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Miljøstyrelsens produktionsgodkendelse af lokalerne 1.36, 1.38, 
1.40, 1.41 og 1.42 til produktion med genetisk modificeret 
Escherichia coli TOP10 og genetisk modificeret Escherichia coli 
BL21(DE3) til fremstilling af humant β2-mikroglobulin samt 
humane-, rhesus macaque- og murine α-kæder, på Immudex 
ApS, 2830 Virum 
 

 

 

Miljøstyrelsen godkender hermed lokalerne 1.36, 1.38, 1.40, 1.41 og 1.42 hos 

Immudex ApS til produktion af human β2-mikroglobulin samt humane- rhesus 

macaque- og murine α-kæder ved hjælp af genetisk modificerede Escherichia coli 

(E. coli) TOP10 og E. coli BL21(DE3). 

 

Immudex ApS har med ansøgning af 3. marts 2020 anmodet Miljøstyrelsen om ny 

godkendelse af produktion efter flytning til ny adresse. 

 

Da Immudex ApS skal producere mindre end 10 liter, skal der ikke betales gebyr 

for behandling af godkendelse af produktionslaboratorierne jf. § 1, stk. 2, nr. 1, i 

bekendtgørelse nr. 38 af 19. januar 2012 om gebyr for sagsbehandling og tilsyn 

efter lov om miljø og genteknologi. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse og vilkår for drift 

Denne afgørelse meddeles ifølge § 8, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljø og 

genteknologi nr. 9 af 4. januar 2017 og § 6 i bekendtgørelse om godkendelse af 

produktion med genetisk modificerede mikroorganismer nr. 225 af 19. marts 

2009. Den omfatter alene forhold, der er omfattet af godkendelse efter 

genteknologiloven. Der er således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i 

henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.  

 

Produktionslokalerne godkendes til ”klasse 1” produktionsaktivitet. 
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Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

1. Anvendelse, indretning og drift 

1.1. Produktionen skal foregå i overensstemmelse med de i ansøgningen 

anførte oplysninger og procedurer. 

 

1.2. Til produktionen må kun anvendes de genetisk modificerede 

produktionsorganismer, der er beskrevet i ansøgningen, eller som 

fremgår af senere anmeldelser. 

 

2. Sikkerhedsforanstaltninger 

2.1. Produktionen og apparatur skal indrettes, anvendes og vedligeholdes på 

en hensigtsmæssig måde, så spild og udslip forebygges. 

 

2.2. De opsamlede spildstrømme fra produktionen, rengøring, mv. som kan 

indeholde levende genetisk modificerede produktionsorganismer, skal 

opsamles og inaktiveres efter en valideret metode, inden udledning til det 

kommunale spildevandssystem. 

 

2.3. Fast affald, der indeholder levende genetisk modificerede 

produktionsorganismer, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, eller 

autoklaveres inden bortskaffelse. 

 

2.4. Flydende affald skal inaktiveres kemisk eller ved autoklavering, inden 

bortskaffelse. 

 

3. Tilsyn 

3.1. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at der skal udføres kontrolmålinger 

for indholdet af produktionsorganismer i spildevandet. Udgifterne hertil 

afholdes af virksomheden. 

 

3.2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at et uafhængigt laboratorium skal 

udføre de i vilkår 3.1 omtalte målinger. Udgifterne hertil afholdes af 

virksomheden. 

 

4. Virksomhedens egenkontrol 

4.1. Virksomheden skal 2 gange årligt udtage en prøve fra det inaktiverede 

spildevand, med henblik på at dokumentere effektiviteten af kimdrabet. 

 

4.2. Virksomheden skal føre journal over egenkontrol og driftsuheld. 

Journalen skal indeholde resultaterne af egenkontrollen, jf. vilkår 4.1, 

samt indeholde beskrivelse af foretagne hjælpende foranstaltninger. 

Optegnelser i journalen skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i 5 

år. 

 

5. Tidsbegrænsning  

5.1. Godkendelsen gælder indtil 1. april 2028. 
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Klagevejledning 

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

miljø og genteknologi. 

 

Klagen indgives skriftligt til Miljøstyrelsen ved anvendelse af digital 

selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet nr. 

1715 af 27. december 2016. 

 

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital 

selvbetjening. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 31 i lov om miljø og 

genteknologi. Ved annoncering 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 1. april 2020. 

 

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

Immudex ApS kan, under iagttagelse af de fastsatte vilkår, udnytte godkendelsen 

fra datoen for afgørelsen. 

 

Retsbeskyttelse 

Virksomhedens retsbeskyttelse efter § 17 i lov om miljø og genteknologi medfører, 

at godkendelsesmyndigheden indtil 4 år efter afgørelsen er truffet, kun kan give 

påbud eller forbud, hvis: 

 

- Der er fremkommet nye oplysninger om de genetisk modificerede 

organismers skadelige virkning, eller 

- De genetisk modificerede organismer 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 for godkendelsen. 

