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Virksomheder 

J.nr. 2022-20217 

Ref. ulsee/rukso 

Den 20. juli 2022 

Afgørelse om, at forsøgsproduktion med anvendelse af hydrazin hydrat 

ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 15. marts 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om for-

søgsproduktion med anvendelse af hydrazinhydrat i virksomhedens to eksiste-

rende pilot-anlæg. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurde-

ring (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Begrundelse 

 

Miljøstyrelsens afgørelse hviler på en screening af det ansøgte projekt i overens-

stemmelse med kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Miljøstyrelsens scree-

ningsskema er vedlagt som bilag A. 

 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 

 

Ved afgørelse er lagt særlig vægt på følgende: 

 

 Det er ikke et anlægsprojekt. 

 

 Der produceres ikke spildevand. 

 Forbrug af hydrazin og produktion af affald indeholdende hydrazin er relativt 

begrænset. 

 

 Der er i forvejen godkendelse til drift på pilotanlæggene. Procesluft fra pilot-

anlæggene renses i eksisterende RTO-anlæg.  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1976 af 27. oktober 2021 
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Miljøstyrelsen vurderer, at det er emission af hydrazin til luft samt risiko for spild 

ved modtagelse, oplag og intern transport, der er det væsentlige at vurdere i denne 

sag.  

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be-

føjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Ansøgningen 

er vedlagt som bilag A. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odsherred Kommune. 

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

Odsherred Kommune har udtalt følgende i forbindelse med ansøgningen: "Da pro-

jektet udelukkende omhandler en produktion inde i eksisterende bygninger, og da 

der forventes ”ingen eller minimal emission” af hydrazin, vurderer Odsherred 

Kommunes Naturteam, at det kan udelukkes, at forsøgsproduktionen vil kunne  

 skade internationale naturbeskyttelsesområder eller disses udpegningsgrund-

lag 

 være til hinder for efterlevelse af vedtagne naturplaner eller for andre fremti-

dige nødvendige tiltag i de internationale naturbeskyttelsesområder 

 skade på dyre- eller plantearter samt levesteder for dyrearter omfattet af habi-

tatdirektivets bilag IV 

 bevirke tilstandsændringer i områder med beskyttede naturtyper (NBL §3)" 

 

 

Natura 2000-områder  

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper 

i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. År-

sagen er, at projektet ikke medfører væsentlige emissioner fra virksomheden. 

 

Miljøstyrensen vurderer, at projektet ikke ændrer emissionen fra RTO-anlægget 

væsentligt. Det er 27. september 2019 afgjort, at etablering af RTO-anlægget ikke 

er omfattet af krav om miljøvurdering.  

 

Hydrazin har en selvantændelsestemperatur på 290 °C. Miljøstyrelsen forventer 

derfor en effektiv destruktion i RTO-anlægget. 

 

Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bi-

lag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Årsagen er, 

at ikke er en væsentlig ændring i emissioner fra virksomheden. 

 

 

Jf. ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at emissionen fra RTO-anlægget ikke æn-

dres væsentligt. 



 

 Side 3 af 4  

Da der endvidere ikke inddrages et areal til et byggeprojekt vurderer Miljøstyrelsen 

at bilag IV-arter ikke vil blive påvirket. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 21. 

juli 2022.  

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig in-

teresse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-

vurderingslovens § 50. 

 

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/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-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. 

 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


 

 Side 4 af 4  

Klagen skal være modtaget senest den XX 

 

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. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter 

miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu-

lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsæt-

tende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan på-

byde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

 

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. miljøvur-

deringslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en rets-

sag ved domstolene. 

 

 

Med venlig hilsen 

Ulla Seerup 

 

 

Kopi til: 

Odsherred Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening 

Friluftsrådet 

 

Bilag: 

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema  

http://www.domstol.dk/


 

   

 

Bilag A.  

 



 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Anvendelse af hydrazin hydrate i forsøgsproduktion (Projekt 713) 

MST-journalnummer: 2022-20217 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, 

resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Denne ansøgning vedrører anvendelse af hydrazin hydrat, enten i form af hydrazin monohydrat (CAS nr. 

7803-57-8) eller mere fortyndede hydrazin hydrat (CAS nr. 10217-52-4)). Der refereres til hydrazin 

monohydrat i denne ansøgning, men der ansøges om mulighed for brug af begge CAS numre. Der 

ansøges om anvendelse af stoffet i CMC forsøgsproduktion i projekt 713.  

