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1. Indledning 

Novo Nordisk i Bagsværd har i bygning 1T et pilotanlæg, der foretager 

udviklingsarbejde i form af oprensninger af aktive stoffer, der indgår i lægemidler 

til kliniske forsøg. Endvidere sker udvikling af nye processer og lægemidler, 

herunder produktion af aktivt stof til klinisk og toksikologisk afprøvning. 

 

Virksomheden har søgt om udvidelser af produktionen af oprensningsaktiviteterne 

i bygning 1T 

 

For at imødekomme produktionen af aktive lægemiddelingredienser til kliniske 

studier vil virksomheden foretage ombygning af procesanlæg i bygning 1T, således 

at eksisterende testanlæg, multikolonne og minipilot, flyttes til bygning 4C og 

erstattes med nye anlæg med langt højere kapacitet. Desuden indføres nye 

teknologier, der understøtter nye tiltag inden for oprensning og kemisk 

modifikation. 

 

Der etableres en ny kølecentral nord for bygning 1T, og der sker ændringer i 

forhold til udendørs tanke og rørforbindelser. 

 

Den 10. maj 2022 afgjorde Miljøstyrelsen, at ændringerne ikke kræver 

udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM). 

 

Miljøstyrelsen godkender hermed det ansøgte på vilkår som anført i det 

efterfølgende. 

 

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet 

oversigt fremgår af afsnit 4.1.  
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2. Afgørelse og vilkår 

På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, hvoraf 

hoveddokumentet ses i bilag A, godkender Miljøstyrelsen hermed udvidelsen af 

produktionen i 1T. 

 

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

 

Godkendelsen gives som et tillæg til gældende miljøgodkendelse, som er 

revurderet den 16. november 2021, og vilkårene i denne er dermed også gældende 

for udvidelsen. Desuden fastsættes vilkår som anført i det efterfølgende. 

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

A Generelle forhold 

Ingen nye vilkår. 

B Indretning og drift 

Ingen nye vilkår. 

C Luftforurening 

Vilkår C3 ændres til følgende, idet ændringerne er anført i kursiv: 

 

 Immissionskoncentration 

C3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 

(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne 

grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof Hovedgruppe 

Klasse 

B-værdi mg/m3 

Acetonitril 2 II 0,1 

Acetone 2 III 0,4 

Eddikesyre1) 2 II 0,1 
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Ethanol 2 III 5 

Myresyre 2 I 0,003 

Natriumhydroxid2) 2 III 0,005 

Ethylacetat 2 III 1 

NMP 2 III 0,5 

1) B-værdien er fastsat ud fra stoffets lugtgrænse 

2)  B-værdien gælder for partikler <10 µm 

 

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af 

stoffet i luften uden for virksomhedens område. B-værdien gælder i alle 

højder, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenede luft. 

D Lugt 

Ingen nye vilkår. 

E Støj 

Ingen nye vilkår. 

F Affald 

Ingen nye vilkår. 

G Jord og grundvand 

Ingen nye vilkår. 

H Indberetning/rapportering 

Ingen nye vilkår. 

I  Ophør 

Ingen nye vilkår. 
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3. Vurdering og 
bemærkninger 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Det ansøgte er en udvidelse af produktionen af nogle af de stoffer, som i forvejen 

fremstilles og oprenses på virksomheden. I det følgende fremhæves de vilkår, som 

særligt indgår i forhold til Miljøstyrelsens vurdering af det ansøgte, og ændringer 

begrundes: 

 

Generelle forhold 

De gældende vilkår indebærer blandt andet, at virksomheden skal have et system 

af procedurer til at sikre overholdelse af vilkårene og orientering af 

tilsynsmyndigheden i nødvendigt omfang.  

 

Indretning og drift 

Virksomheden skal ved udskiftning af udstyr indføre fuldstændigt udstyr eller 

udstyr, der giver tilsvarende beskyttelse af miljøet. Afkast skal i relevant omfang 

forsynes med målestudse. 

 

Vilkår B7 lyder således: 

 Særligt for området ved bygning 1T/1S gælder: 

Der må maksimalt oplagres 2 x 1000 l acetonitril i hver af de dertil beregnede 

containere. 

 

Vilkåret er stadig gældende, idet virksomheden stadig har tilladelse til at oplagre 

og producere som hidtil. 

 

Efter udvidelsen er det planen, at de to containere ikke anvendes til acetonitril, 

men til NMP og ethylacetat. Med godkendelsen kan virksomheden dermed valgfrit 

anvende containerne enten til acetonitril eller til NMP eller ethylacetat.  

 

Luftforurening 

Ændret vilkår C3 

Der er i revurderingen blandt andet sat vilkår om B-værdier for de betydende 

stoffer, som er acetonitril, acetone, eddikesyre, ethanol, myresyre og 

natriumhydroxid. 

 

Med det ansøgte øges forbruget af ethylacetat og NMP. Miljøstyrelsen finder, at 

der bør sættes grænser for immissionskoncentrationen for disse to stoffer. 

Grænserne sættes ud fra B-værdivejledningen. 

 

Lugt 

Virksomheden har en lugtgrænse på 5 LE i boligområder og 10 LE i 

erhvervsområder, hvilket vurderes at være dækkende for udvidelsen. 
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Støj 

Natstøjgrænsen for virksomheden er lempet i en del af naboområderne. 

