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1. VVM-REDEGØRELSE  

VVM-redegørelsen består af en gennemgang af LEO Pharma A/S inklusiv kommende pro-

jekt samt af de risikoforhold, der er forbundet hermed. Herefter beskrives de berørte om-

givelser, og det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger virksomheden har for omgivelserne, 

samt hvilke foranstaltninger der er taget i anvendelse for at mindske virkningerne på 

mennesker, natur og miljø. Det beskrives desuden, hvilke alternativer der har været un-

dersøgt, og hvilke eventuelle mangler der er i vurderingsgrundlaget. 

 

2. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN OG DET PÅTÆNKTE ANLÆG  

 

LEO Pharma A/S historie går langt tilbage i tiden. I 1908 købte apotekerne August Kong-

sted og Anton Antons Løve apoteket. Samme år grundlagde de Løvens kemiske Fabrik i 

apotekets kælder. Fabrikken voksede og flyttede til Brønshøj. Ved apoteker Kongsteds 

død arvede den ældste datter og hendes mand Knud Abildgaard Løvens kemiske Fabrik, 

som dermed blev adskilt fra apoteket. 

 

Det store internationale gennembrud for Løvens kemiske Fabrik kom i begyndelsen af 

40’erne, da det lykkedes at fremstille penicillin som de første uden for USA og England. 

 

Knud Abildgaard begyndte i 1946 udflytning af fabrikken til Ballerup, hvor alle aktiviteter 

var samlet i 1958. Udbygningen af fabrikken er fortsat i Ballerup lige siden. 

 

Løvens kemiske Fabrik ændrede 1. maj 2002 navn til LEO Pharma. 

 

Knud Abildgaard oprettede i 1983 LEO Fondet for at sikre udviklingen af Løvens kemiske 

Fabrik som en uafhængig, forskningsbaseret medicinalfabrik. LEO Fondet ejer således alle 

aktier i LEO Pharma A/S. 

 

I 2011 beskæftigede LEO Pharma A/S omregnet til fuldtidsstillinger 1477 medarbejdere i 

Ballerup. 

 2.1   Virksomhedens beliggenhed 

Virksomheden er beliggende på matrikelnummer 19da, 19db, 19dt, 19dy og 19dø Balle-

rup By, Ballerup. 

 

Virksomhedens samlede areal er på knap 150.000 m2.  

 

Området er ifølge Ballerup Kommunes rammebestemmelser udlagt til erhvervsformål, 

større fremstillingsvirksomhed m.v. 

 

Virksomheden er omfattet af lokalplan nr. 122 for erhvervsområdet omkring LEO Pharma 

A/S, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2011. Der er 

dermed skabt grundlag for, at erhvervsområdet kan videreudvikles. 
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2.2   Virksomhedens produktion nu og i fremtiden 
LEO Pharma A/S mission er at hjælpe folk med at få en sund hud. Det vil sige, at virk-

somhedens kerneområder primært er forskning, udvikling og produktion af lægemidler til 

afhjælpning af forskellige former for hudsygdomme, fx psoriasis. 

 

LEO Pharma A/S i Ballerup har i dag produktion af bl.a. aktive lægemiddelstoffer. De akti-

ve stoffer, som produceres i Ballerup, er antibiotika i form af forskellige typer Fucidin® og 

D-vitaminanaloger (D-vitaminlignende stoffer). I fremtiden vil der desuden blive suppleret 

med andre typer lægemiddelstoffer, fx forskellige typer ingenoler.  

 

En del af de aktive stoffer anvendes herefter i de præparater, som virksomheden produ-

cerer i Ballerup. Den resterende del af de aktive stoffer leveres til produktionssteder i an-

dre dele af koncernen samt til tredjepart. 

 

Virksomheden fremstillede i 2011 følgende præparater i Ballerup: 

Burinex®, Centyl® K mite, Centyl® K, Daivonex®/Dovonex® Scalp solution, Etalpha®/One-

Alpha, diverse produkter indeholdende Fucidin® herunder Fucithalmic®, Heparin LEO og 

innohep®, Kaleorid®og Protamine sulphate LEO og Xamiol®/Taclonex Scalp®. Præparater-

ne anvendes til human brug.  

 

Daivonex®/Dovonex®og Xamiol®/Taclonex Scalp® anvendes mod psoriasis, Etalpha®/One-

Alpha mod forstyrrelser i kalkstofskiftet og forskellige Fucidin® præparater mod infektio-

ner. 

 

Endelig anvendes en række af præparaterne i behandlingen af forhøjet blodtryk eller i 

forbindelse med behandling af andre hjertekarsygdomme. 

 

På verdensplan kendes LEO Pharma A/S primært for produkterne: Fucidin®, innohep®, 

Daivonex®, Daivobet®, Xamiol® og Etalpha®. 

 

2.3   Rammer for nuværende og fremtidige produktioner 
Produktionsprocesserne kan karakteriseres som værende fremstilling af lægemidler og 

API (Active Pharmaceutical Ingredient) til brug for videre forarbejdning til lægemidler. 

Lægemidlerne vil være til human brug og blive fremstillet enten til direkte kommerciel 

brug eller til kliniske forsøg.  

 

De farmaceutiske færdigvarer produceres i S-området, jf. oversigtskort. 

 

API’erne vil blive fremstillet ved anvendelse af de beskrevne metoder i afsnit 2.5.1. Disse 

aktiviteter foregår i D,- F-, G-, og Z- området, jf. oversigtskort. 

 

Derudover har LEO Pharma A/S en række forsknings og udviklingsaktiviteter. Disse aktivi-

teter foregår primært i Æ-området og Z-området, jf. oversigtsplan. 

 

De nye produktioner kan bestå i en udvidelse af den eksisterende produktion og fremstil-

ling af nye farmaceutiske ingredienser og produkter 
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              Nord 

 

Figur 2.3: Oversigtskort over LEO Pharma A/S 
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2.4   Bygningsfase - anlægsarbejder  
I forbindelse med etablering af produktion af fx ingenol mebutate (API’en til fx Picato®) vil 

der enten blive etableret en ny bygning i Z området eller også etableres produktionen i 

den eksisterende bygning Z3, hvor man kan udnytte fabrikkens eksisterende installationer 

mht. tilslutninger til forsyningsanlæg som vand, kølevand, trykluft, damp, el mv.  

 

Den største opgave i forbindelse med den nye produktion er indretning af procesudstyr, 

opbevaringsfaciliteter og forsyningsanlæg.  

 

2.5   Væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne og hjælpestoffer  
Produktionen på LEO Pharma A/S i Ballerup kan deles op i tre hovedområder: Organisk 

syntese af aktive stoffer fx (D-vitaminanaloger), biologisk fremstilling af aktive stoffer fx 

(Fucidin®) og færdigvareproduktion. Endelig har virksomheden en biaktivitet i form af en 

mindre produktion af enzymer.  

 2.5.1  Produktionsprocesser 

Produktionen i fabrikkerne vil principielt være meget ens, og det vil derfor være muligt at 

karakterisere og generalisere både processer og anvendelsen af hjælpestoffer. 

 

Fremstilling af aktive lægemiddelstoffer ved organisk syntese 

I Fine Chemical Production fremstilles forskellige former for D-vitaminanaloger samt inge-

nol mebutate og andre stoffer ved hjælp af organisk syntese. 

