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

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

 
Denne revurdering omfatter Fine Chemical Production og API Develop-
ment, og erstatter miljøgodkendelsen af Kemisk Specialproduktion og Ke-
misk Procesudvikling. 
 
Indeholdt i denne revurdering er en godkendelse efter § 33 i Miljøbeskyttel-
sesloven af en ny produktion af Ingenol Mebutat. Produktionen af Ingenol 
Mebutat giver ikke anledning til vilkår udover vilkårene i revurderingen. 
 
For den generelle beskrivelse af LEO Pharma A/S henvises til Hovedgod-
kendelsen. Vilkårene i Hovedgodkendelsen gælder også for Fine Chemical 
Production og API Development i det omfang de er relevante for denne af-
deling. 
 
 
 



 LEO Pharma A/S Fine Chemical Production og API Development 2012                                            side 5 af 62 

 

 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget re-
vurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse, Kemisk Specialpro-
duktion og Kemisk Procesudvikling, 5. juli 2004, og erstatter denne miljø-
godkendelse.  
 
I revurderingen indgår etablering af et anlæg til produktion af små mæng-
der Ingenol Mebutate i Z3. 
 
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, § 33 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 Fine Chemical Production og API Development gives på følgen-
de 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 af aktive stoffer (API) til 
egentlig salg (herunder rengøringsmidler eller større forbrug end 
der er lagt til grund for revurderingen) anmelde dette til tilsyns-
myndigheden, 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:  
 
 

                                                
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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AKUT GIFTIG 

– H300 
– H310 
– H330 
– H301 
– 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, herunder kemiske stoffer i 
mængder over 25 kg til brug i forsøgs- og udviklingsaktiviter, skal 

                                                
4 Effektlisten 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen 4, 2010 
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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-
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 
Støvende hovedgruppe 1-stoffer 
2. Afkast fra laboratorierne (afkast nr. Z316V og afkast nr. Z11 26V) og 

pilotanlægget i hal 3 (del af afkast nr. Z326V) skal være forsynet 
med højeffektivt luftfilter (absolutfilter) Absolutfilteret skal være 
minimum klasse H13 efter DS/EN 1822. 

 
3. Der skal altid foretages kontrol når filtret har været afmonteret, 

udskiftet eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 
gang om året. Kontrolfrekvensen på 1 år kan lempes for filtre, der 
ikke er i drift dagligt. Formålet med kontrol af monterede absolut-
filtre er ved en lækagetest at verificere, at filtret ikke er defekt, og at 
filtret er monteret korrekt med tætte pakninger. 

 
 Der bør anvendes en totallækagetest efter afsnit B.6.4 i ISO 14644-

3 samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til 
metoden, som er angivet i bilaget til dette supplement. Der bør an-
vendes en polydispers testaerosol (partikler i mange størrelser) 
nævnt i afsnit C.6.4 i ISO 14644-3, f.eks. polyalpha olefin. 

 
Kontrolregel 
Lækagen beregnes på baggrund af middelkoncentrationer før og 
enkeltmålinger (evt. fra scanning af filteroverfladen) efter filtret. 

 
Når både doseringskravet er opfyldt, og lækagen i hvert målepunkt 
er mindre end eller lig med 0,05 %, kan filtret godkendes. Dose-
ringskravet og målepunkter er beskrevet nærmere i bilaget til 5. 
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supplement til Luftvejledningen om Miljøstyrelsens anbefalede til-
føjelser og præciseringer til målemetoden ISO 14644-3, afsnit 
8.6.4. 

 
Frist for kontrol af filtre   
Nymonterede filtre og filtre, der har været afmonteret, skal kontrol-
leres inden 10 arbejdsdage efter ibrugtagning.  
Filter med lækage større end 0,05 % samt efterfølgende kontrol af 
nyt filter skal være afsluttet inden for to uger. 

 
4. Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af det 

højeffektive luftfilter (typeafprøvning, individuel afprøvning og læ-
kagetest) samt driftsjournaler med oplysning om vedligehold, in-
spektioner, udskiftning og test af filtre, driftsforstyrrelser, korrige-
rende handlinger m.v. skal være tilgængelige for tilsynsmyndighe-
den i mindst 5 år, for det højeffektive filter dog i hele filterets leve-
tid. 

 
Dichlormethan 
5. Der skal foretages enten kontinuerte eller periodiske målinger, for 

at kontrollere at emissionsgrænseværdierne i spildgasser overhol-
des. En periodisk måling skal udføres som præstationskontrol og 
omfatte udtagelse af mindst 3 prøver af ca. 1 times varighed. Perio-
diske målinger skal udføres mindst hver tredje år. 

 
 For periodiske målinger betragtes emissionsgrænseværdierne i 

spildgasser som overholdt, hvis 

1)  gennemsnittet af måleresultaterne af de udtagne prøver un-
der præstationskontrollen ikke overskrider emissionsgræn-
seværdierne, og 

2) intet måleresultat for en enkelt prøve udtaget under præsta-
tionskontrollen overskrider emissionsgrænseværdierne med 
mere end en faktor 1,5. 

Dimethylformamid 
6. Der skal foretages enten kontinuerte eller periodiske målinger, for 

at kontrollere at emissionsgrænseværdierne i spildgasser overhol-
des. En periodisk måling skal udføres som præstationskontrol og 
omfatte udtagelse af mindst 3 prøver af ca. 1 times varighed. Perio-
diske målinger skal udføres mindst hver tredje år. 

 
 For periodiske målinger betragtes emissionsgrænseværdierne i 

spildgasser som overholdt, hvis 

1)  gennemsnittet af måleresultaterne af de udtagne prøver un-
der præstationskontrollen ikke overskrider emissionsgræn-
seværdierne, og 
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2) intet måleresultat for en enkelt prøve udtaget under præsta-
tionskontrollen overskrider emissionsgrænseværdierne med 
mere end en faktor 1,5. 

7. Dimethylformamid skal, så vidt det er teknisk muligt, snarest er-
stattes med mindre skadelige kemiske stoffer eller produkter. 

LEO Pharma A/S skal mindst en gang om året, senest den 30. 
april, indsendes en status til miljømyndigheden for arbejdet med 
substitution af dimethylformamid.  

