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Pharmacosmos A/S, Holbæk
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1. Indledning 

Pharmacosmos A/S er en farmaceutisk virksomhed med hovedsæde, produktions-
laboratorier og forskningsfaciliteter i Holbæk. Virksomheden producerer og mar-
kedsfører farmaceutiske lægemidler og råvarer, særligt dextran, jerndextran og 
jerndextrin. Produkterne anvendes til lægemidler og veterinær anvendelse, pri-
mært til behandling af jernmangel – også kaldet anæmi. 
 
 

 
 

·Virksomhedens placering Rørmosevej 30, 4300 Holbæk  

 
 
Til fremstilling af produkterne anvender Pharmacosmos A/S energi i form af na-
turgas. På grund af krigen mellem Rusland og Ukraine forudses mangel på natur-
gas. 
 
Pharmacosmos ønsker at være forberedt til en sådan situation ved at kunne an-
vende alternative brændsler. 
 
Som alternative brændsler ønskes propangas (af leverandøren benævnt F-gas) og 
olie som nødforsyningsanlæg, og der søges derfor om godkendelse hertil. 
 
Der vil endvidere være tale om ændring af bestående virksomhed, idet der dels vil 
ændres på nogle af brænder-hovederne inde i de eksisterende energianlæg og dels 
vil blive opsat tanke til opbevaring af de nye brændselstyper, samt etableret rørfø-
ringer for at føre brændsel fra tanke ind i energianlæg. 
 
Det ansøgte indebærer opbevaring af propan i en 55 m3 gastank, der kan fyldes til 
85% = 24.000 GOE (gasoplagsenheder). 
Desuden indebærer det ansøgte opbevaring af fyringsolie (gasolie) i to 5.900 l 
tanke indendørs. 
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I forhold til risikobekendtgørelsen er der udført en opdateret beregning af sum-
formlen for virksomhedens samlede maksimale oplag efter de ansøgte 
ændringer. Beregningen viser, at Pharmacosmos ikke kommer i nærheden af tær-
skelværdien for risikovirksomheder. 
 
Der er gennemført screening af miljøforholdene ved anvendelse af de ansøgte 
brændselsformer. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil 
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 
Miljøstyrelsens screeningsafgørelse fremgår af bilag B. 
 
Denne godkendelse meddeles som et tillæg til virksomhedens nugældende 
miljøgodkendelser og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 
denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil være til gene for omgivelserne, så-
fremt driften sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse. 
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2. Afgørelse og vilkår 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bi-

lagene til godkendelsen godkender Miljøstyrelsen hermed, at Pharmacosmos etab-

lere et nødforsyningsanlæg bestående af et F-gas anlæg med tankkapacitet til 

55m3 F-gas = 24.000 GOE, samt etablering af to indendørs 5.900 liter olietanke til 

opbevaring af fyringsolie (gasolie). Projektet vil desuden indebære ændringer af 

udvalgte brændere, så det bliver muligt, at afbrænde gasolien, samt etablering af 

rørføringer for forsyning mellem oplag og brændere. 

 

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

 

Godkendelsen gives, som tillæg til revurderet miljøgodkendelse af 03-05-2021,  på 

følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra 

godkendelsens dato.  

 

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

sigt fremgår af bilag D. 

 

2.1  Vilkår for miljøgodkendelsen 

A Generelle forhold 

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal 

kende godkendelsens indhold. 

Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: 

 Ejerskifte af virksomhed 

 Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 

 Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 

måneder. 

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter of-

fentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslut-

ningen om ændringen (indstilling). 

B Indretning og drift 

B1  I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret 
målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i 
Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på 
hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, 
sådan, at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan doku-
menteres overholdt. 
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B2 Nødforsyningsanlægget bestående af tanke, rørføringer, ventiler, studse, 
haner mv. der er etableret i forbindelse med anlæggets funktion, skal 
være udført i materialer der er modstandsdygtige ift. anlæggets kemi og 
fysiske drift. Samt placeres inden for konturen af en tæt belægning med 
kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild op-
samles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber 
skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af 
spildbakkens eller grubens volumen. 

B3 Nødanlægget skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 

B4 Tanke og rørforbindelser skal kunne inspiceres nemt og uhindret med 

henblik på visuel kontrol for utætheder. 

B5 Ved drift af nødanlægget skal der løbende føres visuel driftkontrol med 

anlæggets drift. Der skal føres driftsjournal for driftskontrol med anlæg-

get. Pharmacosmos skal inden ibrugtagning fremsende forslag til drifts-

journal for driftskontrollen til tilsynsmyndigheden. Driftsjournalerne skal 

opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsyns-

myndigheden.  

C Luftforurening 

 Emissionsgrænser 

C1  Nødforsyningsanlæggets skal overholde nedenstående emissionsgrænseværdier. 

Anlæg Emissioner fra Støv CO NOx Indfyret 
effekt 
(MW) 

E1 

Naturgasfyr, fyret med 
naturgas eller propan, spraytørrer D 5 100 100 0,726 

E2 

Naturgasfyr, fyret med 
naturgas eller propan, spraytørrer J 0,378 

E3 

Naturgasfyr, fyret med 
naturgas eller propan, spraytørrer E 0,4 

E4 

Dampkedel, jerndextran, fyret med natur-
gas eller propan 5,0 

E5 

Dampkedel, dextran, fyret med Naturgas 
eller propan 6,27 

E5 Dampkedel, dextran, fyret med olie. 

(De anførte værdier, for olie, gælder i peri-
oden indtil den 1. januar 2025) 

30 100 110 6,27 
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1) Brændsel Emissionsgrænseværdier mg/Nm3 ved 10% O2 tør røggas ved 

fyring med olie og 3% ilt ved fyring med LNG eller F-gas 

 

 Kontrol af luftforurening 

C2 Senest 6 måneder efter at nødanlægget er taget i brug, skal der ved præ-

stationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 mi-

nut med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vil-

kår C1 er overholdt., dog kun for gas- og oliefyrede kedler. 

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal 
normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og 
nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er ak-
krediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et 
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multila-
terale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal ind-
sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foreta-
get. 

 
For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der her-
efter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med føl-
gende frekvens: 

 
– For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. 
– For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. 
– For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. 
– For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne op-
gøres som et rullende gennemsnit over 5 år. 

 
Vilkåret bortfalder den 1. januar 2025 

 
 
C3 Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gen-

nemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er min-
dre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 

 
Vilkåret bortfalder den 1. januar 2025 

 
C4  Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller 

efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og 
usikkerhedsniveau. 
 

Navn Parameter Metodeblad nr.* 
Bestemmelse af kon-
centrationen 
af totalt 
partikulært materi-
ale 
i strømmende gas 

Støv MEL-02 

Bestemmelse af kon-
centrationer 
af kvælstofoxider 
(NOx) i 
strømmende gas 

NOx MEL-03 
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Bestemmelse af kon-
centrationer 
af carbonmonooxid 
(CO) i 
strømmende gas 

CO MEL-06 

 
* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til 

 luften: www.ref-lab.dk. 

Vilkåret bortfalder den 1. januar 2025. 

D Støj 

D1 Levering af gasolie og F-gas til nødanlægget må ske alle ugens dage i tids-

rummet 07:00 – 18:00. Kravværdierne for støj anført i gældende revur-

dering af miljøgodkendelse (03-05-2021) vilkår E1, skal overholdes ved 

drift af nødanlægget. 

E Indberetning/rapportering 

E1 Der skal ved drift af nødanlægget, for anvendelse af gasolie til dampkedel 
E5, føres driftsjournal med angivelse af: 
– Justering af brændere. 
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal op-
bevares på virksomheden i mindst 5 år. 
 

Årsindberetning 
 
E2  Der skal hvert år senest 31. marts fremsendes en årsrapport indeholdende 

følgende oplysninger: 

  Antal årlige driftstimer på henholdsvis gasolie og naturgas, for-
delt på hver enkelt kedel. 

  Angivelse af perioden, hvor der for hver enkelt kedel er anvendt 

gasolie 

  Årets forbrug af olie til fyringsanlægget 
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3. Vurdering og begrundelse 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Miljøstyrelsen godkender i denne afgørelse, etablering af nødforsyningsanlæg til 
forsyning af virksomhedens drift ved, at der kan anvendes Naturgas eller F-gas i 
fyringsanlæggene E1, E2 og E3, samt i dampkedel E4 og E5.  
Kedel E5 kan fyres med gasolie. 
 
Miljøstyrelsen vurdere at anvendelsen af F-gas kan siestiles med anvendelsen af 
Naturgas i forhold til miljøpåvirkningerne af forbrændingen af de nævnte gasser. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at Pharmacosmos A/S har godtgjort, at der er truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anven-
delse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og at virksomheden fortsat kan drives 
på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet 
til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at etableringen kan ske miljømæssigt forsvarligt, når de 
stillede vilkår i denne afgørelse samt vilkår i eksisterende godkendelser og afgørel-
ser overholdes. 

3.2 Vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 

Pharmacosmos er beliggende i et område udlagt til erhvervsformål miljøklasse 2-4. 

Jf. Holbæk Kommuneplan 2007 -2018. 

Mod nord og nordøst grænser virksomheden op til erhvervsområder. Mod syd og 

øst grænser virksomheden op til det åbne land. Øst herfor ligger erhvervsområdets 

del A. Mod vest grænser virksomheden op til det åbne land. 

 

Nærmeste nabo er beliggende ca. 300 m fra virksomheden. 

 
Den østlige del af Pharmacosmos A/S grund er udpeget som område med særlige 

drikkevandsinteresser, den vestlige del som område med drikkevandsinteresser. 

 

Det fremgår af depositionsberegninger (Bilag B), at driften af nødforsyningsanlæg-

get belaster omgivelserne mest når både kedel 1 og kedel 2 driftes samtidig og der 

anvendes olie på kedel 2.  den højeste deposition af kvælstof, samt kviksølv sker til 

mose M01 (bilag C) 250m nordøst for Pharmacosmos. Her er kvælstofdepositio-

nen beregnet til maksimalt 0,069 kg/ha/år. Tålegrænsen for moser er 5-10 

kg/ha/år. For Kviksølv er depositioneringen beregnet til maksmalt 1,43 µg/ha/år, 

Den vejledende tålegrænse for terrestriske naturtyper, for kviksølv er 4500 µg/m2 

/år. Pharmacosmos maksimale bidrag af kvælstof og kviksølv er således væsentligt 

mindre end tålegrænserne. 

 

Merdeposition af kvælstof for søer og Indre Isefjord fremgår af nedenstående tabel 

5.3 fra den fremsendte depositioneringsberegning (NIRAS 2022). 
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Merbelastninger af den beregnede størrelsesorden vurderes ikke at medføre mål-

bare ændringer i tilstanden i de udpegede naturtyper og den dertil hørende vegeta-

tion. 

 

Kviksølv til overfladevandsområder 

For overfladevandsområder viser despositionsberegningen, at der med omlægning 

til gasolie tilføres under 1 μg/år til de 3 målsatte søer, som ligger inden for 

en radius af 2.75 km fra Pharmacosmos og under 1 μg/år til Indre Isefjord. 

 
Betegnelse Areal HA Hg Total 

(µg/ha/år) 
Sø1 11 0,041 
Sø2 10 0,047 
Sø3 11 0,056 
H01 (Indre Isefjord) 6194 0,031 

 
Det kan konkluderes, at projektet ikke vil medføre overskridelse af det maksimale 

miljøkvalitetskrav for kviksølv på 0,07 μg/L, og ej heller give anledning til en væ-

sentlig koncentrationsstigning i sedimentet. 

 

Kvælstof til overfaldevandsområder 

Det vurderes kun nødvendigt at vurdere projektets påvirkning med kvælstof i for-

hold til Indre Isefjord, da søerne vurderes af være fosforbegrænset i deres eutrofie-

ring. 

I forhold til Vandplan 2010 – 2015 (Naturstyrelsen 2011) har Indre Isefjord en mode-

rat til god økologisk tilstand, hvorfor en merudledning af kvælstof til det pågæl-

dende vandområde vurderes til ikke, at hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål 

jf. §8 stk. 3 i Indsatsbekendtgørelsen. 

Det beregnede bidrag af kvælstof til Indre Isefjord er beregnet til 0,023 kg/år, når 

der korrigeres for, at den beregnede deposition vurderes det til kun, at påvirke en 

mindre del af Indre Isefjords areal. En mertilførsel på 0,023 kg total N/år til Indre 

Isefjord vurderes ikke, at kunne medføre til forringelse af tilstanden i Indre Ise-

fjord og ej heller hindre målopfyldelse for vandområdet. 

 

Samlet vurdering for påvirkning af natur- og vandområder 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af 

overfladevandsområder, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målop-

fyldelse i de berørte overfladevandsområder. Der er lavet konkrete vurderinger af 

deposition af kviksølv og kvælstof på 3 søer inden for en radius af 2,75 km fra 

Pharmacosmos A/S samt til vandområde nr. 165 Isefjord, indre. Miljøstyrelsen 

vurderer, at da depositionen er faldende med afstanden fra afkastet, er påvirknin-

gen til overfladevandsområder i større afstand fra afkastet end 2,75 km mindre 
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end for de 3 vurderede søer og Isefjord, indre. Da påvirkningen til de 4 vurderede 

overfladevandsområder er begrænset og uden betydning, kan det også vurderes, at 

påvirkningen til søer og fjorde i længere afstande fra afkastet vil være uden betyd-

ning for overfladevandsområdernes tilstand. Projektet vil ikke medføre smagsfor-

ringende tilstande i overfladevandsområdernes fisk og skaldyr.  

