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1. OFFENTLIG FREMLÆGGELSE 

Miljøstyrelsen Roskilde offentliggør hermed: 
 

 Forslag til Kommuneplantillæg inkl. miljørapport 

 VVM redegørelse og ikke teknisk resume  

 Udkast til miljøgodkendelse  
 
Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 1. november til den 2. januar 2012, og 
annonceres den 1. november i Amager Bladet.  
 
Materialet kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk og på Plansystem.dk.  
 
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget kan disse sendes eller mailes til 
nedenstående med angivelse af journalnummer MST-1459-00001: 
 
Miljøstyrelsen Roskilde,  
Ny Østergade 7-11,  
4000 Roskilde, 
Mail: ros@mst.dk. 
 
Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM redegørelsen 
skal være Miljøstyrelsen Roskilde i hænde senest den 2. januar 2012 for at indgå i den 
endelige vurdering af om projektet kan gennemføres efter VVM-reglerne.  

1.1 VVM-processen 

1.1.1 Indkaldelse af ideer og forslag 
Miljøstyrelsen Roskilde har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplan-
tillæg med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. 
Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelse 
af VVM-redegørelsens indhold. 
 
VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og 
dels til de indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige pro-
blemstillinger bliver behandlet. 
 
Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce i Amager Bladet den 10. maj 
2010 og ideoplæg på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 
Ved udløbet af idéfasen den 8. juni 2010, var der indkommet bemærkninger fra Kø-
benhavns Kommune. Bemærkningerne omfattede, at der i VVM-redegørelsen skal ind-
gå hensyn til nuværende og fremtidige boligområder, herunder området ”Faste Batte-
ri”. Ud over de i bekendtgørelsen listede krav, blev bemærkningerne indarbejdet i afsnit 
3 i udkast til VVM-redegørelsen. 
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1.1.2 Den videre proces 
Miljøstyrelsen og Statens Serum Institut har i samarbejde udfærdiget dette forslag til 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, miljøvurdering samt udkast til 
miljøgodkendelse. Forslaget skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. 
 
Når den 2. offentlighedsfase af nævnte forslag er afsluttet, vil de indkomne forslag, ind-
sigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen Roskilde. Der vil efterføl-
gende blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som sendes til udtalelse i Kø-
benhavns Kommune. Herefter beslutter Miljøstyrelsen Roskilde om et endeligt kom-
muneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal udstedes og dermed give det 
planmæssige grundlag for, at produktionen kan etableres.  
 
Københavns Kommune har vurderet, at den nye produktion kan rummes inden for 
eksisterende lokalplan nr. 95 (vedtaget oktober 1986) og dermed ikke kræver udarbej-
delse af ny lokalplan. 
 
Kommuneplantillægget kan efter udstedelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og or-
ganisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen 
af væsentlige bruger-interesser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. 

1.2 Læsevejledning 
Denne publikations materiale består af et ikke-teknisk resumé, et forslag til kommune-
plantillæg med retningslinjer og planredegørelse og en VVM-redegørelse. Som bilag til 
VVM-redegørelsen er vedlagt et udkast til miljøgodkendelse af den nye samlede pro-
duktion. 
 
Den sammenfattende vurdering af miljøkonsekvenserne kan læses i det ikke-tekniske 
resumé. 
 
VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af virksomheden og en vurdering af 
miljøkonsekvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen bygger 
på de oplysninger, virksomheden har tilvejebragt i forbindelse med ansøgningen om 
miljøgodkendelse og i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 
 
VVM-redegørelsen har en bredere tilgang til miljøbegrebet end miljøgodkendelsen. 
Miljøgodkendelsen er mere detaljeret end VVM-redegørelsen for så vidt angår miljø-
forhold som støj, luft, spildevand og affald mv. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår til 
driften af virksomheden. 
 
Ønskes mere detaljerede oplysninger om f.eks. virksomhedens indretning og vilkår, 
kan udkast til miljøgodkendelse med fordel læses, udarbejdet af Miljøstyrelsen. Materi-
alet findes på www.mst.dk fra den 1. november 2011. 
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2. FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

2.1 Hvad er VVM 
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM reglerne for anlæg på land 
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og priva-
te anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse 
nr. 1515 af 15/12/2010.  
 