 

Ændring af produktionsanlæggets indretning og drift 

Miljøstyrelsen har truffet denne afgørelse på baggrund af virksomhedens 

beskrivelse af indretning af, og produktion, i de godkendte lokaler. 

 

Immudex ApS skal forudgående underrette godkendelsesmyndigheden om 

væsentlige ændringer i lokalets indretning og drift, samt udvidelser af 

produktionen i forhold til de oplysninger, der fremgår af den fremsendte 

ansøgning. Godkendelsesmyndigheden tager derefter stilling til, om ændringen 

eller tilføjelsen kræver fornyet godkendelse, jf. § 15, stk. 2, i bekendtgørelse af lov 

om miljø og genteknologi nr. 9 af 4. januar 2017. 
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Redegørelse for sagen 

Immudex ApS fik efter genansøgning om forlængelse af deres produktions-

aktiviteter, en fornyet godkendelse af Miljøstyrelsen den 5. april 2019. 

Virksomheden kontaktede Miljøstyrelsen den 4. december 2019, med 

informationen om at Immudex ApS ønskede at rykke til nye lokaler. Efter dialog 

med virksomheden fremsendte Immudex ApS, af 3. marts 2020, et ansøgnings-

materiale hvori de anmodede Miljøstyrelsen om at godkendelse af produktionen til 

fremstilling af humant β2-mikroglobulin samt humane-, rhesus macaque- og 

murine α-kæder ved hjælp af genetisk modificerede E. coli TOP10 og E. coli 

BL21(DE3), flyttes til lokalerne 1.36, 1.38, 1.40, 1.41 og 1.42 på Immudex ApS, 

Bredevej 2A, 2830 Virum. Miljøstyrelsen foretog en besigtigelse af lokalerne den 5. 

marts 2020. 

 

 

Virksomhedens oplysninger 

Produktionen af humant β2-mikroglobulin samt humane-, rhesus macaque- og 

murine α-kæder foregår i laboratorie nr. 1.36, med opbevaring i koldrum 1.38, 

R&D laboratorie i 1.40, buffer forberedelsesrum i 1.41 samt instrument rum i 1.42. 

I produktionen indgår der alment laboratorieudstyr og –kemikalier. Der er 

oprettet procedurer for arbejde med genetisk modificerede organismer. Det 

indsatte DNA fremstilles syntetisk eller fra humant cDNA, og opformeres i E. coli 

stammer af max 8 liter ad gangen i 4x2 liter rysteinkubatorer eller 2 liters 

fermentor. Cellerne lyseres efterfølgende, og de rekombinante proteiner oprenses.  

 

Formålet med produktionen 

Formålet med produktionen er, at fremstille humant β2-mikroglobulin samt 

humane-, rhesus macaque- og murine α-kæder ved hjælp af genetisk 

modificerede E. coli stammer. 

 

Oplysninger om produktionsfaciliteten 
Produktionen foregår i lokalerne 1.36, 1.38, 1.40, 1.41 og 1.42 på Immudex ApS, 
Bredevej 2A, 2830 Virum. Produktionen udføres i 2 liters fermentor eller 4x2 liters 
rysteinkubatorer – max 8 liter ad gangen. 

 
Afløb 
Der er ingen afløb i gulvet og der foregår intet arbejde med genetisk modificerede 
organismer nær håndvask.  
 
Ventilation 
Der er etableret separat ventilationssystem for laboratoriefaciliteterne med 
luftbalance under alle driftssituationer. Anlæggets dimensionerede luftmængde er 
14.000 m3/h ved en samtidighed på 0,9. Luftafkast er over tag ved jethætte. 
Luftindtag er udført 2,5 meter over terræn foran bygning. Indblæsningsfilter er 
ePMI-50%(F7) og udsugningsfilter er ePM10-60%(M5). Ventilationsanlægget er 
koblet til nødgenerator, således at ventilation opretholdes i tilfælde af strømsvigt. 
Risiko for udslip til ventilationssystem anses for at være minimal, da der anvendes 
0,22 µ filtre på fermentoren og generelt er forekomst eventuel aerosoldannende 
arbejdsprocesser ligeledes minimal. 

 
Fast affald 
Engangsmateriale, der har været i kontakt med levende genetisk modificerede 
organismer, autoklaveres inden bortskaffelse, eller bortskaffes som klinisk 
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risikoaffald. Utensilier til flergangsbrug dekontamineres med calciumhypoklorit, 
eller autoklaveres inden opvask. Kanyler og skarpe genstande afleveres i 
kanylebokse, der bortskaffes som klinisk risikoaffald, eller dekontamineres med 
calciumhypoklorit og bortskaffes derefter på vanlig vis i kanyleboks. 

