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1. Indledning 

Novo Nordisk A/S i Kalundborg er beliggende i et industriområde i udkanten af 

Kalundborg by. Virksomheden er en medicinalvirksomhed, der i Kalundborg bl.a. 

producerer diabetes- og blødermedicin. Virksomheden har et antal bygninger på 

arealet. 

 

Virksomheden ønsker at opføre en ny bygning GB til teknisk finrensning af for-

søgsprodukter. 

 

Ansøgningen ses i bilag A, og virksomhedens beliggenhed ses i bilag B. Placering af 

bygning GB ses i bilag C. 

 

Virksomheden har indsendt en ansøgning efter miljøvurderingsloven, og den 26. 

april 2022 har Miljøstyrelsen afgjort, at anlægget ikke kræver udarbejdelse af mil-

jøkonsekvensrapport (VVM).  

 

Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt D210. 

Dermed er der ikke krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport.  

 

Miljøstyrelsen finder, at aktiviteterne kan falde ind under vilkårene i den gældende 

godkendelse, som er revurderet den 3. juni 2020, med tilføjelse af det vilkår som 

fremgår af det efterfølgende.  

 

Med denne afgørelse godkendes ny bygning GB og teknisk oprensning af forsøgs-

produkter.  
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2. Afgørelse og vilkår 

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen, hvoraf den miljøtekniske beskrivelse 

ses i bilag A (excl. bilag, som indeholder fortrolige oplysninger), godkender Miljø-

styrelsen hermed teknisk oprensning i bygning GB.   

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. 

 

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra 

godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse 

med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-

Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører 

virksomhedens hovedlistepunkt. 

 

Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelsen, som er revurderet den 3. 

juni 2020. Anlægget skal dermed overholde såvel vilkårene i revurderingen som 

vilkårene, der fremgår af det følgende.  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

I forhold til de nye nedgravede tanke sættes følgende nye vilkår: 

 

H7a  For nye nedgravede betongrave, hvori der placeres nedgravede og grus-

dækkede tanke, skal følgende overholdes: 

 

Senest 4 uger inden anlægsstart skal fremsendes dokumentation for kon-

struktion og materialer, som anvendes til betongraven. Det gælder beton, 

evt. belægning af denne, samt drænsystem. Dokumentationen skal sand-

synliggøre, at graven vil være tæt i hele sin levetid, og at eventuel udslip 

fra tanke kan detekteres, opsamles og fjernes. 

 

Senest 4 uger efter endt udførelse af graven, nedlægning af tanke samt 

udførelse af rørforbindelser og slutafdækning skal fremsendes dokumen-

tation inklusiv fotos af udførelsen. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse 
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3. Vurdering og 
bemærkninger 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte kan godkendes, da det ikke er i konflikt 

med omgivelsernes sårbarhed. 

3.2 Vurdering 

Det ansøgte er i overensstemmelse med den gældende planlægning.  

 

Der er ikke noget kendskab til bilag IV-arter inden for fabriksområdet. 

 

Nærmeste Natura 2000-område er område 166: Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalund-

borg Fjord, som ligger ca. 3 km vest for bygning GB. Miljøstyrelsen vurderer, at det 

ansøgte ikke kan påvirke dette område. 

 

Ansøgningen vedrører teknisk finrensning af forsøgsprodukter. Processerne ved 

denne finrensning, og stofferne som indgår og som fremstilles, er de samme som i 

eksisterende produktion af lægemidler, jf. også miljøgodkendelse af 28. oktober 

2021 til ny bygning KA.  

 

Ifølge revurderingen af 3. juni 2020 sker der løbende måling af alle afkast, og nye 

afkast skal måles inden 3 måneder fra produktionsstart. Dette omfatter også de 

nye afkast i GB. Miljøstyrelsen finder samlet, at luftforureningen fra anlægget i GB 

er reguleret tilstrækkeligt af revurderingen. 