MTBE (Methyl-tert-butylether) 
8. Der skal foretages enten kontinuerte eller periodiske målinger, for 

at kontrollere at emissionen i spildgasser. En periodisk måling skal 
udføres som præstationskontrol og omfatte udtagelse af mindst 3 
prøver af ca. 1 times varighed. Periodiske målinger skal udføres 
mindst hver tredje år. 

 
Beskyttelse af jord og grundvand 
Tankgrav Z12 og tilhørende rørforbindelser 
9. Påfyldningsstudse til tankene i tankgrav Z12 skal være forsynet 

med mærkning af tankenes indhold. 
 
10. Der skal foreligge følgende instrukser:  

•  for inspicering og vedligehold af belægningen på påfyldnings-
pladsen. 

•  for kontrol med påfyldning/aftapning af tankene. Påfyldning 
og aftapning skal overvåges af en person, som er fortrolig med 
instruksen. Personen skal sikre at et eventuelt spild af kemi-
kalier begrænses mest muligt. Udstyr til opsamling af spild 
skal være til rådighed, og spild skal straks opsamles. 

• for inspicering og vedligeholdelse af tankgraven. Instrukserne 
skal indeholde oplysninger om visuel tæthedskontrol af tanke, 
rørforbindelser og tankgrav. 

 
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
11. Kemikalier og farligt affald, som ikke er omfattet af specifikke vil-

kår i delgodkendelserne eller andre afgørelser, 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 
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 
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miljøcontainere. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
12. 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. 

 
13.  Fine Chemical Production skal føre journaler over: 

• Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer. 

• Resultatet af inspektioner og vedligehold af tankgrav og be-
lægning på påfyldepladsen. 

• Eventuelle driftsuheld samt redegørelse for gennemførte af-
hjælpende foranstaltninger. 

 
 Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i 

mindst 5 år. 
 
Rapportering 
14. LEO Pharma A/S skal mindst en gang om året, senest den 30. april 

indsende følgende til tilsynsmyndigheden: 
• Resultatet af eventuelle5 kontinuerte eller periodiske målinger 

af dichlormethan(vilkår 5), dimethylformamid (vilkår6) eller 
Methyl-tert-butylether (vilkår 8) for det forgangne år. 

• Status for arbejdet med substitution af dimethylformamid 
(vilkår 7).  

• Anmeldelse efter vilkår 1 over hvilke stoffer der er taget i brug 
uden godkendelsesmyndighedens forudgående afgørelse. 

 
 
 

                                                
5 Målingerne skal kun udføres hvert tredje år. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Fine Chemical Production og API Development har til huse i bygningerne 
Z3 og Z11 med tilhørende lagre i Z5 og Z12. 
Derudover udvides API Development med endnu en laboratoriebygning i 
forlængelse af Z11, jf. Miljøcenter Roskildes accept af 10. august 2010. 
Bygning Z3 er opført i 1990, og der blev påbegyndt produktion samme år. 
Bygning Z11 er opført i 2002-2003. Produktion af calcipotriol finder sted i 
bygning Z3, mens produktion af udviklingsprodukter finder sted i bygning 
Z11, hvor såvel procesoptimering som opskalering finder sted. I den nye 
laboratoriebygning vil tilsvarende aktiviteter, som i dag udføres i de eksiste-
rende udviklingslaboratiorier udføres. Etablering af anlæg til produktion af 
små mængder Ingenol Mebutate er også i Z3. 
 
Fine Chemical Production har til huse i Z3. I den østlige ende af denne byg-
ning forefindes et veludstyret produktionsareal, der udelukkende anvendes 
til produktion af den aktive psoriasis substans calcipotriol (MC 903), der 
årligt produceres i kg-skala. Calcipotriol produceres båder som hydrat og 
anhydrat 
Af specialudstyr kan nævnes: 

– 12 reaktorer (50 – 1.000 l) med variable omrører, kondensor, forlag, 
– temperaturstyring (-60 - 130 °C), kvælstoftilførsel samt dataopsam-
lingsudstyr 

– 3 kolonner til præparativ HPLC inkl. solventmodul og eluenttanke 
– 1 inddamper (500 l/time) 
– UV-lampe, fotoreaktor og to ozongeneratorer 

I Z3 forefindes desuden laboratoriearealer, der i dag benyttes af API deve-
lopment til udviklingsaktiviteter samt IPC (kontrollaboratorium) hvor pro-
cessen følges. Andre kontroller udføres på andre laboratorier på eller uden-
for LEO Pharma A/S. 
Til produktionen af Ingenol Mebutate i Z3 bruges en mindre flowreaktor og 
små reaktorer. 
 
API Development har huse i den sydligste del af bygningen, der benævnes 
Z11. Derudover vil API Development have til huse i den kommende tilbyg-
ning til Z11 og i Z3-lab, Æ4 og Æ0. 
I den østlige ende af Z11 forefindes et pilot-anlæg, der praktisk talt udeluk-
kende anvendes til fremstilling af forsøgspræparater til kliniske undersøgel-
ser i kg-skala. I den vestlige ende af Z11 forefindes et veludstyret, laborato-
rieareal med en indretning og funktionalitet, der minder om laboratoriet i 
Z3, dog er der typisk tale om ikke-vitamin D aktiviteter. 
I bygningen forefindes endvidere et mindre laboratorium til håndtering af 
højaktive farmaceutiske ingredienser. 
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Af specialudstyr kan nævnes 5 reaktorer (5 – 500 l) med variable omrører, 
kondensor, forlag, temperaturstyring (-60 - 130 °C), kvælstoftilførsel samt 
dataopsamlingsudstyr. 

 

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 A/S angiver, at renere teknologi for så vidt angår procesanlæg 
er implementeret i Fine Chemical Production. For API Development er det 
ikke konkluderet. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Revurderingen indeholder ikke væsentlige ændringer i vilkår, men er pri-
mært en opdatering i forhold til vilkår som var handlevilkår og som allerede 
er udført. Produktionen af Ingenol Mebutat er indeholdt i revurderingen, 
men har ikke givet anledning til selvstændige vilkår. 
De væsentligste miljøpåvirkninger er luftemissioner i form af støv, dichlor-
methan, dimethylformamid og MTBE (Methyl-tert-butylether).  