Der er desuden lavet et estimat af den kvælstofpåvirkning, som vil stamme fra øget 

deposition af kvælstof på land på arealerne omkring Pharmacosmos A/S og den 

deraf følgende øgede kvælstofkoncentration i afstrømmet overfladevand til Ise-

fjord, indre.  

Projektet vurderes samlet at give en mertilførsel af kvælstof via overfladevandaf-

strømning på 6,8 kg N/år og via direkte deposition til Isefjord, indre på 0,03 kg 

N/år, dvs. en samlet mertilførsel på 6,83 kg N/år til Isefjord, indre grundet det an-

søgte projekt. Miljøstyrelsen vurderer, at den estimerede mertilførsel af kvælstof til 

Isefjord, indre ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i vandområdet og ej 

heller vil hindre vandområdet i at opnå målopfyldelse, da mertilførslen vurderes 

ubetydelig ift. vandområdets eksisterende belastning og den påkrævede indsats for 

kvælstof til vandområdet. Miljøstyrelsen vurderer, at det samme kan vurderes at 

være gældende for den mertilførsel af kvælstof, der vil være til vandområderne 

Tissø og Isefjord, ydre.  

Miljøstyrelsens vurdering fremgår af bilag D 

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår 

Den 9. juni 2016 offentliggjordes BAT-konklusioner for spildevands- og luftrens-

ning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor (CWW-BREF). Mil-

jøstyrelsen meddelte i den forbindelse revurderet miljøgodkendelse den 03-05-

2021 til Pharmacosmos.  

Nærværende miljøgodkendelsen gives som et tillæg til den nævnte revurdering af 

03-05-2021.  

 

A Generelle forhold 

Vilkår A1  

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være 

orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige 

for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne 

overholdes til enhver tid. 

 

B Indretning og drift 

Vilkår B1  

Standardvilkår nr. 3 til listepunkt G201 

 

Vilkår B2 og B4 

For at sikre et effektivt tilsyn med nødanlægget stilles vilkår til anlæggets udførelse 

og etablering. 
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Vilkår B3 

Krav til etablering af anlægget gennemføres under hensyn til anlæggets belast af 

omgivelserne. 

 

Vilkår B5 

For at sikre et løbende tilsyn med nødanlægget er der stillet krav om visuel kontrol 

og driftsjournaler når nødanlægget driftes. 

 

C Luftforurening 

Vilkår C1  

Standardvilkår nr. 7 i G201 

Idet fyringsanlægget pr. 1. januar 2025 vil blive omfattet af bekendtgørelse nr. 

1535 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg er der i vilkåret tilføjet, at dette 

udgår den 1. januar 2025. 

Vilkår C2  

Standardvilkår nr. 19 i G201 går på, at der senest 6 måneder efter der er etableret 

et nyt kedelanlæg skal udføres præstationskontroller. Dette vilkår er medtaget, da 

det er usikkert, hvor længe der evt. skal fyres med gasolie. Der er derfor behov for, 

når der anvendes gasolie, at der bliver udført præstationskontroller, til kontrol af 

emissionsniveauerne ved fyring med gasolie. 

I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkon-

trol med luftemissionerne og driftsforholdene under denne kontrol. 

I egenkontrollen er der fastsat krav til kontrol- og målemetode, kontrolperiode, 

måletid, og antal enkeltmålinger, alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolle-

res entydigt og korrekt. 

Vilkår C3  

Standardvilkår nr. 20 i G201 

Vilkår C4  

Standardvilkår nr. 21 i listepunkt G201 

 

D Støj 

Vilkår D1  

For at sikre olieforsyningen til Pharmacosmos A/S er der sat vilkår om, at der må 

ske levering gasolie i tidsrummet kl. 7.00 -18.00 alle ugens dage. 

 

E Indberetning / rapportering 

Vilkår E1 

For at sikre en effektiv kontrol og dermed begrænse forureningen fra virksomhe-

den, er der endvidere i godkedelsen fastsat vilkår om, at der udarbejdes journal 
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m.v. for tilsyn og kontrol med virksomhedes forureningsbegrænsende foranstalt-

ninger. 

 

Vilkår E2 

I forlængelse af den årsindberetning, der er krav om i vilkår H3 i revurdering af 

miljøgodkendelse af den 03-05-2021, skal der årligt indsendes opgørelse med an-

tal årlige driftstimer på henholdsvis gasolie og naturgas. Endvidere skal det ind-

rapporteres i hvilken periode, der er anvendt gasolie. 

Der er ikke sat krav til oplysning af mængden af gasolie, idet dette allerede skal 

indsendes med årsrapporten jf. revurderingen. 

Fristen for indsendelse er sat til senest 31. marts, som også er fristen sat i revurde-

ringen. 

 

Følgende punkter er ikke vilkårssat i nærværende godkendelse idet 

der henvises til revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse 

meddelt 03-05-2021. 

 

F Lugt 

Der vurderes ikke at være behov for særskilte vilkår om lugt i nærværende miljø-

godkendelsen. 

 

G Spildevand 

Sammensætningen af spildevandet vil ikke ændres med anvendelse af nødanlæg-

get herunder gasolie. 

 

H Driftsforstyrrelser og uheld 

Nærværende miljøgodkendelse gives som tillæg til revurderingen af 03-05-2021, 

hvor der er sat vilkår til driftsforstyrrelser og uheld. 

 

I Risiko/forebyggelse af større uheld 

Pharmacosmos er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

 

J Ophør 

Nærværende miljøgodkendelse gives som tillæg til revurderingen af 03-05-2021, 

hvor der er sat vilkår til ophør af driften. 

 
K Bedst tilgængelige teknik 
Anvendelse af gasolie i kedel E5 er omfattet af listepunkt G201 på bilag 2 i 
godkendelsesbekendtgørelsen, for hvilket der er udarbejdet standardvilkår. Ved 
ansøgning om miljøgodkendelse skal virksomheden ikke redegøre for bedste til-
gængelige teknik, idet standardvilkårene er baseret på BAT. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Holbæk Kommune har den 03- 08- 2022 kommenteret følgende: 
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Trafikale forhold  

Er ikke en parameter der tillægges betydning ift. det aktuelle projekt. Den øgede 

trafik til virksomheden bliver ift. gaslevering 1 tankbil pr. måned og for olie ca. 2 

leverancer pr uge ved maksimal drift af nødforsyningsanlægget. Disse transporter 

er således uden betydning set i forhold til andre transporter til og fra virksomhe-

den.  

Støj  

Det er oplyst i ansøgningen at det nye anlæg skal etableres indendørs. Selve driften 

af anlægget vil således ikke medfører øgning af støjen fra virksomheden.  

Spildevandsforhold  

Virksomheden har en gældende tilslutningstilladelse. Overgangen fra gas til olie 

vurderes ikke haft have nogen indflydelse på spildevandsforholdene  

Kommuneplan og Lokalplan  

(Byggesag)  

Området er omfattet af lokalplan Rørvang Syd Plannr.: 2.77 og kommuneplan-

ramme Rørvangsvej Plannr.: 2.E13 som er udlagt til erhvervsområde.  

Etablering af nødforsyningsanlæg samt tilpasning af anlægget herunder ændring 

af brænder på kedel og anlæg, er en udvidelse, som ikke medfører behov for æn-

dringer i de planmæssige forhold.  

Kommunale vand- og handleplaner  

Der er ikke vedtagne kommunale indsats- og/eller handlingsplaner, som er afgø-

rende for MSTs vurdering om projektet vil hindre opfyldelse af vandplanens mål-

sætning på nuværende tidspunkt eller efter gennemførelse af alle tiltag i ind-

sats- /handleplanen. 

 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjem-

meside www.mst.dk den 03-08-2022  

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.  

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

Pharmacosmos A/S har den 17-08-2022 tilkendegivet, at de ikke har bemærknin-

ger til udkastet. 
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4. Forholdet til loven 

4.1 Lovgrundlag 

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En 

oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

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

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 03

．．

-

．

05

．．

-

．

2021

．．．．

 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne god-

kendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 

 

4.1.2 Listepunkt 

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 

1, punkt 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter. 

 

Virksomheden har som biaktivitet et fyringsanlæg, der er omfattet af bilag 2, punkt 

G201: Kraftproducerende anlæg 5-50 MW 

4.1.3 Basistilstandsrapport 

Den 29-01-2021 traf Miljøstyrelsen beslutning om at der ikke skal udarbejdet ba-

sistilstandsrapport for revurdering af miljøgodkendelsen for Pharmacosmos if. im-

plementering af CWW BREFen for virksomheden. I forbindelse med nærværende 

afgørelse, har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en 

basistilstandsrapport for hele virksomheden, inkl. det ansøgte projekt. 

Afgørelsen er vedlagt som bilag F, og kan påklages i forbindelse med klage over 

denne miljøgodkendelse.  

 

 

4.1.4 Revurdering 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklu-

sion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 

8-10 år. 

4.1.5 Miljøvurderingsloven 

Pharmacosmos er opført på bilag 2, pkt. 1 stk. a i miljøvurderingsloven. Miljøsty-

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

6, og der er den 28-07-2022 truffet særskilt afgørelse herom.  
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Det er Miljøstyrelsens vurdering at driften af det ansøgte anlæg vil kunne over-
holde de vilkår der stilles gennem tillægsgodkendelse til anlægget.  
 

Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som konsekvens af driften 

af nødforsyningsanlægget. 

4.1.6 Habitatbekendtgørelsen 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering vurderet, at projek-

tet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et 

Natura 2000 område væsentligt. Videre vurderes det, at projektet ikke kan beska-

dige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 

for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier. For vur-

dering se afsnit 3.2.1. 

Holbæk Kommune har kommenteret følgende: 

 

Habitat  

Ifølge bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, 

om virksomhedens udledninger kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. De 

habitatområder, der ligger nærmest virksomheden er:  

  239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven og Egernæs o H247 

Egernæs  

 H246 Ryegård Dyrehave  

 

 

Natura 2000-område nr. 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garve-

riskoven og Egernæs og ligger ca. 5.8km sydøst for virksomheden.  

Natura 2000-området består af to habitatområder. Det ene område er H247 Eger-

næs, som ligger i bunden af Isefjord. Området omfatter dele af Ordrup Skov og til-

grænsende græsningsarealer samt vegetationsklædte holme, en del af den lavvan-

dede bugt Tempelkrog og vådområdet Fuglsø.  

 

Det andet habitatområde er H246 Ryegård Dyrehave, som ligger i 

Hornsherred.  

Habitatområdet består af tre fysisk adskilte delområder: Ryegård Dyrehave, 

Bramsnæs og Garveriskov. Dyrehaven ligger i et kuperet morænelandskab, hvilket 

giver et afvekslende område med bakker, skov og en række lysåbne naturtyper.  
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Mange af naturtyperne er påvirkede og truede af deposition af luftbåret kvælstof 

(eutrofiering) samt af tilgroning, som blandt andet fremmes af for stor tilførsel af 

næringsstoffer. Tilgroning med kæmpe-bjørneklo udgør stedvis en trussel mod 

områdets lysåbne naturtyper. Flere af de våde naturtyper i området er truede af af-

vanding, som fører til sommerudtørring og begyndende tilgroning. 

  

Nærmeste Ramsarområde nr. 18. Sejrø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig, hvor 

udpegningsgrundlaget er Splitterne og Havterne, er beliggende ca. 22 km væk.  

 

Vurdering habitatområder  

Pharmacosmos fået udført depositionsberegninger af kvælstoffer og kviksølv for de 

øgede luftformige emissioner i naturområder i en radius af ca. 5 km fra virksomhe-

den i forskellige vinkler. I alt er der foretaget beregninger for 6 moser, 3 strandeng, 

6 overdrev, 3 søer og Indre Isefjord.  

I det virksomheden ikke har ingen udledning af overfladevand til habitatområ-

derne, skal der kun foretages en vurdering af hvorvidt den øgede deposition vil 

kunne påvirke habitatområderne væsentligt.  

For hver naturtype er der fastsat en tålegrænse for kvælstof1/9/. Af Tabel XX 

fremgår udpegningsgrundlag og tålegrænser for kvælstof for Natura 2000-område 

nr. 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven og Egernæs, som er det 

natura 2000 naturområde, som ligger tættest på virksomheden  

1 https://dce2.au.dk/pub/SR69.pdf (tålegrænser for dansk natur)  

Tålegrænser for naturtyper i H247 Egernæs ligger i spændet 10-25 kg N/ha. Na-

tura 2000 områderne ligger udenfor den 5km radius, og udenfor Holbæk Kom-

mune, hvorfor der nok ikke er beregninger for dette.  

 

§3-natur og bilag 4-arter i lokalplan og omkringliggende områder  

I Naturdata er der indberettet data om Spidssnudet frø og Stor vandsalamander på 

de punkter, der ses på kortet nedenfor. I Eriksholm Skov ved Munkholmbroen er 

der registreret flere flagermusarter.  
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Figur 1, oversigtskort fra naturdata med indberettet datapunkter for Spidssnudet 

frø og Stor vandsalamander  

 

Viden, der ikke er indtastet i Naturdata  

Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander  

Indenfor lokalplanområdet er der en række områder der er omfattet af naturbe-

skyttelseslovens §3, Nærmeste beskyttede naturtyper er 148 m mod øst, beskyttet 

mose. 185 m mod øst, beskyttet sø. 225 m nord, nordøst, beskyttet eng. Inden for 

lokalplanområdet er der observeret bestande af spidssnudede frøer, som er bilag 

IV arter.  

