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

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

 
Denne revurdering omfatter Forsyningsanlæg, og erstatter miljøgodkendel-
sen af Dampcentralen fra 2004. 
 
For den generelle beskrivelse af LEO Pharma A/S henvises til Hovedgod-
kendelsen. Vilkårene i Hovedgodkendelsen gælder også for Forsyningsan-
læg i det omfang de er relevante for denne afdeling. 
 
Dampkedelcentralen er på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen1 som 
punkt G 201. ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gas-
turbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 
og 50 MW.” Det er en virksomhedstype med standardvilkår, og standardvil-
kårene indarbejdes i revurderingen. Derudover er der kun lavet mindre æn-
dringer i godkendelsen. 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006  
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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 ”Dampcentralen, 5. 
juli 2004”, som er 8 år gammel, og erstattes af denne revurdering. 
 
Vilkår fra denne godkendelse 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 Forsyningsanlæg gives på følgende vilkår:  
 
Luftforurening 
1.  Udledningen fra dampcentralens skorstene ved fyring med naturgas 

skal overholde følgende emissionsgrænseværdier: 
 

Stof Emissionsgrænseværdi 
mg/Nm3, tør røggas 

ved 10 % O2 
Kulmonoxid (CO) 75 
Nitrogenoxider (NOx) 1) 125 

 1)NOx regnet vægtmæssigt som NO2. 
 
Præstationskontrol 
2. Senest 6 måneder fra datoen for afgørelse om revurdering, skal der 

ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varig-
hed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissions-
grænseværdierne i vilkår 1 er overholdt. 

 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (mak-
simal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er 
akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond 
eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver 
af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over 
målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 
efter, at disse er foretaget. Herefter skal der udføres en årlig præsta-
tionskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstati-
onskontrollen for hvert enkelt stof er under 85 % af emissionsgræn-



 

 LEO Pharma A/S Forsyningsanlæg 2012                                                                 side 6 af 39 

seværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse 
stoffer. 

 
Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen 
er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 
Prøvetagning og analyse skal ske efter de her nævnte metoder eller 
efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision 
og usikkerhedsniveau: 

 
Navn Parameter Metodeblad nr. * 

 
Bestemmelse af koncen-
trationer af kvælstofoxider 
(NOx) i strømmende gas 

NOx MEL-03 
 

Bestemmelse af koncen-
trationer af ilt (O2) i 
strømmende gas 

O2 MEL-05 
 

Bestemmelse af carbon-
monooxid (CO) i strøm-
mende gas 

CO MEL-06 
 

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften: www.ref-lab.dk. 

 
Jord og grundvand 
3. Flydende kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede behol-

dere.  
 

4. De i vilkår 3 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet 
mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden af-
løb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes 
inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme 
indholdet af den største beholder i området. Der kan også opbevares 
kemikalier og farligt affald i miljøcontainere. 

 
Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der 
kan modstå de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives 
fra produkter og affald, der håndteres på arealet, således at de foru-
renende stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem be-
lægningen.  

 
Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Virk-
somheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kon-
trol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af area-
ler med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst 
muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en 
uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert 3. år.  

Driftsjournal  
5. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:  
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– Justering af brændere. 
– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og ved-

ligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for even-
tuelle udbedringer af revner eller andre skader.  

  
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal 
opbevares på virksomheden i mindst 5 år.  

 
Rapportering 
6. Resultatet af emissionsmålingerne for NOx og CO indsendes tilsyns-

myndigheden senest 2 måneder efter de er udført. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Dampcentralens to kedler har en samlet effekt på ca. 17 MW. Det betyder, at 
Dampkedelcentralen er på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen2 som 
punkt G 201. ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gas-
turbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 
og 50 MW.” 
Det er en virksomhedstype med standardvilkår, og standardvilkårene indar-
bejdes i revurderingen.  
 
