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1.  Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på 
land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og pri-
vate anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse 
nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må an-
tages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt 
VVM-redegørelse. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig 
debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbej-
de. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og 
forslag om alternativer. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virknin-
ger på  

• mennesker, fauna og flora  

• jordbund, vand, luft, klima og landskab  

• materielle goder og kulturarv, og  

• samspillet mellem disse faktorer 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets 
gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommunepla-
nen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommu-
nalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder 
bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgiv-
ning som i dette tilfælde. 

VVM på virksomheden 

I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille aktive stoffer til 
Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig 
produktion af lægemidler med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved VVM 
pligtig i henhold til:  

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

Miljøstyrelsen har besluttet at sende dette forslag til kommuneplantillæg med VVM rede-
gørelse samt et forslag til miljøgodkendelse i offentlig høring fra 6. november 2013 og 
frem til den 8. januar  2014. 
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Indsigelser og bemærkninger sendes til: 
Miljøstyrelsen Virksomheder 
Strandgade 29 
1401 København K 
Telefon 72 54 40 00 
e-mail mst@mst.dk 
Att.: Iris Haastrup/J.nr. MST-1274-00058 

Læsevejledning 
Denne publikation er opbygget som tre dele. 

Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del gen-
nemgår forslag til kommuneplantillæg til Gladsaxe Kommuneplan  2013. Forslaget til 
kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. 

Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. 
Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  

Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 

Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med CMC 
Biologics A/S og  Gladsaxe  Kommune. 

Del 3 er udarbejdet af CMC Biologics A/S som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen 
som VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i hen-
hold til planlovens § 57a kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de 
undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når 
bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at 
bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, 
som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVM-
myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring for-
slaget til kommuneplantillæg med VVM.  

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der of-
fentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. 

Indkaldelse af ideer og forslag 
Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen.  

Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af 
VVM-redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivnin-
gens krav til planlægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle rele-
vante og nødvendige problemstillinger bliver behandlet.  

Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg. Offentliggørelsen 
sluttede den  20. maj 2013.   

Den videre proces 
Når den offentlige høring af dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er 
afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen.  

Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en sammen-
fatning af de indkomne indsigelser og bemærkninger og et udkast til afgørelse med be-
grundelse for afgørelsen. Den sammenfattende redegørelse sendes i høring i Gladsaxe 
Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen, om et endeligt kommuneplantillæg skal 
udstedes. 
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2. Tillæg til Kommuneplan 2013 for Gladsaxe Kommu-
ne 
 

2.1. Retningslinjer for VVM-pligtige anlæg  

Kommerciel produktion af farmaceutiske produkter i Gladsaxe Erhvervskvarter 
 
Inden for det område, som er vist på kortet (rammeområde 17E5), må pilotfaciliteter un-
der CMC Biologics A/S fremover anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske pro-
dukter til kommercielt brug. 
 
Udvidelse og ændringer af CMC Biologics A/S i Gladsaxe Erhvervskvarter skal ske i over-
ensstemmelse med VVM redegørelsen ”VVM for CMC Biologics A/S” udstedt af Miljøsty-
relsen 2013.  

 

 

2.2. Planlægningsredegørelsen 

Der henvises til VVM redegørelsen for så vidt angår andre planmæssige forhold. 
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