Ligeledes har vi viden om at bilag4-arterne Spidssnudet frø og Stor vandsalaman-

der lever på Holbæk Fælled (orange markering) og i Kalvemosen (blå markering). 

Disse vurderes at være til stede flere steder end registreret i nærområdet. Generelt 

er det mit indtryk at disse arter findes på egnede lokaliteter nær Kalvemose Å.  
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Figur 2 oversigtskort. Virksomheden rød markering, Lokalplanområdet grøn mar-

kering, Kalvemosen blå markering og Holbæk Fælled orange markering. 

  

Flagermus  

Der må forventes at være flagermus i området. Især Kalvemosen, hvor der er 

mange gamle træer med hulheder. Holbæk Kommune ligger ikke inde med under-

søgelser af dette.  

 

Baggrunddepositioner i Holbæk Kommune  

 

 
Figur 3, baggrunds depositioner af total kvælstof i Holbæk Kommune  
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Konklusion  

Holbæk Kommune har fremlagt vores kendskab til Natura 2000 områder og foru-

reningsfølsomme områder.  

Som nævnt i foregående afsnit har vi kendskab til Bilag IV arter herunder røde- og 

gullistede arter som kunne være særligt følsomme overfor øget deposition af kvæl-

stof og kviksølv. Nedenstående tabel er et uddrag fra depositionsberegningerne 

udarbejdet af virksomheden. De merdepositioner er beregnet til langt under den 

eksisterende baggrundsdeposition i Holbæk Kommune. Det må således antages at 

merdepositionen ikke påvirker de omkringliggende §3 arealer i større grad.  

 

Virksomheden har dog ikke redegjort for merdepositionerne moseområderne, 

hvorfor det ikke er en del af denne udtalelse. 

 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig. 
Fabrikken er etableret i 2001, og Vestsjællands Amt meddelte første gang miljø-
godkendelse den 14. januar 2002. Miljøstyrelsen revurderede og meddelte ny mil-
jøgodkendelse til Pharmacosmos den 4. januar 2013, og siden er der meddelt føl-
gende tillæg/ændringer til miljøgodkendelsen: 

 Påbud om ændring af vilkår om emissionsgrænser for energianlæg (januar 

2014) 

 Ny spildevandstank og restprodukttank (februar, 2015) 

 Tankanlæg til pH-justering af jernchlorid (maj, 2015) – ikke taget i brug 

 Ny 20 m3 tank til natriumhydroxid (januar 2018) 

 Revurdering af miljøgodkendelse jf. CWW BREF (03-05-2021) 

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. 

 

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 
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 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 Ne-

mID/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. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 15-09-2022.  

 

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med 

klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.  

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  

 

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 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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 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, jf. miljøbe-

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

retssag ved domstolene. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Holbæk Kommune, Teknik og Miljø (Virksomhed@holb.dk) 

Embedslægeinstitutionen sjl@sst.dk 

Danmarks naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, erik@troigaard.dk og fr@friluftraadet.dk 

Dansk ornitologisk forening, natur@dof.dk 

 

 

http://www.domstol.dk/
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Bilag D. Vurdering af projektets påvirkning af berørte 
vandområder.  

Virksomheder 

J.nr. 2022-21165 

Ref. LOBMA/DOGPE 

Den 05. august 2022 

 

 

Bilag D: Vurdering af projektets påvirkning af berørte vandområder 

Pharmacosmos A/S har indsendt ansøgning om brændselsomlægning fra naturgas 

til gasolie som nødforsyningsanlæg. Den ansøgte brændselsomlægning vil medføre 

emission af kviksølv og kvælstof til luft, og en del af disse stoffer vil falde ned og af-

lejres på omkringliggende overfladevandsområder (deposition).  

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt beregninger af depositionen til 

overfladevand som følge af den ansøgte omlægning.  

Jf. §6 i bek. 1433/2019 om Udledning af visse forurenende stoffer samt §8 i bek. 

449/2019 Indsatsbekendtgørelsen må der kun gives tilladelse til projekter, der på-

virker et vandområde, hvis påvirkningen ikke forringer vandområdets tilstand 

og/eller hindrer målopfyldelse.  

Bekendtgørelse 1433 om Udledning af visse forurenende stoffer gælder for § 33 til-

ladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til udledninger, der direkte eller indirekte 

medfører en tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til overfladevand. Denne 

bekendtgørelse gælder for udledninger til alle typer overfladevandsområder, også 

de overfladevandsområder, der ikke er målsatte i vandområdeplanerne.  

Indsatsbekendtgørelsen omfatter udledning af både miljøfarlige forurenende stof-

fer og NPO-stoffer, men kun for udledninger til målsatte vandområder.  

Vurdering af deposition er foretaget med udgangspunkt i det vejledningsmateriale 

for regulering af udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet, der 

er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af Spørgsmål og svar om 

udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet (FAQ). Der tages udgangs-

punkt i FAQ 60, hvorfor der ses bort fra deposition til vandløb.  

 

Relevante berørte vandområder 

Pharmacosmos A/S har fået beregnet depositionen af kvælstof og kviksølv til føl-

gende overfladevandsområder jf. Tabel 1. Der er også målt for en række øvrige 

metaller i brændslet, men disse er screenet fra, da der ikke kunne måles koncen-

trationer over detektionsgrænsen. 

 

 

Tabel 1. Oversigt over overfladevandsområder, der er beregnet deposi-

tion til fra det ansøgte projekt samt størrelse af disse (se Figur 1 for de-

taljer).  

Benævnelse på 

kort  

Navn på over-

fladevandsom-

råde 

Areal  

[Ha] 

Afstand til 

kilde  

[km] 
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Sø1 Sø ved Arnolds 

knold i Holbæk 

fælled 

11 2,75 

Sø2 Sø ved oplevelses-

center Nyvang 

10 2,6 

Sø3 Ukendt 11 2,2 

H01 Vandområde nr. 

165 Isefjord, in-

dre 

8587 3 

 

Ifølge FAQ 60 skal der beregnes deposition inden for en radius af 15 km, og hvis 

påvirkningen ved 15 km ikke er uvæsentlig, skal der beregnes påvirkning længere 

væk også. Inden for en radius af 15 km fra Pharmacosmos A/S er der 5 målsatte 

søer, hvor den nærmeste er Maglesø v. Brorfelde, der er beliggende cirka 6,5 km 

syd for virksomheden. Ansøger har valgt at beregne depositionen til de nærmeste 

søer over 1 ha, og hvis det kan vurderes, at påvirkningen på disse 3 søer er uvæ-

sentlig, og at depositionen falder med afstanden herfra, vil samme konklusion også 

kunne vurderes for de målsatte søer. De målsatte søer indenfor en radius af 15 km 

fra kilden kan ses på Figur 2. 

Af de overfladevandsområder, der er beregnet deposition til i Tabel 1, er det kun 

Isefjord, indre, der er et målsat vandområde iht. vandområdeplanerne. Deposition 

af miljøfarlige forurenende stoffer fra det ansøgte projekt til vandområderne opli-

stet i Tabel 1 vil være omfattet af både bek. 1433 og bek. 449, som beskrevet oven-

for. Se Figur 1 for nummerering og placering af overfladevandsområderne, der er 

beregnet deposition af kvælstof og kviksølv til, fra det ansøgte projekt.  
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Figur 1. Der er beregnet deposition af kvælstof og kviksølv til 3 søer og 

Isefjord, indre. Placering af søer og Isefjorden er angivet på kortet med 

benævnelse Sø1 til 3 og H01 = Isefjord.  

 

 

 

 
Figur 2. Målsatte søer og fjorde indenfor 15 km fra Pharmacosmos A/S. 

Den store røde ring angiver placeringen af Pharmacosmos A/S. 

 

Baggrund for vurdering af deposition af kviksølv 

Til vurdering af, om depositionen af kviksølv vil medføre forværring af tilstanden i 

de berørte overfladevandsområder og/eller hindre målopfyldelse, skal følgende 

inddrages i vurderingen:  

 At udledningen ikke medfører overskridelse i søer, overgangsvande, kystvande 

eller havområder af de miljøkvalitetskrav, der fremgår af bilag 2 til bekendtgø-

relse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kyst-

vande og grundvand, jf. § 7, stk. 1 i Bek 1625/2017 

 at udledningen ikke hindrer opfyldelse af de miljømål for overfladevandsområ-

der og havområder, som fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overflade-

vandsområder og lov om havstrategi 

 at koncentrationen for stoffer, der har tendens til at blive akkumuleret i sedi-

menter eller biota ikke stiger i væsentlig grad i sedimenter og relevant biota 

 at der ikke sker smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr som følge af 

udledningen. 
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I det nedenstående vurderes det, om depositionen af kviksølv til de berørte vand-

områder kan overholde ovenstående punkter.  

Til denne vurdering skal anvendes følgende betragtninger: 

 Selvom Vandområdeplan 3 endnu ikke er endelig vedtaget, er de berørte vand-

områders tilstandsvurderinger/klassificeringer ifm. Vandområdeplan 3 an-

vendt, da godkendelsesmyndigheden er forpligtet til at anvende nyeste måle-

data. Tilstandsvurderingerne fremgår af Tabel 2.  

 De berørte vandområders størrelser og vanddybder jf. Tabel 3. 

 Miljøkvalitetskrav eller PNEC-værdier1 for kviksølv, jf. bek. 1625/2017 jf. Ta-

bel 4. 

 Projektets beregnede depositioner jf. Tabel 5. 

I forvejen forekommende koncentrationer af kviksølv i vand, sediment og 

biota samt tørstofprocenter og densitet af sediment jf.  

 

 Tabel 6. 

 

 

Beskrivelse af de berørte vandområder 

I nedenstående Tabel 2 er de relevante overfladevandsområders tilstand oplistet, 

og det er angivet for hvilke vandområder, der er målt overskridelser af et eller flere 

miljøkvalitetskrav for kviksølv ved tilstandsvurderingen i forbindelse med Vand-

områdeplan 3. I Tabel 3 er de relevante vandområders fysiske parametre beskre-

vet.  

 

Tabel 2. Opgørelse af vandområders tilstand/klassificering iht. Vand-

områdeplan 3, der er i offentlig høring indtil 22. juni 2022.  

Vandom-

råde 

Samlet 

økologisk 

tilstand  

Kemisk til-

stand 

Hvor kvik-

sølv er 

målt og er 

en del af 

tilstands-

vurderin-

gen  

Nødvendig 

indsats 

mod kvæl-

stof jf. Vp3 

[tons/år] 

Nødvendig 

indsats 

mod kvæl-

stof jf. Vp2 

[tons/år] 

Sø1 Ikke målsat Ikke målsat - - - 

Sø2 Ikke målsat Ikke målsat - - - 

Sø3 Ikke målsat Ikke målsat - - - 

Vandom-

råde nr. 

Ringe økolo-

gisk tilstand 

Ikke god ke-

misk til-

stand 

Ja der er 

målt 61,8 

µg/kg våd-

vægt i biota 

326,9 32,6 (samlet 

for Isefjord 

indre og 

ydre) 

                                                             
1 PNEC = predicted no effect concentration. Den koncentration i vand, sediment eller biota, hvor man 

skønner, at der ikke vil være fare for forgiftninger igennem fødekæden eller risiko for menneskers 

sundhed. 
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165 Ise-

fjord, in-

dre 

 

Tabel 3. Overfladevandsområdernes størrelse og estimeret vanddybde, 

hvor depositionen er højest. 

Vandområde Vandområdets 

størrelse [Ha]  

Vandområdets 

dybde hvor den 

højeste deposi-

tion er beregnet 

[m]1 

Sø1 11 2 

Sø2 10 2 

Sø3 11 2 

Isefjord, indre 8587 3 

1) Da den højeste beregnede deposition er når røgfanen første gang kommer ind 

over vandområdet, vil det for alle vandområderne være dybden tæt ved kystlinjen, 

der skal anvendes. Vanddybden sættes til 3 m for Isefjord, indre. Det har ikke væ-

ret muligt at finde data på vanddybde i søerne, hvorfor vanddybden sættes konser-

vativt til 2 m. 

 

Relevante miljøfarlige forurenende stoffer 

Ansøger har redegjort for, at der vil være emission af kviksølv fra det ansøgte pro-

jekt jf. bilag B. I nedenstående Tabel 4 er miljøkvalitetskravene for kviksølv listet, 

og det fremgår, at der for kviksølv ikke findes et generelt miljøkvalitetskrav eller et 

miljøkvalitetskrav for sediment. TS = tørstof, vv = vådvægt. 

Tabel 4. De stedlige miljøkvalitetskrav for kviksølv i marine vandområ-

der samt PNEC værdi for kviksølv i sediment jf. www.echa.com.  

Pa-

ra-

me-

ter 

Stedligt ge-

nerelt mil-

jøkvalitets-

krav 

[µg/L] 

Stedlig 

maksi-

mumkon-

centration 

[µg/L] 

Stedligt se-

dimentkva-

litetskrav 

[mg/kg TS] 

Kvali-

tetskrav 

for 

biota 

[µg/kg 

vv] 

PNEC 

for sedi-

ment* 

[mg/kg 

TS] 

Kvik-

sølv 

- 0,07 - 20 9,3 

* PNEC for sediment angivet i ECHA https://echa.europa.eu/da/registration-dos-

sier/-/registered-dossier/5169/6/1. 