Der er i tilknytning til kedelanlægget en 30 m3 overjordisk olietank. Denne 
tank reguleres efter Olietankbekendtgørelse3 (bekendtgørelse om indret-
ning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines).  

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
I dampcentralen produceres damp. Dampen anvendes til opvarmning af 
fabrikkens bygninger. Bygninger syd for Industriparken opvarmes med 
fjernvarme undtagen bygning Z3 og Z11 samt Z13. 
Derudover produceres damp til virksomhedens produktion. Hovedaftageren 
af damp til produktion er Fucidin® området. 
Endelig er det i forbindelse med dampcentralen, at hovedparten af virksom-
hedens forbrug af kølevand produceres. 
 
Anlægget består af to dampkedler, der hver kan levere 12 tons damp pr. 
time. Den samlede indfyrede effekt er på ca. 17 MW. Under normal drift 
benyttes kun den ene kedel og den anden kedel står standby. 
Brænderne på kedlerne er kombinationsbrændere. Det vil sige, at de både 
kan anvende naturgas og gasolie. Der anvendes kun olie i situationer, hvor 
gassen af en eller anden årsag afbrydes. 
Brænderne er udskiftet til en nyere brændertype (moduleret brænder regu-
lering), som giver en bedre udnyttelse af naturgassen.  
Anlægget styres via et CTS-anlæg, hvilket betyder, at anlægget er fuldauto-
matisk. 
På den kedel, der er i drift er installeret en economizer/røggaskøler som har 
reduceret røggastemperaturen fra 98/100°C til 54°C. Den udvundne varme 
anvendes som centralvarme i bygningerne P0, P1, C4 og O2. Det er efter 
LEO Pharmas vurdering ikke rentabelt at etablere economizer på den anden 
kedel som står standby og kun er i drift ved nedbrud på kedel og i spidsbe-
lastningsperioder. Det anslås, at denne kedel maksimalt benyttes en måned 
pr år. 
På anlægget er endnu en varmeveksler, der genvinder varme fra den kon-
densat, der ledes tilbage til dampcentralens kondensatkasser. Varmen bru-
ges til opvarmning af spædevand/RO-vand. 

                                                
2 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006  
3
 Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2001 
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Til brug ved fyring med olie er der en overjordisk olietank på 30 m3 der er 
en sikring mod driftsstop. Olietanken er placeret i kar til opsamling i tilfæl-
de af spild/lækage. 
 
Dampproduktion kræver, at der bruges RO-vand, og at vandet er fri for ilt, 
således at tilkalkning og korrosion af kedlerne undgås. Første trin i vandbe-
handlingen er behandling af ledningsvand i blødgøringsanlæg/ionbytter. I 
dette anlæg anvendes salt/natriumchlorid. I andet trin ledes det ionbyttet 
vand gennem RO-anlæg (omvendt osmose). For at fjerne ilten i vandet be-
handles vandet i en aflufter. Efter aflufteren tilsættes fosfat for at hindre 
kedelstensbelægninger. Brugen af RO-vand reducerer behovet for bund-
blæsning, brugen af fødevandsadditiver mindskes, reducere kulsyredannel-
sen. 
 
I tilknytning til kedelcentralen er virksomhedens hovedproduktion af køle-
vand. Der er 6 køleenheder, som leverer ca. 1000 m3 kølevand pr. døgn til 
virksomhedens produktion. Kølevandet recirkulerer i systemet. Der for-
damper dog en del vand i forbindelse med køletårnene, hvorfor der jævnligt 
skal tilsættes ekstra vand. Vandet behandles med vandbehandlingsmidler 
inden det tilsættes for at forhindre korrosion, belægninger (herunder bio-
film) og bakterielle problemer. I tilknytning til køletårnene er to tanke (15 
m3 og 30 m3) til returvand. 
Pumper og ventilatorer i tilknytning til køleanlæggene er frekvensstyret. 
De fire nyeste køletårne er opdelt i to afsnit (2 x 2 køletårne), der leverer 
kølevand til produktionen i bygning G. Anlæggene drives med fast tryk og 
temperatur. Fremløbstrykket afpasses efter kølevandsbehovet (0-700 m3 
kølevand pr døgn). Køletårnene ”falder ind” efter temperatur/behov for kø-
ling. Blæserne starter, når fremløbstemperaturen overstiger 16°C. 
De to ældste køletårne sørger for kølevand til produktionen i bygning G4 og 
Sbygningerne samt til kantinen. Begge køleanlægsafsnit er PLC-styret. 
 
