer råvaremodtagelse, kontrolrum, prøvehånd-

teringsrum, værksted, kontorer og en oprensningslinje til finrensning af insulin. Byg-

ningens stueetage rummer produktionslinjen. En stor del af procesudstyret går igen-

nem begge etager i bygningen. 

 

Procesudstyret omfatter bl.a. centrifuger, kromatografiske søljer, filtre samt forskellige 

tørreprocesser; hertil kommer de nødvendige hjælpeanlæg i form af lagertanke, destil-

lationskolonner, køleanlæg m.v.  

 

På taget af bygningerne findes afkast fra rumventilatorer og afkast fra div. lokaludsug-

ninger.  

 

Finrensningsfabrikken modtager et mellemprodukt fra grovrensningsfabrikken AE el-

ler JC, der som udgangspunkt ikke indeholder GMO, dog kan mellemproduktet, hvis 

en barriere i grovrensningen svigter, indeholde GMO. Mellemprodukt modtages i fros-

sen tilstand, emballeret i plastspande med tætsluttende låg. 

 

Procesanlægget er computerstyret og vil gå i ”kontrolleret tilstand” hvis en unormal 

driftstilstand ikke umiddelbart kan afhjælpes af computeren.  

 

Bygning JC – Gærings-, grovrensnings- og finrensningsfabrik er et bygningskom-

pleks, der består af 12 bygninger, hvoraf de 11 er bygget sammen. Den separate bygning 

anvendes til utilitysystemer.  
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Produktionsanlægget omfatter blanderi, gæringshal, kontrolrum, produktionslaborato-

rium, prøverum og oprensningsfaciliteter samt læsseplads til modtagelse af kulturvæ-

ske i tankevogn. Bygningen indeholder foruden produktionsanlæg lokaler til admini-

stration, værksteder, pauserum, kantine, køle– og fryserum samt anlæg til varmeinak-

tivering af spildstrømme med højt indhold af levende produktionsorganismer.  

 

Der er to inaktiveringsanlæg i bygning JC, et til inaktivering af tyndslam og et til inakti-

vering af biomasse/gærslam. Kombination af temperatur og tid sikrer, at levende GMO 

inaktiveres.  

 

Efter endt inaktivering ledes biomassen til udendørs opbevaringstanke ved bygning JC 

mens tyndslam i form af spildevand ledes til Novozymes rensningsanlæg. Ved eventu-

elle fejl i inaktiveringsprocessen vil biomassen opbevares i mellemtanke til det kan fri-

gives. 

 

Bygning HA, HB, HC og GC – finrensningsfabrikker rummer hver sin oprensnings-

linje til finrensning af insulin, glucagon,  GLP-1 og analoger heraf og dog er bygning HC 

indrettet med to oprensningslinjer. En mindre del af procesudstyret går igennem begge 

etager i den aktuelle bygning. 

 

Procesudstyret omfatter bl.a. centrifuger, kromatografiske søljer, filtre samt forskellige 

tørreprocesser; hertil kommer de nødvendige hjælpeanlæg i form af lagertanke destil-

lationskolonner, køleanlæg m.v. 

 

Bygningerne rummer endvidere råvaremodtagelse, kontrolrum, værksted og kontorer. 

 

På taget af bygningerne findes afkast fra rumventilatorer og afkast fra div. lokaludsug-

ninger.  

 

Finrensningsfabrikkerne modtager et mellemprodukt fra grovrensningsfabrikkerne AE 

og JC, der som udgangspunkt ikke indeholder GMO, dog kan mellemproduktet, hvis en 

barriere i grovrensningen svigter, indeholde GMO. Mellemprodukt modtages i frossen 

tilstand, emballeret i plastspande med tætsluttende låg. 

Transport 

Inden bortskaffelse pakkes affald, der indeholder genetisk modificerede produktions-

organismer, i spande efter anvisningerne i Novo Nordisk affaldsguide.  

 

Pakning og transport foretages, så de overholder kravene i bekendtgørelse nr. 226 af 

19. marts 2009 om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modifice-

rede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU, dvs. i tætte, 

lukkede og brudsikre beholdere, der er mærket med, at beholderen indeholder genetisk 

modificerede organismer. 