3.2.2 Indretning og drift 
Vilkårene om indretning og drift i godkendelsen af Kemisk Specialprodukti-
on og Kemisk Procesudvikling fra 2004 er følgende: 
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Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Indretning og drift 
4.1 Emissionsbegrænsende udstyr må ikke tages ud af drift uden til-

synsmyndighedens forudgående accept. 
 
Råvarer og hjælpestoffer 
4.2 Virksomheden skal senest 1 måned inden ibrugtagning af nye stof-

fer i Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling anmel-
de dette til tilsynsmyndigheden, så tilsynsmyndigheden har mulig-
hed for at tage stilling til om det nye stof kan omfattes af miljøgod-
kendelsen. Dette gælder alene stoffer, der er optaget på miljøstyrel-
sens liste over farlige 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 Kemisk Special-
produktion og Kemisk Procesudvikling. 

 
4.3 Virksomheden skal en gang årligt orientere tilsynsmyndigheden 

om, hvilke nye giftige (T) og meget giftige (Tx) stoffer, som er taget 
i anvendelse til fremstilling af forsøgspræparater til kliniske under-
søgelser i mængder over 25 kg pr. år. 

 
Vilkår 4.1 bør ikke stå under “Indretning og drift”, da det ikke er en del af 
normal drift. Det er en forudsætning for driften at det emissionsbegrænsen-
de udstyr er i drift. Vilkårets slettes derfor. 
 
Vilkår 4.2 og 4.3 om indberetning af nye stoffer er stillet for at lette virk-
somhedens administrative byrder i forhold til at søge om miljøgodkendelse 
ved ændringer i råvareforbruget. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 
må bl.a. driften af en virksomhed ikke ændres uden godkendelse, hvis æn-
dringen medfører forøget forurening. Både anvendelse af nye stoffer og øget 
forbrug af kendte stoffer kan potentielt medføre forøget forurening. 
 
For så vidt angår LEO Pharma A/S produktion og forsøgsfaciliteter er det 
Miljøstyrelsens erfaring, at anvendelse af nye stoffer og øget forbrug af 
kendte stoffer i de fleste tilfælde er uproblematisk. Det skyldes bl.a. at de 
nye stoffer ofte ligner de kendte stoffer, at stofferne miljømæssigt set er 
uproblematiske, at der er tale om små mængder eller at det nødvendige 
emissionsbegrænsende udstyr allerede er installeret. 
Miljøstyrelsen finder det derfor hensigtsmæssigt og acceptabelt, at LEO 
Pharma A/S som udgangspunkt kan tage nye stoffer i brug og øge forbrugs-
rammen for kendte stoffer uden godkendelsesmyndighedens forudgående 
vurdering. For visse stoffer bør godkendelsesmyndigheden dog vurdere, om 
ændringen giver anledning til forøget forurening inden ibrugtagning eller 
forøgelse af forbrugsrammen. Dette gælder bl.a. stoffer på listen over uøn-
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skede stoffer og effektlisten samt andre stoffer, der er særlige farlige for 
sundhed og miljø. Miljøstyrelsen stiller derfor krav om forudgående anmel-
delse af sådanne stoffer og om hvilke oplysninger anmeldelsen skal indehol-
de. 
 
Miljøstyrelsen ønsker dog at opdatere vilkårene, således at ordlyden svarer 
til reguleringen af kemikalier og stoffer i dag. Vilkårene ændres derfor som 
nyt vilkår 1.  

3.2.3 Luftforurening 
Vilkårene for luftforureningen i miljøgodkendelsen for Kemisk Specialpro-
duktion og Kemisk Procesudvikling er: 
 
 Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Luftforurening 
Støvende hovedgruppe 1-stoffer 
4.4 Afkast fra laboratorierne (afkast nr. Z316V og afkast nr. Z11) og 

pilotanlægget i hal 3 (del af afkast nr. Z326V) skal være forsynet 
med forfilter og højeffektivt luftfilter (absolutfilter) med en udskil-
ningsgrad på mindst 99,95 % for den mest penetrerende partikel-
størrelse (MPPS), jævnfør DS/EN 1822-1. Det højeffektive luftfilter 
skal være typeafprøvet og individuelt afprøvet af producenten efter 
gældende danske standarder (DS/EN 1822-1/2/3/4/5). 

 
4.5 Filtersystemet skal kontrolleres grundigt inden ibrugtagning (op-

startskontrol) samt efter væsentlige ombygninger og reparationer. 
Filtersystemet skal desuden kontrolleres (driftskontrol) og vedlige-
holdes regelmæssigt. Der skal foreligge skriftlige procedu-
rer/instruktioner for opstartskontrol, driftskontrol og vedligehold, 
herunder intervaller for udskiftning af forfilteret og det højeffektive 
luftfilter. Procedurer/instruktioner skal være baseret på producen-
tens/leverandørens anvisninger og en relevant dansk eller uden-
landsk standard, f.eks. ASME N510. Instrukser for drift og vedlige-
hold af filtrene skal være tilgængelige for teknikkerne i vedligehol-
delsesafdelingen. 

 
4.6 Det højeffektive luftfilter skal lækagetestes inden ibrugtagning, dvs. 

ved installation, udskiftning, reparation og herefter mindst 1 gang 
årligt. Lækagetesten skal udføres af certificerede personer eller per-
soner, som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Testen skal ud-
føres efter en gældende dansk eller international standard (f.eks. 
ASME N510) og med en aerosol svarende til afsnit 4.1 i DS/EN 
1822-2. Acceptkriteriet er 0,05 %. 

 
4.7 Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af det 

højeffektive luftfilter (typeafprøvning, individuel afprøvning og læ-
kagetest) samt driftsjournaler med oplysning om vedligehold, in-
spektioner, udskiftning og test af filtre, driftsforstyrrelser, korrige-
rende handlinger m.v. skal være tilgængelige for tilsynsmyndighe-
den i mindst 5 år, for det højeffektive filter dog i hele filterets leve-
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tid. 
 
 
Vilkår 4.4 til 4.7 er et driftsvilkår til sikring af en acceptabel emission af ak-
tivstoffer. Vilkårene fastholdes med mindre justeringer. 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Dichlormethan 
4.8 Udledningen af dichlormethan skal i perioden fra meddelelse af 

denne godkendelse og frem til 31. oktober 2007 overholde følgende 
emissionsgrænseværdi: 

 
Stof Afkast 

nr. 
Maksimal 
luftmængde 

Nm3/h 

Emissionsgræn-
seværdi 
mg/Nm3 

Dichlor-
methan 

Z326V 4.000 45 

 
 Emissionsgrænseværdien for dichlormethan er overholdt, hvis intet 

gennemsnit over 1 kalendermåneds normal drift overskrider emis-
sionsgrænseværdien. Dog kan en overskridelse af emissionsgræn-
seværdien ved indkøring af nyt emissionsbegrænsende udstyr ac-
cepteres. 