 

Organisk syntese er en fremstillingsmetode, der anvendes, hvis man har et udgangsstof, 

som ønskes modificeret - ændret på. Dette gøres ved at lade udgangsstoffet reagere med 

andre stoffer under kontrollerede forhold (syntesetrin).  

 

For at nå frem til det ønskede aktive lægemiddel kan det være nødvendigt at lade ud-

gangsstoffet gennemgå adskillige syntesetrin.  

 

Til syntesen af calcipotriol, der er det aktive stof i Daivonex®/Dovonex®, Daivobet®/ Doi-

vobet® og Xamiol®/Taclonex Scalp®, skal vitamin D2, der er udgangsstoffet, gennemgå 

12-14 syntesetrin, før man har det aktive lægemiddelstof - calcipotriol. 

 

Hvert syntesetrin kræver brug af en række kendte hjælpestoffer (typisk til opløsning og 

fældning af de aktive stoffer). I kemisk syntese er hjælpestofferne hovedsagelig en række 

forskellige organiske opløsningsmidler. 

 

Imellem de enkelte syntesetrin kan det være nødvendigt at gennemføre oprensninger af 

mellemprodukterne. Her anvendes ligeledes forskellige former for organiske opløsnings-

midler. 

 

Fremstilling af lægemidler ved biologiske processer 

I biologisk basisproduktion produceres de aktive stoffer af svampe. Metoden ligner på 

mange måder den, der kendes fra brygning af øl. 

 

Man anvender en svamp (Fusidium coccineum) til at producere det aktive lægemiddelstof 

fusidinsyre. Produktionen foregår i store tanke med vand samt vækstmedie i form af suk-

ker og næringssalte. Når gæringen er færdig, filtreres det aktive stof fra, og stoffet op-

renses en række gange. Til selve oprensningen anvendes organiske opløsningsmidler. 
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Produktion af færdigvarer 

I Ballerup produceres de tidligere nævnte grupper af færdigvarer – præparater hætteglas, 

ampuller, opløsninger, engangsøjenpipetter og tabletter m.m. Princippet for produktion af 

præparater indeholdende lægemidler er, at der som oftest skal anvendes en meget lille 

mængde af det aktive lægemiddel i selve præparatet. I Ballerup produceres og/eller pak-

kes færdigvarer i form af tabletter, kapsler, flydende produkter samt sterile produkter 

f.eks. til injektion. 

 

I visse præparater skal der kun være 0,00000025 gram aktivt stof i en kapsel. Dette stil-

ler store krav til produktionen af færdigvaren og betyder, at kapslen nødvendigvis må in-

deholde andre stoffer, hvis formål udelukkende er fyld, bæremedie eller smagsstof. 

 

Til produktion af tabletter fremstilles først pulverblandinger bestående af lægemidler, in-

aktive fyldstoffer, bindemidler m.v. Efter blanding, sigtning og granulering sendes blan-

dingen til tabletfremstilling. Der anvendes i nogen udstrækning organiske opløsningsmid-

ler i disse processer. 

 

Alle virksomhedens produktioner af lægemidler og præparater er omfattet af særlige krav 

til kvalitet - GXP-krav. 

  

Produkterne sælges via grossister, hospitaler, datterselskaber mfl. 

 2.5.2 Råvarer og hjælpestoffer - generelt 

Råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med produktionsprocesserne kan generaliseres til 

at være forbrug af vand, vækstmedier (fx sukker og majsstøbevand), syrer, baser, salte, 

diverse organiske forbindelser, organiske opløsningsmidler, detergenter, desinfektions-

midler, kemikalier til kontrol, forsknings- og udviklingsarbejder m.m. 

 

Rengøring og desinfektion af procesudstyr 

Rengøring består af rengøring af procesudstyr og faste installationer fx søjler og tilhøren-

de rørsystemer samt almindelig rengøring af produktionslokaler, laboratorier kontorloka-

ler og lignende. 

 

Procesudstyr rengøres ved hjælp af CIP eller CIP/SIP (cleaning eller steaming in place). 

CIP af procesudstyr foregår typisk med en base (natriumhydroxid), opløsningsmidler eller 

CIP rengøringsmidler.  

 

Ved alle rengøringsprocesser af produktionsudstyr anvendes almindeligt ledningsvand el-

ler WFI-vand. Til rengøring af lokaler anvendes almindeligt ledningsvand og WFI.  

Fabrikkens samlede vandforbrug var på 153.000 m3 i 2011. Vandet anvendes i produkti-

onsprocesserne og til rengøring.  
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 2.5.3 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

Samlet set kan forbruget af råvarer og hjælpestoffer på virksomheden opdeles i 

følgende kategorier (afrundet til hele ton): 

 

Forbrug i ton for år: 2011 

Organiske opløsningsmidler 1.122 

Lægemidler  6 

Landbrugsprodukter 1.774 

Syrer/baser 226 

Geler og filtermateriale 2 

Andre organiske forbindelser 179 

Uorganiske stoffer 410 

Rengøringsmidler 10 

Total 3.729 

  

Som det ses af tabellen, udgør forbruget af organiske opløsningsmidler, land-

brugsprodukter og uorganiske stoffer hovedparten af det samlede forbrug af råva-

rer og hjælpestoffer.  

 

På virksomheden anvendes organiske opløsningsmidler såsom alkoholer (ethanol, 

methanol og 2-propanol), ekstraktionsbenzin (hexan), ketoner (acetone) mfl.  

 

I virksomhedens laboratorier har der været anvendt ca. 13 ton organiske opløs-

ningsmidler pr. år. Disse er medregnet i ovenstående tabel.  

 

Under betegnelsen landbrugsprodukter udgør sukkerstoffer hovedparten.  

Af de uorganiske stoffer udgør forskellige former for salte hovedparten. Det drejer 

sig fx om salt til vandbehandlingsanlæg samt kaliumklorid, der anvendes i tablet-

ter. 

 

Forbruget af råvarerne til lægemidler er aktive lægemiddelstoffer, fx Fucidin®. 

Syrer og baser er fx svovlsyre og natronlud. 

 

36 % af den samlede mængde råvarer og hjælpestoffer, der er anvendt på virk-

somheden i 2011, har haft et eller flere faresymboler tilknyttet. Et faresymbol er 

fx symbolet Xn, der betyder sundhedsskadelig eller N, der betyder Miljøfarlig.  

 

 

3. RISIKOFYLDTE PRODUKTIONSPROCESSER 

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtførelse om kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer (Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006). Virksomheden er ej 

heller omfattet af særreglen for ammoniak og klor i risikobekendtgørelsen jf. Miljøstyrel-

sens skrivelse af 27. august 2007.  
 

Produktionen foregår i øvrigt i lukkede systemer med rensningsudstyr på afkast i det om-

fang det er nødvendigt. Fx i form af forskellige former for støv filtre herunder HEPA-filtre, 

kulfilteranlæg og kølekondensatorer.  
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4. BERØRTE OMGIVELSER 

Selve arealet, hvor LEO Pharma A/S er beliggende, er et erhvervsområde jf. Kommune-

plan 2009-2020 (Erhvervsområdet mellem Ballerup og Skovlunde station) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1    Beboelse 

Nærmeste beboelsesområder er: 

Boligområde omkring Marievej (område 5.B.2). 

