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Afgørelse om ikke VVM-pligt for forsøgs projekt P 450, trin 1A- 5A,
samt afgørelse om ikke VVM-pligt for projekt P 291, trin 1A-5A
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 27. januar 2015 modtaget en VVManmeldelse fra H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, i Lumsås om forsøgsproduktion af
Projekt 450, trin 1A, 2A, 3A, 4A og 5A.
Miljøstyrelsen Virksomheder har desuden den 17. februar 2015 modtaget en VVManmeldelse om forsøgsproduktion af Projekt 291, trin 1A-5A
Anmeldelserne er samtidig fremsendt til Odsherred Kommune.
Forsøgsproduktionerne er anmeldt frem til den 31. oktober 2015.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projekterne ikke
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelserne er
truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1184 af 6.
november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning.
Afgørelsen begrundes med, at de anmeldte forsøgsproduktioner udføres på
virksomhedens eksisterende produktionsanlæg og udføres som standardenhedsoperationer, som man er vant til at udføre på H. Lundbecks A/S´ fabrikker i
Lumsås. Ifølge anmeldelserne giver forsøgsproduktionerne ikke anledning til
ændringer i virksomhedens indretning og drift, ligesom forsøgsproduktionerne
ikke vil ændre på energi- eller vandforbruget.
Der anvendes forskellige råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med de anmeldte
forsøgsproduktioner. Emissioner og affald vil blive håndteret på samme måde som
for virksomhedens produktion i øvrigt.
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at ingen af de anmeldte forsøgsproduktioner – hverken i sig selv eller samlet set – vil kunne påvirke omgivelserne
væsentligt.
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Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet
ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan meddele
miljøgodkendelse til det ansøgte.
Sagens oplysninger
Anmeldelserne er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen
er vedlagt som bilag A.
H. Lundbeck A/S er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 6 e). De
anmeldte forsøgsproduktioner er omfattet af bilag 2, punkt 15: Projekter i bilag 1,
som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye
metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end 2 år.
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odsherreds Kommune. Kommunen
henviser til deres generelle udtalelse i tidligere tilsvarende sager.
Kommunens kommentarer:
”Spildevandsforhold:
Med hensyn til spildevandsforhold henviser man til den ansøgning, der p.t.
behandles i Miljøstyrelsen.
I forbindelse med denne gennemgang af spildevandsforholdene, vil man også
gennemgå, om der kan ske spild til overfaldevandet i forbindelse med håndtering
af kemikalier og råvarer. I afsnittet om jord og grundvand beskriver man
situationer, hvor der kan opstå spild og hvad man gør for at imødegå det. Det
forventes, at en ny spildevandstilladelse vil indeholde en beskrivelse af, hvordan
det specifikt sikres, at der spild ikke forårsager forurening af overfladevand
(regnvand). Det kan være overdækning af påfyldningspladser eller afløb til
opsamlingssump, hvor det er relevant.
Trafikale forhold:
Odsherred Kommune vurderer, at ejendommen Oddenvej 182, ud over facaden
langs Oddenvej også har en korrekt vejtilslutning til det bagvedliggende
”industriområde”, og det formodes, at det er denne vejadgang, både personale og
varelevering (fragt og tankbiler) benytter.
På denne baggrund har Odsherred Kommune ingen yderligere bemærkninger til
de trafikale forhold i forbindelse med den ønskede produktion.
Forholdet til kommunens planlægning, herunder handleplaner til efterlevelse af
vand- og naturplaner:
Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på hverken kommunens planlægning
eller efterlevelse af vand- og naturplaner.

Oplysninger om bilag 4-arter i naturbeskyttelsesloven:
Odsherred Kommune har i forbindelse med tidligere anmeldelser af
forsøgsproduktioner udtalt:
”I det komplekse område med mose, eng og vandhuller, der findes NV for
anlægget, er det muligt/sandsynligt, at der forekommer spidssnudet frø og stor
vandsalamander, men kommunen er ikke i besiddelse af konkrete oplysninger
herom. Mange vandhuller i kommunen har aldrig været undersøgt for forekomst
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af padder. Det er ikke så sandsynligt, at der er vigtige raste- eller yngleområder
for andre af de nævnte arter, idet området nok er for fugtigt for markfirben,
grøn mosaikguldsmed kræver vandhuller med planten Krebseklo (ikke
almindelig men forekomst i et af områdets vandhuller kan ikke helt udelukkes).
Yngle- og rasteområder for flagermus er i bygninger eller hule træer (forskelligt
fra art til art) – der er derfor risiko for påvirkning, hvis et projekt medfører
ombygning eller nedrivning af bygninger eller fældning af større træer, der evt.
kan rumme egnede huller.” ”
Odsherred Kommune har oplyst, at der ikke er indkommet nye oplysninger, som
kunne give anledning til at ændre denne generelle udtalelse.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
De anmeldte projekter udføres på eksisterende anlæg og vil ikke medføre
ombygning elle nedrivning af bygninger eller fældning af større træer. De
nærmeste Natura 2000-områder er Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg
og Bollinge Bakker i 0,8 km afstand fra virksomheden.
Det er på baggrund af sagens oplysninger Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke
skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projekternes virkninger på
Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1.
maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projekterne ikke i sig selv
samlet set eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne
påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller kan påvirke bilag IV-arter.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i jeres VVM-anmeldelser og på
baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projekterne ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf.
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVMpligt.
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at
påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at
grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 6. marts 2015.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
jf. planlovens §§ 58 og 59.
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
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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. april 2015.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen
Hans Erling Jensen
72 54 43 47
haeje@mst.dk
Kopi til:
Odsherreds Kommune, kommune@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftrådet, fr@friluftsraadet.dk
Embedslægen, sjl@sst.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Bilag: VVM-anmeldelser fra H. Lundbeck A/S for Projekt 450 og Projekt 291.
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