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1.  INDLEDNING 
I revurderingen er godkendelserne organiseret i følgende emner: 

o Hovedgodkendelse inkl. værksteder, lagre, dyrestalde og laboratorier 
o API Manufacturing 
o Fine Chemical Production og API Development 
o Tabletproduktionerne 
o Færdigvareproduktionen 
o Forsyningsanlæg 

 
Denne revurdering omfatter Færdigvareproduktionen og erstatter miljø-
godkendelsen af Farmaceutisk Færdigvareproduktion. 
 
For den generelle beskrivelse af LEO Pharma A/S henvises til Hovedgod-
kendelsen. Vilkårene i Hovedgodkendelsen gælder også for Færdigvarepro-
duktionen i det omfang de er relevante for denne afdeling. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget re-
vurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse ”Farmaceutisk Fær-
digvareproduktion, 5. juli 2005”. 
 
Denne revurdering omfatter Færdigvareproduktionen. 
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, for-
di de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller 
ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen til-
føjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. 
§ 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og 
med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttet, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen i Færdigvareproduktionen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 
Indretning og drift 
1. Virksomheden skal senest en måned inden ibrugtagning af nye rå-

varer og hjælpestoffer i produktionen (herunder rengøringsmidler 
eller større forbrug end der er lagt til grund for revurderingen) an-
melde dette til tilsynsmyndigheden, således at tilsynsmyndigheden 
har mulighed for at tage stilling til, om det nye stof kan omfattes af 
miljøgodkendelsen.  

 
Anmeldelsen skal ske forudgående for: 
 
Råvarer og hjælpestoffer der er et lægemiddelstof eller på Listen 
over uønskede stoffer1 eller Listen over harmoniserede klassifice-
ringer2 i mængder større end 1 kg per år, og som efter CLP3 skal 
mærkes som:  
 

AKUT GIFTIG 
– H300 
– H310 
– H330 
– H301 

                                                
1
 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010 

2 L 353/329 Bilag VI Harmoniseret klassificering og mærkning af visse farlige stoffer 
3 Classification, Labelling and Packaging, CLP forordningen (Nr. 1272/2008) 
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– H311 
– H331 

 
KRONISK  
SUNDHEDSFARE 

– H340 
– H350 
– H360 
– H370 
– H372 
– H334 
– H304 
– H341 
– H351 
– H361 
– H371 
– H373 

 
SUNDHEDSFARE 

– H302 

– H312 
– H332 

 
 

MILJØFARE 
– H400 
– H410 
– H411 

 
 

Råvarer og hjælpestoffer i mængder større end 25 kg per år, der er 
på Effektlisten4 eller Listen over harmoniserede klassificeringer2, 
undtaget stoffer der efter CLP3 skal mærkes som ÆTSENDE 
(H290, H314 og H318). 

 
Disse typer af råvarer og hjælpestoffer må ikke tages i brug uden 
godkendelsesmyndighedens forudgående afgørelse. 
 
For alle andre råvarer og hjælpestoffer skal anmeldelse senest 
fremsendes sammen med indberetningen for det kalenderår, hvor 
de blev taget i brug. 
 
Anmeldelser af nye råvarer og hjælpestoffer skal indeholde fyldest-
gørende oplysninger om stoffet/produktet f.eks. i form af en brugs-
anvisning med CAS-nr. eller tilsvarende entydig identifikation og 
klassifikation. Desuden skal tilstandsform, maksimal oplagsmæng-

                                                
4 Effektlisten 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen 4, 2010 
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de, forventet forbrug pr. år, anvendelsessted i processen og eventu-
elle emissionsbegrænsende foranstaltninger oplyses. 
 
Anmeldelsen skal ledsages af en vurdering af stoffets påvirkning af 
det eksterne miljø. Hvis stoffet/produktet er på listen over uønske-
de stoffer, effektlisten eller er omfattet af VOC-bekendtgørelsens § 
3 skal anmeldelsen desuden ledsages af en vurdering af mulighe-
den for anvendelse af renere teknologi og/eller substitution. 