Rent hydrazin og salte heraf (CAS nr 302-01-2) tilhører hovedgruppe 1 (HVG1 klasse I, B-værdi på 

0,0002 mg/m3) jf. B-værdivejledningen. Hydrazin hydrat (CAS nr. 7803-57-8 og CAS nr. 10217-52-4) er 

ikke angivet i B-værdivejledningen. H. Lundbeck A/S, Lumsås har derfor den 01.03.2022 forespurgt 

Miljøstyrelsen om, hvorvidt disse to stoffer også vurderes som HVG1-stoffer og afventer nu svar. Nye 

HVG1-stoffer er ikke omfattet af vilkår B1 i miljøgodkendelsen fra 14.03.2016 om forsøgsproduktioner 

generelt. Ud fra et forsigtighedsprincip fremsender H. Lundbeck A/S, Lumsås, derfor denne 

miljøansøgning vedr. brug af hydrazin hydrat og monohydrat i en specifik forsøgsproduktion.  

 
Hydrazin hydrat er omfattet af B-
værdivejledningen.: Hovedgruppe 1 (HVG1 
klasse I, B-værdi på 0,0002 mg/m3)  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Hydrazin hydrat anvendes i 2 procestrin (inkorporeres i molekylet som byggeblok) i et udviklingsprojekt 

(Projekt 713), herefter refereret til som trin I og trin II. De produktionstrin, hvori hydrazin hydrat 

anvendes, har forventet opstart Q2 2022. 

Navn, adresse, telefonnr. og 

e-mail på bygherre 

H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.: 3643 7000 
 

  

Navn, adresse, telefonnr. og 

e-mail på bygherres 

kontaktperson 

Rikke Vinther Nielsen, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj, 3643 7000 
 

  

 

Projektets adresse, matr. nr. 

og ejerlav. For havbrug 

angives anlæggets 
geografiske placering angivet 

ved koordinater for 
havbrugets 4 

hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 

datum). 

H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. Matr. Nr. 7o, Lumsås by, Højby. 

 

 
  

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 

(omfatter såvel den eller de 

kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de 

kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

Odsherred Kommune 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Oversigtskort i målestok 
1:50.000 (målestok skal 

angives). For havbrug 
angives anlæggets placering 

på et søkort. 

 

  

Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning 

af anlægget og projektet 

(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg) 

(målestok skal angives) 

 Målestok angives: 1:6.000 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 

Der henvises i øvrigt til dokumentet ”Tegningsmateriale” som er en del af ansøgningen. 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på bilag 1 
til lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM). 

 X Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. 
Angiv punktet på bilag 1: 

 

 
Enig med ansøger 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Er projektet opført på bilag 2 
til lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

X  Angiv punktet på bilag 2: 
13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som 

allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have 

væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er 

omfattet af bilag 1). 

 
Enig med ansøger  

 
 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er ejer 
af de arealer, som projektet 

omfatter angives navn og 
adresse på de eller den 

pågældende ejer, matr. nr. og 

ejerlav 

 
N/A 

 
H. Lundbeck er ejer 

2. Arealanvendelse efter 

projektets realisering 

  De bygningsmæssige og arealmæssige rammer udvides ikke som konsekvens af 
projektet.  

 

 
Enig med ansøger  

Det fremtidige samlede 

bebyggede areal i m2 

  
 

  

Det fremtidige samlede 

befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes 
ved projektet i m2 

  
 

  

3. Projektets areal og 

volumenmæssige udformning 

 Ingen ændringer. 
 

Enig med ansøger  

 
. 

 
Er der behov for 

grundvandssænkning i 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 

Projektets samlede grundareal 

angivet i ha eller m2 

 Ingen ændringer 
 

  

Projektets bebyggede areal i 
m2 

  
 

  

Projektets nye befæstede 
areal i m2 

  
 

  

Projektets samlede 

bygningsmasse i m3 

  
  

Projektets maksimale 

bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder 

i forbindelse med projektet 

  
 

  

4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden 

  Ikke relevant – De bygningsmæssige og arealmæssige rammer udvides/ændres 
ikke som konsekvens af projektet.  

 

 
Enig med ansøger  

Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type og 

mængde: 

 
 

Vandmængde i 
anlægsperioden 

 
 

Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 

 
 

Spildevand til renseanlæg i 

anlægsperioden 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, søer, 

hav i anlægsperioden 

  
 

Håndtering af regnvand i 

anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som 

mm/åå – mm/åå 

  
 

5. Projektets kapacitet for så 
vidt angår flow ind og ud samt 

angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 

råstoffet/produktet i 

driftsfasen: 

 Trin I og Trin II: Der forventes et maksimalt forbrug svarende til 40 kg hydrazin 

monohydrat pr. batch pr. trin.  