 

Påvirkning af vandområderne fra det ansøgte projekt  

Ansøger har indsendt beregninger for deposition af kvælstof og kviksølv til de 4 

overfladevandsområder. Beregningerne er gengivet i Tabel 5.  

Tabel 5. Beregnet deposition af kvælstof og kviksølv til overfladevands-

områder omkring Pharmacosmos A/S. De beregnede depositionsbi-

drag angiver beregnede totaldepositionsbidrag (tør+ våddeposition) til 

overfladevandsområdet.  
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Vandområde Merdepo-

sition Tot-

N* 

Merdepo-

sition Tot-

N* 

Kviksølv 

 

Kviksølv 

[kg/ha/år] [kg/år] [µg/m2/år]*** [g/år] 

Sø1 5,85*10-6 7,2*10-5 4,16*10-2 0,005 

Sø2 7,1*10-6 7,8*10-5 4,74*10-2 0,005 

Sø3 8,4*10-6 1*10-4 5,67*10-2 0,006 

Isefjord, indre 4,3*10-6 0,03 3,15*10-2 2,7**   

*) Tot-N er lig med summen af NO-N, NO2-N og NH2-N. Merdepositionen er for-

skellen mellem depositionen ved afbrænding af naturgas og gasolie**) Det årlige 

bidrag til Isefjord, indre er fundet ved at multiplicere den højeste beregnede depo-

sition til fjorden med fjordens samlede areal. Værdien er derfor meget konservativ, 

da depositionen i denne afstand falder med afstanden fra kilden. ***) ansøger har i 

det opsamlende notats tabel 5.2 angivet en enhed på µg/ha/år, men ifølge OML-

bilagene er enheden µg/m2/år, hvilket anvendes i denne afgørelse.  

 

I Isefjord, indre er der målt for kviksølv i biota, og koncentrationen er målt til over 

biotakravet på 20 µg/kg VV, hvorfor der i udkast til vandområdeplan 3 vurderes 

ikke at være god kemisk tilstand i Isefjord, indre på baggrund af bl.a. kviksølv. Der 

kan derfor kun tillades en ubetydelig merpåvirkning af kviksølv til Isefjord, indre. 

Der er ikke målt for koncentrationen af kviksølv i biota for de resterende berørte 

overfladevandsområder.  

I ansøgningsmaterialet er det præciseret, at OML-modellen ikke regner med fra-

førsel af stof og dermed ikke fratrækker den mængde stof, der er afsat ved deposi-

tion i de foregående receptorpunkter. Dette giver dermed en overestimering af de 

beregnede depositionsbidrag, der vil være overestimeret på kort afstand af kilden 

og relativt mere overestimeret jo længere væk fra kilden, der beregnes. Miljøstyrel-

sen er enig i disse betragtninger og inddrager dette i de efterfølgende vurderinger.  

Til vurdering af hvad der anses som en ubetydelig merpåvirkning anvendes det 

vejledningsmateriale for regulering af udledning af miljøfarlige forurenende stoffer 

til vandmiljøet, der er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af 

Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet 

(FAQ). De forskellige scenarier er listet nedenfor.  

 

 For vandområder, hvor sedimentkvalitetskrav/sedimentkvalitetskrite-

rium er overholdt, eller hvor der ikke findes et sådan krav for det kon-

krete stof, skal det sikres, at der ikke sker væsentlig koncentrationsstig-

ning i sedimentet af de stoffer fra projektet, som har tendens til at ophobe 

sig i sedimentet. En koncentrationsstigning i sedimentet på op til 5 % af 

et sedimentkvalitetskrav/sedimentkvalitetskriterium eller PNEC værdi 

for stoffet vurderes at være en ubetydelige koncentrationsstigning jf. FAQ 

51.  

 

 For et stof, for hvilket der er fastsat en maksimumkoncentration eller et 

miljøkvalitetskrav for biota, uden at der er fastsat et generelt kvalitetskrav 

for vand, f.eks. kviksølv og hexachlorbenzen, bør bl.a. følgende inddrages 

ved fastsættelse af udlederkrav (Jf. FAQ 46): 
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 Den udledte stofmængde og koncentration bør være ubetydelig i for-

hold til andre tilførsler fra punktkilder, diffus belastning og atmosfæ-

risk deposition til vandområdet 

 Forventes der en faldende tendens i tilførslen af stoffet til vandområ-

det grundet indsatser/reguleringer? 

 Hvad sker der med stoffet i vandområdet, herunder med hensyn til 

transport (evt. til andre vandområder) og form (opløsning, binding, 

kemisk reaktion, sedimentation, ophobning, akkumulering, immobi-

lisering, nedbrydning/omsætning mv.)? 

 Opvejes påvirkningen som følge af andre indsatser og reguleringer, 

således at påvirkningen ikke forringer tilstanden eller forhindrer, at 

miljømålet for vandområdet nås inden for den fastsatte frist? 

 Medfører projektet, at den totale udledning af stoffer fra virksomhe-

den til vandområdet reduceres f.eks. pga. bedre luftrensning? 

 Vil påvirkningen principielt kunne registreres ved målinger (ift. na-

turlige variationer og detektionsgrænser)? 

 

Til vurdering af projektets påvirkning af vandområderne, skal der anvendes data 

på i forvejen forekommende koncentrationer i vandområdet for de tre matricer 

vand, sediment og biota. De vurderede i forvejen forekommende koncentrationer 

er givet i  

 

Tabel 6.  

For vurdering af påvirkning af sediment er det ligeledes nødvendigt at kende tør-

stofprocent for sedimentet i overfladevandsområderne. Disse data er hentet fra 

den nationale NOVANA-overvågning enten via www.miljødata.dk eller ODA 

(Overfladevandsdatabasen). Tørstofprocenter for de relevante overfladevandsom-

råder er givet i  

 

Tabel 6. Tørstofprocenten for de tre søer er estimeret på baggrund af DCE's rap-

port om Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer 20172. Der anvendes en 

densitet for sedimentet på 1300 kg/m3.  

Jf. EU's datablad for kviksølv er der ikke kendskab til, at kviksølv skulle give anled-

ning til smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr ved det fastsatte miljøkvali-

tetskrav. Det antages derfor, at hvis projektet ikke medfører overskridelse af mak-

simumkoncentrationen i bek. 1625 for kviksølv, vil projektet heller ikke medføre 

en smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr.  

                                                             
2 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Sediment_Interkal_2017.pdf  
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Tabel 6. I forvejen forekommende koncentrationer (IFF) i vandfasen, sediment og biota af kviksølv for de 4 overfladevandsområder. Hvor miljøkvali-

tetskrav er overskredet, er feltet markeret med rødt. Anden sidste kolonne oplyser den anvendte tørstofprocent for sediment for vandområdet.  

Vandom-

råde 
Kviksølv 

Tørstofprocent 

for sediment 

Målestation hvor data 

for tørstofprocent er 

fundet 

IFF vand [µg/l] 
IFF sediment [mg/kg 

TS] 

IFF biota [µg/kg 

vådvægt] 

[%]  

Sø1 ingen data ingen data ingen data 30 https://dce.au.dk/filead-

min/dce.au.dk/Udgivel-

ser/Notater_2019/Sedi-

ment_Interkal_2017.pdf 

Sø2 ingen data ingen data ingen data 30 

Sø3 
ingen data ingen data ingen data 

30 

Isefjord, in-

dre 

ingen data. I Isefjord, ydre er der i 2021 målt for 

kviksølv i vandfasen, hvor der ikke kunne detekteres 

kviksølv ved en detektionsgrænse på 1 ng/L.  0,26 62 

 

 

17,58 

Station 93240036 
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Kviksølv 

Projektets deposition af kviksølv til de berørte vandområder vurderes i forhold til 

koncentrationsstigning i vandfasen og sediment i forhold til fastsatte miljøkvali-

tetskrav for kviksølv jf. Tabel 7. I biota er der målt overskridelser af biotakravet i 

Isefjorden, indre, og det har ikke været muligt at finde måledata for kviksølv i biota 

for de resterene overfladevandsområder. 

Tabel 7. Beregnet koncentrationsstigning af kviksølv i vandfasen og se-

diment i de berørte overfladevandsområder grundet brændselsskifte 

hos Pharmacosmos A/S. * Da der ingen målinger er for koncentratio-

nen af kviksølv i vandfasen og sediment i søerne, er det ikke muligt at 

beregne den resulterende koncentration.  

Vand-

om-

råde 

Koncentra-

tionsfor-

øgelse i 

vandfasen 

[ng/l] 

Koncentrati-

onsforøgelse i 

vandfasen ift. 

maksimum-

koncentratio-

nen for kvik-

sølv [%] 

Kviksølv-

tilførsel 

[g/år] 

Koncen-

trations-

stigning i 

sedimen-

tet  

 [mg/kg 

TS] 

Resulterende 

koncentration i 

sediment 

 [mg/kg TS] 

Koncentrations-

stigning i sedi-

ment ift. PNEC 

for sediment 

[%] 

Sø1 0,0000208 0,03 0,004576 0,000004 Ukendt 0,00004 

Sø2 0,0000237 0,03 0,00474 0,000004 Ukendt 0,00004 

Sø3 0,0000284 0,04 0,006237 0,000005 Ukendt 0,00005 

Ise-

fjord, 

indre 0,0000105 0,02 1,95111 0,000005 0,260005 0,00005 

  

For alle vandområder kan det konkluderes, at mertilførslen af kviksølv til vandfa-

sen udgør under 0,1% af maksimumkoncentrationen for kviksølv på 0,07 µg/l. Så 

selvom der ikke er konkrete målinger for kviksølv i vandfasen for de 4 overflade-

vandsområder, vurderer Miljøstyrelsen, at projektets tilførsel af kviksølv til vand-

fasen ikke vil medføre en overskridelse af maksimumkoncentrationen for kviksølv. 

Såfremt der i forvejen er overskridelse af maksimumkoncentrationen for kviksølv i 

de 4 overfladevandsområder, vurderes merpåvirkningen at være uvæsentlig for 

overfladevandsområdernes tilstand og mulighed for at opnå målopfyldelse, da 

merpåvirkningen udgør mellem 0,02-0,04 % af maksimumkoncentrationen.  

De beregnede koncentrationsstigninger i sedimentet er alle under 5 % af PNEC-

værdien på 9,3 mg kviksølv/kg TS, hvormed det kan konkluderes, at det ansøgte 

projekt ikke vil give anledning til en væsentlig koncentrationsstigning i sedimen-

tet.  

Da der ikke findes et generelt vandkvalitetskrav for kviksølv, kan projektets på-

virkning af biota ikke vurderes på baggrund af, at påvirkningen ikke medfører 

overskridelse af det generelle miljøkvalitetskrav i vandområderne. Jf FAQ 46 til 

bek. 1433/2019 kan påvirkning af biota i disse tilfælde vurderes på baggrund af en 

række forhold, bl.a. om den udledte stofmængde og koncentration er ubetydelig i 

forhold til andre tilførsler fra punktkilder, diffus belastning og atmosfærisk deposi-

tion til vandområdet.  

Der er ikke i FAQ'erne defineret, hvornår et projekts bidrag til et vandområdes to-

tale bidrag af kviksølv, kan anses som værende væsentlig. Der skeles derfor til defi-

nition af væsentlig mertilførsel i FAQ 43, hvor der opereres med, at en koncentrati-

onsstigning i vandområdet på over 1 % af miljøkvalitetskravet vurderes at være væ-

sentlig. Det vurderes, at lignende forhold kan anvendes på forholdet mellem mer-

tilledning og eksisterende tilledning til et vandområde. Det vil sige, hvis det an-

søgte årlige bidrag af kviksølv er under 1 % af det samlede bidrag til vandområdet, 

så kan mertilførslen siges at være uvæsentlig for vandområdet, og tilførslen kan til-

lades. 
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Den årlige tilførsel af kviksølv til de 4 overfladevandsområder grundet brændsels-

omlægning hos Pharmacosmos A/S er under 1 g/år til de 3 søer (4,6-6,2 mg/år) og 

til Isefjord, indre er den meget konservativt beregnet til ~2 g/år.  

Miljøstyrelsen vurderer, at den årlige kviksølvtilførsel til de 3 søer på mellem 4-6 

mg/år er så begrænset, at den kan anses som værende uvæsentlig for koncentratio-

nen af kviksølv i biota i de 3 søer. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at vurdere 

projektets kviksølvpåvirkning i forhold til andre kviksølvkilder til de 3 overflade-

vandsområder.  

Isefjorden, indre er vurderet til at få en mertilførsel af kviksølv på over 1 g om året, 

hvorfor der laves en yderligere vurdering på dette merbidrags potentielle påvirk-

ning af vandområdet.  

I DHI's rapport3 om kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer 

fra diffuse kilder til vandmiljøet, er det oplyst, at der i Danmark er en baggrunds-

deposition af kviksølv på 5,7 µg/m2/år. Der er også andre diffuse kilder til overfla-

devandsområderne fra f.eks. grundvandspåvirkning og overfladevandsafstrøm-

ning. Derudover kan der være udledning fra forsyningernes renseanlæg til Ise-

fjord, indre, som også tilfører kviksølv. Nedenfor er Pharmacosmos A/S’ bidrag til 

Isefjord, indre holdt op imod bidraget fra baggrundsdepositionen af kviksølv. Det 

ansøgte projekt vil medføre en merbelastning af kviksølv til Isefjord, indre, der 

svarer til 0,6 % af den eksisterende belastning fra baggrundsdepositionen af kvik-

sølv til Isefjord, indre jf. Tabel 8.  