 
Luftforurening 
Støv i øvrigt 
2. Udledningen af støv skal overholde følgende emissionsgrænseværdi: 
 

Stof Afkast nr. Maksimal 
luftmængde 

Nm3/h 

Emissions-
grænseværdi 

mg/Nm3 
Støv S2 32V 3.000 10 
Støv S0 596V 10.000 10 

 
3. Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang om året, forlange emis-

sionsmålinger til kontrol af vilkår 2. Målingerne skal udføres under 
forhold, hvor emissionen må antages at være maksimal.  

 Målinger udføres på begge eller udvalgt afkast, efter aftale med til-
synsmyndigheden, men en DataRam eller andet udstyr med tilsva-
rende målekvalitet. Måleprogrammet skal accepteres af tilsynsmyn-
digheden. 

 
 Hvis målingerne viser, at der er risiko for, at emissionsgrænseværdi-

en for et eller flere afkast er overskredet, kan tilsynsmyndigheden 
kræve, at der for de pågældende afkast udføres målinger, udført som 
akkrediterede målinger og efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 
2/2001. 

 
 For de akkrediterede målinger gælder, at emissionsgrænseværdien 

anses for overholdt, når gennemsnittet af de 3 (eller det aktuelle an-
tal) målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med 
grænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid. 

 
4. Der skal foreligge instrukser for regelmæssig vedligehold af det 

emissionsbegrænsende udstyr. 
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Beskyttelse af jord og grundvand 
Nedgravede tanke, position 20 og 21 

 
 
5. Tankene må alene indeholde isopropanol. 
 
6 Der skal udføres indvendig inspektion af tankene hvert 10. år og en-

keltvægget rørføringer skal tæthedsprøves hvert 10. år. Inspektion og 
tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt firma, som kan godken-
des af tilsynsmyndigheden. Rapport for inspektion og tæthedsprøv-
ning skal indeholde en vurdering/konklusion af tankenes og rørenes 
tilstand. 

 
7. Påfyldningsstudse til tankene skal være forsynet med mærkning af 

tankenes indhold. 
 
8. Der skal foreligge instruks for kontrol med påfyldning af tankene. 

Påfyldningen skal overvåges af en person, som er fortrolig med in-
struksen. Personen skal sikre at et eventuelt spild af isopropanol be-
grænses mest muligt. Udstyr til opsamling af spild skal være til rå-
dighed, og spild skal straks opsamles. 

 
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
9. Kemikalier og farligt affald, som ikke opbevares i de nedgravede tan-

ke, skal opbevares på en af følgende måder: 
 

• Indendørs opbevaring. Gulvet eller spildbakken skal have en 
impermeabel belægning. Ved spild og uheld må flydende ke-
mikalier og farligt affald ikke kunne løbe i det offentlige klo-
aksystem. 

• Udendørs opbevaring. Pladsens bund skal være indrettet, så 
der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og 
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uheld må flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne løbe 
i det offentlige kloaksystem. Pladsen skal være indrettet, så 
volumen svarende til den største beholderstørrelse kan tilba-
geholdes. Der kan også opbevares kemikalier og farligt affald i 
miljøcontainere. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
10.  Der skal foreligge instrukser for begrænsning af risikoen for miljø-

uheld ved udendørs spild af kemikalier og råvarer. Medarbejdere, 
som håndterer kemikalier og råvarer, skal være fortrolig med in-
strukserne. 

 
Journaler 
11. Farmaceutisk Færdigvareproduktion skal føre journaler over: 
 

• Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer. 
• Resultatet af inspektioner og tæthedsprøvning af de nedgravede 

tanke og rør. 
• Eventuelle driftsuheld samt redegørelse for gennemførte af-

hjælpende foranstaltninger. 
 
Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 
5 år. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Til den farmaceutiske færdigvareproduktion er knyttet produktion af flere 
forskellige produkttyper. Det drejer sig overordnet om flydende produkter, 
sterile produkter samt tabletter. 
Sortimentet består af en række præparater med vidt forskellig fysiologisk 
virkning, og ofte kan der vælges mellem flere dispenseringsformer og styr-
ker. 
Den farmaceutiske færdigvareproduktion finder sted i S-komplekset med 
bygningerne S0, S1, S2 og S3. 
 