I henhold til planlovens § 11g må enkeltanlæg ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt 
retningslinjer i kommuneplanen gennem udstedelse af kommuneplantillæg med tilhø-
rende VVM-redegørelse.  
 
Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af 
virkningerne på miljøet, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslut-
ningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for 
at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger forud for den endelige realisering af pro-
jektet. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virk-
ninger på:  
 

 Mennesker, fauna og flora  

 Jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 Materielle goder og kulturarv 

 Samspillet mellem disse faktorer 
 
VVM-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 tillægget til 
kommuneplanen.  
Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-
bestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøministeriet imidlertid opgaven. Det gælder 
bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lov-
givning, eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. Her vil VVM og plan-
kompetencen overgå til Miljøministeriet varetaget af de lokale landsdelscentre i enten 
Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen. 
 

2.2 Hvad er et kommuneplantillæg 
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Med et 
kommuneplantillæg kan bestemmelser, som retningslinjer og rammer, i kommunepla-
nen justeres og ændres, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan.  
 
Kommunalbestyrelsen har bl.a. ansvaret for den sammenfattende arealplanlægning, 
som udmøntes i en kommuneplan. I kommuneplanen fastlægges Kommunalbestyrel-
sens politik for byernes udvikling og udvikling på kommunens øvrige områder. Kom-
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muneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udvik-
lingen i kommunen bl.a. gennem udstedelse af retningslinjer og rammer.  
 
Kommuneplanen skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om planlægning, 
lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009, Planloven, indeholde retningslinjer for alle 
de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog (§ 11a) og ledsages af en 
redegørelse (§ 11 e) ofte kaldet en planredegørelse i VVM sammenhæng. De centrale 
emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, of-
fentlige institutioner, trafik og beskyttelsesinteresser i det åbne land.  
 
Ved udstedelse af et kommuneplantillæg indgår, ud over retningslinjer og rammer, 
også en planredegørelse. 
 

2.3 Hvad er Miljøvurdering 
I henhold til Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer, 
lovbekendtgørelse nr. 936 af d. 24/09/2009, miljøvurderingsloven, skal kommune-
plantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes. Ved 
miljøvurdering forstås primært udarbejdelse af en miljørapport med de oplysninger, 
der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 1, inddragelse af offentligheden og tage hen-
syn til miljørapporten. 
 
Formålet med en miljøvurdering er at sikre, at miljøhensyn integreres i udarbejdelsen 
af planen eller programmet og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvik-
ling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. 
 
En miljørapport skal omhandle de forhold, der er beskrevet i § 7 i miljøvurderingslo-
ven. De særlige krav, der er indeholdt i miljøvurderingsloven, men ikke i VVM-
reglerne, omhandler væsentligst: 
 

 En beskrivelse af planens/programmets formål og forbindelser med andre rele-
vante planer 

 Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvåg-
ning af planens miljømæssige påvirkninger 

 Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive be-
rørt af planen - både i idefasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderin-
gen) og inden der træffes endelig afgørelse om planen 

 Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere di-
rekte henvist til, at vurderingerne skal relateres til internationale beskyttel-
sesmål og -regler, herunder især EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirek-
tiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og plante- og dyrearter.  

 Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og 
menneskers sundhed.  

 
Der er ikke særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af 
sammenfald med kravene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombi-
neret VVM-redegørelse og miljørapport.  
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3. REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG 

3.1 Baggrund 
Statens Serum Institut (SSI) har siden 1902 været beliggende på Artillerivej 5 i Køben-
havn S.  
 
SSI’s aktiviteter har siden grundlæggelsen omfattet produktion af forskellige former for 
lægemidler, hovedsageligt af typen vacciner og sera. SSI leverer alle komponenter til 
det danske børnevaccinationsprogram og har egenproduktion af fire af de vacciner, der 
indgår i børnevaccinationsprogrammet. 
 
For at sikre effektiv udnyttelse af produktionskapaciteten ønsker SSI mulighed for at 
udvide produktionen af vacciner samt at producere andre lægemidler på basis af fer-
mentering i ledige produktionsfaciliteter i bygning 96, kaldet Multipurpose Plant 
(MPP). 
 
SSI ønsker at producere humane og veterinære vacciner og diagnostika ud fra fermen-
tering af naturligt forekommende mikroorganismer og genmodificerede mikroorga-
nismer. Både egne produkter og for eksterne firmaer. 
 