 

Til- og frakørsel fra det ansøgte anlæg vil ske i dagtimerne. Virksomhedens støj-

grænser om natten er lempede i forhold til de vejledende grænser2, og der bør der-

for arbejdes på at nedbringe dem til de vejledende. Miljøstyrelsen vurderer, at 

anlægget i GB ikke vil være til hinder for dette. Dermed er der ikke behov for at 

stille nye vilkår i forhold til støj. 

 

Bortset fra nyt vilkår som kommenteret i næste afsnit finder Miljøstyrelsen, at det 

nye anlæg er dækket af de vilkår, som fremgår af revurderingen. 

3.2.1 Vilkår vedrørende nedgravede tanke 

Nyt vilkår H7a 

Der etableres nye tanke til ethanol og waste. Virksomheden ønsker at udføre disse 

som nedgravede tanke, der placeres i en nyanlagt betonbunker (betongrav). Denne 

etableres nedgravet, og tankene og graven dækkes af grus og herover af belæg-

                                                             
2 Miljøstyrelsens vejledning 4/1984: Ekstern støj fra virksomheder 
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ningsfliser. I betongraven vil der være er der et drænsystem, som kan opsamle 

nedsivende regnvand samt et eventuelt udslip fra en tank. Virksomheden har valgt 

denne løsning af hensyn til risikoforhold. 

 

Selve tankene vil blive omfattet af gældende vilkår H7-H10, som sikrer, at tankene 

inspiceres og rørforbindelserne trykprøves. Tankene skal have niveaumålere og 

kontaktfølere for at undgå overfyldning, og inspektionsbrønde og ethanolsniffere 

skal kontrolleres regelmæssigt. 

 

For overjordiske tanke er der stillet vilkår om, at de skal stå således, at der er mu-

lighed for opsamling af indholdet af den største tank. Belægninger under tankene 

skal gennemgås visuelt mindst en gang årligt. 

 

For en nedgravet betongrav kan der ikke stilles vilkår om efterfølgende visuel gen-

nemgang. Miljøstyrelsen finder, at der i stedet skal stilles vilkår om dokumentation 

for konstruktion og udførelse af betongraven og dræn-/rørsystemet.  

 

Det bemærkes, at hvis der føres rør igennem betonvæggen, skal særligt tætningen 

omkring disse rør fremgå af dokumentationen. 

 

Vilkåret er meddelt for miljøgodkendelse af det aktuelle anlæg. Det er imidlertid 

formuleret generelt med det formål at kunne gentage det, evt. i uændret form, hvis 

virksomheden efterfølgende søger om at etablere en tilsvarende konstruktion, eller 

ved en senere revurdering. 

 

Det kan tilføjes, at Miljøstyrelsen i miljøgodkendelse af 28. oktober 2021 til en 

finrensningsenhed i bygning KA i henhold til BAT-reglerne accepterede konstruk-

tionen med nedgravet betonbunker i stedet for en overjordisk tankgrav. 

3.3 Udtalelser og høringssvar 

Udtalelse fra Kalundborg Kommune 

Den 232. april 2022 har Kalundborg kommenteret ansøgningen. Kommunen skri-

ver blandt andet: 

 

Planforhold 

Det ansøgte er i henhold til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 beliggende 

indenfor rammeområde nr. K05.E02, som er udlagt til erhvervsområde for 

tungere erhverv. Området er ligeledes omfattet af lokalplan 55A og tillæg nr. 1 

til lokalplan 55A og 6.2-2. 

Det vurderes, at det ansøgte er i overensstemmelse med plangrundlaget. 

 

Spildevand 

Kalundborg Kommune har den 25. marts 2022 meddelt afgørelse om fornyet 

tilslutningstilladelse til rensningsanlæg Novozymes Miljøteknik om udvidelse 

af den hydrauliske belastning af renset processpildevand, der afledes til Ka-

lundborg Centraltrenseanlæg, fra 4,5 mio. m3 pr. år til 5,25 mio. m3 pr. år. 