Galenisk produktion 
I den Galeniske produktion fremstilles mixturer og opløsninger til dråber, 
koncentrater og caps. Produkter der fremstilles her er Daivonex® solution, 
Fucidin®suspension, Etalpha®, Etalpha®solution til drops, Xamiol® gel og 
Daivobet®gel. 
Ordet ”galenik” betyder læreren om tilberedning af medicin. 
Princippet i produktionen er, at råvarer blandes i en beholder i overens-
stemmelse med recepten (bulk). Blandebeholderen er forsynet med omrører 
og varme/kølekappe. Når produktet er færdigt tappes medicinen over i 
mindre transporttanke.  
Produktion af Daivonex® solution, Xamiol® gel og Daivobet® gel produce-
res, hvor påfyldning af produkter foregår direkte fra selve produktionstan-
ken til plastflasker. 
Princippet i produktionen ses af nedenstående figur: 
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Steril injektionsmedicin 
Produktion foregår efter gældende FDA guidelines. Der produceres produk-
ter til injektion. Eksempler på produkter, der fremstilles her, er Heparin 
”LEO”, Innohep®, Burinex og Fucidin®-præparater. 
 

Produktionen foregår principielt på samme måde som i området for gale-
nisk produktion, dog under sterile betingelser. Produktionen indledes med 
en bulkproduktion. Bulken, dvs. en opløsning af et aktivt lægemiddelstof, 
fremstilles i en blandebeholder, som er udstyret med diverse faciliteter til 
bl.a. opvarmning, nedkøling samt tilslutning til kvælstof og procesluft. 
Efter blanding overføres bulken via en sterilfiltrering til en transportbehol-
der. Proceduren kan herefter være forskellig fx gennemgår nogle produkter 
herefter terminalsterilisering, frysetørring og syning. 
Bulken doseres enten i hætteglas eller ampuller. 
Undertiden er der også tale om pulverdosering. Doseringen foregår ved 
hjælp af maskiner, som er specielt indrettet til hætteglas. 
Mikronisering af Fucidin® hører i ventilationsmæssig sammenhæng med i 
sterilområdet. Der er etableret en aseptisk mikronisering - findeling - af 
finrenset fusidinnatrium og fusidinsyre i denne afdeling. 
 

Aseptisk produktion 
I denne afdeling produceres et sterilt præparat, som ikke bliver konserveret 
eller terminalsteriliseret. Det drejer sig om Fucithalmic®øjendråber.  
 

Ikke steril produktion i aseptisk afdeling 
I en del af sterilafdelingen produceres et ikke sterilt produkt. Produktet har 
tidligere været en del af de sterile produkter og befinder sig derfor stadig i 
den sterile del af området. 
Fucidin® gaze indgår som aktivt lægemiddelstof i gaze der anvendes mod 
hudinfektioner. 
Salvekomponenter blandes i et ca. 1.000 liters salvekar på og portionen flyt-
tes derpå til salvebeholder i samme rum via lukket rørsystem. Her blandes 
Fucidin® i blandingen form af en forblandet koncentreret opslæmning. 
Herefter tilføres salven Fucidingazemaskinerne, der ved hjælp af et roteren-
de valsesystem og en ubrudt gazestrimmel doserer, imprægnerer, afskærer 
og emballerer Fucidingaze i lukket alu-folie i en sammenhængende arbejds-
gang. 
 
Forsøgsproduktion og mindre produktioner 
I forbindelse med forsøg med ny produktion, kan der køres enkelte batches i 
de enkelte anlæg. 
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3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Virksomhedens omgivelser er beskrevet i revurderingen af Hovedgodken-
delsen, og beskrives ikke nærmere her. 