Forventet årlig forbrug i den nuværende projektfase er op til 300 kg hydrazin 

monohydrat. De eksakte mængder afrapporteres årligt. Såfremt projektet 

forsætter til næste udviklingsfase vil et eventuelt større årligt forbrug ligeledes 

fremgå af årlig afrapportering.  

 

 
Oplyst mængde er i overensstemmelse 
med ansøgning om miljøgodkendelse 

Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 

                              
 

  

Mellemprodukter – type og 

mængde i driftsfasen 

  
 

  

Færdigvarer – type og 

mængde i driftsfasen 

  
 

  

Vandmængde i driftsfasen   
 

  

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 

projektet i driftsfasen: 

  
  

De oplyste mængder er hydrazin-
indholdet, som udgør 1 % af det 

flydende affald. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Farligt affald: Hvis teknisk muligt kan hydrazin monohydrat eller korresponderende salt 

omdannes irreversibelt til en stabil forbindelse, hvorefter der ikke vil være 

hydrazin-holdigt affald at håndtere. Hvis dette ikke er praktisk eller teknisk 

muligt kan mængden af hydrazin monohydrat affald estimeres til ca. 0 - 100 kg 

pr. år eller 0 - 20 Kg pr. produceret batch. Der vil være tale om H- eller C-affald.   

 

 
 Oplysningerne er taget til efterretning. 
 

  
  

Andet affald: Ingen ændring. 
 

Spildevand til renseanlæg: Ingen ændring. 
 

Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, hav: 

Ingen ændring – der udledes ikke spildevand direkte til recipient fra processen. 

 

 

Håndtering af regnvand: Ingen ændring – ikke relevant for denne ændring. 
 

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 

vandforsyning?  

 
X  

 
Enig med ansøger.  

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 

standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse? 

 
X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

 
Enig med ansøger  

9. Vil projektet kunne 

overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelse? 

  
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 

overholdes. 

  

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-

dokumenter? 

X 
 

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 
 
BREF–CWW, spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer I 
den kemiske industri. 

 
Enig med ansøger  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-

dokumenter? 

X 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil 
kunne overholdes. 

 

 
Enig med ansøger  

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-

konklusioner? 

X 
 

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 
BAT-CWW 

 
Enig med ansøger  

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-

konklusioner? 

X 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes. 

 

 
Enig med ansøger  

14. Er projektet omfattet af en 

eller flere af Miljøstyrelsens 

vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller 

eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

X 
 

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger 

eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 
 
HLu, Lumsås er omfattet af støjvejledningen (støj fra virksomheder) og vilkår i 
miljøgodkendelsen.  

 

 
Enig med ansøger  

15. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt lokalt 

fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og 

vibrationer? 

X 
 

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

 
Intet anlægsarbejde 

 
Enig med ansøger  

16. Vil det samlede anlæg, når 
projektet er udført, kunne 

overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og 

vibrationer? 

 
X Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 

overskridelsen 

 
Forsøgsproduktionen finder sted indendørs i eksisterende bygninger og der vil 
derfor ikke ske forøgelse af den eksterne støj på området. Der etableres ikke 
nye støjkilder i forbindelse med forsøgsproduktionen. 

Virksomheden overholder støjkrav/vilkår angivet i nuværende miljøgodkendelse 
for hele virksomheden. Støjgrænsen angivet i støjvilkår i miljøgodkendelsen er 
dog i visse referencepunkter på visse tidspunkter højere end de vejledende 

 
Der etableres ikke nye støjkilder i 
forbindelse med projektet. 

Virksomhedens vilkår for støj generelt vil 
bliver revurderet. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

støjgrænser. I forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overskrides 
denne i 4 referencepunkter primært om natten. I byplanområde 2B1 med op til 
6 dB, jf. referencepunkt R5.  

 

17. Er projektet omfattet af 

Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

X 
 

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 

vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

 
Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation 
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske 
opløsningsmidler, bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012 (VOC-
bekendtgørelsen) 
 
Luftvejledningen, B-værdivejledningen og OML- modellen 

 

 
Enig med ansøger  

18. Vil anlægsarbejdet kunne 

overholde de vejledende 
grænseværdier for 

luftforurening? 

