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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i pilotanlæg i 
bygning 25K 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 1. februar 2012 modtaget ansøgning fra 
Novo Nordisk A/S om ændringer i pilotanlæg i bygning 25K.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Novo Nordisk pilotplant, MCP, i bygning 25K er en Mammal Celle Pilot-
plant, hvor der foretages udviklingsarbejde i form af celledyrkning og op-
rensning af aktive stoffer, som indgår i lægemidler til kliniske forsøg. 
 
Bygning 25K blev miljøgodkendt den 19. februar 2002 af Frederiksborg Amt 
(Stadfæstet med ændringer af Miljøstyrelsen den 25. juni 2003) til fremstil-
ling af Faktor VIIa med anvendelse af genetisk modificerede organismer. 
Bygning 25K var godkendt til 2 ens produktionslinjer, men kun den ene blev 
etableret. I det ledige bygningsafsnit blev der i 2006 givet tilladelse til at 
etablere et pilotanlæg med samme produktionsprincipper som produktions-
anlægget til faktor VIIa. Tilladelsen var en afgørelse om ikke særskilt god-
kendelsespligt, dvs. at anlægget er omfattet af bestemmelserne i godkendel-
sen fra 2003. Afgørelsen blev truffet af Frederiksborg Amt. 
 
Pilotanlægget i bygning 25K er godkendt til to separate dyrknings- og reco-
very linjer. Novo Nordisk A/S ønsker, at optimere anvendelsen af de eksiste-
rende linjer, ved at installere ekstra medie- og høsttanke således at forsy-
ningen med næringssubstrat til bioreaktorerne forbedres, og tid til omstil-
ling mellem de enkelte arbejdsoperationer mindskes. Inden for de næste par 
år kan der ifølge Novo Nordisk A/S blive brug for yderligere en bioreaktor, 
som ønskes opstillet i 2012 eller senere. 
 
Novo Nordisk A/S har endnu ikke lagt sig fast på om udvidelsen skal ske ved 
ombygning af eksisterende bygning, eller om der skal etableres en tilbygning 
til brug for: 

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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o Lagerplads til råvarer til medier 
o Faciliteter til mediefremstilling 
o Faciliteter til høst af produkt 
o Udstyr til CIP 

 
Selve tankrummet i en evt. tilbygning vil blive ca. 115 m2 og tilbygningen har 
en grundplan på 253 m2 +20m2 for lasteskakt og trapper. Højde bliver på 
12,15 m; svarende til den eksisterende bygning 25K. 
 
Afsug fra medieblandeanlæg, gulvvægte og vejekabiner vil blive forsynet 
med støvfilter, der kan sikre, at koncentrationen af støv på rensiden ikke 
overstiger 10 mg/Nm3. Afkast fra medieblanderum føres min. 1 meter lodret 
over tag. 
 
Det eksisterende ammoniak-køleanlæg udvides for at sikre tilstrækkelig 
kølekapacitet. Det er et indendørs anlæg. 
 
Ventilationskapaciteten skal også øges, og der skal derfor etableres et nyt 
ventilationsanlæg (rumventilation) med et nyt afkast og et nyt indtag på den 
eksisterende bygning. Hvis fabrik 25K udvides med en tilbygning, skal der 
etableres 2 – 3 nye procesafkast samt 1 nyt afkast fra rumventilationen og et 
nyt luftindtag. 
 
Der vil også ske en række mindre ændringer i utility-området, herunder et 
nyt vakuumsystem og ny CIP-enhed/CIP-distributionsenhed. 
     
Novo Nordisk A/S vurderer, at der vil være en øget emission af ethanol, men 
at ændringen af emissionen på grund af ombygningen ikke er væsentlig.  
 
Der sker ingen ændringer i afvejning af støvende råvarer, dvs. det fortsat 
sker med punktudsug, der renses i cyklon efterfulgt af F9 filter eller i veje-
kabine med HEPA-filter. Råvarerne overføres til tank under omrøring og 
med lokalt procesudsug med støvfilter. 
 
Der sker ændringer af spildevandsmængden, og den samlede spildevands-
mængde fra bygning 25K forventes at udgøre op til ca. 50.000 m3 efter æn-
dringen af anlæggets anvendelse. Udledningen af fosfor kan ikke overholde 
den gældende spildevandsgodkendelse. Novo Nordisk A/S ansøger Hillerød 
Kommune om en vilkårsændring, således at der kan udledes op til 1500 kg 
fosfor om året mod nu 800 kg fosfor om året. 
 
Novo Nordisk A/S har stillet krav til leverandøren af afkast og luftindtag om 
et maksimalt lydeffektniveau, der efter virksomhedens vurdering sikrer, at 
virksomhedens bidrag til den samlede støjbelastning uden for egen grund 
kan overholde de gældende støjvilkår. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Novo Nordisk A/S har gjort rede for, at ændringen af pilot plant i bygning 
25K ikke er væsentlig i forhold til de emissioner der reguleres af Miljøstyrel-
sen. Ændringen i spildevandet mht. fosfor kræver dog en ansøgning om æn-
dring af vilkår i spildevandstilladelsen fra Hillerød Kommune. 
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Emissionen af støv er reguleret som vilkår 18 og emissionen af ethanol er 
reguleret i vilkår 19 med en B-værdi på 5 mg/m3. 
 
Støj er reguleret i vilkår 30. 
 
Vilkårene er givet i miljøgodkendelsen af faktor VIIa fabrikken fra 2002, 
som stadfæstet af Miljøstyrelsen i 2003. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen i pilotanlægget – uanset om der etab-
leres en tilbygning, eller om udvidelsen sker inden for de nuværende byg-
ningsrammer – ikke er særskilt godkendelsespligtigt. Anlægget skal indret-
tes og drives som beskrevet i det ansøgte projekt, og i overensstemmelse 
med vilkårene for godkendelsen af 19. februar 2002, stadfæstet af Miljøsty-
relsen den 27. juni 2003. Ændringerne er herefter omfattet af bestemmel-
serne i denne miljøgodkendelse. 
 
De gældende miljøgodkendelser for Novo Nordisk A/S i Hillerød er under 
revurdering, herunder også godkendelsen af bygning 25K.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive annonceret på www.mst.dk senest den 11. april 2012 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 9. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klage-
re, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
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fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklage-
nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
 
 
Kopi til: 
 
Hillerød Kommune 
Sundhedsstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 


