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Novo Nordisk A/S 

Vandtårnsvej 83 

2860 Søborg 

    

   

  

Virksomheder 

J.nr. MST-1272-01397 

Ref. tiska/susbe 

Den 6. august 2013 

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for nye anlæg til produktion af 

WFI og Clean Steam, Novo Nordisk A/S, bygning 5A i Bagsværd 

 
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 17. juli 2013 modtaget ansøgning fra Novo 
Nordisk A/S om etablering af nye anlæg til produktion af WFI og Clean Steam i 
bygning 5A.  

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at den pågældende ændring ikke giver 

anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter 

miljøbeskyttelseslovens1 § 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 A/S’ Insulinpåfyldningsfabrik i Bagsværd har behov for at øge 

kapaciteten, hvorfor virksomheden ønsker at etablere nye anlæg til produktion af 

WFI og Clean Steam. Disse forsyningsanlæg ønskes placeret i bygning 5A, som er 

beliggende ved siden af bygning 2H, Insulinpåfyldningen. 

 

Der skal etableres 8 nye WFI-kolonner, 2 rendampsgeneratorer, et nyt 

ventilationsanlæg og et mindre tørkøleanlæg, der placeres på taget af bygning 5A. 

 

Spildevand fra forsyningsanlæggene vil ikke indeholde kemiske stoffer. Spildevand 

fra Clean Steam anlægget vil dog være meget varmt med temperaturer op til 85-

100 ◦C. 

 

Der genereres ikke fast affald fra de nye forsyningsanlæg. 

 

Der etableres nye støjkilder på taget af bygning 5A. Novo Nordisk A/S har 

beregnet hvilke støjkrav der skal stilles til ventilationsanlæg og tørkøleanlæg for at 

virksomhedens vilkår for støj fortsat kan overholdes med etablering af det nye 

anlæg. Virksomheden gennemfører en kontrolmåling af støjemissionen fra de nye 

anlæg inden for 3 måneder efter idrifttagning i overensstemmelse med Novo 

                                                             

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om 

miljøbeskyttelse. 
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Nordisk A/S overordnede miljøgodkendelse dateret 20. september 2007 jf. vilkår 

14. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Det er Miljøstyrelsens vurdering af forureningen fra de nye anlæg kan rummes 

inden for den eksisterende miljøgodkendelse dateret 20. september 2007 for Novo 

Nordisk A/S produktion i Bagsværd og ikke strider mod vilkår i godkendelsen. 

 

I virksomhedens miljøgodkendelse for produktionen i Bagsværd er fastsat vilkår til 

regulering af bl.a. støj, lugt, luftforurening, beskyttelse af jord- og grundvand samt 

driftsforstyrrelser og uheld.   

 

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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 4. september 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. 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 gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist 
på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en 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.  

 

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 

 

 

 

Tine Sørensen Karup  

72 54 43 69  

tiska@mst.dk  

 

 

 

 

 

Kopi til: Gladsaxe Kommune, Att.: Lone Kofod Rasmussen 

 


