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Vedrørende anmeldelse af ændring fra pilotproduktion til 
egentlig produktion hos CMC Biologics A/S. 

Dato 

26. marts 2013 

CMC Biologics beskæftiger sig i dag med forskning og udvikling af læ-
gemidler. I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at 
fremstille materiale til Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at 
anvende de samme anlæg til egentlig produktion med henblik på 
kommercielt salg.   

Denne ændring vurderes at medføre godkendelses- og VVM pligt, idet 
virksomheden ved ændringen bliver omfattet af: 

 godkendelsesbekendtgørelsens (1454 af 20/12/2012) bilag 1, 
pkt. 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mel-
lemprodukter. (s). 

 VVM bekendtgørelsens (1510 af 15/12/2010) bilag 1, pkt. 6 
”Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i indu-
striel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger 
side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til 
fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af ke-
misk eller biologisk proces”. 
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Baggrund 

CMC Biologics A/S er grundlagt i 2001 og den ansøgte facilitet, som 
også er virksomhedens domicil i Søborg er etableret og ibrugtaget i 
perioden 2002-2004.  

Virksomheden er en CMO virksomhed (Contract Manufacturing Organi-
zation), der udvikler og producerer indenfor den biofarmaceutiske pro-
duktion. CMC Biologics A/S tilbyder løsninger til de udfordringer der er 
i udviklingen af bio-processer og i fremstillingsindustrien af biologiske 
lægemidler til kliniske forsøg og kommercielle leverancer. 

Virksomheden er specialiseret i proces og analytisk udvikling samt op-
skalering og cGMP (current Good Manufacturing Practice) produktion af 
biologisk aktive biofarmaceutiske ingredienser til pre-kliniske og klini-
ske forsøg. Pilotanlægget/forsøgsproduktionsanlægget er ligeledes ud-
viklet og designet til produktion af kommercielle produkter, der blandt 
andet inkluderer terapeutiske proteiner og monoklonale antistoffer.  

Fremstillingen foregår på basis af genmodificerede organismer, GMO 
og aktiviteterne er i dag reguleret som laboratorieaktiviteter og stor-
skalaproduktion, og er godkendt af arbejdstilsynet efter lov om gen-
teknologi og arbejdsmiljø og klassificeret af Arbejdstilsynet i samarbej-
de med dengang Skov- og Naturstyrelsen. 

I forbindelse med etablering af virksomhedens facilitet i Søborg blev 
der dengang udarbejdet en Miljøteknisk vurdering, hvorpå Københavns 
Amt den 16. maj 2002 traf afgørelse om ”ikke-godkendelsespligtig”. 
HUR havde forinden, den 10. maj 2002, truffet afgørelse om at der ik-
ke var VVM pligt. 

Virksomheden har senere fået en Spildevandstilladelse, dateret 25. no-
vember 2005. 

Fremtidsplan 

Den brede vifte af services og produkter på anlægget i Søborg stiller 
krav til stor fleksibilitet for at kunne tilgodese kundernes ønsker, hvil-
ket skal kunne rummes i en fremtidig godkendelse/VVM redegørelse. 
Således at rammerne sikres for den nødvendige produktion, der kan 
blive behov for i fremtiden. 
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På baggrund af ovenstående anmodes Miljøstyrelsen og Gladsaxe 
Kommune om at igangsætte en VVM-proces af CMC Biologics A/S, så-
ledes at det sikres, at pilotproduktionen kan overgå til egentlig produk-
tion med kommercielt salg for øje i 2014.  

Såfremt der er spørgsmål kan undertegnede kontaktes. 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Brit Pedersen     

Senior Konsulent 
 