Der anvendes to vandbehandlingsmidler en inhibitor og et biocid. Det aktive 
stof i det biocidholdige produkt er tetrakis(hydroxymetyl)posphoniumsulfat 
(cas-nr. 55566-30-8). 
 
De aktive organiske stoffer i produktet, der anvendes som inhibitor er blan-
ding af Tetranatrium-Phosphonethan-1,2-Dicarboxylat og Hexanatrium-
Phosphonbutan-1,2,3,4-tetracarboxylat (CAS-nr. 143239-08-1). Desuden 
indeholder produktet stoffet natrium-4 (og 5)-methyl-1H-benzotriazolid 
(CAS-nr. 64665-57-2). 
 
Tilknyttede funktioner 
I tilknytning til dampcentralen er der et mindre værksted, med diverse 
håndværktøj samt et svejseanlæg. Værkstedet anvendes af eksterne hånd-
værkere. 
Der svejses kun op til 30 timer om året på værkstedet. De sammenlagt 30 
timer er fordelt på svejsning af sort rør og mindre mængder stål. Afkast fra 
svejsning er ført over tag. 
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 Øvrige forsyningsanlæg 
Kølevand /Øvrige køleanlæg 
Foruden køletårnene findes en lang række køleanlæg placeret decentralt. I 
disse anlæg benyttes naturlige kølemidler (ammoniak og kuldioxid) og 
HCFC-/HFCgasser. 
De største køleanlæg er i dag ammoniakkølet anlæg. En del anlæg er HFC-
kølet hovedsageligt med kølemidlet R407C, men R134A benyttes til en del 
anlæg. Til enkelte anlæg benyttes HFC-kølemidlerne R410(A) og R404A. 
De er fortsat 6 køleanlæg, hvor kølemidlet R22 (regenereret) benyttes. Dette 
kølemiddel er forbudt at benytte efter 1. januar 2015. Derfor er der planer 
om nedlæggelse af disse anlæg. Til erstatning for gamle anlæg etableres i 
bygning X to anlæg med hver 240 KW’s køleeffekt. Der anvendes ammoniak 
som kølemiddel (ca. 10-12 kg pr anlæg). 
I 2011 er der ved bygning Z11 etableret et nyt køleanlæg med to nye ammo-
niakanlæg med frikøling. Når udetemperaturen tillader det drives anlægget 
alene med passiv ammoniakkøling. Denne teknik har ikke tidligere været 
anvendt i Danmark. Der forventes en energibesparelse på 73 MWh. 
 
Trykluft / Kompressorer 
Trykluftssystemer gennemgås efter en vedligeholdelsesplan. Arbejdet udfø-
res med henblik på at afsløre utætheder. Hvis et trykluftsystem er utæt, vil 
der blive brugt mere energi, da kompressorerne skal starte oftere for at sik-
re, at der er tryk på luften. Der er ved alle trykluftscentraler etableret buffer-
tanke/trykluftlagre/vindkedler, således at der kan trækkes fra disse lagre og 
herved begrænse antallet af start/stop-situationer for kompressorerne. 
Muligheder for energibesparelser i forbindelse med trykluftanlæg vurderes 
løbende. 
Der lægges i den forbindelse vægt på valg af kompressortype og -størrelse, 
anvendelse af frekvensomformer og andre muligheder for at tilpasse pro-
duktionen af trykluft til det aktuelle behov, herunder brug af flere kompres-
sorer, der indkobles efter behov. 
I Q3/Q4 2011 etableres en ny trykluftscentral i bygning X. Energibesparel-
sen anslås til 255 MWH ved en investering på 1,7 million kr. Der foretages 
varmegenvinding fra anlægget. Varmen benyttes til opvarmning af ventilati-
onsluft i S-området. 
Der er i 2012 planer om udskiftning af trykluftkompressorerne i bygning 
GO. Der er tale om en investering på 3,5 millioner kr. 
 