Tilrettelæggelse af produktionen 

Produktionsprocessen består af følgende trin:  

 

1) Opformering af mikroorganismerne i podelaboratorium, i kolber. 

2) Overførsel af mikroorganismerne til podetanke hvor de yderligere opformeres 
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3) Overførsel af mikroorganismer til gæringstanke for yderligere vækst ved tilføjelse af 

vækst- og næringsmedier. 

4) Grovrensning af produkt, ved først at centrifugere, herefter filtrering, op-koncentre-

ring og sidst krystallisering.  

5) Finrensning af produkt, kan ske ved varierende trin (genopløsning, kromatografiske 

søljeprocesser, filtrering, centrifugeringer, mv.) 

 
Forventet kulturomfang af mikroorganismer 

Der er stor variation af tankene fra de forskellige faciliteter, fra få liter til store tanke. 

Påvisnings- og identifikationsmetode 

Påvisning af produktionsorganismen sker ved test af væksten på selektiv agar, hvor ko-

lonier visuelt kan genkendes som Saccharomyces-arter.  

 

Genkendte Saccharomyces-arter undersøges ved gængse metoder for dannelse af pro-

dukt. Dette enten ved HPLC4-analyse el. lign. En anden testmulighed er antistofreak-

tion med produktet.   

Foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 

Alle fabrikker er indrettet til at minimere spild og udslip af levende genmodificerede 

produktionsorganismer. 

Spild og udslip  

Spild inde i alle fabrikker samt udendørs ved tankoplag i AE og JC vil løbe til proces-

kloak, som afledes til Novozymes rensningsanlæg. Såfremt der sker større spild til pro-

ceskloak, vil nødstop på rensningsanlægget blive aktiveret, hvorefter tilledt spildevand 

og biomasse tilbageholdes i nødtanke. Der er procedurer for, hvornår og hvordan No-

vozymes rensningsanlæg kontaktes ved større spild og udslip.  

 

Ved spild på områder med regnvandskloak (f.eks. ved transport af biomasse) kan spil-

det løbe i det separate regnvandssystem.  

 

Fra den vestligste del af sitet (brun by) ledes regnvandet til Kærby Å. Inden udløb er 

der etableret en afspærringsventil, som lukkes ved et eventuelt spild, så regnvandet le-

des til Novozymes rensningsanlæg. Ved kraftige regnskyl og lukket ventil vil der være 

et mindre overløb til Kærby Å. 

 

Fra den øvrige del af sitet (grå og hvid by) ledes regnvand til regnvandsbassinet syd for 

Hovvejen.  Ved afløb til regnvandsbassinet er der etableret afspærringsmulighed, som 

lukkes ved et eventuelt spild, så regnvandet ledes til Novozymes rensningsanlæg. Af-

spærringen aktiveres via porten, som beskrevet i nødprocedurer.  

 

Det skal bemærkes, at de anvendte genmodificerede organismer er let nedbrydelige og 

i øvrigt har ringe overlevelses- og etableringsevne uden for gæringstankene.  

                                                                 
4 HPLC = High-performance liquid chromatography 
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Inaktivering 

Alle inaktiveringsprocesser er computerstyret og overvåges af computersystemer. Com-

putersystemerne valideres, og derved opnås sikkerhed for, at de operationer, som sty-

res af computeren, bliver udført korrekt og ens hver gang. Temperaturfølere og andre 

instrumenter kalibreres efter faste intervaller, hvilket styres af fabrikkernes vedligehol-

delsesprogrammer. 

Kontrol af rør 

Rørledningen, hvor der overføres gæringsvæske fra BD til AE, føres via rørbro over 

Svanevej og over tag på bygning AE til nedtagningstanke ved bygning AE. Der foreta-

ges vask af nedtagningsrør fra bygning AE mod BD efter hver overpumpning. Røret in-

spiceres på såkaldte line walks, hvor operatører går langs strækningen for kontrol af, 

om der er sket spild.  

 

Rør fra henholdsvis AE og BD til Novozymes’ slambehandlingsanlæg føres i rørgrav, 

hvor rørene er synlige. Rørene tæthedsprøves årligt, og der foretages line walks. 

 

Rør fra AE med spildevand indeholdende levende genmodificerede produktionsorga-

nismer til varmebehandling i AE3 er nedgravet, og de tæthedsprøves årligt. 