Etageboligområde ved Ringtoften og Lilletoften (område 5.B.3). 

 
 Afgrænsning af LEO Pharma A/S i Kommuneplanområde 6.E18 

 

Det ”skraverede område” angiver hvor Lokalplan 122 er gældende 
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4.2   Landskab og kulturarv 

I visse områder af Ballerup Kommune findes stadig ældre bebyggelse samt landskabstræk 

og kulturspor fra tidligere tider, som ikke mindst af hensyn til det samlede by- og natur-

miljø kræver en særlig opmærksomhed. Enten på grund af den enkelte bygnings værdi og 

det stedlige bymiljøs bevaringsværdighed, eller for at kunne sikre, at en påtænkt fornyel-

se eller omdannelse af by- eller boligområder sker i respekt for historien. 

De to middelalderkirker i Måløv og Ballerup er som de eneste ejendomme i kommunen 

omfattet af egentlig bygningsfredning.  

 

Gl. Skovlunde er beliggende ca. 750 m sydøst for LEO Pharma A/S. Området er omfattet 

af Ballerup Kommunes lokalplan 104. I lokalplanen betegnes området som et af Ballerup 

Kommunes værdifulde gamle kulturmiljøer. Gl. Skovlunde omfatter århundreders tradition 

og historie. Lokalplanens formål er at sikre bevarelsen af Gl. Skovlundes særlige landsby-

karakter. 

 

Der arbejdes på at udvikle et større aktivitetsområde i landskabet omkring Harrestrup 

Ådal. Det er tanken, at området skal rumme tilbud både til den uorganiserede aktivi-

tet/selvorganiserede fritidsdyrkelse og til eksisterende samt nye kultur- og fritidsmulighe-

der. Svanesøen, som via Stadionsøen modtager overfladevand fra LEO Pharma A/S er be-

liggende i området og udleder vand til Harrestrup Å. 

 

 4.2.1 Landskab 

LEO Pharma er beliggende i et erhvervsområde, der er omfattet af Ballerup kommunes 

lokalplan 122 fra august 2011. Lokalplanområdet, der omfatter et areal på 20,7 ha., af-

grænset af jernbanen, Malmparken, Ballerup Byvej, Metalbuen samt mod sydøst af Balle-

rup Værkstedsby.  

 

Erhvervsområdet Lautrupgård umiddelbart nord for LEO Pharma A/S præges af store, 

grønne bælter med forbindelse til Hjortespringkilen og det fredede areal omkring Sømo-

sen. 

 

Den bevaringsværdige hovedbygning ”Lautrupgaard”, som har lagt navn til det moderne 

erhvervsområde, er beliggende 300-400 meter NNØ for LEO Pharma A/S.  

 

I forhold til traditionelle erhvervskvarterer har Lautrupgård med sine store, fritliggende 

kontorejendomme stadig en åben, grøn karakter og fremstår mange steder som et åbent 

parklandskab. Området er omgivet af brede, beplantede bælter. Langs Ring 4 i form af en 

100 m bredt skovplantning, hvoraf dele er registreret som fredskov. Langs Ballerup Byvej 

findes et 50 m bredt åbent, græsklædt bælte med en spredt træbevoksning på det bøl-

gende terræn. 

 

På den modstående side af Ballerup Byvej, er der et ensartet og sammenhængende be-

plantningsbælte langs ejendommene ved Industriparken. Beplantningsbæltet skal opret-

holdes. 

Størstedelen af kommunens del af Vestskovkilen er taget i brug til kolonihaveformål, der 

ligger som et sammenhængende bælte syd om Skovlundes og Ballerups boligkvarterer. 

Undtagelsen er Harrestrup Ådalens slettelandskab, der strækker sig op mellem de to by-

dele.  
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 4.2.2. Arkæologi 

 

Der er ikke registreret fortidsminder i nærheden af LEO Pharma. Nedenfor vises over-

sigtskort fra Kulturstyrelsens database; ”Fund og fortidsminder” (kulturarv.dk).  
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 4.2.3 Kulturmiljø 

Det nærmeste kulturarvsareal ligger ved Ledøje (som ses på ovenstående kortudsnit). Af-

standen til områder er 4-5 km i retningen sydvest. 

 4.2.4 Beskyttede sten- og jorddiger 

Det nærmeste beskyttede sten- eller jorddige findes ca. 1,5 km nord for virksomhedens 

grund langs vejen ”Lautrupparken” før krydset mellem ”Lautrupparken” og ”Klausdalsbro-

vej”. Se oversigtskort i afsnit 4.2.2 Arkæologi. 

 

LEO Pharma A/S påvirker ikke beskyttede sten- og jorddiger.  

4.3   Natur 

Ballerup Kommune har lavet en Grøn Plan, hvori der bl.a. er opstillet en række målsæt-

ninger i forhold til naturbeskyttelse og naturgenopretning. Bl.a. opstilles mål for naturind-

holdet i byområderne og i det åbne land. Den grønne plan introducerer også begrebet 

”grønne forbindelser”, som bl.a. skal sikre spredningsmuligheder for dyr og planter mel-

lem byens grønne rum og det åbne land. 

 

Naturen umiddelbart omkring Ballerup præges af store skovområder - mod syd Vestsko-

ven og mod nord Jonstrupvang/Hareskoven - samt af de åbne dyrkede landbrugsarealer 

mod vest. 

 

Lokalt imellem kommunens bydele løber flere regionale grønne kiler: Hjortespringkilen 

mellem Ballerup og Egebjerg, Måløvkilen mellem Ballerup og Måløv og Harrestrup Ådal 

mellem Ballerup og Skovlunde. 

 

De regionale grønne kiler er udpeget til friluftsformål, men indeholder også mange natur-

interesser. 

 

Naturværdierne i kommunen er overvejende knyttet til småskove, vandhuller, moser, 

overdrev, søer og enge, men også kulturhistoriske elementer som levende hegn, gravhøje 

og diger, der kan være værdifulde som småbiotoper, der er med til at opretholde den bio-

logiske mangfoldighed. 

 

Der er en særlig forpligtigelse til at beskytte de internationalt værdifulde arter, dvs. de 

dyrearter, som er nævnt på EU’s lister over særligt udryddelsestruede dyre- og plantear-

ter - Habitatdirektivets bilag IV. I Ballerup Kommune drejer det sig bl.a. om spidssnudet 

frø og stor vandsalamander. 

 

Området omkring LEO Pharma A/S består overvejende af erhverv, industri og de tidligere 

nævnte boligområder. Mindre områder på modsat side af Ballerup Byvej, nord for LEO 

Pharma A/S henstår som græsareal. Der forekommer ikke §3-beskyttede områder eller 

Natura 2000 områder i umiddelbar nærhed af LEO Pharma A/S. 

 4.3.1 §3-beskyttede områder 

Der er ingen §3- beskyttede områder på LEO Pharma A/S arealer. 

 

Nærmeste §3-beskyttede områder fremgår af nedenstående kort. Nord for LEO Pharma 

ligger en lille sø ved Lautrupgård (benævnt som ”1” ). Nord øst for LEO Pharma (Ca. 700 

meter) fra ligger Sømosen (benævnt som ”2”), Regnvandsbassiner ved Toms Fabrikker 

(benævnt som ”3”) og Stadionsøen (benævnt som ”4”). 
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 4.3.2 Natura 2000 områder 

Det nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca. 6 km nord for LEO Pharma A/S. Der 

er tale om området omkring Bagsværd sø og Furesøen. På nedenstående kort ses place-

ringen af LEO Pharma A/S i forhold til Natura 2000 området. 