X 
 

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 

overskridelsen. 
Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette 

felt. 

 
Intet anlægsarbejde 

 
Intet anlægsarbejde 

 

19. Vil det samlede projekt, 

når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

Såfremt der allerede foreligger 
oplysninger om de 

indvirkninger, projektet kan 

forventes at få på miljøet som 
følge af den forventede 

X 
 

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 

overskridelsen. 

 
Ja  
 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144162
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144162
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144162
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/luftforurening-fra-virksomheder/luftvejledningen-b-vaerdier-og-oml/
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

luftforurening, medsendes 
disse oplysninger. 

20. Vil projektet give 

anledning til støvgener eller 
øgede støvgener 

 
X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

 
Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i 

punkt 17 

 
nej 

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
  

 
  

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener eller 

øgede lugtgener 

 
X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

 

Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i 
punkt 17 

 
Nej, MST forventer ikke at der er 
lugtgener. 

I anlægsperioden? 
  

 
 

  
 

I driftsfasen? 
  

 
 

  

22. Vil projektet som følge af 

projektet have behov for 
belysning som i aften og 

nattetimer vil kunne oplyse 

naboarealer og omgivelserne 

 
X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

 
Ingen ændring i forhold til nuværende. 

 
Ingen ændringer 

I anlægsperioden? 
  

 
  

I driftsfasen? 
  

 
 

  

23. Er projektet omfattet af 

risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol 

med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer nr. 372 af 
25. april 2016? 

X 
 

H. Lundbeck, Lumsås er kolonne 3 virksomhed jf. risikobekendtgørelsen. 

 
H. Lundbeck er omfattet af 

risikobekendtgørelsen. Projektet er  
vurderet af risikomyndighederne.   
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

X 
 

Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
 

Enig med ansøger  

25. Forudsætter projektet 

dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

 
X Hvis »ja« angiv hvilke: 

 
Enig med ansøger  

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

 
X Det kan fx være en sikkerhedszone, et 

miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut 

 
Enig med ansøger j 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
X  

 
Enig med ansøger nej 

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

X 
 

 
Selve den eksisterende virksomhed er placeret indenfor 

kystnærhedszonen og det ansøgte projekt vil af den årsag finde sted 

indenfor kystnærhedszonen. Kortudsnit viser kystnærhedszonen (gul 

linie) og placering af Lundbeck, Lumsås (rød prik angiver 

adressen,mens gult felt, som angiver matriklen). 

 
Enig med ansøger  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? (skov er et bevokset areal 

med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville 

danne sluttet skov af højstammede 
træer, og arealet er større end ½ ha 

og mere end 20 m bredt.) 

 
X Definition af skov fremgår af skovloven.  

 

 
Enig med ansøger  
 

30. Vil projektet være i strid med 
eller til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger 

 
Enig med ansøger  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste beskyttede naturtype i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. 

  
Ca. 250 meter fra skorsten (udledningspunkt) mod NV ligger et 

større sammenhængende § 3 område bestående af moser, søer 

og enge. 

 
Enig med ansøger  

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

X 
 

Kilde: ”Natur, Fauna og flora – VVM Lundbeck, Dok: 306-2015-

148309, 15. juni 2015. Odsherred Kommune”: 

 
Alle arealer med beskyttet natur indenfor en bufferzone på 500 

meter omkring H. Lundbeck A/S, Lumsås har en naturkvalitet på 

III (moderat), IV (ringe) eller V (dårlig). Områder af høj eller god 

naturkvalitet findes ikke i dette område, ligesom der heller ikke 

findes særligt sårbare naturtyper bortset fra et lille indslag af 

rigkær. Der er heller ikke ved gennemgangen af områderne 

fundet sjældne eller fredede plantearter. 

 
Kilde: Odsherred kommunes naturteam, mail af 21.07.2016: 
 
I 2015 er der fundet spidssnudet frø (omfattet af bilag IV) to 
steder i nærområdet (se kortet markeret med grøn). På den 

vestlige lokalitet blev der fundet mange haletudser, og der er 
således nok dyr i hele det område, tidligere kaldet, ” det 
komplekse område mose, eng og vandhuller nord og nordvest for 

