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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af lagerbygning og
læsseplads ved bygning AE
Miljøstyrelsen har den 18. marts 2015 modtaget ansøgning fra Novo Nordisk A/S
om etablering af ny lagerbygning og læsseplads ved bygning AE. Ansøgningen er
en opfølgning på orienteringer af 11. juli 2014, 12. oktober 2014 og 27. marts 2015
om nedrivning af bygning AT og placering af mindre spildevandsanlæg.
Afgørelse
Miljøstyrelsen vurderer, at ændret placering af mindre spildevandsanlæg,
nedrivning af bygning AT, etableringen af lagerbygning til kemikalietanke og af
læsseplads, alt umiddelbart vest for bygning AE, ikke giver anledning til øget
1
forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §
33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte
kræver tilladelse efter en anden lovgivning.
Oplysninger i sagen
Novo Nordisk i Kalundborg ønsker at etablere en lagerbygning med indendørs
tanke til syrer og baser og en tilhørende læsseplads i nærheden af bygning AE.
Lagerbygningen ønskes placeret, hvor den tidligere bygning AT lå.
Tankene bliver opstillet indendørs i en ca. 12 meter høj ny bygning med et
grundareal på ca. 210 kvadratmeter. I umiddelbar nærhed af bygningen etableres
en læsseplads, hvor tankbiler kan påfylde syrer og baser. Endelig etableres der
også et fast rørsystem fra den nye lagerbygning til bygning BD, AE og AF og det
gamle rørsystem bliver fjernet.
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Stofferne er ikke omfattet af ”Plan for forebyggelse af større uheld.
Sikkerhedsdokument for Novo Nordisk fabriksområde i Kalundborg” og ændrer i
øvrigt ikke på beskrivelserne i sikkerhedsdokumentet. Novo Nordisk A/S oplyser,
at bygningen vil blive etableret, så den kan modstå en evt. brand i et ethanollager
ca. 44 meter væk.
Indendørs i bygningen etableres tankene og foranstaltninger imod spild, som lever
op til gældende vilkår i Novo Nordisk A/S, Kalundborgs revurdering af 6. februar
2013 af miljøgodkendelse af sitet. Novo Nordisk A/S oplyser, at der ikke bliver
introduceret nye råvarer i produktionen. Projektet skal alene sikre, at
håndteringen af allerede anvendte råvare bringes i bedre kontrol. Projektet vil ikke
give anledning til ændring i affaldsmængden på sitet.
Læsseplads
Novo Nordisk har udarbejdet en designmanual for indretning af læssepladser.
Design af læsseplads i dette projekt tager udgangspunkt i denne manual og Novo
Nordisk A/S’ gældende vilkår.
Det forventes at påfyldning med lastbil vil ske med følgende hyppighed:




Natriumhydroxyd påfyldes 108 gange om året
Salpetersyre påfyldes 6 gange om året
Fosforsyre påfyldes 6 gange om året

Novo Nordisk oplyser, at der i forbindelse med overpumpning fra lastbil til tanke
vil en ansat være til stede under hele forløbet. Tilkobling af lastbil sker med Novo
Nordisk A/S’ egne slanger, som bliver vedligeholdt efter fast vedligeholdelsesplan.
Lastbilkørsel vil ikke forekomme om natten, da varelevering ikke finder sted på
sitet i nattetimerne.
Bygning AT og AE3
Novo Nordisk A/S har dags dato telefonisk oplyst, at i forhold til orientering af 11.
juli 2014 er bygning AT nedrevet, men etablering af utility bygning AE3 udskudt
på ubestemt tid. Der er således kun kælderen under den tidligere bygning AT
tilbage. Kælderen kaldes i dag AE3-kælderen. Pr. mail er det videre oplyst d.d., at
skumdæmpningsanlægget, der tidligere stod i AT, blev placeret i AE3-kælderen og
bruges i forlagstankene til gærslam fra AE, inden spildevandet løber gennem
inaktiveringsanlægget.
Anlæg til pH-justering af spildevand fra bygning AF er oplyst flyttet fra bygning AT
(inden nedrivning) til bygning AF.

Miljøstyrelsens vurdering
På baggrund af oplysninger fra Novo Nordisk A/S om projektet, fra flytning af
bygning AT’s spildevandsanlæg til etablering af ny lagerbygning og læsseplads,
vurderer Miljøstyrelsen, at ændret placering af mindre spildevandsanlæg og
etableringen af en ny lagerbygning og læsseplads opfylder vilkår i gældende
miljøgodkendelsen og ikke vil medføre øget forurening eller væsentlig risiko
derfor.
VVM
Der er i 2002 foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet af Novo Nordisk
A/S fabriksområde i Kalundborg. Den gennemførte VVM omfatter en udbygning af
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virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt. VVMredegørelsen blev vedtaget i 2002 i et tillæg 2 til Regionplan 2001-2012 af
Vestsjællands Amt.
Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en ny, særlig vurdering af
virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændret placering af mindre
spildevandsanlæg og etablering af lagerbygning og læsseplads, da projektet ligger
inden for rammerne af den VVM, der blev lavet i 2002 som tillæg nr. 2 til
Regionplan 2001 - 2012 for Vestsjællands Amt. Til grund for denne vurdering
ligger, at der hverken er nye råvarer, ændret råvareforbrug, væsentlige ændringer
til vand- og energiforbrug eller spildevandsmængder.

Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 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 underretning om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 7. maj 2015.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet.
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

3

Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.
Med venlig hilsen
Jeppe Jensen
7254 4316
jeppj@mst.dk

Kopi til:
Kalundborg Kommune, att. teknik.miljo@kalundborg.dk
Embedslægeinstitutionen, Sjælland, att. sjl@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, att. dn@dn.dk
Friluftsrådet, att. fr@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, att. dof@dof.dk
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