 

Bygn 96  
MPP 

Figur 1. Statens Serum Institut med placering af MMP an-
lægget i bygning 96. 

3.2 Projektet 
SSI ønsker at udnytte ledig produktionskapacitet til at fordoble produktionen af kigho-
ste i bygning 96, se figur 1. Den nye MPP produktion kræver ikke nye bygninger, men 
sker alene inden for eksisterende bygningsmasse. 
 
Desuden ønsker SSI mulighed for at producere andre produkter i samme bygning af 
sammenlignelig art i form af humane og veterinære vacciner og diagnostika, som frem-
stilles ved fermentering af naturligt forekommende og genmodificerede mikroorganis-
mer. Diagnostika er produkter, som anvendes til at påvise sygdomme. Nogle diagnosti-
ka anvendes direkte på huden og andre anvendes ved laboratorieundersøgelser. 
 

7 



NY PRODUKTION PÅ STATENS SERUM INSTITUT 
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

 
 

Fermentering består i at opformere en mikroorganisme i et vækstmedium. Efter op-
formering høstes mikroorganismen eller de substanser, den har dannet under sin vækst 
i mediet. 
 
SSI ønsker at opformere mikroorganismerne i lukkede beholdere i volumen op til 1500 
l. En såkaldt indesluttet produktion. Dvs. at der i godkendelsen af produktionen er stil-
let krav, som sikrer, at GMO’erne ikke spredes til omgivelserne. 
 
SSI ønsker, at den planlagte VVM skal danne grundlag for, at virksomheden kan fore-
tage de nævnte produktionsudvidelser indenfor de eksisterende rammer, som fastsæt-
tes gennem den ansøgte miljøgodkendelse.  
 
Den påtænkte udvidelse af produktionen kræver installation af nyt produktionsudstyr i 
den eksisterende bygning, som er bygget i 2008. SSI’s produktionsfaciliteter er bygget 
til produktioner med GMO og naturligt forekommende mikroorganismer i risikogruppe 
2. Lokalerne hvor produktionen foregår, er betegnet som containmentområde. Fermen-
teringen foregår i lukkede anlæg. Al lægemiddelproduktion er underlagt specielle kvali-
tetssikringssystemer som adskiller lægemidlet fra det omgivende miljø. 

3.3 Projektet er VVM pligtigt 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 28. januar 2011 modtaget Statens Serum Instituts 
VVM-anmeldelse vedrørende etablering af produktion i eksisterende Multipurpose 
Plant på Statens Serum Institut.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 1510 af 
15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen), bilag 1, pkt. 6 e) og derfor er 
VVM-pligtigt. Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1.  
 
I dette tilfælde, hvor staten er bygherre, vil Miljøstyrelsen være miljømyndighed, jf. § 
11, stk. 1. Dette betyder, at VVM og plankompetencen, med udarbejdelse af kommune-
plantillæg, overgår til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen varetager således kommunalbesty-
relsernes opgaver og beføjelser.  
 
En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrel-
sens accept. 

3.3.1 Miljøgodkendelse 
Miljøstyrelsen er også myndighed efter § 40 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttel-
se, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2009, miljøbeskyttelsesloven, og projektet 
kræver en ny miljøgodkendelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 
bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12/2006. Miljøstyrelsen har den 4. maj 2011 modtaget 
en anmeldelse efter § 33, stk. 1i miljøbeskyttelsesloven. 
 
En miljøgodkendelse fastsætter de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og 
hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner – 
altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger osv. – er det miljøgodkendelsen, 
der regulerer driften af anlægget. 
 

8 



NY PRODUKTION PÅ STATENS SERUM INSTITUT 
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

 
 

Et udkast til miljøgodkendelse er vedlagt som bilag til VVM-redegørelsen. I udkastet til 
miljøgodkendelse kan der findes mere præcise oplysninger om de krav, Miljøstyrelsen 
forventer at stille til den nye MPP produktion. Godkendelsen er formuleret som en ny 
godkendelse for den samlede produktion i MPP anlægget. 

3.4 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer  
Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommu-
neplantillægget i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer mil-
jøvurderes. Miljørapporten er vedlagt dette kommuneplantillæg. 