 
Flydende affald 
Flydende affald inaktiveres enten ved henstand med calciumhypoklorit, der 
bortskaffes i kemikaliedunke, eller inaktiveres ved autoklavering. 
 
Spild 
Ved spild af mindre mængder, tørres væsken op og området dekontamineres med 
calciumhypoklorit. Ved større mængder spild, opsuges væsken med 
absorberingsposer og området dekontamineres med calciumhypoklorit. Det 
opsugende materiale bortskaffes som klinisk risikoaffald eller autoklaveres inden 
bortskaffelse. 

 
Oplysninger om donor, vært og produktionsorganismer 
Der benyttes 2 recipientorganismer – E. coli TOP10 og E. coli BL21(DE3). E. coli 
TOP10 er genetisk magen til E. coli DH10B, som er en apatogen K-12 stamme.      
E. coli TOP10 benyttes til kloning og opformering af vektorer. E. coli BL21(DE3) 
benyttes til ekspression af vektorer, der indeholder ampicillin resistens, og er 
ligeledes apatogen. Begge E. coli stammer er apatogene og forventes derfor ikke at 
kunne fremkalde sygdomme, eller at kunne kolonisere det humane tarmsystem. 
De kræver desuden et rigt vækstmedie, for at kunne formere sig og udtrykke de 
indsatte gensekvenser. De to ekspressionsvektorer, med det indsatte genmateriale, 
forventes ikke at give E. coli stammerne en kompetetiv fordel i forhold til ikke 
genmodificerede E. coli. 
 
Donororganisme 
Genet der koder for β2-mikroglobulin stammer fra humant cDNA og de humane-, 
rhesus macaque- og murine α-kæder er dannet syntetisk ud fra kendt DNA 
sekvens. 
 
Den indsatte gensekvens 
De indsatte gensekvenser er: β2-mikroglobulin (fra humant cDNA) og humane-, 
rhesus macaque- og murine α-kæder (dannet syntetisk). Ingen af generne har en 
funktion i værtsorganismen. 
 
Vektoren 
Vektoren, der benyttes til ekspression af β2-mikroglobulin, har en deletion i genet, 
der koder for tetracyclin resistens, og kontrolregionen for lavt copy number er 
fjernet. 
Vektoren, der koder for humane-, rhesus macaque- og murine α-kæder, har et gen 
kodende for et biotinyleringssite. 
E. coli med ekspressionsvektorerne vil opnå ampicillin resistens, men vil ikke 
drage kompetetiv fordel heraf, i forhold til ikke-genmodificerede E. coli. 
 
Horisontal genoverførsel af det indsatte genmateriale 
De benyttede vektorer, kodende for det indsatte genetiske materiale, vil ikke 
kunne overføres til andre organismer af sig selv, uden genetisk manipulation. 
 
Produktionsorganisme 
Jf. bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede 
organismer nr. 225 af 19. marts 2009, bilag 2, kan arbejdet klassificeres i 
risikogruppe 1, da er er tale om ”produktion, som ikke indebærer nogen risiko eller 
kun en ubetydelig risiko, dvs. produktion, hvor niveau 1-indeslutning er 
tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljø”. 
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De genetisk modificerede transformanter vil være ampicillin resistente, men 
forventes ikke at have en kompetetiv fordel, i forhold til ikke-genmodificeret  
E. coli. De tilegnede egenskaber ved modifikationen, ændrer ikke organismernes 
patogenicitet eller toxicitet, og medfører ikke uønskede virkninger. De 
modificerede organismer får ikke en øget overlevelsesevne og forventes at gå til 
grunde. 
 
Resumé af virksomhedens risikovurdering 

De anvendte E. coli stammer er kommercielt tilgængelige, velkendte 

laboratoriestammer brugt til kloning af rekombinante proteiner. Stammerne er ikke 

patogene og har ingen toksisk eller allergen effekt. De genetiske modifikationer 

ændrer ikke på stammernes patogenecitet, og giver dem ikke en fordelagtighed i 

forhold til ikke-genmodificerede E. coli. Bakterierne forventes at gå til grunde i 

miljøet, hvis de skulle undslippe produktionsfaciliteten. 

 

Det indsatte genetiske materiale koder for β2-mikroglobulin samt humane-, rhesus 

macaque- og murine α-kæder. Disse gensekvenser har ingen funktion i 

værtsorganismen, og er dannet fra kendte gensekvenser, der ikke ændrer E. coli 

stammernes konkurrencedygtighed. Vektorerne overføres kun til andre 

organismer med genetisk manipulation. Stammerne kræver desuden et rigt 

vækstmedie for optimal vækst og ekspression af de rekombinante proteiner. 