3.1.3 Bedste tilgængelige teknik 
LEO Pharma har vurderet produktionen i henhold til bedst tilgængelig tek-
nik, og har konkluderet, at produktionen er omfattet af BAT vedrørende 
energieffektivisering, oplag og emissioner. 
Da der løbende arbejdes med energitiltag på LEO Pharma A/S på en syste-
matisk måde (Keep Focus og ved hjælp af energigennemgange med efterføl-
gende planer for kommende energitiltag og mål) opfylder LEO Pharma A/S 
kravene i BAT noten vedrørende energi. 
De underjordiske tanke opfylder ligeledes kravene i BAT vedrørende oplag. 
To af tre tanke er tryktanke og har derfor ingen diffus emission. Den tredje 
tank (ehanoltanken) har en mindre diffus emission, beregnet til 6 kg/år. 
Med beskrevne nævnte foranstaltninger vurderer LEO Pharma A/S, at den-
ne opfylder kravene i BAT noten om oplag.  

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Revurderingen af Farmaceutisk Færdigvareproduktion har ikke givet anled-
ning til større ændringer. Det er en godkendelse med få vilkår, primært om 
luftemission og beskyttelse af jord og grundvand, og Miljøstyrelsen har vur-
deret, at vilkårene generelt har været dækkende for produktionen. 

3.2.2 Indretning og drift 
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Vilkårene om indretning og drift i godkendelsen af Farmaceutisk Færdigva-
reproduktion er følgende: 
 
Farmaceutisk Færdigvareproduktion, 5. juli 2004 
Råvarer og hjælpestoffer 
5.1 Virksomheden skal senest 1 måned inden ibrugtagning af nye stof-

fer i Farmaceutisk Færdigvareproduktion anmelde dette til til-
synsmyndigheden, så tilsynsmyndigheden har mulighed for at tage 
stilling til om det nye stof kan omfattes af miljøgodkendelsen. Dette 
gælder alene stoffer, der er optaget på miljøstyrelsens liste over far-
lige stoffer, listen over uønskede stoffer, stoffer på effektlisten eller 
listen over B-værdier. 
 
Vilkåret omfatter alene stoffer som skal anvendes i produktionen til 
egentlig salg. 
 
Anmeldelsen skal indeholde stoffets navn, form, CAS nr. eller til-
svarende nummer og klassifikation samt en vurdering af stoffets 
påvirkning på det eksterne miljø ved anvendelse i Farmaceutisk 
Færdigvareproduktion. 

 
Vilkår 5.1 om indberetning af nye stoffer er stillet for at lette virksomhedens 
administrative byrder i forhold til at søge om miljøgodkendelse ved ændrin-
ger i råvareforbruget. Miljøstyrelsen ønsker dog at opdatere vilkårene, såle-
des at ordlyden svarer til reguleringen af kemikalier og stoffer i dag. Vilkå-
rene ændres derfor til vilkår 1.  

3.2.3 Luftforurening 
Vilkårene i miljøgodkendelsen fra 2004 for luftforurening er: 
 
Farmaceutisk Færdigvareproduktion, 5. juli 2004 
Luftforurening 
Støv i øvrigt 
5.2 Udledningen af støv skal overholde følgende emissionsgrænsevær-

di: 
Stof Afkast nr. Maksimal 

luftmængde 
Nm3/h 

Emissionsgrænseværdi 
mg/Nm3 

Støv S2 32V 3.000 10 
Støv S0 596V 10.000 10 

 
5.3 Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang om året, forlange 

emissionsmålinger til kontrol af vilkår 5.2. Målingerne skal udføres 
under forhold, hvor emissionen må antages at være maksimal. Ved 
hver måling skal der foretages mindst 3 enkeltmålinger af ca. en 
times varighed. Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når 
gennemsnittet af de 3 (eller det aktuelle antal) målinger i løbet af 
kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kon-
trolperioden er den samlede måletid. Målingerne skal udføres som 
akkrediteret målinger og efter Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 
2/2001. 
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5.4 Emissionsbegrænsende udstyr må ikke tages ud af drift uden til-

synsmyndighedens accept. 
 
5.5 Der skal foreligge instrukser for regelmæssig vedligehold af det 

emissionsbegrænsende udstyr. 
 