Tabel 8. Det ansøgte projekts årlige kviksølvsbelastning til Isefjord, in-

dre holdt op imod den eksisterende belastning fra baggrundsdepositio-

nen af kviksølv til Isefjord, indre. 

  Isefjord, indre 

Areal [km2] 61,94 

Baggrundsdeposition [g/år]* 353 

Bidrag Pharmacosmos A/S [g/år] 1,95 

Merbidrag fra det ansøgte projekt i % 0,6 

*Oplysninger hentet fra DHI's rapport fra sep. 2020 om kvantificering af tilførsel 

af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den beregnede mertilførsel af kvik-

sølv fra det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de 4 over-

fladevandsområder.  

Kvælstof 

Af de 4 overfladevandsområder, er det kun Isefjord, indre, der er et målsat vand-

område. Isefjord, indre har både i den nugældende Vandområdeplan 2 og i Vand-

områdeplan 3, der er i høring, en indsats mod kvælstof, da den økologiske målsæt-

ning for fjorden ikke er opfyldt jf. Tabel 2. En merudledning af kvælstof til Ise-

fjord, indre kan derfor kun tillades, hvis projektet ikke medfører en forringelse af 

overfladevandsområdets tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljø-

mål jf. §8 stk. 3 i Indsatsbekendtgørelsen.  

Det beregnede merbidrag af kvælstof til Isefjord, indre ved deposition direkte på 

vandoverfladen grundet brændselsomlægning hos Pharmacosmos A/S er beregnet 

til 0,03 kg/år jf. Tabel 5. Hertil skal tillægges den mertilførslen af kvælstof fra det 

ansøgte projekt og til Isefjord, indre, som kommer via overfladevandsafstrømning 

fra land til vandområde.  

Luftemissioner fra en miljøgodkendt virksomhed er ifølge § 1, stk. 2, i bekendtgø-

relse om krav til udledning 

af visse forurenende stoffer omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde, hvis 

der sker tilførsel af 

                                                             
3 https://mst.dk/media/210807/rapport-mfs-fra-diffuse-kilder.pdf 

https://mst.dk/media/210807/rapport-mfs-fra-diffuse-kilder.pdf
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forurenende stoffer til et vandområde. Ifølge EU-Domstolen omfatter begrebet 

”udledning” bl.a. udslip af 

forurenet damp, der fortættes og slår ned på overfladevand, når udslippet kan til-

skrives en konkret aktivitet, 

jf. EU-Domstolens dom af 29. september 1999, sag C-231/97 og sag C-232/97. Be-

grebet ”udledning” omfatter ifølge EU-Domstolen derudover også udslip af forure-

net damp, der først fortættes på jorden og på tage og derefter kommer frem til 

overfladevand via en regnvandsledning. Det er herved uden betydning, om regn-

vandsledningen tilhører den pågældende virksomhed eller tredjemand.  

Ifølge FAQ 60 til bek. 1433/2017 Udledning af visse forurenende stoffer, så kan der 

for stoffer med høj bindingskapacitet til jord ses bort fra det forureningsbidrag, 

der er fra deposition på landjord som via overfladevandsafstrømning ledes til over-

fladevandsarealerne. På baggrund heraf vurderer Miljøstyrelsen, at der kan ses 

bort fra kviksølv i forhold til overfladevandsafstrømning. Kvælstof derimod har 

ikke en høj bindingskapacitet til jord, hvorfor der laves en konservativ sammenlig-

ning mellem projektets bidrag af kvælstof til Isefjord, indre ift. andre kendte kil-

der.  

Antagelser til vurdering af kvælstofpåvirkning fra projekt til Isefjord, indre:  

Det er umiddelbart ikke nemt at lave et estimat på mængden af overfladeafstrøm-

met kvælstof til Isefjord, indregrundet det ansøgte projekt, og det er derfor nød-

vendigt at lave en række antagelser. I en radius på 15 km fra Pharmacosmos A/S er 

der vandløb, der afleder til hhv. Isefjord, indre, Isefjord, ydre, Roskilde Fjord, in-

dre og Tissø jf. Figur 3. Den primære afstrømning vurderes at være til Isefjord, in-

dre. Miljøstyrelsen vurderer, at overfladeafstrømningen af kvælstof er minimal til 

Roskilde Fjord, indre grundet vandløbsforløbene og placeringen heraf ift. afkastet. 

I Figur 3 er der lavet et groft overslag, på hvilken målsat sø/fjord arealerne vil af-

strømme til.  
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Figur 3. Den røde cirkel repræsenterer areal, der er i en radius på 15 

km fra Pharmacosmos A/S. Der er vist målsatte vandløb på kortet. Der 

er lavet et overslag på hvilke arealer, der afstrømmer til hvilke mål-

satte fjorde/søer. 

 

Tabel 9. Beregnet merdeposition af kvælstof til arealer i en afstand af 

5,9 km fra Pharmacosmos A/S, samt beregnet årligt bidrag til det sam-

lede areal mellem de 2 afstande i kolonne 1.  

Afstand fra 

afkast [m] 

Maks. mer-

deposition 

[kg 

N/ha/år] 

Beregnet årligt kvælstofbidrag til det samlede 

areal (cirkel med radius 5,9 km) ud for Pharma-

cosmos A/S [kg/år] 

1350 0,00323 1,8 

1400 0,00325 0,1 

1950 0,0021 1,2 

2200 0,00181 0,6 

2600 0,00147 0,9 

2750 0,00137 0,3 

3000 0,00124 0,6 

3700 0,00098 1,4 

5200 0,00066 2,8 

5400 0,000638 0,4 

5600 0,000611 0,4 

5900 0,000579 0,6 

Sum  11,3 

 

Det vurderes ud fra Figur 3, at depositionen på land i en halvcirkel på 6 km nord 

fra afkastet og i en halvcirkel med en radius på 9 km syd fra afkastet vil aflede til 

Isefjord, indre. Ansøger har lavet OML-beregninger ud til 5,9 km fra afkastet, 

hvorfor der med de tilgængelige data ikke kan beregnes for depositionen fra de sid-

ste 3 km i halvcirklen mod syd fra afkastet. Miljøstyrelsen vurderer, at hvis al de-

positionen i halvcirklen med en radius på 6 km nord for afkastet medregnes som 

overfladeafstrømning til Isefjord, selvom en andel af arealet udgør Isefjord, indre, 

så vil det groft modsvare den deposition, der ville overfladevandsafstrømme fra 

arealet mellem 6-9 km i fra afkastet mod syd.  

Hvis det antages, at al kvælstof, der falder via deposition fra det ansøgte projekt på 

arealet inden for den ovenfornævnte afgrænsning fra afkastet hos Pharmacosmos 

A/S vil afstrømme direkte til vandløb uden omsætning, optag i planter mm., så vil 

der fra det ansøgte projekt komme en mertilledning på 11,3 kg kvælstof til Isefjord, 

indre (se Tabel 9).  

Sammenholdt med baggrundsdepositionen af kvælstof4 til Isefjord, indre, udgør 

det beregnede bidrag fra projektet kun 0,01 % af hvad baggrundsdepositionen af 

kvælstof til det samme areal vil medføre af kvælstoftilførsel til Isefjord, indre jf. 

Tabel 10. 

 

Tabel 10. Gennemsnitlig baggrundsdeposition af kvælstof mellem 

Pharmacosmos A/S og Isefjord, indre, holdt op imod bidraget fra pro-

jektet. Estimeret påvirket areal og konservativ beregnet årligt bidrag af 

kvælstof fra projektet grundet overfladevandsafstrømning til Isefjord, 

indre.  

                                                             
4 Baggrundsdepositionen vurderes til i gennemsnit 9 kg N/ha/år baseret på kortmateriale på arealinfo. 
Kortmaterialet viser Kilogram N pr. hektar pr. år, i gennemsnit over 3 år (2018-2020). DCE-Aarhus 
Universitet.  
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Estimeret bi-

drag af kvæl-

stof fra bag-

grundsdeposi-

tion af kvælstof 

til areal i en 

halvcirkel med 

radius på 6 km 

nord fra afkast 

og en halvcir-

kel på 9 km syd 

fra afkastet 

hos Pharma-

cosmos A/S 

[kg/år] 

Estimeret bi-

drag af kvæl-

stof fra pro-

jektet til 

areal i en 

halvcirkel 

med radius 

på 6 km nord 

fra afkast og 

en halvcirkel 

på 9 km syd 

fra afkastet 

hos Pharma-

cosmos A/S  

[kg/år] 

Forhold 

mellem 

bidrag fra 

bag-

grundsde-

positio-

nen og det 

ansøgte 

projekt 

[%] 

Forhold 

mellem 

merbi-

drag fra 

det an-

søgte pro-

jekt og 

den totale 

kvæl-

stofsbe-

lastning 

til Ise-

fjord, in-

dre, jf. 

VP3. [%] 

Forhold 

mellem 

merbi-

drag fra 

det an-

søgte pro-

jekt og 

den oply-

ste ind-

sats mod 

kvælstofs-

belastning 

til Ise-

fjord, in-

dre, jf. 

VP3. [%] 

~ 98423 11,3 0,01 1,3-07 0,003 

 

Af de 11,3 kg kvælstof skal der modregnes den del, som optages af planter, omdan-

nes til frit kvælstof ved mikrobielle processer, afledes til renseanlæg eller på anden 

måde tilbageholdes. Hvis omsætning, tilbageholdelse og optag på arealerne mel-

lem afkastet hos Pharmacosmos og Isefjord, indre er sammenlignelig med den 

kvælstoffjernelse, som opstår i et vådt regnvandsbassin, så kan der antages en 

"rensning" på ~40 %5. Dermed kan det konservativt estimeres, at mertilførslen af 

kvælstof via overfladevandsafstrømmet kvælstof fra deposition fra det ansøgte pro-

jekt vil medføre en mertilførsel af kvælstof på 6,8 kg til Isefjord, indre, hvilket fort-

sat vurderes at være overestimere grundet de konservative betragtninger bag vur-

deringerne.   

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af de ovenstående vurderinger, at mertilførs-

len af kvælstof fra det ansøgte projekt til Isefjord, indre ikke vil kunne forringe til-

standen i vandområdet eller hindre målopfyldelse af vandområdet, da mertilførs-

len vurderes at være ubetydelig ift. den eksisterende belastning til vandområderne 

og den påkrævede indsats. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at lave 

yderligere vurderinger af påvirkningen fra damp, der først fortættes på jorden og 

på tage og derefter ledes til overfladevand via en regnvandsledning.  

Miljøstyrelsen vurderer, at afledningen af overfladevandsafstrømmende kvælstof 

grundet projektet til hhv. Tissø og Isefjord, ydre vil være væsentlig mindre end 

mængden til Isefjord, indre, da påvirket areal, der afleder til disse vandområder er 

mindre, og da arealerne er i en længere afstand fra kilden, hvormed depositionen 

er mindre.  

En mertilførsel til de 4 overfladevandsområder på under 1 g/år til søerne og op til 

6,83 kg/år til Isefjord, Indre vurderes ikke at kunne medføre en forringelse af til-

standen i den målsatte Isefjord, Indre og ej heller hindre målopfyldelse for Ise-

fjord, indre, da det er så ubetydelig en merbelastning ift. den eksisterende belast-

ning til Isefjord, indre og den påkrævede indsats jf.Tabel 10. 

 

Samlet vurdering 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af 

overfladevandsområder, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målop-

fyldelse i de berørte overfladevandsområder. Der er lavet konkrete vurderinger af 

deposition af kviksølv og kvælstof på 3 søer inden for en radius af 2,75 km fra 

Pharmacosmos A/S samt til vandområde nr. 165 Isefjord, indre. Miljøstyrelsen 

                                                             
5 http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf 
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vurderer, at da depositionen er faldende med afstanden fra afkastet, er påvirknin-

gen til overfladevandsområder i større afstand fra afkastet end 2,75 km mindre 

end for de 3 vurderede søer og Isefjord, indre. Da påvirkningen til de 4 vurderede 

overfladevandsområder er begrænset og uden betydning, kan det også vurderes, at 

påvirkningen til søer og fjorde i længere afstande fra afkastet vil være uden betyd-

ning for overfladevandsområdernes tilstand. Projektet vil ikke medføre smagsfor-

ringende tilstande i overfladevandsområdernes fisk og skaldyr.  

Der er desuden lavet et estimat af den kvælstofpåvirkning, som vil stamme fra øget 

deposition af kvælstof på land på arealerne omkring Pharmacosmos A/S og den 

deraf følgende øgede kvælstofkoncentration i afstrømmet overfladevand til Ise-

fjord, indre.  

Projektet vurderes samlet at give en mertilførsel af kvælstof via overfladevandaf-

strømning på 6,8 kg N/år og via direkte deposition til Isefjord, indre på 0,03 kg 

N/år, dvs. en samlet mertilførsel på 6,83 kg N/år til Isefjord, indre grundet det an-

søgte projekt. Miljøstyrelsen vurderer, at den estimerede mertilførsel af kvælstof til 

Isefjord, indre ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i vandområdet og ej 

heller vil hindre vandområdet i at opnå målopfyldelse, da mertilførslen vurderes 

ubetydelig ift. vandområdets eksisterende belastning og den påkrævede indsats for 

kvælstof til vandområdet. Miljøstyrelsen vurderer, at det samme kan vurderes at 

være gældende for den mertilførsel af kvælstof, der vil være til vandområderne 

Tissø og Isefjord, ydre.  
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Bilag E.  Afgørelse om at, ansøgningen om nødforsyningsanlægget ikke medfører krav om vurdering ift. Miljøvurderingsloven.  