 
Vilkår 4.8 er tidsbegrænset til 31. oktober 2007, og udgår derfor i revurde-

ringen. 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
4.9 Udledningen af dichlormethan skal senest den 31. oktober 2007 

overholde følgende emissionsgrænseværdi: 
 

Stof Afkast 
nr. 

Maksimal 
luftmængde 

Nm3/h 

Emissionsgræn-
seværdi 
mg/Nm3 

Dichlor-
methan 

Z326V 4.000 20 

 
 Emissionsgrænseværdien for dichlormethan skal dog kun overhol-

des, hvis massestrømmen af dichlormethan er større end eller lig 
med 100 g/time. Massestrømmen er den maksimale timeværdi af 
udledt dichlormethan. 

 
 Emissionsgrænseværdien for dichlormethan er overholdt, hvis intet 

gennemsnit over 24 timers normal drift overskrider emissions-
grænseværdien, og hvis 99 % af timemiddelværdierne ved normal 
drift ikke overskrider emissionsgrænseværdien med mere end en 
faktor 1,5. 

 
Med en afgørelse af 24. september 2007 fra Miljøcenter Roskilde blev vilkår 
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4.9 sidste afsnit ændret til: 
 
Afgørelse af 24. september 2007 fra Miljøcenter Roskilde  
4.9 Emissionsgrænseværdien for dichlormethan er overholdt, hvis 

gennemsnittet af måleresultaterne af de udtagne prøver ikke over-
skrider grænseværdien, og intet måleresultat for en enkelt prøve 
udtager under præstationskontrollen overskriver grænseværdien 
med mere end en faktor 1,5. 

 
4.10 Emissionen af dichlormethan fra afkast nr. Z326V skal måles kon-

tinuert hele året, dog ikke ved regenerering af kul, kalibrering af 
måleudstyr og lignende. 

 
4.11 Udstyr til kontinuert måling af dichlormethan skal vedligeholdes i 

henhold til leverandørens anvisninger. 
 

 
4.12 Der skal foreligge instrukser for regelmæssig vedligehold af udsty-

ret til kontinuert måling af dichlormethan. 
 
Vilkår 4.10 til 4.12 blev i afgørelsen den 24. september 2007 erstattet af et 
nyt vilkår 4.10: 
Afgørelse af 24. september 2007 fra Miljøcenter Roskilde  

Der skal udføres præstationskontrol for dichlormethan. Præstati-
onskontrollen skal omfatte udtagelse af mindst 3 prøver af ca. 1 ti-
mers varighed. Første præstationskontrol skal udføre efter 31. ok-
tober 2007 og inden 31. december 2008, den næste præstations-
kontrol skal udføres når det nye kulfilter er i normal drift og deref-
ter skal præstationskontrollen udføre en gang om året. Målingerne 
skal udføres efter Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/2001. Målin-
ger skal udføres akkrediteret. 

 
Målinger blev udført af FORCE Technology i september 2008 og viste en 
emission af dichlormethan på 0,94 mg/m3(n,t), og en ny måling september 
2009 viste en emission af dichlormethan på 2,2 mg/m3(n,t) hvilket er langt 
under vilkår 4.9. 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
4.13 Målefrekvensen for dichlormethan kan efter aftale med tilsyns-

myndigheden nedsættes, hvis emissionen er væsentlig lavere end 
20 mg/Nm3. 

 
Dichlormethan reguleres af VOC-bekendtgørelsen 
Stoffet er mærket med risikosætningen R40, Mulighed for kræftfremkal-
dende effekt, hvilket betyder at stoffet er reguleret af VOC-bekendtgørelsens 
§ 3. 
§ 3 Stk. 4.siger, at emissioner af halogenerede flygtige organiske forbindel-
ser, som er tildelt risikosætningen R40, jf. bekendtgørelse om klassificering, 
emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 
hvor massestrømmen af summen af forbindelserne, der giver anledning til 
klassificeringen, er større end eller lig med 100 g/time, skal overholde en 
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emissionsgrænseværdi på 20 mg/normal m3 i ethvert afkast. Emissions-
grænseværdien gælder for den samlede masse af disse forbindelser. 
 
Målingerne i 2011 viser en emission på 13 g/h af dichlormethan. Målinger i 
2010 viser en emission på samme niveau. 
OML-beregninger viser en maksimal immission udenfor skel på ca. 1/20 af 
B-værdien. 
 
I forhold til VOC-bekendtgørelsens § 6 stk. 3 og stk. 5, skal der foretages 
enten kontinuerte eller periodiske målinger, for at kontrollere at emissions-
grænseværdierne i spildgasser overholdes. En periodisk måling skal udføres 
som præstationskontrol og omfatte udtagelse af mindst 3 prøver af ca. 1 ti-
mes varighed. Periodiske målinger skal udføre mindst hvert år. 
 
Ifølge VOC-bekendtgørelsens § 6 stk. 4 skal der dog ikke måles, hvis det ikke 
er nødvendigt at installere luftrensningsanlæg for at overholde bekendtgø-
relsens krav. LEO Pharma A/S har installeret et kulfilter, og de målinger 
Miljøstyrelsen er bekendt med, er alle foretaget i afkastet efter kulfiltret. 
Udgangspunktet er derfor, at der skal måles på afkastet. 
 
Men i forhold til VOC-bekendtgørelsen skal vilkårene om dichlormethan i 
miljøgodkendelsen fra 2004 slettes, og det eneste vilkår der bliver tilbage 
om dichlormethan er emissionsmålingen:   
Der skal foretages enten kontinuerte eller periodiske målinger, for at kon-
trollere at emissionsgrænseværdierne i spildgasser overholdes. En periodisk 
måling skal udføres som præstationskontrol og omfatte udtagelse af mindst 
3 prøver af ca. 1 times varighed. Periodiske målinger skal udføres mindst 
hver tredje år. 
 