Der har ikke været forlangt målinger til kontrol af overholdelse af vilkår 5.2. 
 
Betingelser for vilkår 5.2 har ikke ændret sig væsentligt, og emissionsgræn-
seværdien for støv har heller ikke ændret sig, så derfor fastholdes vilkår 5.2 
som vilkår 2 i revurderingen. 
 
Miljøcenter Roskilde ændrede i august 2008 et vilkår svarende til vilkår 5.3 
for tabletproduktionen i bygning S4 til følgende ordlyd: 
  ”Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang om året, forlange emis-

sionsmålinger til kontrol af vilkår 6.2. Målingerne skal udføres under 
forhold, hvor emissionen må antages at være maksimal.  

 Målinger udføres på alle 9 afkast eller udvalgte afkast, efter aftale 
med tilsynsmyndigheden, men en DataRam eller andet udstyr med 
tilsvarende målekvalitet. Måleprogrammet skal accepteres af til-
synsmyndigheden. 

 
 Hvis målingerne viser, at der er risiko for, at emissionsgrænseværdi-

en for et eller flere afkast er overskredet, kan tilsynsmyndigheden 
kræve, at der for de pågældende afkast udføres målinger, udført som 
akkrediterede målinger og efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 
2/2001. 

 
 For de akkrediterede målinger gælder, at emissionsgrænseværdien 

anses for overholdt, når gennemsnittet af de 3 (eller det aktuelle an-
tal) målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med 
grænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid.” 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at vilkår 5.3 hensigtsmæssigt kan ændres til et vil-
kår med samme ordlyd. Det er nyt vilkår 3. 
 
Vilkår 5.4 slettes, da det ikke er en del af normal drift.  Det er en forudsæt-
ning for driften at det emissionsbegrænsende udstyr er i drift. 
 
Vilkår 5.5 er stadig relevant, og føres videre som vilkår 4. 

3.2.4 Jord og grundvand 
I miljøgodkendelsen fra 2004 er følgende vilkår stillet: 
 
Farmaceutisk Færdigvareproduktion, 5. juli 2004 
Beskyttelse af jord og grundvand 
Nedgravede tanke, position 20 og 21 
5.6 Tankene må alene indeholde isopropanol. 
 
5.7 Der skal udføres indvendig inspektion af tankene hvert 10. år og 
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enkeltvægget rørføringer skal tæthedsprøves hvert 10. år. Inspekti-
on og tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt firma, som kan 
godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport for inspektion og tæt-
hedsprøvning skal indeholde en vurdering/konklusion af tankenes 
og rørenes tilstand. 

 
5.8 Tankene skal senest ved næste indvendige inspektion være forsynet 

med udstyr, som sikrer mod overfyldning. Udstyret skal funktions-
testes mindst en gang om året. Der skal foreligge instruks for funk-
tionstest af udstyret. 

 
5.9 Påfyldningsstudse til tankene skal være forsynet med mærkning af 

tankenes indhold. 
 
5.10 Senest i august 2006 skal belægningen på påfyldningspladserne 

være indrettet, så der ikke kan ske nedsivning til jorden af eventu-
elt spild af isopropanol. Der skal foreligge instruks for inspicering 
og vedligehold af belægningen. 

 
5.11 Der skal foreligge instruks for kontrol med påfyldning af tankene. 

Påfyldningen skal overvåges af en person, som er fortrolig med in-
struksen. Personen skal sikre at et eventuelt spild af isopropanol 
begrænses mest muligt. Udstyr til opsamling af spild skal være til 
rådighed, og spild skal straks opsamles. 

 
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
5.12 Kemikalier og farligt affald, som ikke opbevares i de nedgravede 

tanke, skal opbevares på en af følgende måder: 
 

o Indendørs opbevaring. Gulvet skal være indrettet, så der ikke 
kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og uheld må 
flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne løbe i det of-
fentlige kloaksystem. 

 
o Udendørs opbevaring. Pladsens bund skal være indrettet, så 

der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og 
uheld må flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne lø-
be i det offentlige kloaksystem. Pladsen skal være indrettet, 
så volumen svarende til den største beholderstørrelse kan til-
bageholdes. 