 
Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM 
pligt)  

 
Projektnavn: Pharmacosmos A/S Holbæk. Etablering af nødforsyningsanlæg til drift af virksomhedens procesanlæg. 
MST-journalnummer: 2022-38416 
Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, 
(LBK nr. 1225 af 25/10/2018). 
Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. 
Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. 
Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet 
vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). ”Rød” angiver en stor 
sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og ”grøn” en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis 
feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 
 

 

Myndighedsvurdering 
 

Projektbeskrivelse  
Pharmacosmos A/S er en farmaceutisk virksomhed med hovedsæde, produktionslabora-
torier og forskningsfaciliteter i Holbæk. Virksomheden producerer og markedsfører far-
maceutiske lægemidler og råvarer, særligt dextran, jerndextran og jerndextrin. Produk-
terne anvendes til lægemidler og veterinær anvendelse, primært til behandling af jern-
mangel – også kaldet anæmi. 
 
Til fremstilling af produkterne anvender Pharmacosmos A/S energi i form af naturgas. På 
grund af krigen mellem Rusland og Ukraine forudses mangel på naturgas. 
 
Pharmacosmos ønsker at være forberedt til en sådan situation ved at kunne anvende alter-
native brændsler. 
 
Som alternative brændsler ønskes propangas (af leverandøren benævnt F-gas) og olie som 
nødforsyningsanlæg, og der søges derfor om godkendelse hertil. 
 
Der vil endvidere være tale om ændring af bestående virksomhed, idet der dels vil ændres 
på nogle af brænder-hovederne inde i de eksisterende energianlæg og dels vil blive opsat 
tanke til opbevaring af de nye brændselstyper, samt etableret rørføringer for at føre 
brændsel fra tanke ind i energianlæg. 
 
Det ansøgte indebærer opbevaring af propan i en 55 m3 gastank, der kan fyldes til 85% = 
24.000 GOE (gasoplagsenheder). 
Desuden indebærer det ansøgte opbevaring af fyringsolie (gasolie) i to 5.900 l tanke in-
dendørs. 
 
I forhold til risikobekendtgørelsen er der udført en opdateret beregning af sumformlen for 
virksomhedens samlede maksimale oplag efter de ansøgte 
ændringer. Beregningen viser, at Pharmacosmos ikke kommer i nærheden af tærskelvær-
dien for risikovirksomheder. 
 
Pharmacosmos har en revurderet miljøgodkendelse fra den 03-05-2021 og Miljøstyrelsen 
udarbejder i forbindelse med nærværende ansøgning et tillæg til virksomhedens revurde-
rede miljøgodkendelse 
Tillægget gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i revurderingen 
samt nævnte tillæg overholdes. 
 

 
Virksomhedens miljøforhold er allerede regule-
ret af en miljøgodkendelse.  
 
Med denne ansøgning ønsker virksomheden, at 
opnå en fleksibilitet på forsyningsområdet der 
kan imødese ændringer på forsyningsområdet 
som konsekvens af krigen i Ukraine.  
 

Virksomheden er beliggende i område udlagt til 

erhvervsformål miljøklasse 2-4. Jf. Holbæk 

Kommuneplan 2007 -2018. 
Oplag af kemikalier, spildevand fra fabrikken, 
 farligt affald og håndtering af affald ændres 
ikke ift. den meddelte revurderede miljøgod-
kendelse. 
 
Bygningsmæssige rammer. 
Projektet udføres i eksisterende bygning og 
rum  
Rørføringer og tankindretninger i rummene vil 
blive fornyet og tilpasset projektet. 
 
Der foretages ingen ændringer i forhold til virk-
somhedens oversigtsplan, der bygges ikke nye 
bygninger i forbindelse med projektet.  
 
Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2 pkt.13 stk. a samt Godkendelsesbe-
kendtgørelsen bilag 1 pkt. 4.5, kemisk industri. 
Fremstilling af farmaceutiske produkter. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 
 

 

Myndighedsvurdering 
 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil være til gene for omgivelserne, såfremt 
driften sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse 

Navn, adresse, tele-
fonnr. og e-mail på 

bygherre 

Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk 
Jesper Jørgensen tlf. 61 88 80 31 e-mail; jej@pharmacosmos.com 
 

 
 Ingen bemærkninger 

Navn, adresse, tele-

fonnr. og e-mail på 

bygherres kontaktper-
son 

Marie Jul Ougaard, Niras Sortemosevej  19, 3450 Alllerød 
Tlf. 42 99 83 19 OUG@NIRAS.DK 
 

 
 Ingen bemærkninger 

 

Projektets adresse, 

matr. nr. og ejerlav 

Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk 
Matrnr. 2i, ejerlav Tveje Merløse, Holbæk Jorde 

 
 Ingen bemærkninger 

Projektet berører føl-

gende kommune eller 
kommuner 

(omfatter såvel den el-

ler de kommuner, som 
projektet er placeret i, 

som den eller de kom-
muner, hvis miljø kan 

tænkes påvirket af 

projektet) 

  
 Holbæk Kommune 

 
 Holbæk Kommune er kontaktet ift. projektet. 
  

mailto:jej@pharmacosmos.com
mailto:OUG@NIRAS.DK
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 
 

 

Myndighedsvurdering 
 

Oversigtskort virksom-

hedens placering ift. 
kommuneplanen. 

  

 
Virksomheden er beliggende i område udlagt til 
erhvervsformål miljøklasse 2-4. Jf. Holbæk 
Kommuneplan 2007 -2018. 
 

Forholdet til reg-

lerne  

Ja  Nej  
  

  

Er projektet opført på 
bilag 1 til lov om miljø-

vurdering af planer og 

programmer og kon-
krete projekter (VVM). 

 
X Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering 

(VVM-pligtigt). 

 
Af Miljøvurderingslovens bilag 1 fremgår under 
pkt. 6, stk. e, følgende, fremstilling af farmaceu-
tiske basisprodukter ved hjælp af en kemisk el-
ler biologisk proces. 
Da processen allerede er godkendt og her er 
tale om en udvidelse af processen vil det være 
bilag 2, pkt. 13. stk. a som projektet er omfattet 
af. 

Er projektet opført på 

bilag 2 til lov om miljø-

vurdering af planer og 
programmer og af 

X 
 

13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 
1 eller nærværende bilag, som allerede er god-
kendt, er udført eller er ved at blive udført, når de 
kan have væsentlige skadelige indvirkninger på 

 
Jf. ovennævnte. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 
 

 

Myndighedsvurdering 
 

konkrete projekter 

(VVM). 

miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er om-
fattet af bilag 1). 

 

Anmelders oplysninger 
 

 

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 

 
Bygherre er ejer 

af arealer og 
adressen hvor 

anlægget opfø-
res. 

 
Ansøgningen er fremsendt til Holbæk Kommune via BoM.  

2. Arealanvendelse efter projektets realisering   De bygnings-

mæssige og are-
almæssige ram-

mer udvides ikke 
som konsekvens 

af projektet. 

 
Projektet medfører ingen arealanvendelsesmæssige ændringer ift. den eksisterende driftssi-
tuation på virksomheden. 

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 ud-

formning 

Se ansøg-
ning efter 
VVM-reg-
lerne. 

 

Ingen ændringer 
 

Projektets karakteristika medfører ingen ændringer ift. 

 Areal og volumenmæssige forudsætninger 

 Der er ikke behov for grundvandssænkning 

 Der er ingen ændringer ift. grundareal, bebygget areal, befæstede arealer, samlede 
bygningsmasse, eller bygningshøjder 

 Nedrivningsarbejder er begrænset til indendørs ombygninger af mindre karakter  

Er der behov for grundvandssænkning i for-
bindelse med projektet og i givet fald hvor 

meget i m 

  
 

Projektets samlede grundareal angivet i ha el-

ler m2 

 Ingen ændringer 
 

  

Projektets bebyggede areal i m2   
 

  

Projektets nye befæstede areal i m2   
 

  

Projektets samlede bygningsmasse i m3   
  

Projektets maksimale bygningshøjde i m   
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Anmelders oplysninger 
 

 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedriv-

ningsarbejder i forbindelse med projektet 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperi-

oden 

  Ingen behov for 

råstoffer 

 
Anlægsfasen vil ikke medføre behov for udvinding af råstoffer eller ekstra vandindvinding. 
Affaldstyperne vil være bygge affald som konsekvens af ændringer af rum indendørs i eksi-
sterende bygninger. 
Der vil ikke være noget spildevand i anlægsfasen og håndtering af overfladevand vil være 
uændret. 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 

 
 

Vandmængde i anlægsperioden Ingen 
 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden  
 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden   
 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

søer, hav i anlægsperioden 

 Intet 
 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

 Ingen ændringer 
 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 

ind og ud samt angivelse af placering og op-
bevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i 

driftsfasen: 

Se ansøg-
ning efter 
VVM-reg-
lerne. 

 

Se ansøgning efter 
VVM-reglerne. 

 

 
Projektets har ingen konsekvenser for driftens kapaciteter. 
Projektet vedrører muligheden for a substituere naturgas med propangas (F-gas) og fyrings-
olie (gasolie). 
Der kommer ikke til at blive benyttet nye råvarer i produktions processen på fabrikken i for-
bindelse med projektet. 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen   
 

  

Mellemprodukter – type og mængde i drifts-
fasen 

  
  

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen   
 

  

Vandmængde i driftsfasen   
 

  

6. Affaldstype, spildevand og overfladevand 
og årlige mængder, som følge af projektet i 

driftsfasen: 

  
  

  

Den vil ikke være ændringer i affaldssammensætningen som konsekvens af projektet. Spilde-

vand fra processerne vil ligeledes være uændret. Virksomheden oplyser at affald fra produk-

tions processen vil mængdemæssigt være det samme som nuværende. Sammensætningen af 

affaldet vil også være uændret.  

Farligt affald: Projektet medfø-

rer at de løbende 

affaldsmængder 
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Anmelders oplysninger 
 

 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

der håndteres bli-

ver mindre i for-
hold til at proces-

sen køre kontinu-
ert. Der vil ikke 

opstå nye typer 
affald end de der 

håndteres af virk-

somheden i dag. 

Der er ingen ændringer i håndtering og opbevaring af affald. 
Overfladevand fra tage og befæstede arealer er uændret da der ikke ændres på de bygnings-
mæssige rammer. 
 
  
  
  

Andet affald:   
 

Spildevand til renseanlæg: Der er intet spil-
devand fra pro-

cessen.  

 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

sø, hav: 

  

Håndtering af regnvand: Ingen ændringer  
 

7. Forudsætter projektet etablering af selv-

stændig vandforsyning?  

 
X   

 
Projektet etableres indenfor de eksisterende produktionsmæssige rammer og forudsætnin-
ger, vandforsyningen til virksomheden vil således være uændret. 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 

af standardvilkår? 

 
X 

  
Der er udarbejdet en miljøgodkendelse (revurdering 03-05-2021)  BREF –CWW, der dækker 
processen som den driftes i dag. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de an-
givne standardvilkår? 

X 
 

 
 

Projektet vil kunne overholde de vilkår der er gældende i den revurderede miljøgodkendelse, 
med de tilføjelser der indføres i forbindelse med nærværende ansøgning.  

10. Er projektet eller dele af projektet omfat-

tet af BREF-dokumenter? 
X 

 
 

 
BREF – OFC, produktion af Organiske Fine Chemicals 
BREF – for Energy Efficiency, February 2009 
BREF – Industrial Cooling Systems, December 2001 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BREF-dokumenter? 
X 

 
 

 
Virksomheden oplyser at udstyret der etableres er et fabriksnyt udstyr som er projekteret ift. 
”best practice” og derfor overholder de nævnte BREF og BAT-AELs beskrevet af EU. 
Endvidere nævnes, at emissioner til luft og vand fra CIP anlægget vil være meget begrænsede 
og ikke kræve egentlig rensningsteknik.  

12. Er projektet eller dele af projektet omfat-

tet af BAT-konklusioner? 
X 

 
 

 
Virksomheden har været i drift på den aktuelle site gennem mange år og opretholder miljø-
godkendelser der er ændret ift. revurderinger af EU's BREF dokumenter, se pkt. 8 og 10. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 
X 

 
 

 
 Se bemærkning under pkt. 12. 
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Anmelders oplysninger 
 

 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 

Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgø-
relser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte 

støjgrænser? 

X 
 

 
 

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen. Endvidere gælder vejledning om 
støj for virksomheden. Vejledningens grænseværdier er indarbejdet i virksomhedens gæl-
dende miljøgodkendelse. Nærværende projekt vil ikke overskride de krav der er anført i den 
gældende miljøgodkendelse. Udstyret der etableres til formaling og pakning bidrager ikke til 
forøget støj fra virksomheden. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænse-

værdier for støj og vibrationer? 

X 
 

 
 

Der foretages ingen ændringer i forhold til virksomhedens oversigtsplan, der bygges ikke nye 
bygninger og virksomhedens placering ændres ikke.  

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 
udført, kunne overholde de vejledende græn-

seværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

 
 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at virksomheden i driftsfasen vil overholde de gældende vej-
ledende grænseværdier for støj og vibrationer med god margin. De vilkår til støj  der fremgår 
i den gældende  miljøgodkendelse skal overholdes. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vej-
ledninger, regler og bekendtgørelser om luft-

forurening? 

