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Indledning 

Baggrund for projektet 

LEO Pharma A/S har i dag en miljøgodkendelse der omfatter hele LEO Pharma A/S areal i Ballerup. 

Denne miljøgodkendelse skal i henhold til gældende regler revurderes efter 8 år. Da godkendelsen 

er fra 5. juli 2004, er det ved at være tid for en revurdering. Derudover ønsker LEO Pharma A/S at 

få mulighed for at producere et nyt stof (Ingenol Mebutate) på virksomheden.  

Da LEO Pharma A/S er en gammel virksomhed og 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 Regler 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. 

VVM- reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse 

offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, 

bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 samt bekendtgørelse nr. 1314 af 21. december 

2011.  

Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinjer i 

kommuneplanen om beliggenhed og udformning af virksomheden med tilhørende VVM-redegørelse. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

for den endelige beslutning om projektets realisering. 

I dette tilfælde er det Miljøstyrelsen, da styrelsen er miljømyndighed for virksomheden og 

ændringen samtidig er indenfor rammerne af en gældende lokalplan. Det er ligeledes Miljøstyrelsen 

der skal træffe afgørelser i relation til miljøgodkendelse. 

Miljøstyrelsen har besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse i offentlig 

høring fra den 26. juni 2012 til 28. august 2012. Høringen er annonceret på Miljøstyrelsens 

hjemmeside www.mst.dk. 

Indsigelser og bemærkninger sendes til: 

Miljøstyrelsen 

Ny Østergade 7-11 

4000 Roskilde 

e-mail ros@mst.dk 

Att. Kirsten Grahn Nielsen/J.nr. MST-1274-00039 

 

mailto:ros@mst.dk
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VVM-processen 

Indkaldelse af ideer og forslag 

Miljøstyrelsen har, forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, 

i perioden 13. marts – 10. april 2012 indkaldt til ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet 

med den offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold. 

VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og de indkomne ideer 

og forslag fra den offentlige høring for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger 

bliver behandlet. 

I forbindelse med idefasen er der ikke kommet bemærkninger. 

Den videre proces 

Efter idefasen udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer 

anlæggets direkte og indirekte virkninger på: 

 mennesker, fauna og flora 

 jordbunden, vand, luft, klima og landskab 

 materielle goder og kulturarv 

 samspillet mellem ovenstående faktorer 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser og den danner 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, 

Naturstyrelsen, Ballerup Kommune og LEO Pharma A/S. Denne sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Når den offentlige høring er afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærket blive behandlet af 

Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en vurdering af de 

indkomne indsigelser og bemærkninger. Den sammenfattende redegørelse sendes i høring hos 

Ballerup Kommune og danner sammen med høringssvaret grundlaget for Miljøstyrelsens beslutning 

om udstedelse af kommuneplantillægget. 

Læsevejledning 

Det samlede materiale vedrørende LEO Pharma A/S består af et forslag til kommuneplantillæg med 

tilhørende VVM-redegørelse og et ikke teknisk resume. Som bilag til VVM-redegørelsen er vedlagt 

udkast til afgørelse vedrørende produktion af Ingenol Mebutate.  

Den sammenfattende vurdering af miljøkonsekvenserne af virksomhedens samlede drift nu og i 

fremtiden kan læses i dette ikke tekniske resume. 
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VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af virksomheden og en vurdering af 

miljøkonsekvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen og miljøgodkendelse bygger på 

virksomhedens oplysninger og myndighedernes kendskab til virksomheden. 

VVM redegørelsen har en bredere tilgang til miljøbegrebet end miljøgodkendelsen. Mens 

miljøgodkendelsen er mere detaljeret end VVM-redegørelsen for så vidt angår miljøforhold som 

støj, luft, spildevand, affald mv. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår til driften af virksomheden. 

Ønskes mere detaljerede oplysninger om virksomhedens indretning, drift og vilkår kan man 

henvende sig til Miljøstyrelsen: 

Miljøstyrelsen 

Ny Østergade 7-11 

4000 Roskilde 

e-mail ros@mst.dk 

Att. Gudmund Kjær Hansen 

mailto:ros@mst.dk
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Ikke teknisk resume 

Projektet 

LEO Pharma A/S er en virksomhed, der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed bilag 1. Da godkendelsen snart er 8 år gammel, skal den i henhold til 

bekendtgørelsens krav revurderes. Der udover søges om tilladelse til produktion af Ingenol 

Mebutate er ligeledes omfattet af denne liste, hvilket er den egentlige årsag til nærværende VVM-

proces. 