 
Odsherred Kommune har den 9. juni 2022 sendt følgende 
kommentarer vedr. ansøgningen.  
"Da projektet udelukkende omhandler en produktion inde i 
eksisterende bygninger, og da der forventes ”ingen eller minimal 
emission” af hydrazin, vurderer Odsherred Kommunes Naturteam, 
at det kan udelukkes, at forsøgsproduktionen vil kunne  
skade internationale naturbeskyttelsesområder eller disses 
udpegningsgrundlag 
være til hinder for efterlevelse af vedtagne naturplaner eller for 
andre fremtidige nødvendige tiltag i de internationale 
naturbeskyttelsesområder 
skade på dyre- eller plantearter samt levesteder for dyrearter 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV 
bevirke tilstandsændringer i områder med beskyttede naturtyper 
(NBL §3)" 
 
Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger til virksomhedens 
oplysninger. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

virksomheden1”. Stor vandsalamander er stadig ikke konkret 
kendt fra området. 
Det er ikke så sandsynligt, at der er vigtige raste- eller 

yngleområder for andre af de nævnte arter, idet området nok er 
for fugtigt for markfirben, grøn mosaikguldsmed kræver 
vandhuller med planten Krebseklo (ikke almindelig men 
forekomst i et af områdets vandhuller kan ikke helt udelukkes). 
Yngle- og rasteområder for flagermus er i bygninger eller hule 
træer (forskelligt fra art til art) – der er derfor risiko for 
påvirkning, hvis et projekt medfører ombygning eller nedrivning 
af bygninger eller fældning af større træer, der evt. kan rumme 
egnede huller. 
 
Det ansøgte projekt medfører ikke fældning af større træer. Det 

omfatter heller ikke nedrivning eller ombygning af bygninger, der 

evt. kan rumme egnede huller til de nævnte arter.  

                                                        

1 (S-1,S-2, S-3, S-4, S-5, E-1, M-1 og M-2) 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
Afstanden er 350 m (Lumsås Mølle) 

 
  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

  
 
Sejerø-bugten, 0,8 km fra skel. 

 
 
 
 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 
X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil være ændringer i forhold til i 
dag.  

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

 
X Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. 

Den østlige del af matriklen ligger inden for indvindingsoplandet til 
Lumsås Vandværk (til højre for den blå linje). Kilde: Danmarks 

 
Ansøgers oplysninger er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
oplysninger 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Miljøportal. Herunder kan man se hvor langt oplandet strækker sig 
ind over Lundbecks areal. 

 

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 

 
X Området er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Der er også områder 

på siten kortlagt som V2 områder.  
Projektet vurderes ikke at give anledning til jordforurening. Selve 

forsøgsproduktionen foregår i indendørs i fabriksbygning Oplag af 
råvarer finder sted i eksisterende og dertil indrettede lagre 
(overdækkede og i lukket betonkumme). 
 

 
Supplerende kan oplyses, at der er registret fund af PFAS og at 
supplerenede undersøgelse og afgrænsning af forurening pågår. 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for 

oversvømmelse.? 

 
X Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge 

skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give 

mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden 

tilvejebringelse af en lokalplan. 

 

Der henvises til de gældende kommuneplaner. 

 

Området er ikke udpeget som risikoområde i kommuneplanen. 

 
Enig med ansøger  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 

oversvømmelsesloven, er udpeget 
som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 
X Områderne kan ses her: 

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmels

eskort.aspx 
 
Området er ikke placeret i et område, der ifølge 
oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse.  

 
Enig med ansøger  

40. Er der andre lignende anlæg 
eller aktiviteter i området, der 

sammen med det ansøgte må 

forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold)? 

 X Der foregår kemisk syntese i de 5 fabrikker, pilot plant og 
kilolaboratorie som udgør H. Lundbeck, Lumsås. Ellers ingen 
industri i umiddelbar nærhed. 

 

 Der er i forvejen godkendelse til anvendelse af de 2 pilot-plants. 

41. Vil den forventede 

miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 X   Miljøstyrelsen vurdere, at der ikke vil være ændret påvirkning i 
nabolande 
 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 

ansøger har foretaget af projektet 

inden ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger med 

henblik på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere for 

væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

  
Lundbeck, Lumsås er ISO14001 og ISO45001 certificeret og har 
været det siden 2004.  
Der opstilles miljø- og arbejdsmiljømål for at sikre løbende 
forbedring og siten er underlagt CO2-strategien som gælder hele 
Lundbeck koncernen. 

 
Kemikalieaffald bortskaffes til godkendt behandler. Afkast til luft 
kondenseres og sendes herefter via skrubbersystemer til 
behandling i et termisk oxidationanlæg (destruktion) og endelig 
udledning via 25 meter skorsten. Der findes kontinuert 
overvågning (TVOC) i form af FID-måling i skorstenen. 
 