X 
 

 
 

Projektet er omfattet af MBL § 33. Virksomhedstypen er omfattet af listepunkt 4.5 Fremstil-
ling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s) jf. Godkendelsesbekendtgø-
relsen. Virksomhedens drift er reguleret af revurderingsafgørelse/miljøgodkendelse af 03-
05-2021 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening? 
X 

 
 

 
Projektet ligger inden for de rammer der er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse. 
 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbej-
det 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 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

X 
 

- 
 

Projektet ligger inden for de rammer der er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse. 
  

20. Vil projektet give anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

 
X - 

 
Se pkt. 19.  

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
  

 
  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 

eller øgede lugtgener 

 
X - 

 
Projektet ligger inden for de rammer der er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse. 
Der forventes ikke lugtgener i forbindelse med etablering af de ny aktiviteter.  

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
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Anmelders oplysninger 
 

 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

22. Vil projektet som følge af projektet have 

behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

 
X - 

 
Der er ikke oplyst at der kommer øget brug af belysning i aften og nattetimer end hvad virk-
somheden har i dag. Der er således ikke tale om nogen ændring i forhold til eksisterende si-
tuation.  

I anlægsperioden? 
  

 
  

I driftsfasen? 
  

 
 

  

23. Er projektet omfattet af risikobekendtgø-

relsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med ri-
sikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 

372 af 25. april 2016? 

X 
 

  
 

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
 
 
 

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 
X 

 
Se ansøgning efter VVM-reg-
lerne. 

 
Se miljøgodkendelsens afsnit 3.3.1 
 

25. Forudsætter projektet dispensa-

tion fra gældende bygge- og beskyt-

telseslinjer? 

 
X - 

 
Nej, projektet gennemføres inden for eksisterende bygningsmæssige rammer.  

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af naboarea-

ler? 

 
X  - 

 
Nej projektet etableres indendørs i eksisterende lokaler på egen matrikel.  

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
X  - 

 
Nej der er ingen ændringer af de fysiske rammer ift. den eksisterende driftssituation.  

28. Er projektet tænkt placeret in-

denfor kystnærhedszonen? 
X 

 
- 

 
Se pkt. 33 og pkt. 34. 
 

 
29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? (skov er et bevokset areal 

med træer, som danner eller inden-
for et rimeligt tidsrum ville danne 

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

mere end 20 m bredt.) 

 
X Se ansøgning efter VVM-reglerne. 

 
Nej projektet etableres i eksisterende indendørs rammer.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

30. Vil projektet være i strid med el-

ler til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X - 

 
Nej projektet berøre ingen aktuelle eller kommende fredningssager. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 

  
- 

 
Projektet påvirker ikke området yderligere ift. den eksisterende drift af virksomheden. 

32. Er der forekomst af beskyttede 
arter og i givet fald hvilke? 

 
X - 

 
Se pkt. 24. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
- 

 
Virksomheden ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura 200-område. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste internationale naturbe-

skyttelsesområde (Natura 2000-om-
råder, habitatområder, fuglebeskyt-

telsesområder og Ramsarområder). 

  
- 

 
Da de nærmeste Natura 2000-områder er er beliggende ca.2,5 km fra virksomheden vurde-
rer Miljøstyrelsen ikke, at driften af virksomheden udgør nogen betydende påvirkning 
hverken af dette område eller ift. bilag IV-arter. 
 
 

35. Vil projektet medføre påvirknin-
ger af overfladevand eller grund-

vand, f.eks. i form af udledninger til 
eller fysiske ændringer af vandområ-

der eller grundvandsforekomster? 

 
X - 

 
Projektet påvirker ikke overfladevand eller grundvand. 

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

 
X 

  
Virksomheden er beliggende op til område med drikkevandsinteresser.  
 
Der er vandværksboringer inden for ca. 500 meter øst for virksomheden. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

 
 
 
 

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

X 
   

Området er ikke kortlagt af Region Sjælland 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

38. Er projektet placeret i et om-

råde, der i kommuneplanen er udpe-

get som område med risiko for over-
svømmelse. (Kumulative forhold)? 

 
X 

  
 

 

39. Er projektet placeret i et om-
råde, der, jf. oversvømmelsesloven, 

er udpeget som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 
X  

 

 
Der er ikke foretaget nogen registreringer omkring virksomhedens placering ift. klimatilpas-
ning og oversvømmelser. 
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx 

40. Er der andre lignende anlæg el-

ler aktiviteter i området, der sam-

men med det ansøgte må forventes 
at kunne medføre en øget samlet 

påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold)? 

 X   Der er ingen anden farmaceutisk virksomhed placeret i området nær Pharmacosmos A/S. 
 
 
 

41. Vil den forventede miljøpåvirk-

ning kunne berøre nabolande? 

 X   Ingen bemærkninger. 

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, be-
grænse eller kompensere for væ-

sentlige skadelige virkninger for mil-
jøet? 

  
   Da det er en ansøgning om etablering af et nødforsyningsanlæg, er det primære argument 

for ansøgningen at driften af anlægget først prioriteres såfremt forsyningssituationen taler 
for dette.  
Virksomheden har tilrettelagt nødforsyningsanlægget ud fra et fortsat brug af gas i form af 
F-gas suppleret med anvendelsen af gasolie. 
De gennemførte depositioneringsberegninger viser en mindre stigning i depositioneringen 
af kvælstof og kviksølv ved drift af nødforsyningsanlægget. 

 

  

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx
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Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 

for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

    X   Projektet placeres i eksisterende produktionsmæssige rammer internt på virksomhedens areal. Der 
vil ikke være betragtelig øgning i transport eller oplagsfaciliteter som konsekvens af projektet.  

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  

anlægsfasen 

driftsfasen 

    X   Her vil ikke være tale om væsentlige affaldsmængder i anlægsfasen, og affald fra drift bortskaffes 

som hidtil. 

 

Indebærer projektet brugen af na-

turressourcer eller særlige jordarea-

ler 

  X  Projektet fordre ingen særlige ressourcer. 

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, herun-
der sådanne som forårsages af kli-

maændringer 

  X  Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og nærværende projekt ændre ikke på 
dette forhold.    

Indebærer projektet risiko for men-
neskers sundhed 

  X  Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener der kan medfører risiko for 
menneskers sundhed. Udvidelsen med aktiviteterne i dette projekt ændre ikke på denne vurdering.  

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

  X  Anlægget vil kun i mindre mængder bidrage yderligere til emission af drivhusgasser. 

Tænkes projektet placeret i Vade-

havsområdet 

    X   Ingen bemærkninger. 

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

eller naturparker 

    X   Ingen bemærkninger. 

Indebærer projektet en mulig på-
virkning af sårbare vådområder 

    X   Spildevand er ikke relevant ift. nødforsyningsanlægget.   

Projektet vurderes samlet at give en mertilførsel af kvælstof via overfladevandafstrømning på 6,8 kg 

N/år og via direkte deposition til Isefjord, indre på 0,03 kg N/år, dvs. en samlet mertilførsel på 6,83 

kg N/år til Isefjord, indre grundet det ansøgte projekt. Miljøstyrelsen vurderer, at den estimerede 

mertilførsel af kvælstof til Isefjord, indre ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i vandområdet 

og ej heller vil hindre vandområdet i at opnå målopfyldelse, da mertilførslen vurderes ubetydelig ift. 

vandområdets eksisterende belastning og den påkrævede indsats for kvælstof til vandområdet. Mil-

jøstyrelsen vurderer, at det samme kan vurderes at være gældende for den mertilførsel af kvælstof, 

der vil være til vandområderne Tissø og Isefjord, ydre.  
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Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

 

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

    X   Projektet forventes ikke at kunne påvirke nationale eller internationale naturområder. 

1.     Nationalt:          

2.     Internationalt (Natura 2000):     
 

   

Forventes området at rumme be-

skyttede arter efter habitatdirekti-

vets bilag IV 

    X   Der vil ikke være bilag IV arter der bliver påvirket eller truet af projektet. 
 
 
 
 
 
 

Forventes området at rumme dan-

ske rødlistearter 

    X 
 

Der er ikke kendskab til forekomst af danske rødlistearter i området. 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer alle-

rede er overskredet 

    X   Driften af nødforsyningsanlægget vil ikke have konsekvenser for miljøkvalitetsnormen for området.  
 
 
 

      Overfladevand:         
 

    

      Grundvand:      
 

    

      Naturområder:     
 

    

      Boligområder (støj/lys og Luft):     
 

    

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den forven-
tede miljøpåvirkning 

    X   Virksomheden er reguleret ift. MBL §33, de miljøpåvirkninger produktionen medfører er reguleret 

gennem miljøgodkendelser, og miljøpåvirkningerne kontrolleres gennem målinger der afrapporte-

res til myndighederne og gennem tilsyn af myndighederne med virksomhedens produktionsforhold. 

Projektet forventes således ikke at have miljømæssige konsekvenser for områdets sårbarhed. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af overfladevandsom-

råder, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse i de berørte overfladevands-

områder. Der er lavet konkrete vurderinger af deposition af kviksølv og kvælstof på 3 søer inden for 

en radius af 2,75 km fra Pharmacosmos A/S samt til vandområde nr. 165 Isefjord, indre. 

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

    X   Virksomheden er beliggende i område udlagt til erhvervsformål miljøklasse 2-4. Jf. Holbæk Kom-

muneplan 2007 -2018. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

 

Kan projektet påvirke historiske, kul-
turelle, arkæologiske, æstetiske eller 

geologiske landskabstræk. 
 

    X   Projektet etableres inden for eksisterende bygningsmæssige rammer, og vil derfor ikke påvirke 

udendørs omgivelserne med anlægsarbejde.  

Miljøpåvirkningernes omfang (geo-

grafisk område og omfanget af per-
soner, der berøres) 

    
 

  Driften af nødforsyningsanlægget, vurderes ikke at medføre væsentligt øget forurening i forhold til 
produktion. Der er ingen ændringer ift. produktionen af de produkter som allerede håndteres på 
fabrikken. Etableringen af nødforsyningsanlægget vurderes at kunne overholde den tillægsgodken-
delse Miljøstyrelsen udarbejder ift. ansøgningen.   

Miljøpåvirkningens grænseoverskri-

dende karakter 

    
 

  Det er Miljøstyrelsens vurdering at projektet ikke får grænseoverskridende miljøpåvirkninger.  

Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksi-

tet 

     
X 

 
Det er Miljøstyrelsens vurdering at driften af nødforsyningsanlægget ikke har nogen miljømæssig 
konsekvens sammenlignet med den eksisterende driftssituation der foregår på fabrikken. Det vur-
deres at den ændrede håndtering som driften af nødforsyningsanlægget medfører ikke vil give an-
ledning til væsentlig forøgelse af forurening fra virksomheden, under forudsætning af, at virksom-
heden overholder den tillægsgodkendelse Miljøstyrelsen meddeler til driften af nødforsyningsan-
lægget.  
Det er Miljøstyrelsens vurdering at implementering af projektet vil foregå under virksomhedens fo-
kus på anvendelse af eksisterende BAT i forhold til proceskemi. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Det er Miljøstyrelsens vurdering at implementering af nødforsyningsanlægget ikke vil påfører mil-
jøet yderligere belastning ift. den eksisterende produktion.  
 
En BAT-chekliste for CWW blev udfyldt i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen, der 
blev meddelt i maj 2021. BAT-cheklisten er genbesøgt for at afklare, om anvendelsen af propan og 
gasolie ændrer på, om BAT-kravene opfyldes. CWW omhandler ikke energianlæg, og der er således 
ikke fundet punkter i BAT-cheklisten for CWW, som berøres af brændselsskift. 
Energianlægget er ikke omfattet af BAT-konklusioner for store fyringsanlæg, så der kan derfor ikke 
tages udgangspunkt i disse. 
Ud fra kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag kan det ses som BAT, at placeringen inden-
dørs af olietankene forebygger emissioner til jord og grundvand. Desuden kan det ses som BAT, at 
naturgas søges erstattet med propangas og gasolie, som begge giver færre miljøpåvirkninger end 
f.eks. kul og svær fuelolie. 
Endelig kan det ses som BAT, at der anvendes olie med lavt svovlindhold på 0,05% svovl (S) i hen-
hold til datablad fra leverandøren. Det er betydeligt lavere end det lovmæssige krav på max. 0,2% 
svovl. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

 
Det vurderes at anlægget er BAT i forhold til proceskemi. 
 

Miljøpåvirkningens:         Virksomheden nævner i ansøgningen følgende,  
 
Propan, C3H8, består af kulstof og brint, ligesom naturgas (metan, CH4). Der forventes derfor ude-
lukkende de samme emissionstyper, NOx, CO og CO2. Propan vil kunne anvendes i anlæggene til-
knyttet de 5 afkast E1, E2, E3, E4 og E5. 
Mængden af NOx og CO afhænger af forbrændingsforholdene, herunder især luftoverskudstallet. 
 
Når der fyres med propan forventes det, at emissionerne vil være af samme størrelse som ved fyring 
med naturgas, idet operatøren vil tilstræbe at indstille luftoverskudstallet, så forbrændingen mest 
muligt minder om naturgasforbrændingen. 
 
Gasolie indeholder, udover kulstof og brint, også 0,05% svovl (S) i henhold til datablad fra leveran-
døren. Det er 
betydeligt lavere end det lovmæssige krav på max. 0,2% svovl.  
 