 
De to tanke er nedgravet i december 1995, og blev inspiceret i 2006.  
På tilsynet den 20. april 2006 blev inspektionsrapport for den ene tank gen-
nemgået. Der var ingen bemærkninger til tanken.  
Den anden tank og rørføringerne bliver inspiceret/tæthedsprøvet i uge 19 
(2006). Næste inspektion er i 2016. 
  
Ved København Amts tilsyn den 20. april 2006 blev vilkår 5.8 og 5.10 kon-
stateret udført (Der er monteret udluftningsrør, som er mere end to meter 
over terræn, rørene er sikret mod påkørsel og påfyldepladsen er støbt be-
ton). Vilkår 5.8 og 5.10 udgår derfor. 
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De øvrige vilkår vurderes som stadig relevante, og føres derfor over i revur-
deringen som vilkår 5 – 9. 

3.2.5 Driftsforstyrrelser og uheld 

Vilkårene i miljøgodkendelsen fra 2004 stiller følgende vilkår om driftsfor-
styrrelser og uheld: 
 
Farmaceutisk Færdigvareproduktion, 5. juli 2004 
Driftsforstyrrelser og uheld 
5.13 Der skal foreligge instrukser for begrænsning af risikoen for miljø-

uheld ved udendørs spild af kemikalier og råvarer. Medarbejdere, 
som håndterer kemikalier og råvarer, skal være fortrolig med in-
strukserne. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at dette vilkår stadig er relevant, og det føres derfor 
over som vilkår 10 i revurderingen. 

3.2.6 Indberetning/rapportering 

I miljøgodkendelsen for tabletfabrikken i bygning S4 er stillet følgende vil-
kår til journaler og rapportering: 
 
Farmaceutisk Færdigvareproduktion, 5. juli 2004 
Journaler 
5.14 Farmaceutisk Færdigvareproduktion skal føre journaler over: 
 

• Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer. 
• Resultatet af inspektioner og tæthedsprøvning af de nedgravede 

tanke og rør. 
• Eventuelle driftsuheld samt redegørelse for gennemførte af-

hjælpende foranstaltninger. 
 

Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. 
 

Vilkår 5.14 vurderes af Miljøstyrelsen som værende dækkende og føres der-
for over som nyt vilkår 11. 

3.2.7 Bedst tilgængelige teknik 
Færdigvareproduktionen  
LEO Pharmas konklusion er: Produktionen er omfattet af BAT vedrørende 
energieffektivisering, oplag og emissioner. 
Da der løbende arbejdes med energitiltag på LEO Pharma A/S på en syste-
matisk måde (Keep Focus og ved hjælp af energigennemgange med efterføl-
gende planer for kommende energitiltag og mål) opfylder LEO Pharma A/S 
kravene i BAT noten vedrørende energi. 
De underjordiske tanke opfylder ligeledes kravene i BAT vedrørende oplag. 
To af tre tanke er tryktanke og har derfor ingen diffus emission. Den tredje 
tank (ehanoltanken) har en mindre diffus emission, beregnet til 6 kg/år. 
Med beskrevne foranstaltninger vurderer LEO Pharma A/S, at denne opfyl-
der kravene i BAT noten om oplag. 
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Miljøstyrelsen har ikke fundet anledning til at stille yderlige vilkår baseret 
på bedst tilgængelig teknik, men bedst tilgængelig teknik vil være et fokus-
emne i tilsynsarbejdet. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Forureningen fra tabletproduktionen er relativ lille. Dette afspejles i få vil-
kår og i forhold til revurderingen kun små ændringer i vilkårene. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ballerup Kommune har den 1. februar 2012 sendt følgende udtalelse til Mil-
jøstyrelsen: 
 
”Udtalelse:  Habitatsdirektivets Bilag 4 arter – Leo Pharma Ballerup. 
 