 

 

Natura 2000 område 

LEO Pharma A/S  

 

 4.3.3 Bilag IV-arter og øvrig natur 

Ballerup Kommune har ved skrivelse af 1. februar 2012 fremsendt en udtalelse vedrøren-

de Habitatdirektivets bilag IV- arter. Af denne udtalelse fremgår følgende: 

 

”Mod nord viser undersøgelser ved Amphi Consult gennemført i 2001/2004, at der 

ikke er ynglende bastande af Stor Vandsalamander udenfor Hjortespringskilen (af-

stand 2000 meter) eller Spidssnudet Frø nærmere end Sømosen (afstand 700 m). 

Kommunes tilsyn har ikke efterfølgende fundet bestande nærmere virksomheden. 
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Mod syd findes nærmeste bestand af Stor Vandsalamander i sø 905 (afstand 2800 

meter). Nærmeste bestand af Spidssnudet Frø tindes i sø (sø 1000 (afstand 1100 

meter)). Begge bestande er genfundet ved kommunens/Grontmij’s undersøgelser i 

2011/2010.” 

 

Af nedenstående kortmateriale er sammenfattet et kort over prioriterede arter og 

arter for god natur i LEO Pharma A/S nærmiljø. 

 

LEO Pharma A/S 

4.4  Jord og grundvand 

 4.4.1 Geologi 

Terrænkoten for LEO Pharma A/S’ arealer er ca. +31,6 m på den højst liggende norlige 

del af grunden faldende til kote ca.+ 28 m i det sydlige skel. 

 

Området omkring virksomheden er dækket af kvartære glaciale aflejringer med en mæg-

tighed på typisk 80-90 m. Den øvre del af de glaciale aflejringer består hovedsagelig af 

moræneler, som typisk har en mægtighed på 10-23 m. Der er dog enkelte steder konsta-

teret silt som det øverste lag og derunder ler. Den nedre del af de glaciale aflejringer do-

mineres af smeltevandssedimenter, som ligger umiddelbart ovenpå Danienkalken, der 

træffes i kote + 5-6 m. 
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På grunden træffes overalt et fyldlag af varierende sammensætning med ler, sand, grus, 

sten, muld og slagge. Fyldlaget findes ned til 3,8 m under terræn. Under de øvre lag af 

blandet fyld træffes en zone af senglaciale smeltevands-/flydejordsaflejringer af sand 

samt siltet ler. Herunder træffes glaciale aflejringer af moræneler, der flere steder er ret 

fed.  

 

Geologiske snit findes bilag 1 

 4.4.2 Råstofinteresser 

Der er ikke råstofinteresser på LEO Pharma A/S’ grund eller i nærheden af denne. 

 4.4.3 Jordforurening 

Dele af LEO Pharma A/S’ arealer er kortlagte på vidensniveau V1 eller V2. 
Arealerne fremgår af nedenstående kort fra Danmarks Arealinformation (arealinfo.dk). 
 

 
 
  
V1: Blå markering, V2: Rød markering 

 

Arealer kortlagt på vidensniveau 1 betyder, at der er mistanke om forurening. Arealer, 

der er kortlagt på vidensniveau 2 er dokumenterede forurenede. 

Virksomheden forebygger i dag jord- og grundvandsforurening ved at håndtere kemiske 

stoffer og produkter således, at risikoen for spild og uheld minimeres. 

 

Det er LEO Pharma A/S’ politik - om muligt - at forsegle eller fjerne eksisterende jordforu-

rening ved bortgravning. Hvis det ikke er muligt, undersøges om jordforureningen har 

forårsaget forurening af grundvandet og om denne holdes inden for eget areal. Hvis ikke 

afværgepumpes. 

 
Hvis forureningen holdes inden for eget areal, moniteres grundvandet med henblik på at 
følge udviklingen. 
 
Forudsætningen for ovenstående er, at forureningen skal være forårsaget af virksomhe-
den selv. 
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 4.4.4 Vandindvinding 

Grundvandspejlet i det primære magasin er i kote ca. 17 meter og strømningsretningen 

vurderes at være sydlig (SØ) på basis af grundvandsmonitering i perioden 2003-2011.  

 

LEO Pharma A/S’s arealer er i lokalplanen udpeget som område med regionale drikke-

vandsinteresser (mellemste prioritet). Nedenfor er indsat udsnit af Region Hovedstadens 

potentialekort for kalkmagasinet. På kortet vises vandindvindings- og afværgeboringer 

samt indvundne vandmængder i år 2007. (Røde linjer er kommunegrænser). 

 

  
Den nærmeste vandindvinding tilhører Lautrup Vandværk beliggende ca. 1 km nord for 

LEO Pharma. I år 2011 indvandt vandværket 438.667 m3 vand. 

 

Nærmeste større vandindvindingsboringer mod syd er Kilde III og VI tilhørerende Islevbro 

Vandværk. I 2011 blev der indvundet 489.400 m3 fra kilde III og 219.800 m3 fra kilde 

VI. 
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5. BESKRIVELSE AF LEO PHARMA A/S INDVIRKNING PÅ MILJØET SAMT FO-

REBYGGENDE FORANSTALTNINGER 

I det følgende gennemgås de væsentligste indvirkninger på miljøet fra LEO Pharma A/S. 

Samtidig beskrives de forebyggende foranstaltninger, der er iværksat for at begrænse 

påvirkninger af miljøet. 

 

5.1   Visuelle påvirkninger 

LEO Pharma A/S er beliggende i et erhvervsområde og er som sådan ikke visuelt domine-

rende udenfor dette område.  

 

Fra Natura 2000 området og hovedparten af §3-beskyttede områder er det ikke muligt vi-

suelt at se LEO Pharma A/S.  

 

Virksomheden ses først, når man kommer meget tæt på selve virksomheden.  Det er ikke 

muligt at se LEO Pharma A/S hverken fra Sømosen, den lille sø (regnvandsbassin), der 

ligger overfor Toms Fabrikker eller fra Stadionsøen (regnvandsbassin).  

 

 
 

På ovenstående foto ses den lille sø ved Lautrup gård med LEO Pharma A/S i baggrunden. 

Dette er det eneste grønne område, hvorfra det er muligt at se LEO Pharma A/S.  Arealet 

mellem søen og LEO Pharma er udlagt til kontorerhverv med mulighed for opførelse af 

kontorbyggeri i 3-4 etager. 

 

Selv når man kommer kørende fra Skovlunde mod Ballerup ad Ballerup Byvej ses LEO 

Pharma A/S først når man er meget tæt på selve fabrikken. Det samme gør sig gælden-

de, når man kommer den modsatte vej fra. 
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Det mest synlige er virksomhedens vartegn; Løven som befinder sig på bygning G, jf. fi-

gur 2.3 i afsnit 2.3. 

