
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Miljøgodkendelse  
uden nye vilkår 

Nye anlæg i bygning 4C 

 

For: 

Novo Nordisk A/S, Bagsværd 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • mst@mst.dk •  www.mst.dk   

   

 

 

 

 

 

 

 

MILJØGODKENDELSE 
uden nye vilkår 

Nye anlæg i bygning 4C 
 

 

Supplement til miljøgodkendelse  
som revurderet 16. november 2021 

 

 

 

For: 
Novo Nordisk A/S, Bagsværd 
Adresse:    Novo Allé 1, 2880 Bagsværd 

Matrikel nr.:    4hq Bagsværd mfl 

CVR-nummer:    24256790 
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Miljøgodkendelsen omfatter:  
Etablering af anlæg i bygning 4C til oprensning, spraytørring og kemisk modifika-

tion samt labloratorieaktiviteter. 

19. januar 2023 

Godkendt: Bente Jensen 

Annonceres den 23. januar 2023 

Klagefristen udløber den 20. februar 2023 

Søgsmålsfristen udløber den 23. juli 2023 

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens 

dato.  

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 

på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. 
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Indledning 

 

Novo Nordisk i Bagsværd driver forskning og udvikling, hvor der fremstilles læge-

middelkandidater til ikke- kommercielle formål, bilagspunkt D210a i godkendel-

sesbekendtgørelsen. 

 

På samme område findes desuden virksomheden Novozymes. Novozymes har hid-

til haft produktion i bygning 4C, men denne produktion er ophørt, og bygningen er 

overgået til Novo Nordisk. 

 

I bygning 1T har Novo Nordisk hidtil lavet oprensning og spraytørring af stoffer, 

som er fremstillet ved gæring, normalt i andre bygninger på virksomheden. Stof-

ferne anvendes ikke kommercielt, og denne aktivitet er derfor omfattet af liste-

punkt D210. Denne aktivitet ønskes flyttet til bygning 4C.  

 

Desuden etableres i 4C en facilitet til kemisk modifikation af stofferne, svarende til 

en aktivitet i 4D, og der flyttes laboratorieaktiviteter fra bygning 6BD til 4C. 

 

Den 14. juli 2022 har Miljøstyrelsen afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbej-

delse af miljøvurdering (VVM). Den 14. juli 2022 gav Miljøstyrelsen dispensation i 

henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægs-

arbejderne, inden der var meddelt miljøgodkendelse. 

 

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

godkendelser. Med denne afgørelse godkendes de nye aktiviteter i 4C. 

Afgørelse og vilkår 

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godken-

der Miljøstyrelsen hermed de nye anlæg i bygning 4C.  

 

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

 

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

godkendelsens dato. 

 

Godkendelsen gives som et tillæg til gældende miljøgodkendelser, som er revurde-

ret den 16. november 2021. Da det er vurderet at de gældende vilkår i revurderin-

gen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det ansøgte, meddeles der ikke 

nye vilkår med dette tillæg. Når der i det følgende henvises til vilkår, menes der 

dermed vilkår i denne afgørelse. 

Sagens oplysninger 

Den 4. april 2022 indsendte I ansøgning via Byg og Miljø, og den 6. januar 2023 

indsendte I opdateret ansøgningsmateriale. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse 
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Ansøgningen, uden bilag, ses i bilag A. Miljøstyrelsen skal bemærke, at der i ansøg-

ningen flere steder er anvendt forkortelsen API. Dette er en aktiv farmaceutisk in-

grediens, men virksomhedens produkter anvendes alene til forsøg og ikke kom-

mercielt, og derfor er produktionen ikke en farmaceutisk produktion som defineret 

i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 4.5. 

Begrundelse for afgørelse 

Det ansøgte er i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes kommuneplan og lo-

kalplaner. 

 

Med det ansøgte inddrages en ny bygning til virksomhedens aktiviteter. I denne 

bygning sker der aktiviteter, som tidligere er godkendt i andre bygninger på virk-

somheden. Der introduceres ingen nye stoffer eller nye aktiviteter. 

 

Revurderingen af 16. november 2021 sætter vilkår for virksomhedens drift, som vil 

være dækkende også for pilotanlæggene i 4C. Herunder bemærkes: 

 

Luftforurening 

Der etableres nye ventilationsafkast. Der vil være HEPA-filtre på afkast som kan 

indeholde støv svarende til hovedgruppe 1 stoffer og biologisk aktive lægemiddel-

stoffer, som krævet i revurderingens vilkår C5. 

 

For øvrige afkast er det beregnet, at massestrømsgrænserne for de pågældende op-

lysningsmidler, som primært er ethanol og acetonitril, kan overholdes. Derfor ser 

Miljøstyrelsen ikke nogen grund til at stille vilkår om rensning. 

 

Revurderingens vilkår C3 angiver immissionskrav, dvs. virksomhedens maksimale 

samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne. I henhold til vilkår C8 skal der 

laves måling og OML-beregning hvert 5. år. 

 

Støj 

Natstøjgrænsen for virksomheden er lempet i nogle af naboområderne.  

 

Der er lavet en støjberegning for de nye støjkilder, og beregningen viser, at de nye 

kilder ikke vil øge støjen ved nærmeste nabo. For at kunne opnå dette vil ventilati-

onsanlæg blive placeret i taghus. Alle nye kilder vil blive målt senest 6 måneder ef-

ter ibrugtagning, jf. revurderingen, vilkår E2. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at de nye anlæg i 4C ikke vil være til hinder for, at støjen 

fra den samlede virksomhed kan nedbringes til vejledende grænser. 

 

Beskyttelse af jord og grundvand 

Der foreligger endnu ikke en kloakplan for det ansøgte. 