Der er oprettet interne procedurer for håndtering af affald, luft fra fermentoren 

filtreres og aerosoldannende arbejde er begrænset. Der produceres maximalt 8 

liter kultur ad gangen. 
 

Beskrivelse af planlagte indeslutnings foranstaltninger og andre 

beskyttelsesforanstaltninger 

Produktionen foregår i et lukket lokale i 4x2 liters kolber eller 2 liters fermentor, 

hvor luften filtreres. Filteret skiftes efter hver produktion. Der er desuden støvfiltre 

på luftafkast fra lokalet. 
 

Der er ingen gulvafløb i lokalet, og der foregår intet arbejde med genetisk 

modificerede organismer nær håndvask. 

 

Der er procedurer for affaldshåndtering og håndtering af spild. Fast affald 

autoklaveres, desinficeres med calciumhypoklorit eller bortskaffes som klinisk 

risikoaffald. Flydende affald inaktiveres ved henstand med calciumhypoklorit eller 

autoklaveres. Processpildevand og vand fra rengøring mv. inaktiveres med 

calciumhypoklorit eller autoklaveres. I tilfælde af spild, opsuges væsken og 

området desinficeres med calciumhypoklorit. Det kontaminerede materiale 

bortskaffes som klinisk risikoaffald eller autoklaveres inden bortskaffelse. 
 

Alle medarbejdere instrueres om regler for arbejde i genteknologisk laboratorium 

klasse 1, inden arbejdet påbegyndes. 

Skulle organismerne undslippe til miljøet, vil det være muligt, at selektere 

organismerne med ampicillin, og detektere den genetiske modifikation ved PCR 

og sekventering. 
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Virksomhedens klassifikation af produktionsaktiviteten 

På baggrund af ovennævnte betragtninger, vurderes E. coli TOP10 og E. coli 

BL21(DE3) at tilhøre GMO kl.1. 
 

Immudex ApS vurderer, at produktionen med E. coli TOP10 og E. coli BL21(DE3) 

kan håndteres som GMO klasse 1 arbejde, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

biologiske agenser og arbejdsmiljø (nr. 57 af 27/01/2011 med senere ændringer), 

da ”de valgte E. coli stammer ikke forårsager infektionssygdomme i mennesker”. 
 

Miljøstyrelsens verificering af virksomhedens vurdering og 

klassifikation 

Miljøstyrelsen finder, at virksomhedens ansøgningsmateriale, indsendt d. 3. marts 

2020, indeholder de oplysninger, der kræves ifølge §§ 3 og 5 i 

bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede 

mikroorganismer nr. 225 af 19. marts 2009. 
 

Ansøgningen indeholder oplysninger om produktionslokalets indretning og drift, 

herunder indeslutningsforanstaltninger, samt beskrivelse af de gentetisk 

modificerede E. coli som anvendes til fremstilling af β2-mikroglobulin samt 

humane-, rhesus macaque- og murine α-kæder. 

 

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

risikovurdering af produktionsaktiviteten i overensstemmelse med § 3, stk. 1, i 

bekendtgørelsen om produktion med genetisk modificerede mikroorganismer. 

Vurderingen er udført efter bekendtgørelsens procedurer for udarbejdelse af 

risikovurdering, og omfatter en samlet vurdering i forhold til 

produktionsaktivitetens omfang, karakter og det ydre miljø, jf. bekendtgørelses 

bilag 3 om principper for risikovurdering. 
 

De fremsendte oplysninger beskriver produktionsforhold, indeslutnings-

foranstaltninger og bortskaffelse af fast og flydende affald. 

 

Miljøstyrelsen har vurderet de enkelte trin i fremstillingsprocessen, herunder de 

indeslutningsforanstaltninger, virksomheden har etableret. Styrelsen vurderer, at 

virksomheden 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 overensstemmelse med de indeslutnings- og 

beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat for produktionsaktiviteter i klasse 1, jf. 

bekendtgørelsens bilag 4 om generelle principper og relevante indeslutnings- og 

beskyttelsesforanstaltninger. 

 

Virksomheden har, ud fra risikovurderingen samt kriterierne for klassifikation af 

produktion med genetisk modificerede mikroorganismer i bekendtgørelsens bilag 

2, klassificeret produktionen i klasse 1. 
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Miljøstyrelsen kan verificere, at udarbejdelsen af risikovurderingen er i 

overensstemmelse 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 sendt til: 

- Sundhedsstyrelsen 

- Danmarks Sportfiskeriforbund 

- Danmarks fiskeriforening PO 

- Forbrugerrådet 

- Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd 

- Danmarks Naturfredningsforening 

- Lyngby-Taarbæk Kommune 

- Arbejdstilsynet 