Leo Pharma er beliggende i lokalplanlagte områder med relativ stor afstand 
til lokale biotoper eller sammenhængende naturområder alene mod nord og 
syd. 
 
Mod nord viser undersøgelser ved Amphi Consult gennemført i 2001/2004, 
at der ikke er ynglende bestande af Stor Vandsalamander udenfor Hjorte-
springkilen (afstand 2000 meter) eller Spidssnudet Frø nærmere end Sø-
mosen (afstand 700 meter). Kommunens tilsyn har ikke efterfølgende fun-
det bestande nærmere virksomheden. 
 
Mod syd findes nærmeste bestand af Stor Vandsalamander i sø 905 ( af-
stand 2800 meter). Nærmeste bestand af Spidssnudet Frø findes i sø (sø 
1000 (afstand 1100 meter). Begge bestande er genfundet ved kommu-
nens/Grontmig’s undersøgelser i 2011/2010. 
 
Da disse lokaliteter er beliggende i betydelig større afstand end arternes 
kendte mobilitetsradius, anser vi ikke at virksomhedens produktion kan på-
virke disse i kommunen kendte bilag 4 arter. 
 
Ej heller finder vi at der ved produktionen på virksomhedens miljømæssigt 
top sikrede produktionsanlæg, er nogen mulighed på påvirkning af arterne 
gennem luft- eller spildevandsbåren emission.” 
 
Ballerup Kommune havde ikke andre bemærkninger. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret på www.mst.dk den 12. juni 2012.  
Der er ingen henvendelser modtaget vedrørende revurderingen. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
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Der har været afholdt et møde den 12. september 2012 med virksomheden 
for evt. bemærkninger. 
Der har primært været mindre rettelser som Miljøstyrelsen har sat ind i re-
vurderingen. Herudover er vilkår 1 blevet skrevet om, så det er mere tydeligt 
hvilke kemikalielister der danner baggrund for vurderingen om anmeldelse 
af ændringer. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således efter nuværende 
lovgivning ske i 2022. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
vurderer, at da LEO Pharma A/S har eksisteret på adressen siden 1946, og 
da der ikke tidligere gennemført VVM på denne, gennemføres VVM-
processen i forbindelse med denne revurdering og afgørelse vedrørende 
tilladelse til produktion af ingenol mebutate. VVM-afgørelsen samt kom-
muneplantillæg blev annonceret den 14. september 2012. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: 
København Amts miljøgodkendelsen af Farmaceutisk Færdigvareprodukti-
on, 5. juli 2004. 
 
Herefter gælder følgende afgørelser: 

o Hovedgodkendelsen inkl. værksteder, lagre, dyrestalde og laboratorier 
o API Manufacturing 
o Fine Chemical Production og API Development 
o Tabletproduktionen 
o Færdigvareproduktionen 
o Forsyningsanlæg 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 
100 

� lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 
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Nye eller ændrede vilkår kan påklages. For revurderede vilkår, der ikke er 
ændret, er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. 
Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En over-
sigt findes i bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 29. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er 500 kr.  
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behan-
dlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, 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 klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Ballerup Kommune, balkom@balk.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Embedslægeinstitutionen, hvs@sst.dk 
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5. BILAG 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser 
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Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af [dato og evt. titel]  
 
Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
5.1  1  Indholdsmæssigt samme vilkår 

Luftforurening 
5.2 2    
5.3  3   
5.4   X  
5.5 4    

Jord og grundvand 
5.6 5    
5.7 6    
5.8   X Er udført 
5.9 7    
5.10   X Er udført 
5.11 8    
5.12  9  Mindre ændring 

Driftsforstyrrelser og uheld 
5.13 10    

Journaler 
5.14 11    

 
 

Bilag E: Liste over sagens akter 
Københavns Amt Miljøgodkendelse af Farmaceutisk Færdigvareproduktion 
5. juli 2004. 
Københavns Amt, Tilsynsrapport 20. april 2006 
LEO Pharma A/S Miljøteknisk beskrivelse – Farmaceutisk Færdigvarepro-
duktion Bilag 2.5 November 2011 
 
 
 
 