 Beliggenhed 
Dampcentralen og tilknyttede anlæg er beliggende i bygning E–E2. 
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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 LEO Pharma ikke for forsyningsanlæggene kan 
angive konkrete punkter, hvor der efter virksomhedens skøn bør forbedres i 
forhold til BAT. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Revurderingen indeholder ikke de store ændringer i vilkår, men er primært 
en opdatering i forhold til vilkår som var handlevilkår og som allerede er 
udført. Dog er der indarbejdet standardvilkår for kedelcentralen. 

3.2.2 Luftforurening 
Vilkårene for luftforureningen i miljøgodkendelsen for Dampcentralen er: 
 
Dampcentralen, 5. juli 2004 
Luftforurening 
7.1 Udledningen fra dampcentralens skorstene ved fyring med naturgas 

skal overholde følgende emissionsgrænseværdier og B-værdier (im-
mission): 
Stof Emissionsgrænseværdi 

mg/Nm3, tør røggas 
ved 10 % O2 

B-værdi 
mg/m3 
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Kulmonoxid (CO) 75 1 
Nitrogenoxider (NOx) 1) 125 0,125 
1) Emissionsgrænseværdien gælder for den emitterede mængde NOx regnet som 

NO2. B-værdien gælder for den del af NOx-mængden, der udsendes som NO2. 
Hvis under halvdelen af NOx-mængden er NO2, skal der regnes med, at 
mindst halvdelen af den udsendte mængde NOx udgøres af NO2. 

 

7.2 Udledningen fra dampcentralens skorstene ved fyring med gasolie 
skal overholde følgende emissionsgrænseværdier og B-værdier (im-
mission): 

 
 
 
 
 
 
 

1) Emissionsgrænseværdien gælder for den emitterede mængde NOx regnet som 
NO2. B-værdien gælder for den del af NOx-mængden, der udsendes som NO2. 
Hvis under halvdelen af NOx-mængden er NO2, skal der regnes med, at 
mindst halvdelen af den udsendte mængde NOx udgøres af NO2. 

 
7.3 Røggasmængden fra dampcentralens skorsten må maksimalt være 

25.000 Nm3/h. 
 
7.4  Der skal foreligge instruktioner for inspicering og vedligehold af 

brænderne. 
 
7.5  Hvert 2. år udføres præstationskontrol for NOx og CO ved fyring 

med naturgas. Ved præstationskontrollen udtages 2 prøver af ca. 
45 minutters varighed under driftsforhold, hvor emissionen må an-
tages at være maksimal. Hvis resultatet af præstationskontrollen 
viser, at emissionen af NOx og/eller CO udgør mere end 85 % af 
grænseværdien sættes præstationskontrollen op til måling hvert år. 
Første præstationskontrol udføres i 2004. Målingerne udføres som 
akkrediterede målinger og efter Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 
2/2001. 
 

7.6  B-værdien for det enkelte stof er overholdt, hvis det beregnede 
immissionskoncentrationsbidrag 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 hver gang en ny præstationskon-
trol er gennemført. Som inputdata anvendes gennemsnittet af må-
leresultaterne fra præstationskontrollen. Virksomheden kan selv 
udføre beregningerne. 