 

Rør fra AE med biomasse indeholdende levende genmodificerede produktionsorganis-

mer til varmebehandling i AE3 føres i lukket rørtracé og inspiceres visuelt ved line 

walks. 

 

I henhold til gældende miljøgodkendelse skal alle spildevandsledninger TV-inspiceres 

med 15 års interval. På nuværende tidspunkt kontrolleres processpildevandsrør dog of-

tere, da Novo Nordisk har valgt at fastsætte kontrolintervallet på baggrund af en kon-

kret vurdering af tilstanden, så kontrolniveauet kan øges på baggrund af resultatet af 

de gennemførte kontroller. 

Ledelsessystemer 

Novo Nordisk site Kalundborg er miljøcertificeret efter ISO 14001, og som følge heraf 

har virksomheden et system for håndtering af miljøafvigelser.  

 

Spild og udslip er defineret som en miljøafvigelse og alle miljøafvigelser skal registreres 

og korrigerende handlinger skal om nødvendigt sættes i værk. Spild og udslip skal des-

uden oplyses til virksomhedens miljøafdeling, som skal tage stilling til videre oriente-

ring til myndighederne, jf. SOP. Et spild eller udslip vil således blive vurderet for, hvor-

vidt der er risiko for en forurening, der kræver oprydning eller anden afværgeforan-

staltning. 

 

Produktionsanlæggene producerer lægemidler under GMP-betingelser, hvilket blandt 

andet betyder, at der er strenge krav til vedligeholdelse af anlæggene, krav som blandt 

andet er med til at minimere risikoen for brud på udstyret. 

Virksomhedens oplysninger om donor-, værts- og produktionsmikroorga-
nisme 

De anvendte vektorer og de indførte gener er velkarakteriseret og fri for skadelige se-

kvenser. De er begrænset så meget som muligt til de DNA-stykker, der er nødvendige 
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for at udføre den tiltænkte funktion. Insertet på vektoren er DNA, der udtrykker et af 

produktgenerne for Insulin, glucagon, GLP-1 eller analoger heraf. Vektoren udtrykkes i 

Saccharomyces cerevisiae, som fungerer som vært. 

 

De færdige produktionsorganismer er Saccharomyces cerevisiae, hvori vektoren er 

indsat, som indeholder produktgenet for enten insulin, glucagon, GLP-1 eller analoger 

heraf. Produktionsorganismerne indeholder, foruden produktgener, gener for identifi-

kation og selektion. 

Resumé af virksomhedens risikovurdering 

Værtsorganismerne er ikke patogene for mennesker, dyr eller planter, og de indeholder 

ingen utilsigtede egenskaber. Organismerne er velkendte, med begrænsninger for over-

levelse, vækst, spredning og etablering, da organismerne ikke har specielle fordele i 

miljøet. Tværtimod har organismerne ringe mulighed for at formere sig i et naturligt 

miljø, og er ikke kendt for at medvirke i miljøprocesser.  

 

Produktionsorganismerne er bevilliget ”Generally Regarded as Safe” af FDA5, ligesom 

de ikke er sporedannende. 

 

Den anvendte vektor og indførte gener er velkarakteriseret og fri for skadelige sekven-

ser. De er begrænset så meget som muligt til det DNA-stykke, der er nødvendigt for at 

udføre den tiltænkte funktion. De vil endvidere ikke forøge stabiliteten i miljøet og vil 

være vanskeligt mobiliserbare.  

 

Mulighederne for, at de tilførte arveegenskaber kan overføres til andre organismer, er 

meget begrænsede.,. Konstruktionen indeholder ikke aktiverende gener, der kan reak-

tivere det indsatte arvemateriale og forøge produktionsmikroorganismernes mulighe-

der for at videregive rekombinerende arvemateriale til andre organismer. 

 

Værtsorganismerne har været anvendt af Novo Nordisk A/S i over 25 år til produktion 

af insulin, glucagon, GLP-1 og analoger heraf, og de færdige produkter er godkendt af 

sundhedsmyndigheder over hele verden. 

Beskrivelse af indeslutningsforanstaltninger og andre beskyttelsesforan-
staltninger 

Grovrensningsprocesserne sikrer løbende, at mængden af kim reduceres i produktet. 