 

De nye afløbsdæksler skal i henhold til revurderinge, vilkår G6, være tydeligt mar-

keret, så det fremgår, hvilket afløbssystem de leder til. 
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Nye nedgravede rør vil blive udført dobbeltvæggede og med lækageovervågning 

som krævet i vilkår G5. 

 

Overjordiske beholdere vil være placeret på en rist over en oplagsplads / tankgrav. 

 

Virksomheden skal ifølge vilkår G9 have procedurer til kontrol og vedligehold af 

spildevandssystemet. Alle ledninger og installationer, som anvendes til processpil-

devand eller til opsamling af kemikaliespild, skal tæthedsprøves eller TV-inspicere 

mindst hvert 10. år. Normalt vil lækageovervågning af dobbeltvæggede rør og 

tanke blive betragtet som tæthedsprøvning, men der kan ved tilsynet blive stillet 

nærmere krav til dokumentation el.a. 

 

Nye belægninger skal ifølge vilkår G1 vedligeholdes og kontrolleres, så de til sta-

dighed er tætte. 

 

Der etableres en udvidet påfyldningsplads for opløsningsmidler, og systemet til at 

sikre mod spild ved påfyldning og ved overpumpning er beskrevet i ansøgningens 

afsnit E3. Påfyldning er reguleret af godkendelsens vilkår G3. 

 

Der etableres to nye nedgravede tanke. Disse er omfattet af vilkår G5. De vil være 

dobbeltvæggede med lækageovervågning. Udvendigt vil de have beskyttelsesma-

ling. 

 

Øvrige miljøforhold 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke den fredede Smør- og Fedt-

mosen, som ligger tæt på virksomheden, da emissionerne er små. Det kan heller 

ikke påvirke Natura 2000-områder, som ligger mere end 1,5 km fra virksomheden 

(139 Øvre Mølledal). 

 

Samlet vurdering 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte kan ske inden for rammerne af de gæl-

dende vilkår for virksomheden.  

Listepunkt 

Det ansøgte anlæg i bygning 4C er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 

2, punkt D210a:  

 

Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: 

a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, 

herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, 

(...) 

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

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

 

Hovedparten af virksomhedens øvrige aktiviteter på området har ligeledes D210a 

som listepunkt. 
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På området driver virksomheden desuden en biaktivitet, som er omfattet af liste-

punkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. 

(s). Denne aktivitet er dermed virksomhedens hovedlistepunkt. 

 

Endelig driver virksomheden en biaktivitet, som er omfattet af listepunkt D202: 

Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anled-

ning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler. 

BAT 

Det ansøgte anlæg er reguleret af miljøgodkendelsens bilag 2, og derfor er der ikke 

krav om, at det overholder BAT-konklusioner. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at anlægget vil overholde kravene i BAT-konklusio-

nerne i CWW-BREF2 og WGC-BREF3. 

 

De nye anlæg i 4C bliver omfattet af samme vilkår som revurderingen. Denne er 

foretaget for at sikre, at BAT-konklusionerne i CWW-BREF bliver efterlevet, og 

den omfatter alle virksomhedens aktiviteter. Det skal dog bemærkes, at der ikke 

stilles krav om et egentligt miljøledelsessystem for de aktiviteter, som er reguleret 

af miljøbeskyttelseslovens bilag 2 (jf. vilkår A4 hhv. A5).  

 

Det betyder dermed, at denne godkendelse sikrer overholdelse af alle BAT-konklu-

sionerne i CWW-BREF med undtagelse af BAT-1 om miljøledelse. 

Miljøvurderingsloven 

Den 4. april 2022 indsendte virksomheden en ansøgning i henhold til § 18 i miljø-

vurderingsloven4. 

 

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

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

14. juli 2022 traf Miljøstyrelsen afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurde-

ring. Bagggrunden er, at projektet har en ringe påvirkning af miljøet. Der er ikke 

nogen kumulative effekter, og såvel for støj som for luftforurening vil det fortsat 

være således, at projektet sammen med de øvrige anlæg på virksomhedens site 

overholder de gældende grænseværdier. 

Habitatbekendtgørelsen 

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

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

områderne eller påvirke arterne. 

                                                             
2 Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri, 2016 

3 Luftrensning i den kemiske industri, 2022 

4 Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter 



 

 

 

 

 

 

 

 Side 5 af 6 

 

Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Ud over denne afgørelse gælder følgende afgørelser fortsat for virksomheden: 

 

Revurdering af miljøgodkendelse, 16. november 2021 

Miljøgodkendelse til udvidet produktion i 1T, ændret vilkår C3, 30. maj 2022 

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af laboratorier i 4G, 19. september 2022. 

Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 

66. 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 

99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-

derretning om afgørelsen.  

 

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 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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 20. februar 2023.  

 

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles 

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

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

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

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og 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 afgørelsen er annonceret, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domsto-

lene. 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 

Afgørelsen er fremsendt til: 

Novo Nordisk A/S, sendt digitalt til CVR 24256790 

Novo Nordisk A/S, tsnk@novonordisk.com  

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

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  

 

http://www.domstol.dk/
mailto:tsnk@novonordisk.com
mailto:kommunen@gladsaxe.dk
mailto:tmflkr@gladsaxe.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:stps@stps.dk


 

Bilag   

Bilag 

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse 
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Bilag B. Lovgrundlag 

[Her indsættes en liste over anvendte love, bekendtgørelser, vejledninger, BREF-noter mv. – se 

M1-10c] 

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport 

[Her indsættes en eventuel afgørelse om basistilstandsrapport] 

Bilag D. Liste over sagens akter 

[Her kan indsættes en liste over de akter, der er indgået i sagens behandling. Ikke en total over-

sigt fra captia, men de dokumenter der er vigtige for sagens behandling] 