 

 
 

Billede taget ved 14 km stenen på Ballerup Byvej mod Skovlunde. LEO Pharma A/S kan 

kun lige skimtes i baggrunden mellem træerne. Der foretages ikke bygningsmæssige æn-

dringer på LEO Pharma A/S af en karakter, der vil ændre det visuelle indtryk af virksom-

heden negativt. Dette, i kombination med at man skal tæt på virksomheden allerede i 

dag, før man kan se virksomheden, betyder at udarbejdelse af en visualisering ikke er 

fundet nødvendig.  

 

Det mest synlige er virksomhedens flagstang og den gamle 4-etagers administrations-

bygning. Virksomheden bliver ellers først synlig efter lysreguleringen i krydset ved Malm-

parken. 

 

LEO Pharma A/S 

5.2 Natur 

 5.2.1 §3-beskyttede områder 

Da der ikke er §3-beskyttede områder på LEO Pharma A/S arealer vil virksomhedens ak-

tiviteter og kommende aktiviteter ikke få fysisk indflydelse på §3-beskyttede områder. 

 

Området hvor virksomheden er placeret er separat kloakeret. 

Fra virksomheden udledes spildevand til I/S Spildevandscenter Avedøre, der har fuldt ud 

tilstrækkelig kapacitet til at behandle virksomedens spildevand. Kemikaliebelastet spilde-

vand opsamles i særlige affaldstanke og behandles som affald eller genbruges af andre 

virksomheder. Ingen §3 områder påvirkes derfor af belastet spildevande fra LEO Pharma 

A/S. 

 

Tagvand og overfladevand udledes til Stadionsøen via en udskiller. Fra Stadionsøen ledes 

regnvand videre til Svanesøen inden det løber ud i Harrestrup å. 
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LEO Pharma A/S overholder gældende krav i virksomhedens miljøgodkendelse vedrørende 

emission til luft. Immissionskravene i virksomhedens skel er overholdt nu og i fremtiden 

med stor margin. Immissionskoncentrationsbidragene i de §3 beskyttede er endnu lavere 

end dem i skel og dermed ubetydelige.  

 

Af nedenstående skema ses det maksimale immissionsbidrag fra LEO Pharma A/S i skel 

og i det nærmeste §3-beskyttede område: 

  
Parameter B-værdi 

(Grænseværdi i 

virksomhedens 

skel) 

Immission* i 2011 

i skel 

Immission* i 

2011 

Ved nærmeste 

§3 område 

Enhed mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Acetone 0,4 0,03 0,01 

Ethylacetat 1,0 0,05 0,01 

Methanol 0,3 0,01 0,006 

Hexan 0,4 0,03 0,007 

MTBE 0,03 0,006 0,0005 

DCM 0,02 0,002 0,0004 

CO  1 0,002 0,0001 

NOx 0,125 0,04 0,03 

  

 5.2.2 Natura 2000 områder og bilag IV-arter 

Da det nærmeste Natura 2000 område er beliggende 6 km nord for virksomheden vurde-

res det, at LEO Pharma A/S ikke har nogen indvirkning på dette område. Bidragene vil, 

som det fremgår af nedenstående, endog være meget lavere end dem vi ser ved det 

nærmeste §3 område, der er beliggende ca. 200 m nord for LEO Pharma A/S.  

 
År  Maksimal immission baseret på 2010 data 

Parameter B-værdi 

(Grænseværdi) 

5.500 m nord for LEO 

jf. kortmateriale 

6.000 m nord for LEO 

jf. kortmateriale  

Enhed mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Acetone 0,4 0,000358 0,000317 

Ethylacetat 1,0 0,0000132 0,0000116 

Methanol 0,3 0,000139 0,000123 

Hexan 0,4 0,0002 0,000177 

MTBE 0,03 0,0000343 0,0000302 

DCM 0,02 0,0000211 0,0000186 

THF 0,2 0,00000176 0,00000157 

CO * 1 0 0 

NOx* 0,125 0,001 0,001 

 *Målinger foretages hvert andet år. Beregningerne af CO og NOx baserer sig på målinger fra 2009. 

 
Der er ingen bilag IV arter på LEO Pharma A/S område. Der er registreret Spidssnudet frø 

i Stadionsøen jf. kort under punkt 4.4.3.  Stadionsøen er der, hvor Ballerup Kommune ud-

leder regnvand fra bl.a. LEO Pharma A/S til. Før tilledning af overfladevand til Stadion-

søen passerer dette en udskiller, med en dimensioneret opholdstid på omkring 10 timer 

(oplyst af Forsyning Ballerup). Et større spild til regnvandssystemet vil derfor kunne op-

samles inden udledning til Stadionsøen. På denne baggrund vurderes det at Stadionsøen 

er godt beskyttet mod utilsigtede udslip fra overfladevandssystemet.  
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Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 

planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpeg-

ningsgrundlaget for Natura 2000-område N139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal 

skov eller for § 3-områder. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væ-

sentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, der lever i området, 

eller disse arters mulighed for at opretholde eller opnå gunstig bevaringsstatus. 

 

5.4   Spildevand 

Spildevandet fra LEO Pharma består af vand fra produktion, rengøring og sanitært 

spildevand.  

 

Spildevandet ledes til I/S Spildevandscenter Avedøre, hvor det renses, inden det 

ledes ud i Køge Bugt. 
 

De samlede mængder af stoffer i spildevandet er beregnet for 2011 og fremgår af 

det følgende. Beregningerne af, hvor store mængder LEO Pharma A/S udleder, er 

udført på baggrund af målte koncentrationer i spildevandet og udledt vandmæng-

de. 

  

Grundlaget for beregningerne er 2-12 døgnmålinger fra hver af virksomhedens fire 

spildevandsbrønde, hvortil der udledes spildevand fra produktionen. Prøverne ud-

tages umiddelbart inden, spildevandet udledes til det almene kloaknet. Ballerup 

Kommune har fastsat hyppigheden for prøveudtagning i de enkelte brønde. De be-

regnede mængder fremgår af nedenstående. 

 
Stof/parameter Enhed Udledt mængde 

  2011 

Vandmængde 1000 m3 145 

COD ton 385 

BOD5  ton 109 

Nitrifikations-hæmning % 0 – 40 

Ammonium-N ton 1,8 

Sulfat mg/l 49 – 1200 

Chlorid mg/l 120 -850 

Surhedsgrad pH 5,8 – 8,6  

Suspenderet stof ton 45 

Fucidin ton 1,1 

 

Derudover køres der biomasse fra LEO Pharma A/S til I/S Spildevandscenter Aved-

øre i tankvogne. Spildevand fra administrationsområder, som ikke leder spildevand 

til de brønde, der udleder spildevand fra produktion, er ikke medtaget i ovenstå-

ende beregninger. Det drejer sig om ca. 2.088 m3 sanitært spildevand i 2011.  

 

De udledte mængder er ret konstante fra år til år. 

 

Det vurderes, at håndteringen af spildevandet ikke medfører en væsentlig påvirk-

ning af omgivelserne.  
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5.5   Luftemissioner 

Virksomhedens aktiviteter medfører, at der udledes opløsningsmidler, sure gasser 

og drivhusgasser til luften. I nedenstående tabel er angivet udledte mængder af 

forurenende stoffer til luften i 2011.  
 