Der findes barrierer i grovrensningen som sikrer, at produktet er frit for genetisk modi-

ficerede produktionsorganismer, med en detektionsgrænse på 100 kim/g. 

 

I finrensningsprocesserne er der i de første trin barrierer, der ligeledes sikrer mod gen-

modificerede produktionsorganismer, hvis barriererne i grovrensningen svigter. 

 

Fabrikken har forskellige barrierer for emission af genetisk modificerede produktions-

organismer til luft. Afkastluft fra gæringstanke i både BD og JC udledes via afslagsbe-

holder og i JC også via demister, hvor væske med genetisk modificerede produktions-

organismer trækkes ud.  

 

                                                                 
5 US Food and Drug Administration 
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Oprensningsprocesser foretages i væskeholdigt miljø i lukkede procesanlæg, og der 

vurderes derfor ikke at være udledning af genetisk modificerede produktionsorganis-

mer fra procesafkast eller via rumventilation. 

 

Grundet interferens findes der ikke en egnet analysemetode til påvisning af levende ge-

netisk modificerede produktionsorganismer i afkastluften fra gæringsfabrikkerne. Der 

gennemføres derfor årlige undersøgelser, hvor der udtages prøver af henholdsvis plan-

ter, jord, bundsediment og vand på sitet for bestemmelse af om de anvendte genetisk 

modificerede produktionsorganismer på sitet har etableret sig i området.  

 

Prøverne udtages, hvor der vurderes at være størst sandsynlighed for nedfald baseret 

på OML-beregninger6. Undersøgelser, foretaget gennem de sidste 15 år, har vist, at le-

vende genmodificerede produktionsorganismer, der evt. måtte udledes via luft, hver-

ken kan overleve eller etablere sig i jord, vegetation, vand eller bundsediment.   

 

Spildevand med væsentlige mængder af genetisk modificerede produktionsorganismer 

inaktiveres på forskellig vis i de forskellige fabrikker. 

 

BD: Spildevand indeholder ikke væsentlig mængder af genetisk modificerede produkti-

onsorganismer, da rester af gæringsvæske varmebehandles med damp i selve gærings-

tankene inden vask. Efterfølgende CIP’es7 med base og syre. 

 

AE: Inaktivering af spildevand med væsentligt indhold af genetisk modificerede pro-

duktionsorganismer foretages i inaktiveringsanlæg i AE3 ved opvarmning til typisk 

mellem 80 og 120 °C, afhængig af produktionsorganismen. 

 

JC: Inaktivering af spildevand med væsentlig indhold af genetisk modificerede produk-

tionsorganismer foretages i inaktiveringsanlæg i JC ved opvarmning til typisk 80 °C. 

 

Opdeling af hvilke spildevandsstrømme, der ledes til inaktivering er foretaget ud fra en 

konkret vurdering af de enkelte strømme.  

 

For alle inaktiveringsprocesser gælder, at en kombination af temperatur og tid sikrer 

inaktivering. Temperaturer og tider er fastsat i procedurer for drift for de enkelte an-

læg. 

 

Spildevandet fra Novozymes rensningsanlæg må maksimalt indeholde 103 indikatoror-

ganisme pr. mL., jf. ”Retningslinjer for Novozymes egenkontrol med udledning af ge-

netisk modificerede organismer med spildevandet”. Novozymes A/S er ansvarlig for 

denne proces, som er særskilt godkendt og derfor ikke omfattet af nærværende god-

kendelse. 

 

Biomasse inaktiveres generelt på tre forskellige måder: 

 Direkte i procesanlæg 

 I lokalt inaktiveringsanlæg 

 I Novozymes’ slambehandlingsanlæg, som inaktiverer ved tilsætning af kalk til 
høj pH, alternativt ved varmebehandling. Novozymes A/S er ansvarlig for 

                                                                 
6 OML = Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller 
7 CIP=Cleaning in place 
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denne proces, som er særskilt godkendt og derfor ikke omfattet af nærværende 
godkendelse. 
 

BD: Rester af biomasse i gæringstankene inaktiveres i selve gæringstankene under ste-

rilisering med damp til typisk 90˚C. Ved fejlgæringer kan gæringsvæsken inaktiveres 

på følgende måder:  

- Via fast rørføring ledes det til Novozymes’ A/S slambehandlingsanlæg 

- Ledes via produktrør til AE, hvorfra det ledes til AE’s inaktiveringsanlæg for 

biomasse. 