Miljøstyrelsen vurderer, at støjbelastningen fra det ansøgte er så begrænset, at den 

ikke vil være til hinder for, at den samlede støj fra virksomheden vil kunne 

nedbringes til støjvejledningens grænser. 

 

Affald 

De gældende vilkår vurderes at være dækkende. 

 

Jord og grundvand 

Virksomheden har vilkår til sikring mod forurening af jord og grundvand fra 

oplagring, transport og produktion. Disse vil også omfatte den udvidede 

produktion. 

 

Indberetning og rapportering 

Virksomheden skal føre journal over anvendte råvarer og hjælpestoffer, og 

journalerne skal forevises tilsynsmyndigheden efter anmodning. Desuden skal der 

indsendes en årsrapport over en række udførte kontroller af miljøbeskyttende 

foranstaltninger m.v. 

 

Dette vil indbefatte den ansøgte udvidelse. 

 

Ophør 

Virksomheden har vilkår om orientering og foranstaltninger i tilfælde af ophør. 

3.2 Udtalelser 

Gladsaxe Kommune har kommenteret ansøgningen. Kommunen finder, at det 

ansøgte er i overensstemmelse med gældende planforhold, og at trafikændringen 

er begrænset. Angående naturbeskyttelse skriver kommunen: 

 

Natur mm 

Smørmosen er beskyttet mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er 

ikke Natura 2000 område, men der er bilag IV arter. Det er Spidssnudet frø og 

stor vandsalamander, og flere flagermusarter som vandflagermus, 

skimmelflagermus og dværgflagermus. 

Af arter på den danske gulliste kan nævnes padderne skrubtudse, butsnudet 

frø, grøn frø og lille vandsalamander, samt snog. Af planter er fundet 

svømmende sumpskærm og liden blærerod, der vokser i rene svagt sure 

brunvandede områder.  

Af smådyr på den danske gulliste kan nævnes vandbillerne Haliplus flavicollis 

og Rhantus suturellus, samt lille kærguldsmed.  

Det er derfor vigtigt, at virksomhedens aktiviteter ikke forurener 

overfladevandet på grunden, da overfladevandet ledes til Smørmosen, og 

dermed påvirker disse dyrs levesteder i mosen. 

I vandområdeplan Sjælland 2022 – 2027, der i øjeblikket er i høring, er der en 

målsat sø i Smørmosen, og afledningen af vandet sker til målsat vandløb – 

Tibberup Å.  
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I Smørmosen findes endvidere et større område (ca. 2 ha) med 

habitatnaturtypen ”Skovbevokset tørvemose (91D0)”. Naturtypen er meget 

følsom overfor tilførsel af næringsstoffer. Selvom området ikke indgår i et 

habitatområde, skal naturtypen stadig opnå gunstig bevaringsstatus.  

 

Et udkast til afgørelse har været i høring hos virksomheden, og virksomhedens 

bemærkninger er indbygget i afgørelsen. 
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4. Forholdet til loven 

4.1 Lovgrundlag 

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

 

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 

B-værdivejledningen: 

Vejledning nr. 20 / 2016 om B-værdier 

Støjvejledningen: 

Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

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

 

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse som 

revurderet den 16. november 2021, og den gives under forudsætning af, at såvel de 

vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse 

overholdes. 

4.1.2 Listepunkt 

Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt 

D210a: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller 

organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, 

herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give 

anledning til væsentlig forurening. 

 

Virksomheden har desuden en biaktivitet og hovedlistepunkt, som er omfattet af 

bilag 1, punkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder 

mellemprodukter, samt en biaktivitet med listepunkt D202: Virksomheder, der 

ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig 

forurening, fremstiller lægemidler. 

4.1.3 Revurdering 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-

konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. 
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4.1.4 Miljøvurderingsloven 

Miljøstyrelsen har den 19. april 2022 modtaget en ansøgning fra virksomheden i 

henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. 

 

Det ansøgte er opført på bilag 2, pkt. 6 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har 

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

den 10. maj 2022 truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering. 

4.1.5 Habitatbekendtgørelsen 

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

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet hverken medfører depositioner, udledninger 

eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.  

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Ud over denne afgørelse gælder følgende afgørelser fortsat: 

 

Revurdering af miljøgodkendelse, 16. november 2021. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 

66.  

4.4 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. 

 

Afgørelsen kan påklages jf. hhv. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1. 

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, eller jf. miljøvurderingslovens § 50. 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 

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

 

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 

kommer 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 28. 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 

bestemmer 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 

Fødevareklagenævnet 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 offentliggjort afgørelsen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at 

anlægge en retssag ved domstolene. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.domstol.dk/
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Afgørelsen er fremsendt til: 

Novo Nordisk A/S, sendt digitalt til CVR 24256790 

Novo Nordisk A/S, tsnk@novonordisk.com  

Gladsaxe Kommune, kommunen@gladsaxe.dk; tmflkr@gladsaxe.dk ;   

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk 

 

mailto:tsnk@novonordisk.com
mailto:kommunen@gladsaxe.dk
mailto:tmflkr@gladsaxe.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:stps@stps.dk
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