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Virksomheder 

J.nr. 2021 - 45891 

Ref. Soean / Pefib 

Den 30.09.2021 

 

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for ændring på bestående virk-

somhed 

 

Bavarian Nordic har med revurdering af miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrel-

sen den 09. juni 2021 modtaget miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen i 

bygning 8 med 2 nye vacciner samt en ombygning af bygning 1. 

 

Miljøstyrelsen har modtaget ansøgning fra Bavarian Nordic den 09. september 

2021 hvor virksomheden præcisere omfanget af den indvendige ombygning i byg-

ning 1, herunder en gennemgang og vurdering af relevante miljøforhold. 

 

Ombygningen i bygning 1 udføres primært for at tilpasse ændringer og udvidelsen 

af produktionen i bygning 8, og herudover for at forberede rumindretning til at 

kunne håndtere eventuelt nye processer i fremtiden. Ombygningen omfatter ikke 

ændring af virksomhedens grundlæggende produktionsprocesser i bygning 1. Æn-

dringen i rumindretningen, omfatter en udvidelse af områder til cellefremstilling 

(gennem omfordeling af rumarealer), der fremover både skal servicere produkti-

onsprocesser i både bygning 1 og bygning 8. Ligeledes ombygges/optimeres pro-

duktionsområderne for upstream og downstreamprocesser, såvel som bygningens 

vaske og steriliseringsområder. Ved ombygningen klargøres endvidere til at kunne 

producere ud fra en cellebank, hvor celler opformeres fra indkøbt cellemateriale 

fremfor fra kyllingeembryoer. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøstyrelsen vurderer, at den indvendige ombygning af bygning 1 ikke giver an-

ledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyt-

telseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Oplysninger i sagen 

Produktionen vil fremtidigt foregå efter de samme principper som i den nuvæ-

rende produktion bestående af hovedprocesserne: Cellefremstilling, celledyrkning 

og separation (oprensning). Der er forsat tale om en multiline produktion med 

produktion af forskellige vacciner baseret på MVA-BN® platformen og Prostvac®.  

                                                             
1 {'textLibrary':{'document':'%TextPieceBasePath%/Miljøgodkendelse/Love og bekendtgørelser/Miljø-

beskyttelsesloven.docx','textPieceType':'Mandatory'}} 
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Produktionen vil foregå ved anvendelse af single-use wavebags eller -bioreaktorer. 

I forbindelse med ombygningen klargøres til anvendelse af 500 liters bioreaktorer, 

mod i dag i maksimalt 250 liter. Oprensningstrinnene vil fortsat være centrifuge-

ring og filtrering og dertil klargøringes til at kunne indføre chromatografiske op-

rensningsprocesser. 

Der ændres ikke i de centrale forsyningsanlæg til bygning 1, herunder vandforsy-

ning og rentvandsproduktion, energi- og køleforsyning, samt spildevandsanlæg. 

Den eksisterende iltforsyning flyttes til den udendørs forsyningsgård for CO2.  

På grund af ændringerne i rumindretning ombygges ventilationssystemet i byg-

ning 1. Den indvendige ombygning omfatter, at alle ventilationskanaler, spjæld 

m.v., undtaget nogle af hoved-kanalerne, rives ned og erstattes med nye, der pas-

ser til den nye indretning. Ventilationsaggregaterne forbliver uændrede bortset fra 

at enkelte aggregater fjernes og udskiftes med nye aggregater, dertil etableres et 

ekstra ventilationsanlæg. 

 

Produktionsprocesserne vil ikke blive ændret som følge af ombygningen, og råva-

resammensætningen vil også fremover være tilsvarende den råvaresammensæt-

ning som anvendes i dag. Råvarer og hjælpestoffer vil blive håndteret som i den 

nuværende produktion. 

 

Ombygningen vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i vandforbruget. Og 

det samlede vandforbrug vil ikke overstige de mængder, der ligger til grund for 

den revurderede miljøgodkendelse. Det samme gælder energiforbruget. 

 

Ventilationsanlæg bliver ændret og hermed også afkastene fra anlæggene, virk-

somheden har fremsendt en opdateret oversigt over afkastene. 

 

Der etableres et ekstra afkast på bygning 1, virksomheden oplyser at afkastet støj-

dæmpes til et niveau hvor støj fra afkastet ikke får nogen afgørende betydning for 

virksomhedens samlede støjniveau. 

 

Spildevand håndteres som hidtil, hvor spildevand der kan indeholde GMO/virus 

inaktiveres, inden afledning. Inaktiveringen foregår i det eksisterende kill-anlæg 

tilknyttet bygning 1. 

 

Affaldsmængden følger udviklingen i produktionen. Ombygningen vil ikke med-

føre en væsentlig stigning i affaldsmængden, og mængden vil ikke overstige hvad 

der ligger til grund for den revurderede miljøgodkendelse. Ombygningen i bygning 

1, vil ikke medføre ændringer i sammensætning eller oplag af affald. 

