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Afgørelse om at øget forbrug af mucosa ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har den 21. december 2012 modtaget jeres anmeldelse om en 
øget produktion på heparinfabrikken på Mådevej . 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-
bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt vil medføre uvæsentlige æn-
dringer i udledningen af støv, lugt og støj, at det vil kunne ske uden væsent-
lige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med virk-
somhedens gældende vilkår. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at pro-
jektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgø-
relse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Udvidelsen af produktionen er omfattet af bilag 2, punkt 14 i nævnte be-
kendtgørelse, da der er tale om en ændring af et eksisterende anlæg. 
 
Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Flemming Larsen, Skyttevænget 36 
6710 Esbjerg V, der per telefon den 16. maj 2012 har ønsket tilsendt udka-
stet. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Esbjerg kommune. 
 
Kommunens kommentarer var: 

”Esbjerg Kommunes bemærkninger til virksomhedens ansøgning 
om produktionsudvidelse af 21. december.2011. 
 

Esbjerg Kommune, Industrimiljø modtog den 21. december 2011 
virksomhedens mail med oplysninger om VVM- og miljøansøgning 
for produktionsudvidelse fremsendt til Miljøstyrelsen i Odense. 



   

 2 

Med henvisning til vores mail af 22. december 2011 samt § 8 i be-
kendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, skal kommunen 
komme med en udtalelse vedr. planlægning, spildevandsforhold og 
trafikale forhold. 
 
Vi har på den baggrund anmodet kommunens Byggemyndighed og 
Vej og Trafik kontorer om bemærkninger til ovennævnte ansøgning 
fra LEO Pharma A/S. Bemærkningerne er samlet herunder med In-
dustrimiljøs bemærkninger i en samlet udtalelse. 
 
Planlægning. 

LEO Pharma A/S er placeret i enkeltområde 01.120.080 i Esbjerg 
Kommuneplan 2010-2022, hvor anvendelsen er fastlagt til erhverv 
med særlige beliggenhedskrav, dvs. erhverv som bl.a. medicinal- 
og pesticidproduktion. Der kan placeres virksomheder der i Hånd-
bog om Miljø og Planlægning klassificeres mellem klasse 4 og 7 i 
området. LEO Pharma A/S er heri klassificeret som en klasse 7 
virksomhed og dermed placeret i overensstemmelse med håndbo-
gen og kommuneplanen. Virksomheden er desuden omfattet af lo-
kalplan nr. 451 af 9. marts 2004. 
 
Byggeri har desuden oplyst, at de ikke har yderligere bemærknin-
ger, da der jf. ansøgningen ikke sker bygningsmæssige ændringer 
eller udvidelser vedr. den ansøgte udvidelse. 
 
Trafikforhold. 

Esbjerg Kommunes Vej og Trafik kontor har oplyst, at de ingen 
bemærkninger har til de oplysninger vi har modtaget fra virksom-
heden vedr. trafik i forbindelse med udvidelse af produktionen. 
 
Spildevandsforhold. 

Tilslutningstilladelse af 23. september 2011 er meddelt på bag-
grund af virksomhedens oplysninger om produktion og spilde-
vandsmængder. 
 
I virksomhedens ansøgning om produktionsudvidelse af 21. de-
cember 2011 er det bl.a. oplyst, at der ved udvidelsen ikke sker 
ændringer i spildevandets sammensætning, men der vil blive afledt 
en større mængde processpildevand. 
 
Jf. vilkår 5 i ovennævnte tilslutningstilladelse er det virksomhedens 
umiddelbare vurdering, at de meddelte grænser for de afledte 
mængder i liter/sek., m3/time og m3/døgn kan overholdes. Dette 
baseres på baggrund af de 2 monterede spildevandspumpers yde-
evne på hhv. 6 og 7 m3/time pr. stk. som oplyst i mail af 13. april 
2012. 
Tilslutningstilladelsen er baseret på en årlig mængde udledt spilde-
vand på ca. 25.000 m3. 
 
Det betyder at virksomheden forventer at kunne overholde den ek-
sisterende tilslutningstilladelse af 23. september 2011 på trods af 
udvidelsen af produktionsmængden fra et forbrug af 70.000 tons til 
120.000 tons mucosa pr. år. Det hænger sammen med at der vil 
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ske en optimering af produktionsudstyret samt en øget produkti-
onstid over døgnet. Der vil samtidig ske en forøgelse af forbrugsda-
ta jf. ansøgningen af 21. december 2011. 
 
På det foreliggende grundlag er det derfor Industrimiljøs vurdering, 
at den ansøgte udvidelse af produktionen kan indeholdes i den ek-
sisterende tilslutningstilladelse af 23. september 2011, da udvidel-
sen ikke vil medføre behov for ændring af vilkår heri. Tilslutnings-
tilladelsen er således fortsat gældende. 
 
Det er på den baggrund vigtigt, at virksomheden med egenkontrol-
len følger udviklingen med udledning af processpildevand og kon-
takter Industrimiljø hvis det konstateres, at vilkår 5 ikke kan over-
holdes.” 

 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virk-
ninger på Vadehavsområdet eller de relevante bilag IV arter jf. bekendtgø-
relse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, 
at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 
vurderes at kunne påvirke Vadehavet væsentligt eller kan påvirke de kon-
krete bilag IV arter i eller nær Esbjerg området (odder, vandflagermus, 
brunflagermus, sydflagermus, markfirben, spidssnudet frø og strandtudse 
samt snæbel ude i Vadehavet). Der foreligger ikke konkrete oplysninger om, 
at nogle af disse skulle findes på Esbjerg havn, og ud fra lokalitetens beskaf-
fenhed virker matriklen ikke som ynglested for nogle af disse arter. Af arter-
ne kunne kun strandtudsen tænkes at anvende området som rasteområde. 
Der er ingen konkrete oplysninger om fund af rødlistede arter på området.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har be-
skrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætnin-
ger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring 
jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til 
at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at 
sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Efter aftale med jer offentliggøres denne afgørelse på www.mst.dk samtidig 
med offentliggørelsen af den miljøgodkendelse, som er nødvendig for påbe-
gyndelse af projektet.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen 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 be-
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skyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K 
eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 20. marts 2013 in-
den kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklage-
nævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modta-
ge kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive bemærkninger til klage-
nævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøkla-
genævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne 
opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljø-
klagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøkla-
genævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modta-
get. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fast-
satte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme-
side.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-
ves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-
geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljø-
klagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Kopi til: 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 
 
 
 
Bilag: Screeningsnotat



Bilag A                   Screeningsnotat 
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