3.5 Forhold til øvrig planlægning  

3.5.1 Fingerplan 2007 og Regional udviklings plan 
Den regionale udviklingsplan 2008 for Region Hovedstaden omfatter ikke forhold som 
vurderes at være relevante for nærværende kommuneplantillæg, ligesom det ikke med-
fører ændringer for Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for 
Hovedstadsområdet. 

3.5.2 Kommuneplan 2009 
I den gældende Kommuneplan 2009 for Københavns Kommune ligger Statens Serum 
Institut i et område til institutioner og fritidsområder (O3) med en maksimal byg-
ningshøjde på 24 meter, og en maksimal bebyggelsesprocent på 110.  
 
Mere detaljeret kan området anvendes til institutioner og andre sociale formål, skoler 
og andre uddannelsesformål, ikke varige kolonihaver, sportsanlæg, hospitaler og andre 
sundhedsmæssige formål, miljømæssige servicefunktioner, kulturelle formål, ung-
doms-, kollegie- og ældreboliger samt administration. 
 
Det kan tillades, at der til hver institution/anlæg opføres eller indrettes enkelte boliger 
til brug for portner eller andre personer med lignende tilknytning til institutio-
nen/anlægget. Der må normalt kun udøves virksomhed til og med forureningsklasse 2 
(ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 20 m til boliger og lignende). 
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Figur 2: Det skraverede felt viser rammeområdet for Statens Serum Institut (O3*). 

 

Med dette kommuneplantillæg ændres primært teksten for de bestående retningslinjer 
og rammer til kommuneplanen. Afgrænsningen af rammeområdet for Statens Serum 
Institut ændres således ikke, da etablering af MPP anlægget, i bygning 96, kan rummes 
inden for eksisterende ramme og som følge af, at det ikke medfører bygningsændringer.  

3.5.3 Lokalplan 
Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 95, ”Seruminstituttet“ Vestamager, der 
fastlægger anvendelsen m.v., offentlige formål, boliger. 
 
Lokalplanen er vedtaget af Københavns kommune d. 10. april, 1986. 
 
Københavns Kommune har vurderet, at Statens Serum Instituts fremtidige MPP pro-
duktion er i overensstemmelse med gældende lokalplan. 

3.6 Øvrige bindinger 

3.6.1 Fredninger 
Den nærmeste fredning er omkring Christianshavns Vold i ”Fredningen af 8 køben-
havnske parker”, som er beliggende nord for Amager Boulevard. Syd for ligger frednin-
gen af Amager Fælled og ”Faste Batteri”. Områderne berøres ikke; og er omtalt nærme-
re i VVM redegørelsens afsnit 3. 

3.6.2 Kystnærhedszonen  
Projektområdet ligger inden for den kystnære del af kystnærhedszonen for Øresund. 
Set i sammenhæng med den øvrige arealanvendelse omkring SSI og storbyen som hel-
hed, kan det konkluderes, at projektet ikke vil have nogen betydning for bevarelsen af 
kyststrækningerne langs Øresund eller oplevelsen af byen herfra. Som følge af produk-
tionen sker der ikke bygningsmæssige ændringer, der kunne få en indvirkning på kyst-
landskabet. 
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3.6.3 Natura 2000 og bilag IV arter 
 
De nærmeste Natura 2000 områder er følgende: 
 

Natura 2000 område: 
Afstand til projektom-
råde: 

Område 143: Vestamager og havet syd for Ca. 3,6 km 
Område 142: Saltholm og omkringliggende 
hav 

Ca. 6,9 km 

 
Udbygningen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områderne, bilag 4 arter og heller 
ikke andre naturområder. Nærmeste naturområde er et fredskovsareal ved ”Faste Bat-
teri”. 
 
Dette er beskrevet i VVM redegørelsens afsnit 3.  

3.6.4 Igangværende planlægning 
Sideløbende med denne VVM-proces er lokalplan 456 ”Faste Batteri II” ved at blive 
realiseret. I VVM-redegørelsens, afsnit 3, er evt. miljøpåvirkninger i form af støjgener 
fra anlæg og transport vurderet. 
 

3.7 Tilladelser og godkendelser 
For at kunne realisere produktionen i MPP anlægget skal Statens Serums Institut, ud 
over miljøgodkendelse, jf. afsnit 3.3.1, have en tilladelse til følgende: 
 
Genmodificerede organismer (GMO) godkendelse 
MPP anlægget er godkendt til forsøgsproduktion med genmodificerede mikroorganis-
mer i klasse 1 (GMO 1). Statens Serum Institut skal have en GMO godkendelse til pro-
duktion fra Miljøstyrelsen før en kommerciel produktion kan igangsættes. Denne gives 
iht. Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, BEK nr. 57 af 27/01/2011. 
 