For periodiske målinger betragtes emissionsgrænseværdierne i spildgasser 
som overholdt, hvis 

1)  gennemsnittet af måleresultaterne af de udtagne prøver under 
præstationskontrollen ikke overskrider emissionsgrænseværdier-
ne, og 

2)  intet måleresultat for en enkelt prøve udtaget under præstations-
kontrollen overskrider emissionsgrænseværdierne med mere end 
en faktor 1,5. 

Målingerne er sat til hvert 3. år på baggrund af de tidligere lave målinger. 
 
Formålet med emissionsmålingerne er at kontrollere at massestrømsgræn-
sen for fastsættelse af emissionsgrænseværdi er overholdt. 
 
Hvis anlægget eller processen, herunder mængderne ændres væsentligt, skal 
vilkåret revurderes. Det nye vilkår er vilkår 5. 
 
For dimethylformamid er vilkårene fra 2004: 
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Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Dimethylformamid 
4.14 Udledningen af dimethylformamid fra afkast nr. Z326V skal senest 

den 31. oktober 2007 overholde følgende emissionsgrænseværdi: 
 

Stof Afkast 
nr. 

Maksimal 
luftmængde 

Nm3/h 

Emissionsgræn-
seværdi 
mg/Nm3  

Dimethylform-
amid 

Z326V 4.000 2 

 
 Emissionsgrænseværdien for dimethylformamid i afkast nr. Z326V 

skal dog kun overholdes, hvis summen af massestrømmen for di-
methylformamid og dimethylsulfat i afkast nr. Z326V og afkast nr. 
Z010V/Z020V er større end eller lig med 10 g/time. Massestrøm-
men er summen af de maksimale timeværdier af udledt dimethyl-
formamid og dimethylsulfat fra afkast nr. Z326V og afkast nr. 
Z010V/Z020V. 

 
 Emissionsgrænseværdien for dimethylformamid er overholdt, hvis 

gennemsnittet af måleresultaterne af de udtagne prøver ikke over-
skrider grænseværdien, og intet måleresultat for en enkelt prøve 
udtaget under præstationskontrollen overskrider grænseværdien 
med mere end en faktor 1,5. 

 
4.15 Der skal udføres præstationskontrol for dimethylformamid en gang 

årligt. Præstationskontrollen skal omfatte udtagelse af mindst 3 
prøver af ca. 1 times varighed. Første præstationskontrol skal udfø-
res inden i 2004. Målingerne skal udføres efter Miljøstyrelsens 
luftvejledning nr. 2/2001. Målingerne skal udføres akkrediteret, 
hvis dette ikke er muligt, skal målefirmaet forinden målingerne ac-
cepteres af tilsynsmyndigheden. 

 
4.16 Målefrekvensen for dimethylformamid kan efter aftale med til-

synsmyndigheden nedsættes, hvis emissionen er væsentlig lavere 
end 2 mg/Nm3. 

 
Dimethylformamid er mærket R61 ”Kan skade barnet under graviditeten” 
og er derfor omfattet af § 3 i VOC-bekendtgørelsen, som siger:  
”§ 3. Flygtige organiske forbindelser, der er klassificeret som kræftfrem-
kaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske og har fået tildelt eller 
skal tildeles risikosætninger (R-sætninger) R45, R46, R49, R60 eller 
R61, jf. bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg 
og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, skal, så vidt det er tek-
nisk muligt, snarest erstattes med mindre skadelige kemiske stoffer eller 
produkter. 
 
Stk. 2. Kemiske produkter, der på grund af deres indhold af flygtige or-
ganiske forbindelser er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene 
eller reproduktionstoksiske og har fået tildelt eller skal tildeles risiko-
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sætninger (R-sætninger) R45, R46, R49, R60 eller R61, jf. bekendtgørel-
se om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af ke-
miske stoffer og produkter, skal, så vidt det er teknisk muligt, snarest er-
stattes med mindre skadelige kemiske stoffer eller produkter. 
 
Stk. 3. Emissioner af flygtige organiske forbindelser nævnt i stk. 1 og 2, 
hvor massestrømmen af summen af forbindelserne, der giver anledning 
til klassificeringen, er større end eller lig med 10 g/time, skal overholde 
en emissionsgrænseværdi på 2 mg/normal m3 i ethvert afkast. Emissi-
onsgrænseværdien gælder for den samlede masse af disse forbindelser.” 

 
Målingerne af dimethylformamid var i årene efter miljøgodkendelsen:  

– Målingsresultat 2004: < 0,036 mg/m3 (n,t). 
– Målingsresultat 2005: < 0,46 mg/m3 (n,t). 
– Målingsresultat 2006: <0,2 mg/m3 (n,t). 

 
På den baggrund ændrede Miljøcenter Roskilde den 28. marts 2007 vilkår 
4.15 til måling hvert tredje år. 
 
Seneste måling fra 2010 viser et indhold af dimethylformamid på <1,8 
mg/m3(n,t). Selvom målingen fra 2010 ikke dokumenterer en emission der 
er væsentlig under 2 mg/Nm3 afventer Miljøstyrelsen målingen fra 2013 
inden der tages stilling til om målingsfrekvensen igen skal hver en gang om 
året. En ændring af målingsfrekvensen vil som et påbud efter § 72 i miljøbe-
skyttelsesloven. 
 
Massestrømmen af dimethylformamid er under 10 g/h. 
Kravene til måling af dimethylformamid ifølge VOC-bekendtgørelsen er de 
samme s0m for dichlormethan.  
 
Formålet med emissionsmålingerne er at kontrollere at massestrømsgræn-
sen for fastsættelse af emissionsgrænseværdi er overholdt. 
 
LEO Pharma A/S har sendt en årlig plan for substitution af dimithylforma-
mid til tilsynsmyndigheden.  
 
I rapporteringen for 2011 meddelte LEO Pharma A/S blot, at det havde væ-
ret muligt at finde et andet mindre farligt stof, der vil kunne substituere 
DMF. Det skete på baggrund af at LEO Pharma A/S i 2010 havde gennem-
ført opskaleringsforsøg, hvor DMF blev substitueret med N-Methylpyrroli-
don (NMP). Forsøget viste, at NMP var en egnet substituent til DMP, men 
da klassificering af NMP blev ændret med mærkning med R61, blev substi-
tutionen opgivet, da NMP er underlagt de samme regler i VOC-
bekendtgørelsen om substitution. 
 