Råvaren opbevares i godkendte, overdækkede lagerlokaliteter 
med afløb til lukket sump. Forsøgsproduktionen foregår i 
pilotanlæg med et højt niveau af sikkerhed (EX-områder, så vidt 
muligt lukkede håndteringer, undervisning og træning). Anlægget 

er reguleret og overvåget af SRO-anlæg.  

 
Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger til oplysningerne. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

     x   Der er forvejen godkendelse til at anvende pilotanlæggene. Det nye er, at der skal anvendes hydrazin hydrat i 
forsøgsproduktionen. Dette er et hovedgruppe 1 stof. Produktionsluften renses i RTO-anlægget og der er tale 
om et forbrug på op til 300 kg i op til 5 år. Mængden udgør således en lille del af det samlede forbrug af 
organiske opløsningsmidler på virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer, at miljøpåvirkningen fra 
forsøgsproduktionen ikke er væsentlig. 

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  
anlægsfasen 

driftsfasen 

     x   Der er ingen anlægsfase. 

Det er oplyst, at der produceres op til 100 kg affald pr. år. Der er tale om hydrazinindholdet i affaldet. 

Dette udgør 1 % af affaldet, og det er oplyst, at der vil være ca. 9 m3 affald indeholdende 1 % hydrazin, hvis 

det mod forventning ikke lykkes at omdanne hydrazinen. 

Ved omdannelse til stoffet 6-oxo-1,4,5,6- tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid ved reaktion med alfa-

ketoglutaric acid vil der være 12 m3 affald pr. år uden indhold af hydrazin.  

 

Indebærer projektet brugen af 

naturressourcer eller særlige 
jordarealer 

  x  Der skal ikke bruges naturressourcer eller særlige jordarealer. 

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, 
herunder sådanne som forårsages af 

klimaændringer 

  x  Projektet er vurderet af risikomyndighederne. Det har ikke givet anledning til bemærkninger. 
virksomheden er højt beliggende og der er ikke risiko for oversvømmelse.   

Indebærer projektet risiko for 
menneskers sundhed 

  x  Procesluften renses i RTO-anlæg. Desuden er hydrazin en reaktant og der forventes ikke at ret meget 
emitteres. 

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

  x  Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til emission fra nuværende godkendt produktion. Der emitteres 
CO2 fra termisk oxidation i RTO-anlægget 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

     x   Nej 

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

     x   Der er ikke planer om naturpark 

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

     x   Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til den i dag godkendte produktion 

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

     X   Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til den i dag godkendte produktion.  

1.     Nationalt:           
2.     Internationalt (Natura 2000):         

 

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

     X   Der inddrages ikke et område, idet det ikke er et anlægsprojekt. 
 
 
 
 
 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

    x  
 

Der inddrages ikke et område, idet det ikke er et anlægsprojekt. 

 
 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 

    x 
 

  Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til den i dag godkendte produktion 
 

      Overfladevand:          X     

      Grundvand:       X     

      Naturområder:      X     

      Boligområder (støj/lys og Luft):      X     
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

     x   Der inddrages ikke et område, idet det ikke er et anlægsprojekt. 
 

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

   x     H. Lundbeck ligger i Lumsås nær boliger  
 

Kan projektet påvirke historiske, 
kulturelle, arkæologiske, æstetiske 

eller geologiske landskabstræk. 
 

    x   . 
 

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

X        Miljøstyrelsen vurderer, at ingen i området vi være påvirkede af projektet 

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

X        
 

Miljøpåvirkningsgrad og -

kompleksitet 

 x        
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         
 

Miljøpåvirkningens:         Der er emission fra forsøgsproduktionen, når der er produktion på pilotanlæggene. 
Emissionen nedbringes ved rensning i scrubber og ved termisk oxidation i RTO-anlæg og 
efterfølgende scrubber. 
 
Worst-case beregning giver en spredningsfaktor på 233 m3/s ved en forudsærtning om 94 
% rensning. 
Bidrag til immission af hydrazin ved udledning gennem RTO er lavere end B-værdien for 
hydrazin, selv hvis der ingen rensning sker. 
 
 

Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 

        

         
 

           

Myndighedens konklusion 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 
krav om miljøvurdering:  

  Nej 

Dato:11. juli 2022   Sagsbehandler: Ulla Seerup  

 

 