Stofgrupper/Parameter Udledt mængde 

 2011 

Kuldioxid (CO2) 6.331 ton 

Svovldioxid (SO2) ~0 ton 

Nitrogenoxider (NOX) 5 ton 

Dichlormethan 0,2 ton 

Organiske opløsningsmidler fra hovedgruppe 2 klasse III: f.eks. 

alkoholer og hexan samt MTBE fra hovedgruppe 1 

 

13,5 ton 

HFC kølemidler 0,07 ton 

 

Sure gasser og drivhusgasser udledes som følge af energiforbruget. Udledningen 

af sure gasser og drivhusgasser er angivet som udledte mængder af CO2, SO2 og 

NOX fra egen energiproduktion. Til beregning af udledningen af CO2, SO2 og NOX 

er der brugt nøgletal fra Key2green. 

 

I det efterfølgende er virksomhedens egenkontrol for 2011 af forurenende stoffer 

til luften beskrevet. Egenkontrollen er fastsat som vilkår i den eksisterende miljø-

godkendelse. 

 

Emissionerne af opløsningsmidler er beregnet på baggrund af egne målinger og 

målinger gennemført af Force. Virksomheden har selv to målere, som kan gen-

nemføre kontinuerte målinger for diverse opløsningsmidler. 

 

Fra produktionen af D-vitaminanaloger og udviklingsaktiviteterne i Fine Chemical 

Production and API Development er der målt ca. 8 måneder på udledningen af op-

løsningsmidler fra det nye kulfilter. Der er målt en gennemsnitsværdi på 117 mg 

opløsningsmidler pr. normal m3 og 8 mg dichlormethan pr. normal m3. Dette sva-

rer til en årlig udledning af opløsningsmidler på 3,8 ton, og en årlig udledning af 

dichlormethan (DCM) på 188 kg. 

 

Der er gennemført akkrediterede luftmålinger i marts, juni og oktober 2011. I 

marts måned blev der målt på røggasemissionen fra naturgaskedlerne. Målingen 

viste, at LEO Pharma overholder gældende vilkår med god margen. 

 

Fra produktionen af Fucidin® er der gennemført to opløsningsmiddelmålinger á to 

uger under finrensningen af Fucidin®. Den samlede udledning af opløsningsmidler 

fra Fucidin® området er beregnet til 9.139 kg i 2011. Beregningen er foretaget på 

baggrund af målinger på enkelte afkast samt på baggrund af nøgletal med basis i 

tidligere målinger.  

 

Fra produktionen af tabletter i bygning S4 er der gennemført en to ugers måling 

for ethanol under produktionen. Der er målt en gennemsnitsværdi på 34 mg etha-

nol pr. normal m3. Dette svarer til en årlig udledning af ethanol på 0,6 ton. Til 

sammenligning var emissionen af ethanol fra produktionen af tabletter i bygning 

S3 i 2008 14 ton. 

21 
 



 

Der er ikke brugt HCFC i 2011. Der er brugt 69 kg HFC kølemidler i 2011.  

 

I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår til beregning af virksomhedens luftimmis-

sionsbidrag på udvalgte stoffer. Dette gøres ved hjælp af DMU’s atmosfæriske 

spredningsmodel OML-Multi 5.0, hvor der er indlagt en lang række gennemsnits-

meteorologiske data om vind, lufttryk, temperatur m.v. 

 

På baggrund af disse data og konkrete målinger kan modellen beregne koncentra-

tionen og spredningen af et givet stof til omgivelserne. I miljøgodkendelsen er der 

angivet en række stoffer med tilhørende grænseværdier (B-værdier), der skal ud-

føres beregninger for. Resultatet af beregningerne fremgår af nedenstående tabel. 

 
Parameter B-værdi 

(Grænseværdi) 

 

Immission* i 2011 

Enhed mg/m3 mg/m3 

Acetone 0,4 0,03 

Ethylacetat 1,0 0,05 

Methanol 0,3 0,01 

Hexan 0,4 0,03 

MTBE 0,03 0,006 

DCM 0,02 0,002 

CO  1 0,002 

NOx 0,125 0,04 
*Maksimal koncentration uden for hegn 

 

Af tabellen ses, at B-værdierne, der er grænseværdierne, overholdes for alle stof-

fer med god margin. Det vurderes derfor, at der ikke er nogen væsentlig påvirk-

ning på omgivelserne som følge af luftemissionerne. M.h.t. Natura 2000 henvises 

til afsnit 5.2. 

 

5.6   Støj 

 

Der er tidligere udvalgt 6 immissionspunkter, som repræsenterer de forskellige område-

typer, der omkranser virksomheden i henhold til lokalplanen.  

 

Disse punkter er: 

Punkt 1: I boligområde omkring Marievej (område 5.B.2). 

Punkt 2: I etageboligområde ved Ringtoften og Lilletoften (område 5.B.3). 

Punkt 3: I området mellem Ballerup Byvej og Lautrupvang (område 6.E.4) 

Punkt 4: I området mellem Ballerup Byvej og Industriparken (område 6.E.17) 

Punkt 5: Ved Lautrupcentret (område 6.C.1) 

Punkt 6: I området øst for Metalbuen (område 6.E.19). 
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Følgende støjbidrag er beregnet af DELTA Akustik i de enkelte punkter: 

 
Punkt Dag 

07-18 

Grænse 

07-18 

Aften 

18-22 

Grænse 

18-22 

Nat 

22-07 

Grænse 

22-07 

1 44,6 45 32,1 40 32,1 35 

2 41,0 50 35,0 45 35,0 40 

3 50,1 55 44,0 50 44,0 50 

4 46,0 60 33,1 60 33,0 60 

5 35,1 55 28,8 45 28,8 40 

6 46,8 55 39,4 45 39,4 40 

 

Der er ikke foretaget beregninger for lørdage og søndage. Støjbidraget på disse dage 

vurderes at svare til natdriften på hverdage, og på det grundlag kan det konkluderes, at 

der ikke er overskridelser på lørdage og søndage. 

 

Som det fremgår af tabellen er der ikke overskridelser af grænseværdierne, der overhol-

des med god margin for de fleste punkter og tidspunkter. Vurderingen er, at der ikke vil 

være en væsentlig støjpåvirkning i omgivelserne. 

 

5.7   Klima 

Når der bygges nye bygninger, veje eller lægges nye fjernvarmerør ned i jorden, vil der 

være øget emission af bl.a. CO2 fra maskiner og fra fremstilling af byggematerialer og 

udstyr. 

 

I driftsfasen, såfremt der er tale om en ny produktion, vil der komme øget forbrug af 

energi og dermed øget CO2 og VOC emissioner. Emissioner af VOC begrænses imidlertid 

til et minimum ved at arbejde i lukkede systermer og ved at rense afkastluften inden ud-

ledning til det fri.  

 

LEO Pharma A/S vil ikke give anledning til væsentlig påvirkning af klimaet. 

 

5.8   Affald 

Affaldsmængderne i 2011 fordeler sig på følgende behandlingsformer: 
 

Affaldsmængder  2011 

Specialbehandling 235 ton 

Genanvendelse 2.073 ton 

Forbrænding 334 ton 

Deponi 76 ton 

Total 2.718 ton 

 

De opgjorte mængder stammer fra virksomhedens drift og produktion. Tallene kan 

svinge en smule fra år til år. 