Det er Kalundborg Kommunes vurdering, at den øgede mængde processpilde-

vand kan rummes indenfor den eksisterende tilslutningstilladelse. 
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Regnvand 

Kalundborg Kommune henviser til høringssvar om regnvand i forbindelse 

med miljøkonsekvensrapport for udvidelse af produktionsaktiviteter hos Novo 

Nordisk A/S Kalundborg. Der henvises til kommunens brev af 27. september 

2021. 

Af høringssvaret fremgår det bl.a., at hvis der skal tilledes mere regnvand til 

det eksisterende regnvandsbassin, skal Novo Nordisk A/S i samarbejde med 

Kalundborg Forsyning dokumentere, at bassinet har konstruktionen, udform-

ning og kapacitet til dette. Noget indikerer, at der pt. er funktionelt direkte ud-

ledning fra Novo Nordisk A/S’ arealer. 

 

Kommunen har ikke kendskab til forekomst af Bilag IV-arter i området. 

 

Udtalelse fra virksomheden 

Et udkast til afgørelse har været i høring hos virksomheden. Virksomhedens be-

mærkninger er indarbejdet i afgørelsen. 

 

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens 

hjemmeside www.mst.dk den 20. april 2022. Der er ikke modtaget henvendelser 

vedrørende ansøgningen inden for høringsfristen, som var 11. maj 2022.  
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4. Forholdet til loven 

4.1 Lovgrundlag 

Anvendte love m.v. 

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for følgende love, bekendtgørelser m.v.: 

 

Miljøbeskyttelsesloven: 

Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse. 

Miljøvurderingsloven: 

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Godkendelsesbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november om godkendelse af listevirksomhed 

 

Miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse som 

revurderet den 3. juni 2020, og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der 

er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes. 

 

Listepunkt 

Det ansøgte er omfattet af listepunkt D210a: ”Virksomheder, der ved en kemisk 

eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, pro-

dukter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, hvor 

fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet 

af listepunkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s)”. 

 

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af 4.5, som også er hovedlistepunkt: 

”Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter”. 

 

Revurdering 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-

konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller se-

nest inden 8-10 år. 

 

Miljøvurderingsloven 

Det ansøgte er opført på bilag 2, punkt 6a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen 

har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og 

der er den 26. april 2022 truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurde-

ring. 

 

Habitatbekendtgørelsen 

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet 

hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå 

områderne eller påvirke arterne. 
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Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Ud over denne afgørelse gælder følgende miljøgodkendelser fortsat: 

 

 Miljøgodkendelse som revurderet den 3. juni 2020 

 Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse bygning JC, 5. august 2020 

 Miljøgodkendelse uden nye vilkår til Multiline bygning C, 23. september 

2020 

 Miljøgodkendelse uden nye vilkår af spraytørringsanlæg i bygning HA. 

 Miljøgodkendelse uden nye vilkår til grovrensefabrik i bygning AF, 24. au-

gust 2021 

 Miljøgodkendelse til ny finrensefabrik i ny bygning KA, 28. oktober 2021 

 Miljøgodkendelse uden nye vilkår til udvidelse af produktion i BD, 4. april 

2022. 

 

Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 

66.  

4.2 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 

klageret 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 un-

derretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1. 

 

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  

NemID /MitID.  

 

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

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

foedevareklagenaevnet/). 

 

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 13. juni 2022.  

 

 

Betingelser for miljøgodkendelsen 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. 

 

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 Fødevare-

klagenævnet 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, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 

retssag ved domstolene. 

4.3 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Afgørelsen er sendt til: 

Novo Nordisk, sendt digitalt til CVR 24256790 

Novo Nordisk A/S, elja@novonordisk.com; kkhj@novonordisk.com  

Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk; peol@kalundborg.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.domstol.dk/
mailto:elja@novonordisk.com
mailto:kkhj@novonordisk.com
mailto:kalundborg@kalundborg.dk
mailto:peol@kalundborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:stps@stps.dk
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