VOC-bekendtgørelsens § 3 siger, Flygtige organiske forbindelser, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske 
og har fået tildelt eller skal tildeles risikosætninger (R-sætninger) R45, R46, 
R49, R60 eller R61, jf. bekendtgørelse om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, skal, så vidt 
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det er teknisk muligt, snarest erstattes med mindre skadelige kemiske stof-
fer eller produkter. 

§ 7, stk. 2 i VOC-bekendtgørelsen siger endvidere, at for alle anlæg skal der 
mindst en gang om året indsendes en status til miljømyndigheden for arbej-
det med substitution af flygtige organiske forbindelser og kemiske produk-
ter, der er omfattet af § 3, stk. 1, 2 og 6. 

Denne rapporteringspligt er sat ind som vilkår 7. 
 
MTBE (Methyl-tert-butylether) 
Som udgangspunkt er VOC-bekendtgørelsen udtømmende for regulering af 
emissionen af flygtige organiske forbindelser fra virksomheder. Dog bør det 
påses, om der emitteres hovedgruppe-1 stoffer, som ikke er omfattet af de 
særlige bestemmelser i VOC-bekendtgørelsen om substitution og be-
grænsning af emissionen af visse særligt sundhedsskadelige stoffer. 
 
MTBE er omfattet af VOC-bekendtgørelsen, og er opført i hovedgruppe 1 
med vejledende massestrømsgrænse på 2.000 g/h, emissionsgrænse på 100 
mg/m3 og en B-værdi på 0,03 mg/m3.  
 
Der er i godkendelsen fra 2004 stillet vilkår om MTBE: 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
MTBE (Methyl-tert-butylether) 
4.17 Der skal i 2004 udføres præstationskontrol for MTBE i afkast nr. 

Z326V. Kontrolperioden skal strække sig over mindst en batch 
produktion. Målingerne skal udføres efter Miljøstyrelsens luftvej-
ledning nr. 2/2001. Virksomheden kan selv udføre målingerne. 

 
4.18 Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en emissionsgrænseværdi for 

MTBE. 
 
 
I København Amts vurdering af MTBE i 2004 står bl.a. l følgende: 
 
”MTBE (Methyl-tert-butylether) 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling anvender i dag 
opløsningsmidlet MTBE (methyl-tert-butylether), som er klassificeret 
som et hovedgruppe 1-stof. Herudover er MTBE opført på listen over 
uønskede stoffer. 
 
MTBE er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsens særlige bestemmelser 
om substitution og begrænsning af emissionen af visse særligt sund-
hedsskadelige stoffer, idet stoffet ikke er opført på listen over farlige 
stoffer og derfor ikke er tildelt nogen risikosætninger. 
 
Til trods for at MTBE ikke er tildelt nogen risikosætninger, har Miljøsty-
relsen valgt at klassificere MTBE som et hovedgruppe 1-stof med den 
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begrundelse, at stoffet må anses for at være muligt kræftfremkaldende 
ved høje eksponeringsniveauer. 
 
Ifølge luftvejledningen bør hovedgruppe 1-stoffer, som ikke er omfattet 
af VOC-bekendtgørelsens særlige bestemmelser, reguleres efter de vejle-
dende retningslinjer i luftvejledningen. For MTBE betyder dette, at den 
vejledende grænseværdi er 2,5 mg/Nm3. Amtet har i brev af 19. septem-
ber 2003 forespurgt Miljøstyrelsen om, hvorfor den vejledende grænse-
værdi for MTBE er 2,5 mg/Nm3, når grænseværdien for dichlormethan 
er 20 mg/Nm3. Med brev af 29. september 2003 har Miljøstyrelsen fore-
slået, at amtet ved regulering af emissionen af MTBE til luften indtil vi-
dere anvender en grænseværdi på omkring 20 mg/Nm3 med mulighed 
for en noget højere værdi, hvis det ikke er muligt at nå niveauet på 20 
mg/Nm3. Herudover har Miljøstyrelsen anbefalet, at amtet indhenter 
oplysninger om, hvilken emissionsgrænse der vil kunne overholdes. 
 
På baggrund af Miljøstyrelsens anbefaling er der fastsat vilkår om, at 
LEO Pharma A/S skal redegøre for emissionen af MTBE samt undersøge 
de tekniske muligheder for at nedbringe emissionen af MTBE, hvis 
emissionen er større end 20 mg/Nm3. Herudover er der fastsat vilkår 
om, at amtet senere har mulighed for at fastsætte en emissionsgrænse-
værdi for MTBE. 
 
Ifølge B-værdivejledningen er B-værdien for MTBE 0,03 mg/m3. Amtet 
vurderer, at der bør fastsættes vilkår om overholdelse af B-værdien for 
MTBE, dels fordi MTBE er mere flygtigt end mange af de andre opløs-
ningsmidler, som LEO Pharma A/S anvender og dels fordi B-værdien for 
MTBE er lavere end mange af de andre opløsningsmidler, som virksom-
heden anvender. Vilkår til overholdelse af B-værdien er fastsat i denne 
delgodkendelse, idet MTBE udelukkende anvendes i produktionen i Ke-
misk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling.” 

 
FORCE Technology har den 3. oktober 2005 gennemført 6 målinger á 1 ti-
mes varighed for emissionen af MTBE. Målingerne viser en gennemsnitlig 
emission på 1,5 mg/m3 (n,t) 
Målinger udført af FORCE Technology i september 2008 og december 2009 
viste en emission af MTBE på henholdsvis <5 mg/m3(n,t) og <o,4 
mg/m3(n,t). Seneste måling i 2011 viste et indhold på 5,2 mg/m3(n,t). 
Med en B-værdi på 0,03 mg/m3 giver det en spredningsfaktor på ca. 170 
m3/s, dvs. mindre end 250 m3/s, og derfor skal der ikke være krav til af-
kastshøjde, udover 1 meter over tag. 
 
I et bilag til den miljøtekniske beskrivelse til revurderingen, er angivet et 
immissionskoncentrationsbidrag for MTBE på 0,006 mg/m3.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der på den baggrund ikke er behov for at fast-
lægge en emissionsgrænseværdi, men bruger reguleringen i VOC-
bekendtgørelsen. 
 