 

Den største del af virksomhedens affald blev i 2011 sendt til genbrug i stedet for 

at blive sendt til specialbehandling. 
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Af nedenstående graf ses udviklingen af fraktioner, som sendes til genanvendelse: 

 

 
Affald til genanvendelse fordelt på materialetyper, angivet i ton 
 

 

 
Opløsningsmidler der er sendt til genanvendelse, angivet i ton 

 

Som det fremgår af ovenstående bortskaffes store mængder affald indeholdende 

opløsningsmidler til genanvendelse. Dette skyldes, at langt det meste opløsnings-

middelholdige affald i dag bliver genanvendt i anden fremstillingsvirksomhed. Det 

vil sige, at disse virksomheder bruger LEO Pharma A/S’ opløsningsmidler som en 

råvare i stedet for at købe nye råvarer. Dette samarbejde er kommet i stand bl.a. 

gennem Stena Miljø, der varetager aftalen, og som står for det praktiske i forbin-

delse med genanvendelsen.  

 

Ud over de affaldsgrupper, som fremgår af ovenstående, sendes lysstofrør og bat-

terier også til genanvendelse. Disse udgør dog alle mindre end 1 % af den samle-

de mængde, der sendes til genanvendelse. 

 

Den interne genanvendelse af opløsningsmidler har været stort set konstant de 

sidste par år. 

 

Virksomhedens indsats i forhold til sortering af affald  

LEO Pharma A/S sorterer i dag affaldet i følgende fraktioner: 

 

 pap 

 papir 

 glas i henholdsvis klart og farvet. 

 plast i henholdsvis blød og hård plast 

 jern og metal 

 aluminium 
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 rustfrit stål 

 elektronikskrot 

 småt og stort brændbart 

 byggeaffald til genanvendelse, deponi og forbrænding 

 lægemiddelaffald 

 klinisk risikoaffald 

 kemisk affald til genbrug 

 Kemisk affald til specialbehandling hos f.eks. Stena Miljø og kommunekemi 

 PVC 

 kabelskrot 

 batterier 

 lysstofrør 

 

LEO Pharma A/S har i 2011 taget en ny intern affalds- og genbrugsplads i anven-

delse. Selve sorteringen af affaldet sker ude i de enkelte afdelinger. Det vil sige, 

at alle, der er ansat på LEO Pharma A/S, deltager i den daglige sortering af affald, 

hvad enten de arbejder på kontor eller er ansat i produktionen.  

 

LEO Pharma A/S undersøger løbende mulighederne for gennemførelse af yderligere 

sortering. 

 

Det kan på den baggrund konkluderes, at der tages godt hånd om affaldet, og at 

det ikke giver anledning til en væsentlig eller uhensigtsmæssig påvirkning af om-

givelserne. 

5.9   Gener – Lugt og lys 

Der vil ikke blive foretaget ændringer i installationer, der kan give anledning til forøget 

gene i form af fx lugt og lys.  

5.10 Mennesker, sundhed og socioøkonomi 

Sundhedsmæssige risici ved driften af LEO Pharma A/S vil kunne henføres til udledning af 

opløsningsmidler (VOC) fra produktionen. 

 

Da virksomheden overholder de fastsatte B-værdier med fin margin og også vil gøre dette 

i fremtiden, ses der ikke at være risiko for menneskers sundhed ved virksomhedens ud-

ledning af opløsningsmidler til atmosfæren, hverken nu eller i fremtiden. 

 

Med hensyn til udledning af udstødningsgasser fra biler til persontransport og transport af 

råvarer, hjælpestoffer, færdigvarer mv. vurderes denne at forblive på samme niveau som 

virksomheden har i dag. 

 

LEO Pharma har gennem de seneste par år ansat en del flere medarbejdere til at varetage 

mange af de nye funktioner, der er kommet i forbindelse med virksomhedens vækststra-

tegi.  

 

Virksomheden har desuden etableret flere cykelparkeringsenheder til private cykler og 

cykler til intern transport på virksomheden. Medarbejderne har derfor mulighed for at be-

nytte sig af denne transportform ligesom S-togsforbindelser og busser er i umiddelbar 

nærhed af fabrikken.  
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Da mange medarbejdere imidlertid ønsker at befordre sig til og fra arbejde i egen bil, er 

der også indenfor de sidste par år etableret ekstra parkeringspladser med henblik på at 

opfylde dette ønske i takt med at virksomheden fik flere medarbejdere. 
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6. UNDERSØGTE ALTERNATIVER OG 0-ALTERNATIVET 

En oversigt over de væsentlige alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger 

om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ under hensyn til virkningerne på mil-

jøet. Endvidere en oversigt over de væsentligste alternativer og alternative placeringer, 

som herudover har været undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget 

ikke gennemføres (0-alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til planmyn-

dighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. 

 

6.1   Virksomhedens lokaliseringsovervejelser 

 

Virksomheden er placeret i Ballerup og er en af de få virksomheder i området, der hånd-

terer kemiske stoffer og produkter i større mængder. Virksomhederne nord for LEO 

Pharma A/S er kontorvirksomheder, øst for virksomheden ligger mindre håndværksvirk-

somheder, syd for ligger der en enkelt kemisk industri (BASF) og mindre håndværksvirk-

somheder. Vest for virksomheden er der et kvarter med diverse kontor og fremstillings-

virksomheder.  

 

På trods af dette har LEO Pharma A/S valgt at lægge store investeringer i Ballerup, da det 

her hovedsædet er beliggende med koncernens forsknings- og udviklingsaktiviteter. For 

en virksomhed som LEO Pharma A/S, der baserer hele sin produktion på produkter i form 

af lægemidler, der i nogen udstrækning er udviklet af virksomhedens egne medarbejdere, 

er det en fordel at have forskning, udvikling og produktion liggende inden for samme om-

råde. Det skaber en større mulighed for dialog mellem de enkelte fagområder. 

 

Nogle produktioner har LEO Pharma A/S lagt andre steder end i Ballerup. Produktionen af 

rå-heparin ligger fx i Esbjerg, hvor der er let adgang til råvarer og udskibning af mellem-

produkt til videreforarbejdning på virksomhedens andre fabrikker i Europa.  

 

Udover de danske produktionssteder har virksomheden produktion i Irland, Frankrig og 

Australien samt hos kontraktproducenter. Derudover har virksomheden associerede en-

heder over det meste af verden, som primært er salgsorganisationer. 

 

6.2   0-alternativ 

Et afslag af det ansøgte projekt vil få konsekvenser for LEO Pharma A/S, idet det for den 

største del af projektet er eksisterende produktion. 

 

Opnåelse af VVM tilladelse inklusiv tilladelse til etablering af den pågældende nye produk-

tion af ingenol mebutate er afgørende for LEO Pharma A/S’ fremtid og udvikling på vej 

mod at helbrede patienter med arktinisk keratose, der er et forstadie til hudkræft, der ho-

vedsagelig forårsages af solskader på huden.  

Ingenoler forventes at have en hel central rolle i LEO Pharma A/S’ fremtidige portefølje li-

gesom fx de D-vitaminbaserede produkter og Fucidin® er i dag. Disse anvendes til hen-

holdsvis behandling af Psoriasis og infektionssygdomme. 

 

Området er ejet af LEO Pharma A/S og er kommuneplanlagt som erhvervsområde, der 

kan indeholde den form for aktiviteter, som LEO Pharma A/S har. 
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7. MANGLER I VURDERINGERNE 

De eksisterende og de planlagte produktioner er veldefinerede, hvorfor oplysningerne om 

miljøpåvirkningerne ikke er mangelfulde. 