- Inaktivering i gæringstankene med damp jf. ovenstående. 

- Alternativt kan biomassen opsamles i mobile tanke, som køres til enten AE’s 

inaktiveringsanlæg eller Novozymes’ slambehandlingsanlæg. Dette kan blive 

aktuelt, hvis ovenstående løsninger af driftsmæssige årsager ikke skulle være 

muligt. 

 
AE: Tyndslam ledes til Novozymes slambehandlingsanlæg. Gærslam inaktiveres i inak-
tiveringsanlæg dedikeret til biomasse i kælderen i AE3. Hvis nødvendigt kan gærslam 
ledes til Novozymes slambehandlingsanlæg via eksisterende rør. 
 
JC: Gærslam inaktiveres i inaktiveringsanlæg i JC dedikeret til biomasse. Ved fejlgæ-
ringer kan gæringsvæsken inaktiveres på følgende måder: 

- Ledes via fast rør direkte fra gæringstank til inaktiveringsanlæg i bygning JC 
- Ledes via grovrens til inaktiveringsanlæg i bygning JC 
- Inaktiveres i gæringstanken i bygning JC, typisk ved 90 °C 
- Transporteres i palletanke til inaktivering i enten bygning BB, Novozymes el-

ler bygning AE 

Oplag 

Indendørs oplag af gæringsvæsker, biomasse, spildevand i væsentlige volumener inde-

holdende genetisk modificerede produktionsorganismer sker i tanke i procesrum, hvor 

der er afløb til proceskloak.   

 

De frosne mellemprodukter oplagres i mindre emballagestørrelser, og eventuelt spild 

kan opsamles og tilbageholdes i bygningen.  

 

Ved bygning AE er der udendørs oplag af spildevand, gæringsvæske og biomasse, der 

indeholder genetisk modificerede produktionsorganismer . Tankene er placeret i tank-

grav med tæt bund, som sikrer mod udslip af eventuelt spild. Ved spild i tankgraven vil 

det blive ledt retur til inaktiveringsanlæg i kælderen i AE3. Tankene er etableret med 

overfyldningsalarm, som stopper fyldning, hvis niveauet i tanken bliver for højt.  

 

Der er ikke udendørs oplag af væsker indeholdende genetisk modificerede produkti-

onsorganismer ved andre bygninger. Dog kan tanke til opbevaring af inaktiveret slam 

og spildevand ved JC og KF kortvarigt indeholde genetisk modificerede produktionsor-

ganismer, hvis der opstår fejl i inaktiveringsprocessen. 

 Affald og transport  

Affald fra mikrofiltre og laboratorieaffald indeholdende genetisk modificerede produk-

tionsorganismer bortskaffes til forbrænding som klinisk risikoaffald.  

 

Filterplader fra processen i AE sendes til Novozymes’ slambehandlingsanlæg, hvor de 

findeles og efterfølgende inaktiveres sammen med den øvrige biomasse.  



 

 

13 

 

Affald, der indeholder genetisk modificerede produktionsorganismer, pakkes i spande i 

overensstemmelse med anvisningerne i Novo Nordisk A/S’ affaldsguide inden bort-

skaffelse. Pakning og transport foretages, så de overholder kravene i bekendtgørelse 

om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer 

godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU nr. 226 af 19. marts 2009, dvs. 

i tætte, lukkede og brudsikre beholdere, der er mærket med, at beholderen indeholder 

genetisk modificerede organismer.     

 

Foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 

Spild inde i alle fabrikker samt udendørs ved tankoplag i AE og JC vil løbe til proces-

kloak, som afledes til Novozymes rensningsanlæg. Såfremt der sker større spild til pro-

ceskloak vil nødstop på rensningsanlægget blive aktiveret, hvorefter tilledt spildevand 

tilbageholdes i nødtanke. Der er procedurer for hvornår og hvordan Novozymes rens-

ningsanlæg kontaktes ved større spild og udslip.  

 

Ved spild på områder med regnvandskloak (f.eks. ved transport af biomasse) kan spil-

det løbe i det separate regnvandssystem.  