 

Stof Emissionsgrænseværdi 
mg/Nm3, tør røggas 

ved 10 % O2 

B-værdi 
mg/m3 

Kulmonoxid (CO) 100 1 
Nitrogenoxider (NOx) 1) 250 0,125 
Støv 30 - 
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Standardvilkårene4 for listepunkt G 201: ”Kraftproducerende anlæg, varme-
producerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet 
indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW” giver følgende vilkår for luftfor-
ureningen: 
 
Udledningen fra dampcentralens skorstene ved fyring med naturgas skal 
overholde følgende emissionsgrænseværdier: 
 

Stof Emissionsgrænseværdi 
mg/Nm3, tør røggas 
ved 10 % O2 

Kulmonoxid (CO) 75 
Nitrogenoxider (NOx) 1) 125 

 1)NOx regnet vægtmæssigt som NO2. 
 
Præstationskontrol 
Senest 6 måneder fra datoen for afgørelse om revurdering, skal der ved præ-
stationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minut-
ter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 1 
er overholdt. 
 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal 
normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret 
hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale 
om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til til-
synsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter skal 
der udføres en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis 
resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 85 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette 
eller disse stoffer. 
 
Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre 
end eller lig med emissionsgrænseværdien. 
Prøvetagning og analyse skal ske efter de her nævnte metoder eller efter 
internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikker-
hedsniveau: 
 
Navn Parameter Metodeblad nr. * 

 
Bestemmelse af kon-
centrationer af kvæl-
stofoxider (NOx) i 
strømmende gas 

NOx MEL-03 
 

Bestemmelse af kon-
centrationer af ilt (O2) 

O2 MEL-05 
 

                                                
4 Bekendtgørelse nr. 1481 af 12/12/2007 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår) 
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i strømmende gas 
Bestemmelse af car-
bonmonooxid (CO) i 
strømmende gas 

CO MEL-06 
 

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissio-
ner til luften: www.ref-lab.dk. 
 
Som standardvilkår skal for nye anlæg stilles krav til skorstenshøjde, men 
for eksisterende anlæg, hvor det er dokumenteret at skorstenshøjden er til-
strækkelig til at B-værdierne kan overholdes, er dette overflødigt. Skor-
stenshøjden kan ikke ændres uden tilsynsmyndighedens godkendelse. 
 
Målinger foretaget af FORCE Technology i marts 2011 viste et indhold på 
henholdsvis 78 mg/m3 og 83 mg/m3 ved 10 % ilt for NOx og indholdet af 
CO var mindre end 0,8 mg/m3. 
 
En OML-beregning fra 2011 viste en beregnet maksimal immission udenfor 
skel på 0,04 mg/m3 NOx og 0,oo2 mg/m3 CO. Her er B-værdierne hen-
holdsvis 0,125 og 1. 
Skorstenshøjden er 19 meter over terræn. 
 
Den største ændring i vilkårene i forhold til 2004 er, at B-værdien ikke læn-
gere er med i vilkårene, men som målingerne viser, er B-værdierne over-
holdt med en meget god margin. 

3.2.3 Jord og grundvand 
I miljøgodkendelsen af Dampcentralen fra 2004 er vilkår 7.7 det eneste vil-
kår om beskyttelse af jord og grundvand: 
 
Dampcentralen, 5. juli 2004 
7.7 Kemikalier og farligt affald skal opbevares på en af følgende må
 der: 

• 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 kun-
ne løbe i det offentlige kloaksystem. 

• Udendørs opbevaring. Pladsens bund skal være indret-
tet, så der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden. 
Ved spild og uheld må flydende kemikalier og farligt af-
fald ikke kunne løbe i det offentlige kloaksystem. Plad-
sen skal være indrettet, så volumen svarende til den 
største beholderstørrelse kan tilbageholdes. 

 
 
I forhold til Godkendelsesbekendtgørelsen skal følgende standardvilkår ind-
arbejdes til beskyttelse af jord og grundvand: 
 

• Kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere.  
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• De i vilkår xx nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet 
mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden af-
løb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes 
inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme 
indholdet af den største beholder i området.  

