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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder og afgørelse om 

ingen VVM-pligt

Novo Nordisk A/S har med brev af 28. juni 2013 søgt om miljøgodkendelse af æn-

dring af bygning JC, også kaldet Semaglutid projektet. I har samtidig søgt om tilla-

delse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodken-

delse.

Afgørelse
Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 stk. 2, at 

virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljø-

godkendelse af ændring af bygning JC og mulighed for permanent produktion af 

semaglutid (insulinanalog) og andre insulinanaloger. Bygning JC rummer i dag to 

parallelle produktionslinjer. Den ansøgte ændring skal sikre mod krydskontamine-

ring ved produktion af forskellige produkter i de to produktionslinjer.

Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, 

Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. I skal være 

opmærksomme på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før Miljøstyrelsen 

har givet miljøgodkendelse til ændringen af bygning JC.

Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virksomheden 

kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne.

Baggrund for afgørelsen
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der gives tilladelse til at på-

begynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbejdet 

sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en forud-

sætning, at den godkendende myndighed vurderer, at virksomheden/anlægget kan 

opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på stedet uden 

væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Miljøstyrelsen vurderer, at hverken selve ombygningen eller den hermed 

muliggjorte drift vil betyde væsentligt ændrede miljøpåvirkninger end i dag. 

Miljøstyrelsen vurderer, at den muliggjorte ændrede drift i bygning JC i det store 

og hele vil kunne rummes indenfor virksomheden gældende miljøvilkår.
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Miljøstyrelsen vurderer, at den muliggjorte ændrede drift i bygning JC vil kunne 

rummes indenfor virksomhedens VVM.

Ingen VVM-pligt

Der er i 2002 foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet af Novo Nordisk 

A/S fabriksområde i Kalundborg. Den gennemførte VVM omfatter en udbygning af 

virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt. VVM-

redegørelsen blev vedtaget i 2002 i et tillæg 2 til Regionplan 2001-2012 af 

Vestsjællands Amt.

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en ny, særlig 

vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændringerne af bygning 

JC. Separationen af de to produktionslinjer i bygning JC ligger inden for rammer-

ne af den VVM, der blev lavet i 2002 som tillæg nr. 2 til Regionplan 2001 - 2012 

for Vestsjællands Amt. Det gælder både i forhold til vandforbrug, energiforbrug, 

råvareforbrug og ekstern støj.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde 

bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelse om ingen VVM-pligt.  

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. 

Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. 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 8. august 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder 

videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der

indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 

kr. 

Der modtages en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 

nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 

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 bliver tilbagebetalt, 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 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.

mailto:mst@mst.dk


3

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-

meside. 

Med venlig hilsen

Søren Jensen

Kopi til: 

Kalundborg Kommune, att. Thomas Iversen, Thomas.Iversen@kalundborg.dk

Embedslægeinstitutionen, Sjælland, att. sjl@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, att. dn@dn.dk

Friluftsrådet, att. fr@friluftsraadet.dk
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