 

Der vil ikke ske ændringer af udendørs oplag. Råvarer vil som i dag blive opbevaret 

indendørs og eventuelt spild vil således blive tilbageholdt. Håndtering af råvarer 

og affald vil ikke blive ændret. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 

Konsekvenser 

ved ændringen 

Før ændringen Efter ændringen 

Miljøparameter Jf. revurderingen 09.06.2021 Jf. revurderingen 09.06.2021 
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Støj Revurderingens vilkår F2 inde-

holder krav om støjkortlægning 

når udbygningen er færdig. 

Virksomheden oplyser at det ekstra afkast støj-

mæssigt vil kunne rummes i virksomhedens 

samlede støjvilkår. Miljøstyrelen forventer 

dette dokumenteret ifm. nævnte vilkår F2 jf. 

revurderingen. 

Luft Ventilationsanlæg og afkast æn-

dres. 

Virksomheden oplyser at der ikke ændres på 

luftemissionen fra virksomheden. Det er miljø-

styrelsens vurdering at ændringerne ikke vil 

medfører til en forværring af luftemissionen ift. 

der er godkendt ved revurderingen. 

Lugt Processen afgiver ikke lugt Processen afgiver ikke lugt 

Spildevand Spildevand håndteres som hid-

til, hvor spildevand der kan in-

deholde GMO/virus inaktiveres, 

inden afledning. Inaktiveringen 

foregår i det eksisterende kill-

anlæg tilknyttet bygning 1. 

Som led i den igangværende udvidelse af byg-

ning 8 etableres endvidere et anlæg til opsam-

ling af flydende affald (fælles for alle produkti-

onsbygninger). Spildevandsstrømme indehol-

dende antibiotika fra bygning 1 vil derfor frem-

tidigt blive opsamlet og bortskaffet som fly-

dende farligt affald.  

Det er Miljøstyrelsens vurdering at ombygnin-

gen i bygning 1 vil ikke medføre ændringer i de 

overordnede spildevandsforhold på virksomhe-

den, herunder mængder og indholdsstoffer. 

Virksomhedens tilslutningstilladelse er under 

revurdering af Helsingør Kommune. 

Affald Al single-use udstyr med rester 

af aktiv virus inaktiveres, som i 

dag, i autoklaver inden bortskaf-

felse som affald. 

Virksomheden oplyser at ombygningen ikke 

medføre en væsentlig stigning i affaldsmæng-

den, og mængden vil ikke overstige hvad der 

ligger til grund for den revurderede miljøgod-

kendelse.  

Det er Miljøstyrelsens vurdering at ombygnin-

gen i bygning 1, vil ikke medføre ændringer i 

sammensætning eller oplag af affald.  

 

BTR Der er ved revurderingen ikke 

vurderet farer for forurening af 

jord eller grundvand ved proces-

sen. 

Det er Miljøstyrelsens  vurdering at der  ikke er 

begrundelse for  påbud om BTR i forbindelse 

med de gennemførte ændringer af bygning 1. 

Risiko Virksomheden er ikke en risiko-

virksomhed.   

Der ændres ikke på dette forhold i forbindelse 

med nærværende projekt. 

BAT / BREF I forbindelse med revurderingen 

gennemgik Miljøstyrelen hvor-

dan virksomheden forholder sig 

til BAT jf. CWW BREF’en  

Det er miljøstyrelsens vurdering at ombygnin-

gen af bygning 1 ikke ændre på de vurderinger 

Miljøstyrelsen har lavet ifm. revurderingen. 

 

 

Det er miljøstyrelsens samlede konklusion at ombygningen i bygning 1, ikke vil 

medfører øget miljøbelastning i forhold til den beskrivelse og vurdering, der ligger 

til grund for revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse af 09.06. 2021. 

Det er derfor vurderingen at der ikke kræves miljøgodkendelsespligt jf. Miljølo-

vens § 33. til den ansøgte ombygning i bygning 1 som en del af den igangværende 

produktionsudvidelse af bygning 8. 
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Offentliggørelse og klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klage-

ret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100, 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning 

om afgørelsen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 1. oktober 2021.  

 

 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Dette gælder mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

En klage over påbud om revurdering har opsættende virkning. Det betyder, at virk-

somheden ikke er forpligtet til at efterleve revurderingsafgørelsen, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage. Indtil nævnets afgørelse fore-

ligger, er virksomheden derfor forpligtet til at efterleve de hidtil gældende vilkår. 

Dette gælder, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. 

 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren Andersen 

+45 91 33 47 92 

 

 

Følgende har pr. mail modtaget kopi af afgørelsen: 

 

Bavarian Nordic A/S, Anne.Krongaard@bavarian-nordic.com <Anne.Kron-

gaard@bavarian-nordic.com>; rikke@c7c.dk 

Helsingør Kommune, ave55@helsingor.dk; miljo@helsingor.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  
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