 

Fra den vestligste del af sitet (brun by) ledes regnvandet til Kærby Å. Inden udløb er 

der etableret en afspærringsventil, som lukkes ved et eventuelt spild, så regnvandet le-

des til Novozymes rensningsanlæg. Ved kraftige regnskyl og lukket ventil vil der være 

et mindre overløb til Kærby Å. 

 

Fra den øvrige del af sitet (grå og hvid by) ledes regnvand til regnvandsbassinet syd for 

Hovvejen.  Ved afløb til regnvandsbassinet er der etableret afspærringsmulighed, som 

lukkes ved et eventuelt spild, så regnvandet ledes til Novozymes rensningsanlæg. Af-

spærringen aktiveres via porten, som beskrevet i nødprocedurer. 

 

Det skal bemærkes, at de anvendte genmodificerede organismer er let nedbrydelige og 

i øvrigt har ringe overlevelses- og etableringsevne uden for gæringstankene. 

 

Alle inaktiveringsprocesser er computerstyret og overvåges af computersystemer. Com-

putersystemerne valideres af Novo Nordisk, og derved opnås sikkerhed for, at de ope-

rationer, som styres af computeren, bliver udført korrekt og ens hver gang. Tempera-

turfølere og andre instrumenter kalibreres efter faste intervaller, hvilket styres af fa-

brikkernes vedligeholdelsessystemer. 

 

Rørledningen, hvor der overføres gæringsvæske fra BD til AE, føres via rørbro over 

Svanevej og over tag på bygning AE til nedtagningstanke ved bygning AE. Der foreta-

ges vask af nedtagningsrør fra bygning AE mod BD efter hver overpumpning. Røret in-

spiceres på såkaldte line walks, hvor operatører går langs strækningen for kontrol af 

om der er sket spild.  

 

Rør fra henholdsvis AE og BD til Novozymes’ slambehandlingsanlæg føres i rørgrav, 

hvor rørene er synlige. Rørene tæthedsprøves årligt, og der foretages line walks. 

 

Rør fra AE med spildevand, der indeholder levende genmodificerede produktionsorga-

nismer til varmebehandling i AE3, er nedgravet, og de tæthedsprøves årligt. 
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Rør fra AE med biomasse, der indeholder levende genmodificerede produktionsorga-

nismer til varmebehandling i AE3, føres i lukket rørtracé og inspiceres visuelt ved line 

walks. 

 

I henhold til gældende miljøgodkendelse skal alle spildevandsledninger TV-inspiceres 

med 15 års interval. På nuværende tidspunkt kontrolleres processpildevandsrør dog of-

tere, da Novo Nordisk har valgt at fastsætte kontrolintervallet på baggrund af en kon-

kret vurdering af tilstanden, så kontrolniveauet kan øges på baggrund af resultatet af 

de gennemførte kontroller 

Virksomhedens klassifikation af produktionsaktiviteterne 

Novo Nordisk A/S vurderer, at den genetisk modificeret Sachharomyces cerevisae kan 

håndteres som genetisk modificerede organismer klasse 1-arbejde, jf. bilag 2 i bekendt-

gørelsen om indesluttet anvendelse, hvor klasse 1 er defineret som ’arbejde, som ikke 

indebærer nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko, dvs. arbejde, hvor klasse 1-inde-

slutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet’.  

 

De amerikanske NIH-guidelines for ”Research involving Recombinant DNA molecules” 

har godkendt Sachharomyces cerevisae som værende en klasse 1 organisme. 

Miljøstyrelsens bemærkninger 

Miljøstyrelsen finder, at virksomhedens ansøgning af 1. februar 2018 er i overensstem-

melse med § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om indesluttet anvendelse, og at den indeholder 

de oplysninger, der er anført i bekendtgørelsens bilag 5, del A og B. 

 

Ansøgningen indeholder oplysninger om produktionsområdets indretning og drift, her-

under indeslutningsforanstaltninger, samt beskrivelse af de genetisk modificerede mi-

kroorganismer.  