For at afklare, om B-værdierne vil kunne overholdes med de skorstenshøjder, der er i dag, foretages 
en spredningsberegning med OML. For de af anlæggene, der er på 1 MW eller større, dvs. E4 og E5, 
anvendes grænseværdier for oliefyring fra bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg som ud-
tryk for kildestyrken. 
Ud fra grænseværdierne for NOx fra mellemstore fyringsanlæg beregnes en kildestyrke for kvælstof 
(N) og på basis heraf en depositionsberegning. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering at driften af det ansøgte anlæg vil kunne overholde de vilkår der 
stilles gennem tillægsgodkendelse til anlægget.  
 
Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som konsekvens af driften af nødforsy-
ningsanlægget.  

Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 

        

         
 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
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Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Giver resultatet af screeningen anled-

ning til at antage, at det anmeldte 
projekt vil kunne påvirke miljøet væ-

sentligt, således at det er krav om 

miljøvurdering (VVM-pligt):  

 X Kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af miljøpåvirkningerne i forbindelse med etablering og 
drift af nødforsyningsanlægget vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Dette betragtes i relation til påvirk-
ningernes omfang, karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. 
 
Miljøstyrelsen lægger endvidere til grund for afgørelsen, at den generelle samlede miljøpåvirkning jf. sammenligningen 
med den eksisterende driftsituation ligger inden for Miljøstyrelsens acceptkriterier. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det 
ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Dato:________________________ Sagsbehandler:___________________________________Udflyldes først, når afgørelsen er endelig, dvs. dette skema sendes med i udkast til høring hos 
berørte myndigheder og parter. 
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Bilag F. Lovgrundlag – Referenceliste 

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for love, bekendtgørelse og vejledninger: 

 

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse 

Lov om forurenet jord: Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord 

 

CWW-BREF: Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor, BAT-kon-

klusioner offentliggjort 9. juni 2016 

  

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksom-

hed 

Risikobekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer 

MCP-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsan-

læg 

 

Luftvejledningen: Vejledning 2/2001 fra Miljøstyrelsen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 

Støjvejledningen: Vejledning 5/1984 fra Miljøstyrelsen om ekstern støj fra virksomheder. 

 

Mærkninger og kemikalier: 

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1278/2008 af 16. dec. 2008 om klassificering, mærkning 

og emballering af stoffer og blandinger. 

Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation) 

http://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/cl-inventory-database   
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Bilag G Liste over sagens akter 

Ansøgning 

 
Depositioneringsberegning 
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BTR 

 
VVM-screening 

 
Miljøgodkendelse 
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Bilag H. Afgørelse om der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport 

Pharmacosmos A/S 

Rørvangsvej 30 

4300 Holbæk 

 

CVR nr. 15517085 

 Virksomheder 

J.nr. 2019 - 1422 

Ref. Soean / Bjens 

Den 27-07-2022 

 

 

  

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for Pharmacosmos A/S.  

 

Miljøstyrelsen har den 20-05-2022 modtaget ansøgningsmateriale gældende for nødforsyningsanlæg til drift 

af virksomhedens procesanlæg. 

 

Virksomhedens listepunkt er 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. Som 

bilag 1 virksomhed er Pharmacosmos underlagt reglerne om revurdering når EU har vedtaget nye BAT-kon-

klusioner for branchen.  

 

Miljøstyrelsen har meddelt revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse den 03-05-2021 if. med vedtagel-

sen af EU BREF: Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer (CWW, 2016). Nærværende 

miljøgodkendelse er et tillæg til revurdering. Miljøstyrelsen meddelte den 29-01-2021 beslutning om der ikke 

skal udarbejdes basistilstandsrapport for revurderingen.   

 

Basistilstandsrapporten er et redskab til at foretage en sammenligning mellem den forureningstilstand, der er 

konstateret i den basistilstandsrapport, der er lavet ved virksomhedens start (eller ved revurdering af eksiste-

rende miljøgodkendelse), og tilstanden, når driften af aktiviteterne ophører. Formålet med ba-sistilstandsrap-

porten er derfor, at fastlægge basisforureningstilstanden i jord og grundvand, således at virksomheden ved 

fremtidigt definitivt driftsophør håndterer den forurening, der er opstået i den mellemliggende periode. 

 

Vurderingen af behovet for udarbejdelse af en basistilstandsrapport er foretaget for bilag 1-aktiviteten, og akti-

viteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1-aktiviteten. Fremover benævnt bilag 1-virk-

somheden.  
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Pharmacosmos er beliggende i et område udlagt til erhvervsformål miljøklasse 2-4. Jf. Holbæk Kommuneplan 

2007 -2018. 

Produktionsanlæg og de tilhørende faciliteter, laboratorier og administration, er placeret på den nordvestlige 

del af grunden, i delområde B, der er udlagt til håndværksvirksomhed og facadesalgserhverv, lagervirksomhed, 

let fremstillingsvirksomhed og lignende, samt sådan erhvervsservice, der naturligt kan indpasses i området. 

 

Mod nord og nordøst grænser virksomheden op til erhvervsområder beliggende på den nordlige side af Valde-

mar Sejrsvej og Tækkemandsvej. 

 

Mod syd og øst grænser virksomheden op til Rørvangsvej.  

 

Øst herfor ligger erhvervsområdets del A, der ifølge lokalplanen er udlagt til ”Er-hvervspark” for administrativt 

betonede virksomheder og andre, hvor beliggenheden ud til attraktive, grønne områder og det åbne land er af 

betydning. Øst herfor ligger kolonihaveforeningen Rørvangsparken i en afstand på ca. 300 m fra virksomhe-

den. 

 

Mod vest grænser virksomheden op til Valdemar Sejrsvej. Vest for Valdemar Sejrsvej ligger landsbyen Tveje 

Merløse, der er det nærmeste område med boliger, i en afstand af ca. 300 m. Landsbyen er omkranset af area-

ler udlagt til jordbrug. 

 

Udenfor virksomhedens område, på den modsatte side af Omfartsvejen, ligger et område, der i lokalplan nr. 

2.92 er planlagt anvendt til offentlige formål og til støjende fritidsaktiviteter (gokartbane). 
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 Rammeområder med anvendelse jf. Holbæk Kommuneplan 2007-2018.  

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at Pharmacosmos A/S produktion af DEAE-dextran, dextran, jerndextran og jern-

dextrin, inkl. drift af nødforsyningsanlæg ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport 

efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, idet det vurderes, at de anvendte stoffer og de områder, hvor 

stofferne nu og fremover vil anvendes, fremstilles eller frigives i forbindelse med IED-aktiviteten samt plan-

lagte handlinger, ikke vil kunne medfører risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virk-

somhedens areal. 

 

Oplysninger 

Virksomheden kan som udgangspunkt være omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport 

(BTR), jvf. Godkendelsesbekendtgørelsens §14, da 

virksomheden er en bilag 1 listevirksomhed og anvender faremærkede hjælpe-stoffer. 

 

NIRAS har udarbejdet et notat, som vurderer behovet for udarbejdelse af BTR. Notatet er fremsendt til Miljø-

styrelsen 18.02.2017. 

 

Pharmacosmos A/S (herefter benævnt Pharmacosmos) producerer og markedsfører farmaceutiske lægemidler 

og råvarer, DEAE-dextran, dextran, jerndextran og jerndextrin. Produkterne anvendes til hhv. human og vete-

rinær behandling af jernmangel (anæmi). 

 

Fabrikken er etableret i 2001, og Vestsjællands Amt meddelte første gang miljøgodkendelse den 14. januar 

2002. Miljøstyrelsen revurderede og meddelte ny miljøgodkendelse til Pharmacosmos den 4. januar 2013, og 

siden er der meddelt følgende tillæg/ændringer til miljøgodkendelsen: 

• Påbud om ændring af vilkår om emissionsgrænser for energianlæg (januar 2014) 

• Ny spildevandstank og restprodukttank (februar, 2015) 

• Tankanlæg til pH-justering af jernchlorid (maj, 2015) – ikke taget i brug 

• Ny 20 m3 tank til natriumhydroxid (januar 2018) 

• Revurdering af miljøgodkendelse jf. CWW BREF (03-05-2021) 

 

Pharmacosmos har ved revurderingen fået NIRAS til at vurdere behovet for basis-tilstandsrapport. 
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Der er udført en vurdering af de stoffer, der anvendes på virksomheden. Desuden er der foretaget en vurdering 

af de områder, hvor stofferne nu og fremover anvendes, fremstilles eller frigives i forbindelse med bilag 1-akti-

viteten. Samlet set er det vurderet, at der ikke er risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening på 

området. 

På den baggrund vurderes det, at Pharmacosmos A/S ikke er omfattet af reglerne om basistilstandsrapport jf. 

godkendelsesbekendtgørelsens §14, hvilket endvidere betyder, at der ikke skal gennemføres en teknisk under-

søgelse efter disse regler. 

 

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 

Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om der anvendes farlige stof-er/blandinger af stoffer, som blive 

brugt, ved produktionen af DEAE-dextran, dextran, jerndextran og jerndextrin, er relevante jf. godkendelses-

bekendtgørelsens § 15. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende 

jord- eller grundvandsforurening fra stoffer, der hidrører fra den eller de aktiviteter på virksomheden, der er 

omfattet af IE-direktivet. 

 

Pharmacosmos A/S er etableret i erhvervsområdet Rørvang Syd i Holbæk i 2001. 

 

Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser. 

 

Virksomheden fremstiller lægemidler ud fra bioteknologiske processer. Der anvendes primært sukker og salte 

samt syrer og baser til produktionen. 

 

Processerne foregår i lukkede systemer i dyrkningstanke i vandige miljøer, ved almindelig temperatur og lavt 

tryk. 

 

Som hjælpefunktioner til produktionen er der bl.a. installeret vandbehandlings-anlæg, dampkedler, køleanlæg 

og køletårne. 

 

Virksomheden er indrettet og drives, så der ikke er risiko for spild af kemikalier og affald til jord og grundvand. 

 

Generelt er oplag af kemikalier og farligt affald placeret inde i bygninger i lukkede skabe eller oplagsrum uden 

gulvafløb eller på spildbakker eller andet opsamlingsmateriel.  

 

Udendørs tanke er placeret i tankgårde. Håndtering af kemikalier f.eks. ved modtagelse sker på tæt befæstet 

areal med mulighed for opsamling af spild. 

 

Tanke med syre og lud til produktionen er placeret i tankgård med opsamlingsvo-lumen, der kan rumme den 

største tanks indhold. Ludtank til pH-justering af spildevand er placeret på betonbelægning med opkant og 

afløb til spildevands-tanke. 

 

Forlagstank med jerndextran indeholdende phenol er udført som dobbeltvægget tank med lækageovervågning. 

Kloakafløb i lokalet kan desuden afspærres. 

 

De to spildevandstanke er placeret over grundvandsniveau med dræn til inspek-tionsbrønd. 

 

Farligt affald opbevares i lukket og aflåst container (18’- transportcontainer) med tæt bund, placeret uden for 

affaldsbygning. 

 

Restproduktet – 10 % vandig opløsning af 2-diethylaminoethanol - opbevares i en ståltank placeret i Perstrup 

betontank på 135 m3. Der er overløbsalarm på ståltanken, og under tanken er etableret membran og sladre-

dræn. Ved utæt stål-tank vil spildet ledes ud i drænbrønden. Ved utæthed til sladrebrønd, starter en pumpe, så 

væsken pumpes tilbage til den aktuelle tank, og der bliver sendt alarm til betjeningspanel i fabrik.  

 

Drænbrønden registrerer evt. spild/lækage, og virksomheden fører regelmæssig kontrol med drænbrønde som 

en del af egenkontrollen. 
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Vedligehold og overvågningssystemer. 

Der er etableret elektronisk overvågning af produktionen, og i tilfælde af fejlfunk-tioner og uheld udløses alar-

mer. Det omfatter fx elektronisk overvågning af spraytørrer for optimal drift, hvor kritiske alarmer automatisk 

lukker anlægget, niveaualarmer i udendørs placerede tanke til sikring mod overløb, alarm ved udslip i hydro-

generingsanlæg og ABA – brandalarm overvågning. 

 

Der findes vedligeholdelsesprogrammer for anlægget. De forskellige reguleringer og instrumenter bliver kali-

breret efter fastlagt procedure. 

 

Alle tankanlæg og andet udstyr bliver kontrolleret periodisk efter en fast plan. Alle kritiske parametre kontrol-

leres hver 18. måned. Ikke kritiske parametre kontrolleres for hver 36 måneder. 

 

•  Spildevandstank tømmes, renses og kontrolleres en gang pr. år. 

•  Sukkertank tømmes, renses og kontrolleres en gang pr. 1,5 år. 

•  Ventilatorer kontrolleres en gang pr. år. 

•  Spraytørrer kontrolleres efter hver batch. 

•  Kompressorer for køleanlæg kontrolleres en gang pr. år. 

 

Der bliver ført journal over eftersyn. 

 

Miljøstyrelsen vurdere ud fra de nævnte oplysninger at produktionen af DEAE-dextran, dextran, jerndextran 

og jerndextrin, herunder drift af nødforsyningsan-læg for drift af virksomhedens procesanlæg, ikke vil medføre 

risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 56, stk. 4, men kan påklages i forbin-

delse med klage over den kommende miljøgodkendelse. 

 

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen. 

 

Søgsmål 

Hvis der ønskes anlagt søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at miljøsty-

relsen har meddelt afgørelsen. 

 

Offentliggørelse og annoncering 

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger. Der følger af lovgivningen. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Andersen 

 

Kopi til:  

 

Holbæk Kommune; Virksomhed@holb.dk 

 

 