 
Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der 
kan modstå de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives 
fra produkter og affald, der håndteres på arealet, således at de foru-
renende stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem be-
lægningen.  

 
• Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Virk-

somheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kon-
trol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af area-
ler med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst 
muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en 
uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert 3. år.  

 
Nye formuleringer af vilkår 7.7 indsættes som vilkår 3 og 4. 
 
Til brug for fyring med olie er der en overjordisk olietank på 30 m3 inden-
dørs, placeret i et kar til opsamling i tilfælde af spild/lækage. Tanken er en-
keltvægget og ikke korrosionsbeskyttet. 
 
Den overjordiske olietank er omfattet af Olietankbekendtgørelsen5, og der 
stilles derfor ikke yderligere vilkår til beskyttelse af jord og grundvand fra 
olietanken. 
 
Dampcentralen, 5. juli 2004 
Journaler 
7.8  Dampcentralen skal føre journaler over: 
 

– Art og forbrug af brændsler og hjælpestoffer. 
– Resultatet af inspektioner og vedligehold af brænderne. 
– Eventuelle driftsuheld samt redegørelse for gennemførte af-

hjælpende foranstaltninger. 
 
 Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i 
 mindst 5 år. 

Vilkår 7.8 afløses af standardvilkår: 

”Driftsjournal  
Der skal føres driftsjournal med angivelse af:  

– Justering af brændere.  

                                                
5
 Bekendtgørelse nr. 1321 af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsy-
stemer og pipelines 
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– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og ved-
ligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for even-
tuelle udbedringer af revner eller andre skader. 

 
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbe-
vares på virksomheden i mindst 5 år. ” 
 
Dampcentralen, 5. juli 2004 
Rapportering 
7.9 Resultatet af emissionsmålingerne for NOx og CO indsendes til 
 tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter de er udført. 
 
 
Vilkår 7.9 ændres i forhold til vilkåret om luftforurening til indsendelse af 
resultatet om emissionsmålinger til senest 2 måneder efter de er udført. 

3.2.4 Bedst tilgængelige teknik 
LEO Pharma har i den miljøtekniske beskrivelse redegjort for virksomhe-
dens overensstemmelse med BAT som udtrykt i de relevante BREF doku-
menter.  
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden i tilstrækkelig omfang lever op til 
bedst tilgængelig teknik, og vil fremadrettet i dialog med virksomheden lø-
bende vurdere forbedringsmuligheder i forhold til bedst tilgængelig teknik. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

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. 
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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. 
Der har primært været mindre rettelser som Miljøstyrelsen har sat ind i revurderin-
gen. Herudover er vilkår 1 blevet skrevet om, så det er mere tydeligt hvilke kemika-
lielister 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: 
Dampcentralen, 5. juli 2004, Københavns Amt. 
 
Herefter gælder følgende afgørelser: 

o Hovedgodkendelse 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 B. 
 
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 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 
 
 
 
 
 



 

 LEO Pharma A/S Forsyningsanlæg 2012                                                                 side 38 af 39 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser  
 



 

 LEO Pharma A/S Forsyningsanlæg 2012                                                                 side 39 af 39 

Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
Miljøgodkendelse af 5. juli 2004 af Dampcentralen 
 
Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Luftforurening 
7.1  1.   
7.2   x Kun i drift få timer 
7.3   x  
7.4   x  
7.5  2.   
7.6   x  
Jord og grundvand 
7.7  3. og 4.  Standardvilkår 
Driftsjournal 
7.8  5.  Standardvilkår 
Rapportering 
7.9  6.  Ændring af tidsfrist 
 

Bilag E: Liste over sagens akter 
Københavns Amt – Miljøgodkendelse af Dampcentralen, 5. juli 2005 
Miljøteknisk beskrivelse – Forsyningsanlæg – LEO Pharma A/S november 
2011. 
FORCE Technology Miljømålinger LEO Pharma A/S måling af røggasemis-
sioner marts 2011 