Miljøstyrelsen vil dog gerne følge emissionen af MTBE for at sikre, at emis-
sionen fortsat er lav. Derfor stilles vilkår 8 om måling. 
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Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
B-værdier 
4.19 Virksomheden skal overholde følgende B-værdier (immission): 
 

Stof B-værdi 
mg/m3 

Dichlormethan 0,02 
MTBE 0,03 

 
 B-værdien for det enkelte stof er overholdt, hvis det beregnede im-

missionskoncentrationsbidrag er mindre end eller lig med B-
værdien. Immissionskoncentrationsbidraget beregnes ved hjælp af 
OML-modellen. 

 
 Til dokumentation af at B-værdierne er overholdt skal immissions-

koncentrationsbidraget beregnes en gang årligt. Som inputdata an-
vendes gennemsnittet af måleresultaterne fra den årlige præstati-
onskontrol. Virksomheden kan selv udføre beregningerne. 
 

Målingerne fra LEO Pharma A/S viser, at B-værdierne for dichlormethan og 
MTBE overholder med god margin. Immissionskoncentrationsbidraget for 
dichlormethan er beregnet til 0,004 mg/m3 og for MTBE til 0,006 mg/m3, 
for begge stoffer fem gange mindre end B-værdierne. Vilkår 4.19 er derfor 
overflødig, da der skal ske væsentlige ændringer i emissionen for at B-
værdierne ikke kan overholdes, og væsentlige ændringer vil kræve en an-
søgning om miljøgodkendelse. 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Afkast fra svejsested 
4.20 Afkast fra svejsestedet skal føres over tag på en sådan måde, at der 

kan ske fri fortynding, f.eks. ved at skorstenen føres 1 meter over 
det sted på tagfladen, hvor den er placeret. Vilkåret skal være over-
holdt senest den 1. december 2004. 

 
Vilkår 4.20 er udført, og kan derfor slettes i revurderingen. 

3.2.4 Jord og grundvand 
Vilkårene for jord og grundvand i miljøgodkendelsen for Kemisk Special-
produktion og Kemisk Procesudvikling er: 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Beskyttelse af jord og grundvand 
Tankgrav Z12 og tilhørende rørforbindelser 
4.21 Påfyldningsstudse til tankene i tankgrav Z12 skal være forsynet 

med mærkning af tankenes indhold. 
 
4.22 Senest i august 2006 skal belægningen på påfyldningspladsen til 
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tankgrav Z12 være indrettet, så der ikke kan ske nedsivning til jor-
den af eventuelt spild af de kemikalier som påfyldes. Der skal fore-
ligge instruks for inspicering og vedligehold af belægningen. 

 
4.23 Der skal foreligge instruks for kontrol med påfyldning/aftapning af 

tankene. Påfyldning og aftapning skal overvåges af en person, som 
er fortrolig med instruksen. Personen skal sikre at et eventuelt 
spild af kemikalier begrænses mest muligt. Udstyr til opsamling af 
spild skal være til rådighed, og spild skal straks opsamles. 

 
4.24 Tanke og rørforbindelser i tankgraven skal være tætte. Tankgraven 

skal være indrettet, så der ikke kan ske nedsivning til jorden af 
eventuelt spild af de kemikalier, som opbevares i tankene. 

 
4.25 Der skal foreligge instrukser for inspicering og vedligehold af tank-

graven. Instrukserne skal indeholde oplysninger om visuel tæt-
hedskontrol af tanke, rørforbindelser og tankgrav. 

 
4.26 Rørforbindelser indeholdende dichlormethan og MTBE skal visuelt 

inspiceres for utætheder under hver overpumpning. Der skal fore-
ligge instruks for den visuelle inspicering af rørene. 

 
Vilkår 4.21 er stadig relevant og fastholdes som vilkår 9. 
Vilkår 4.22 ændres da belægningen på påfyldningspladsen er indrettet. 
Vilkår 4.24 slettes, da pladsen er indrettet og da det må anses for værende 
en selvfølge at tanke og rørforbindelser skal være tætte. I modsat fald har 
tilsynsmyndigheden har altid hjemmel til at give et påbud for at forhindre 
udslip.  
 
De øvrige vilkår 4.23 og 4.25 føres over i revurderingen, da Miljøstyrelsen 
stadig anser dem for værende relevante. 
 
MTBE har en terpentinagtig lugt og en relativt lav lugtgrænse på 0,05 ppm 
(0,19 mg/m3), og har dermed gode advarende egenskaber. Da MTBE samti-
digt har et højt damptryk (27 kPa ved 20 oC), vil en diffus emission let opda-
ges. 
 
Dichlormethan har også et højt damptryk (47 kPa ved 20 oC). Dichlor-
methan er problematisk i forhold til arbejdsmiljøet, og der er særskilte ar-
bejdsmiljøregler for arbejdet med dichlormethan. Risikoen for at en diffus 
emission af dichlormethan kan udgøre en risiko for det ydre miljø er derfor 
meget lille. 
 
Miljøstyrelsen anser derfor vilkår 4.26 for overflødigt da LEO Pharma A/S 
har en generel procedure for inspektion og vedligeholdelse. 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
4.27 Kemikalier og farligt affald, som ikke opbevares i tankgrav Z12, skal 

opbevares på en af følgende måder: 
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• 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. 

• 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 løbe i det 
offentlige kloaksystem. Pladsen skal være indrettet, så volumen 
svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes. 

 
Vilkår 4.27 videreføres med små ændringer som vilkår 11. 

3.2.5 Driftsforstyrrelser og uheld 
Vilkårene for driftsforstyrrelser og uheld i miljøgodkendelsen for Kemisk 
Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling er: 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Driftsforstyrrelser og uheld 
4.28 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. 

 
Vilkår 4.28 føres over i revurderingen som vilkår 12.  

3.2.6 Indberetning/rapportering 
Vilkårene for indberetning/rapportering i miljøgodkendelsen for Kemisk 
Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling er: 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
Journaler 
4.29 Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling skal føre 

journaler over: 
 

• Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer. 
• Resultatet af inspektioner og vedligehold af tankgrav og rørfor-

bindelser. 

• Eventuelle driftsuheld samt redegørelse for gennemførte af-
hjælpende foranstaltninger. 

 
 Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i 

mindst 5 år. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at vilkår 4.29 stadig er et godt værktøj i tilsynet 
med LEO Pharma A/S. Det bliver vilkår 14 i revurderingen. 
 
Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling af 5. juni 
2004 
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Rapportering 
4.30 Virksomheden skal årligt, gerne som en del af det grønne regnskab, 

indsende følgende til tilsynsmyndigheden: 
 

• Opgørelse over de kontinuerte måleresultater for dichlor-
methan for det forgangne år. 

• Status for arbejdet med nedbringelse af emissionen af dichlor-
methan. Dette punkt bortfalder, når vilkår 4.9 er overholdt. 

• OML-beregninger for dichlormethan og MTBE. 
• Status for arbejdet med substitution af dimethylformamid. Før-

ste status skal indsendes senest den 31. oktober 2007. 
• Resultatet af præstationskontrollen for dimethylformamid. 

• Opgørelse over, hvilke nye giftige (T) og meget giftige (Tx) stof-
fer, som er taget i anvendelse til fremstilling af forsøgspræpara-
ter til kliniske undersøgelser i mængder over 25 kg pr. år. 

 
4.31 Hvis resultatet af præstationskontrollen for dimethylformamid 

viser, at emissionen skal reduceres, skal virksomheden samtidig 
med indsendelse af resultatet af præstationskontrollen indsende en 
plan for nedbringelse af emissionen. 

 
4.32 Virksomheden skal senest den 31. december 2004 indsende resul-

tatet af præstationskontrollen for MTBE. Hvis resultatet viser, at 
emissionen af MTBE er større end 20 mg/Nm3 skal virksomheden 
samtidig indsende en redegørelse for de tekniske muligheder for at 
nedbringe emissionen af MTBE. 

 
Vilkår 4.30 til 4.32 ændres i forhold til de øvrige ændringer af vilkårene i 
godkendelsen. 

3.2.7 Bedst tilgængelige teknik 
LEO Pharma A/S har lavet en omfattende beskrivelse af hvor BAT håndteres 
i forhold til de primære BREF noter, som er “Organiske finkemikalier” (Au-
gust 2006) og “Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssy-
stemer“ (Februar 2003). 
  
Derudover er beskrevet overensstemmelse med: 
”Emissioner fra oplag” (Juli 2006). 
”Energieffektivitet” (Juni 2008) Tværgående BAT note.  
 
LEO Pharma A/S har ikke identificeret punkter i forhold til de nævnte BAT-
notes, hvor virksomheden mener, at der er uoverensstemmelser, der kræver 
en handleplan. 
 
Miljøstyrelsen vil i tilsynet med LEO Pharma A/S have fokus på bedst til-
gængelig teknik, og vil regulere overensstemmelse med EU Kommissionens 
"BAT reference documents" (BREF-dokumenter) via dialog og evt. påbud. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
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Afgørelsen er primært en opdatering i forhold til at mange af vilkårene i mil-
jøgodkendelsen fra 2004 er udført og derfor kan slettes. En anden stor 
gruppe vilkår er slettet eller ændret fordi der i 2004 ikke var tilstrækkelig 
med oplysninger til at stille endelige vilkår. Grundlaget for revurderingen er 
baseret på en bedre oplyst grundlag. 
 

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 ikke modtaget henvendelser 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. 
Der har været afholdt et møde den 12. september 2012 med virksomheden 
for evt. bemærkninger. 
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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, blev der gennemført en 
VVM-proces 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 Kemisk Specialproduktion og Ke-
misk Procesudvikling, 5. juli 2004. 
 
Herudover gælder følgende afgørelser: 

o Hovedgodkendelse inkl. værksteder, lagre, dyrestalde og laboratorier 
o API production 
o Tabletproduktionerne 
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. Klagege-
byret er fastsat til 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 behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste 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 5. juli 2004 Kemisk Specialproduktion og 
Kemisk Procesudvikling 
Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
4.1   X  

Råvarer og hjælpestoffer 
4.2  1   
4.3  1   

Luftforurening 
4.4 2    
4.5   X  
4.6 3    
4.7 4    
4.8   X Ikke længere aktuel 
4.9  5  Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.10  5  Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.11   X Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.12   X Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.13   X Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.14   X Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.15  6  Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.16   X Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.17  8  Omfattet af VOC-bekendtgørelsen 
4.18   X Ikke længere aktuel 
4.19   X  
4.20   X  

Beskyttelse af jord og grundvand 
4.21 9    
4.22   X Ikke længere aktuel 
4.23  10   
4.24    Ikke længere aktuel 
4.25  10   
4.26   X  
4.27  11   

Driftsforstyrrelser og uheld 
4.28 12    

Journaler 
4.29  13   

Rapportering 
4.30  14   
4.31   X  
4.32   X  

 
Nyt vilkår 8 om substitution af dimethylformamid. 
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Bilag E: Liste over sagens akter 
LEO Pharma A/S  Bilag 2.4 Miljøteknisk beskrivelse - Fine Chemical Pro-
duction and API Development, November 2011 med senere rettelser. 
LEO Pharma A/S, Ansøgning om etablering af anlæg til produktion af Inge-
nol Mebutate  Z3 22. december 2011 
FORCE Technology, Prøvningsrapport, LEO Pharma Bygning S4 og anlæg 
Z3 Måling af emissioner til luften Partikelkoncentrationer (bygning S4) og 
opløsningsmidler (Z3) September 2008 
FORCE Technology, Prøvningsrapport, LEO Pharma Bygning  Z3 og Z11Må-
ling af emissioner til luften efter kulfilter organiske opløsningsmidler De-
cember 2009 
FORCE Technology, Prøvningsrapport, LEO Pharma Bygning  Z3 og Z11Må-
ling af emissioner til luften efter kulfilter organiske opløsningsmidler Juni 
2011 
Københavns Amt, Miljøgodkendelse af Kemisk Specialproduktion og Ke-
misk Procesudvikling, 5. juli 2004. 
Miljøcenter Roskilde, Afgørelse om nedsættelse af målefrekvens for DMF, 
28. marts 2007. 
LEO Pharma A/S Status for arbejdet med substitution af dimethylforma-
mid, 14. februar 2012. 
LEO Pharma A/S Status for arbejdet med substitution af dimethylforma-
mid, 15. februar 2011. 
Brev fra Ballerup Kommune om bemærkninger til revurdering. 1. februar 
2012. 
 
 
 
 