 

Specifikke oplysninger omkring de fremtidige API produktion er som udgangspunkt ikke 

kendt, der er derfor anvendt ”worst case” scenarie i forbindelse med miljøvurderingen. 

 

 

8. ORDLISTE 

 
Adsorption 

Adsorption er den proces, hvorved organiske forureningsstoffer bindes til overfladen af 

et givent materiale. 

 

Aktivt stof 

Det virksomme stof i et lægemiddel. 

  

Anlægsområde 

Hele det landområde en virksomhed opererer på. LEO Danmark er delt op i følgende 

anlægsområder: Ballerup og Esbjerg. 

 

API 

API er en engelsk forkortelse, der står for Active Pharmaceutical Ingredient.  

 

Audit 

Interne eller eksternt eftersyn/kontrol af om virksomheden eller dele af virksomheden 

lever op til gældende krav inden for miljø, kvalitet og/eller arbejdsmiljø. 

 

Batch/batchvis 

Individuel produktion med defineret produktionsvolumen, dvs.”portionsvis” produktion modsat 

kontinuert produktion, hvor der løbende tappes fra processen. 

 

BOD (Biological Oxygen Demand) 

BOD er en forkortelse for biokemisk iltforbrug efter fem dage. En biologisk analyseme-

tode til bestemmelse af indholdet af biologisk nedbrydeligt organisk stof i f.eks. spilde-

vand. 

 

COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD er et udtryk for mængden af ilt, som er nødvendig for en kemisk nedbrydning af 

det tilstedeværende organiske stof. Således er COD et mål for indholdet af det organiske 

stof. 
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CMO 

CMO er en engelsk forkortelse, der står for Contract Manufacturing Organization. På dansk bru-

ges udtrykket lønarbejde og er et udtryk for arbejde, der udføres for såvel interne som eksterne 

kunder. 

 

dB 

dB står for decibel og er en måleenhed for støj 

 

DMF (dimethylformamid) 

Dimethylformamid er et organisk opløsningsmiddel, hvis udledning til luft og kloak skal 

begrænses mest muligt. 

 

Drivhuseffekt 

Global opvarmning. Årsagen er en øget koncentration af gasser, som hindrer varmeud-

strålingen fra jorden. 

 

Emission 

Udledning til luft, vand og jord. 

 

GMP/GXP 

GMP er en engelsk forkortelse for Good Manufacturing Practice, dvs. god fremstillingspraksis. 

GMP er et internationalt regelsæt for fremstilling af lægemidler, der skal sikre et konstant ens-

artet produkt, der er sikkert for slutbrugeren. GXP dækker over alle typer af Good Practice me-

toder, herunder fx Good Laboratory Practice (GLP). 

 

Grundvandskvalitetskriterie 

Grundvandskvalitetskriterier er kriterier, der er fastsat ud fra, at grundvandet, efter en 

simpel vandbehandling, skal kunne opfylde kravene til drikkevand. 

 

HCFC 

En forkortelse for HydroChlorFlourCarboner. Kølemiddel af typen HCFC har ozonned-

brydningseffekt og drivhuseffekt. Der er forbud mod anvendelse af HCFC kølemidler i DK 

i nye installationer, men kølemidlet findes stadig i en del eksisterende installationer. 

 

HEPA-filter 

HEPA er en forkortelse for “High Efficiency Particulate Air”. Et HEPA-filter er et højeffektivt filter 

til filtrering af partikler i luft. 

 

HFC 

En forkortelse for HydroFluorCarboner. Kølemiddel af typen HFC har drivhuseffekt. Der 

er indført forbud mod anvendelse af HFC kølemidler i DK i nye installationer med over 

10 kg fyldning. 

 

Immission 

Forekomsten af forurenende stoffer i udendørs luft i 1½ meters højde. 

 

Key2green 

Key2Green er et frivilligt samarbejde mellem de danske miljønetværk. De tilbyder virksomhe-

der kompetencer og værktøjer, der skaber overblik til at udpege virksomhedens væsentlige 

miljøforhold. 
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Key2Green tilbyder myndighederne, gennem netværkssamarbejdet, at samarbejde med virk-

somhederne om løbende forbedringer og udvikling inden for miljø og bæredygtighed.   

 

Klinisk risikoaffald 

Affald fra sygehuse, behandlingsinstitutioner, lægers og tandlægers klinikker m.fl. som 

ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering, herunder skærende 

og stikkende genstand og smitteførende affald. 

 

Korrosion i kloak = ætsning, tæring 

Korrosion af kloak kommer som følge af de stoffer, der løber i kloakken i form af syrer, 

baser, salte m.m. Korrosionen kan også ske som følge af nedbrydning af stoffer, der 

løber i kloakken. Hvis organisk materiale nedbrydes under iltfrie forhold, kan der dannes 

svovlbrinte, som er korrosivt over for beton. 

 

Majsstøbevand 

Restprodukt fra fremstilling af majsstivelse. Majsstøbevand fremkommer ved fremstilling af 

alkohol eller af andre produkter afledt af stivelse, som er fremkommet ved en separat proces, 

der følger efter fremstilling af stivelse. Anvendes som fødestof til fermenteringsindustrien. 

 

Miljøledelse 

Miljøledelse indebærer, at virksomheden arbejder systematisk og fokuseret med sin mil-

jøindsats. Ledelsen skal periodevis evaluere miljøindsatsen. Miljøledelse medfører res-

source- og miljømæssige gevinster. 

 

MTBE 

Forkortelse for methyl-tert-butylether. MTBE er et organisk opløsningsmiddel. 

 

Mærkningspligtige stoffer 

Producenter og importører har pligt til at klassificere kemiske stoffer efter reglerne i 

klassificeringsbekendtgørelsen. En klassificering går ud på at klarlægge, hvilke farlige 

egenskaber et stof har. Stoffer skal mærkes, hvis de er farlige. 

 

Nitrifikationshæmning 

Mål for hæmningen af den mikrobiologiske/biokemiske/kemiske proces, der ilter kvæl-

stofforbindelser til nitrat. Der er typisk tale om hæmning af nitrificerende baktierier i 

rensningsanlæg, hvor nitrifikationsprocessen er ønsket. 

 

OML 

Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel. 

 

Suspenderet stof 

Uopløst materiale i spildevandet, som enten forbliver i suspension eller synker til bunds 

(bundfældeligt stof). Ved hjælp af sedimentering eller filtrering i rensningsanlægget kan 

hovedparten fjernes fra spildevandet. 

 

VOC 

Volatile Organic Compound = flygtige organiske forbindelser. 

 

VOC-bekendtgørelsen 
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Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra 

anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse virksomheder og aktiviteter af 12. juni 

2001. 

 

VVM 

Vurdering af Virkninger på Miljøet. 

 

WFI-vand 

Destilleret vand er vand der er raffineret ved destillation (kogning → fordampning → fortæt-

ning), og derfor indeholder det ikke kalk, salte eller andre urenheder. Ideelt er destilleret vand 

rent H2O (se vand), omend der findes forskellige grader af renhed. F.eks er WFI-vand (Water 

For Injektion) så rent at man kan bruge det til indsprøjtninger uden frygt for bakterier, svampe 

og andre urenheder 
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9. BILAG 1 
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