De berørte omgivelser 

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

kemiske stoffer og produkter i større mængder. Virksomhederne nord for LEO Pharma er kontor- 

og datavirksomheder. Øst for virksomheden ligger mindre håndværksvirksomheder og syd for 

ligger der en enkelt kemisk industri (BASF) samt mindre håndværksvirksomheder. Vest for 

virksomheden er der et kvarter med diverse kontor og fremstillingsvirksomheder. 

 

Samlet set er virksomhedens visuelle påvirkning af omgivelserne meget lille. Man skal meget tæt 

på virksomheden før den kan ses. Jf. i øvrigt VVM-redegørelsen. 

Risikoforhold 

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

farlige stoffer, idet virksomhedens maksimale oplag af farlige stoffer ikke overstiger gældende 

grænser. 
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Visuelle påvirkninger 

LEO Pharma A/S påvirkning af landskabet er vurderet ud fra foto taget langs Ballerup Byvej fra de 

grønne områder, der ligger umiddelbart ud til Ballerup Byvej. Kun fra det ene område kan 

fabrikken ses. Det drejer sig om området ved Lautrupgård. LEO Pharma A/S synes ikke at være 

dominerende og vurderes derfor ikke at have negativ visuel påvirkning. 

Miljøpåvirkninger 

Natur 

Det vurderes, at der ikke er nogen påvirkning af væsentlige naturinteresser, da der ikke nedlægges 

eller påvirkes beskyttede naturtyper samt flora og fauna i forbindelse med nuværende eller 

fremtidig drift af virksomheden. 

 

Jord og grundvand 

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

produkter således, at risikoen for spild og uheld minimeres. 

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

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

forurening af grundvandet, og om denne holdes inden for eget areal. Hvis forureningen holdes 

inden for eget areal, moniteres grundvandet med henblik på at følge udviklingen. Forudsætningen 

for ovenstående er, at forureningen skal være forårsaget af virksomheden selv. 

 

Spildevand 

Området hvor virksomheden er placeret er seperat kloakeret. 

 

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

tilstrækkelig kapacitet til at behandle virksomedens spildevand. Kemikaliebelastet spildevand 

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

 

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

videre til Svanesøen inden det løber ud i Harrestrup å. 

 

Støj 

Virksomheden har en del støjkilder både i form af faste kilder og i form af kilder som følge af intern 

transport. Virksomheden har gennemført en støjkortlægning, der viser, at gældende krav til 

virksomhedens samlede støjbidrag overholdes. Der er og vil derfor ikke være en væsentlig 

påvirkning af de omkringliggende virksomheder og boliger. 
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Luftemission 

Virksomheden har emission af opløsningsmidler til omgivelserne. Der er gennemført beregninger af 

virksomhedens samlede bidrag af udvalgte opløsningsmidler udenfor virksomhedens hegn. 

Virksomheden overholder gældende krav til maksimal koncentration af opløsningsmidlerne i 

omgivelserne med god margin.  

 

Klima 

Udledning af drivhusgasser og opløsningsmidler har en klimaeffekt. Virksomheden arbejder derfor 

til stadighed med projekter, der mindsker emissioner af disse og gennemfører løbende 

energioptimeringsprojekter med henblik på at mindske emissionen af drivhusgasser. 

Virksomhedens drift foregår i så stor udstrækning som muligt i lukkede systemer med henblik på 

at minimere emissionen af organiske opløsningsmidler. 

 

Lugt 

Virksomheden giver i daglig drift ikke anledning til lugtgener ud over de gældende grænseværdier 

for lugt. I forbindelse med sterilisation af medier kan der forekomme lugt af ”bryggeri” i kortere 

perioder. 

Mennesker og sundhed 

Virksomhedens drift vurderes ikke at have negativ indflydelse på mennesker og sundhed, da man 

dels arbejder i lukkede systemer og da oplag af farlige stoffer er langt under grænsen for, at 

virksomheden kan betegnes som en risikovirksomhed. 

Socioøkonomi 

Virksomhedens etablering og drift vurderes ikke at kunne påvirke andre igangværende eller for 

området naturlige erhvervsmæssige eller rekreative aktiviteter negativt. 

Undersøgte alternativer og 0-alternativet 

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

del af projektet er eksisterende produktion. 

 

Et afslag vil desuden forhindre LEO Pharma A/S i fremtidig udvikling på eksisterende site. 

 

 

 

 

 


	Indledning
	Baggrund for projektet
	VVM Regler

	VVM-processen
	Indkaldelse af ideer og forslag
	Den videre proces

	Læsevejledning
	Ikke teknisk resume
	Projektet
	De berørte omgivelser
	Risikoforhold
	Visuelle påvirkninger

	Miljøpåvirkninger
	Natur

	Mennesker og sundhed
	Socioøkonomi
	Undersøgte alternativer og 0-alternativet