 

Virksomheden har endvidere udført en miljø-, natur- og sundhedsmæssig risikovurde-

ring af produktionsaktiviteten i overensstemmelse med § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om 

indesluttet anvendelse. Vurderingen er udført efter bekendtgørelsens procedurer for ud-

arbejdelse af en risikovurdering og omfatter en samlet vurdering i forhold til produkti-

onsaktivitetens omfang, karakter og det ydre miljø, jf. bekendtgørelsens bilag 3 om prin-

cipper for risikovurdering.  

 

De fremsendte oplysninger beskriver produktionsforhold, indeslutningsforanstaltnin-

ger og bortskaffelse af fast og flydende affald. 

 

Miljøstyrelsen har vurderet de enkelte trin i fremstillingsprocessen, herunder de inde-

slutningsforanstaltninger, virksomheden har etableret. Styrelsen vurderer, at virksom-

heden har udarbejdet procedurer og sikkerhedsanordninger, der begrænser risikoen for 

spild og udslip af de genetisk modificerede produktionsorganismer.  

 

Miljøstyrelsen konkluderer, at produktionsaktiviteten følger de generelle principper for 

god mikrobiologisk produktionspraksis, og at indretningen og driften er i overensstem-

melse med de indeslutnings- og beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat for produk-

tionsaktiviteter i ”klasse 1”, jf. bekendtgørelsens bilag 4 om generelle principper og rele-

vante indeslutnings- og beskyttelsesforanstaltninger. 
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Virksomheden har ud fra risikovurderingen, jf. bekendtgørelsens bilag 3, samt kriteri-

erne for klassifikation af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer i be-

kendtgørelsens bilag 2, klassificeret produktionen i ”klasse 1”.  

 

Miljøstyrelsen kan verificere, at udarbejdelsen af risikovurderingen er i overensstem-

melse med bekendtgørelsens bilag 2 og 3, og styrelsen finder, at risikovurderingen fører 

til en korrekt klassifikation af aktiviteten. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Selina Kruuse Hansen 

+45 20 86 42 87 

sekha@mst.dk 

 
Kopi er sendt til: 
Sundhedsstyrelsen 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Danmarks Fiskeriforening 
Forbrugerrådet 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Danmarks Naturfredningsforening 
Kalundborg Kommune 

Arbejdstilsynet  
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Bilag 1. Retningslinjer for egenkontrol med udledning af genetisk 
modificerede organismer med spildevandet, Novo Nordisk A/S, Ka-
lundborg  
 

1. Kontrol af spildevand udføres af Novozymes A/S 

 

2. Prøver udtages som en øjebliksprøve.  

 

3. Kontrolperioden er et kalenderår.  

 

4. Der udtages 52 prøver pr. kalenderår ved normal kontrol, 78 prøver ved skær-

pet kontrol og 26 ved reduceret kontrol.  

 

5. Der måles på indikatororganismen Saccaromyces cerivisae da denne repræ-

senterer de væsentlige produktioner på virksomheden. Ændring af indikator-

organisme skal forhåndsgodkendes af tilsynsmyndigheden.  

 

6. Der anvendes analysemetoder til identifikation af indikatororganismerne. Me-

toderne er angivet i de tidligere afgørelser om godkendelse af de pågældende 

mikroorganismer. Analyserne udføres altid som dobbeltbestemmelser, og re-

sultaterne af de to analyser omregnes til ét tal i overensstemmelse med de reg-

neregler, der er anvendt i mange år af virksomheden.  

 

7. Grundlaget for den statistisk baserede kontrolmetode er tilstandskontrol, som 

er angivet i Dansk Standard ’statistiske kontrolberegning af afløbsdata’ - DS 

2399, 2. udgave af 7. juli 2006.  

 

8. Forudsætningerne for anvendelse af den statistiske metode og valg af kravvær-

dier er baseret på forudsætninger og antagelser i ovenfor nævnte standard.  

 

9. Kravværdier K for indikatororganismen for spildevand fastsættes til 103 

CFU/mL. 

 

10. Frekvensen af målinger fastsættes til 26 årlige målinger på henholdsvis spilde-

vand og biomasse. Hvis ovenstående forudsætninger ikke overholdes, kan til-

synsmyndigheden kræve antallet af årlige målinger hævet i en periode. 

 

11. Virksomheden skal kalibrere temperatur- og pH-følere mindst én gang om 

måneden. Dokumentation for kalibreringen skal fremgå af journalen. 

 

 

 

 
 

 

 