Miljøstyrelsen er myndighed efter § 8 i bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi, 
lovbekendtgørelse nr. 869 af 26. juni 2010, og GMO produktionen i MPP fabrikken 
kræver godkendelse efter § 9 i bekendtgørelse om godkendelse af produktion af gene-
tisk modificerede mikroorganismer, bekendtgørelse nr. 225 af 19. marts 2009.  
 
Spildevandstilladelse 
Statens Serum Institut skal iht. spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1448 af 
11/12/2007, have en spildevandstilladelse for anlægget. Denne gives af Københavns 
Kommune. 
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4. KOMMUNEPLANTILLÆG 
 
Fremtidige planforhold: 

4.1 Retningslinjer og rammer 
Der tilføjes følgende retningslinje: 
Ved udbygning af Statens Serum Institut er det muligt at producere vacciner og andre 
lægemidler på basis af fermentering i produktionsfaciliteterne i bygning 96, kaldet 
Multipurpose Plant (MPP). Produktionen skal ske inden for rammerne af Statens Se-
rum Institut.. 
 
Ramme 
Muliggørelsen af MPP anlægget sikres med følgende ramme for det ift. planlovens § 11 
g VVM-pligtige anlæg ved at der tilføjes en særlig bestemmelse til O3-området for Sta-
tens Serum Institut mellem Artillerivej, Faste Batteri, Amagerfælledvej, Stemannsgade, 
Peter Vedels Gade, Badenflethsgade og Amager Boulevard, som vist på kortet, figur 3. 
 
Statens Serum Institut: Bebyggelse og anlæg kan opføres og anvendes i overens-
stemmelse med VVM-redegørelsen herfor. 
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Figur 3. Oversigt over bygninger for rammeområdet for Statens Serum Insti-
tut (O3*). 

 

5. KLAGEVEJLEDNING 
Kommuneplantillægget 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. planlo-
vens §§ 58 og 59. 
 
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted tirsdag den 1. november 2011 i Amager 
Bladet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes di-
rekte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som 
e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets be-
handling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter mod-
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tagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklage-
nævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilba-
gebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentlige bekendtgørelse. 
 

http://www.nmkn.dk/
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6. MILJØRAPPORT 

6.1 Indledning 
Miljørapporten er reguleret i miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 936 af 
24/09/2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Miljørapporten er en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirk-
ning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige alternativer. 
 
Rapportens omfang og detaljeringsgrad er fastlagt efter høring af andre myndigheder, 
hvis områder berøres af planforslaget. Dette afsnit i kommuneplantillægget udgør mil-
jørapporten. Afsnittet suppleres af den faglige uddybning i VVM-redegørelsen. 

6.2 Beskrivelse og vurdering 
I VVM-redegørelsen er gennemført en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væ-
sentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og alternativer til projektet. 
Planens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at relatere sig til støj, støj som følge af 
transport og spildevand.  
 
Da der ikke opføres nye bygninger og produktionen etableres inden for eksisterende 
bygninger, vil ændringerne af miljøforholdene primært omhandle de forhold, der regu-
leres i miljøgodkendelsen. 
 
En beskrivelse af afværgeforanstaltninger og alternativer er kort beskrevet i afsnit 2 og 
5 i VVM-redegørelsen. 
 
Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelse og miljøgodkendelsen. 

6.3 Berørte myndigheder 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer for projektet er Køben-
havns Kommune hørt som berørt myndighed. 

6.4 Overvågningsprogram 
Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som forventet ved 
udarbejdelse af miljørapporten. 
 
Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden uden for 
bygning 96, og det vurderes at den overvågning, som myndighederne allerede udfører i 
forlængelse af de vilkår Statens Serum Institut har i henhold til virksomhedens nuvæ-
rende miljøgodkendelse, samt det forslag, der er udarbejdet i forbindelse med ansøg-
ning om miljøgodkendelse af projektet, vil være tilstrækkeligt. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil fremgå af virksomhedens endelige mil-
jøgodkendelse, spildevandstilladelse og GMO godkendelse. 
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