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Hvad er VVM? 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for 
anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. de-
cember 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Reglerne sikrer, at bygge- og 
anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan 
realiseres på baggrund af VVM-redegørelsen. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det 
videre arbejde. Det kan f.eks. være idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal 
tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. Idéfasen løb fra 13. marts til 
10. april 2012, og der kom ingen bemærkninger.  
 
Efter idéfasen udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen påviser, 
beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: 
 

 mennesker, fauna og flora 
 jordbund, vand, luft, klima og landskab 
 materielle goder og kulturarv, og  
 samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekven-
ser, 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 udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det 
gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed 
efter anden lovgivning, eller som kræver planlægning i mere end to kommu-
ner.  
 
Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen i forbindelse med revision af 
miljøgodkendelse for LEO Pharma A/S samt produktion af ingenol mebutate, 
fordi Miljøstyrelsen i forvejen er miljømyndighed for virksomheden. Det vil 
sige, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at LEO Pharma A/S overholder sin eksi-
sterende miljøgodkendelse. For at den nuværende produktion og produktion af 
ingenol mebutate kan realiseres, skal Miljøstyrelsen udarbejde miljøgodkendel-
ser til disse.  
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1. INDLEDNING 

1.1 Baggrund for projektet 
LEO Pharma A/S har i dag en miljøgodkendelse der omfatter hele LEO Pharma A/S’ ejendom 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 da der ikke tidligere gennemført VVM på den-
ne, gennemføres VVM-processen i forbindelse med denne revurdering og afgørelse vedrørende 
tilladelse til produktion af ingenol mebutate. 

Det ansøgte projekt er omfattet af planlovens regler om VVM /5/. 

1.2 VVM-regler 
I dette tilfælde er det Miljøstyrelsen, der er VVM-myndighed og gennemfører VVM-processen, da 

styrelsen er miljømyndighed for virksomheden og ændringen samtidig er inden for rammerne af 

en gældende lokalplan. Det er ligeledes Miljøstyrelsen, der skal træffe afgørelser i relation til 

miljøgodkendelse. 

Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinjer i 
kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. 

For visse typer af anlæg, hvor staten er myndighed i forhold til miljøbeskyttelsesloven er det 
Miljøstyrelsen, der udsteder kommuneplantillægget. 

Af planloven fremgår, at såfremt et anlæg eller projekt er i overensstemmelse med kommune-
planen, påhviler det planmyndigheden at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og derefter 
fremme sagen mest muligt. 

Den ny kapacitet kan således ikke etableres, før Miljøstyrelsen har udstedt et kommuneplantillæg 
med VVM-redegørelse for anlægget og givet en miljøgodkendelse eller evt. en VVM-tilladelse. 

Miljøstyrelsen har besluttet at sende dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse 
samt et forslag til miljøgodkendelse i offentlig høring 26. juni 2012 til 28. august 2012. Høringen 
annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside under Annoncering. 

Indsigelser og bemærkninger sendes til: 

Miljøstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
ros@mst.dk 
Att. Kirsten Grahn Nielsen/jour. nr. MST-1274-00039. 
 

1.3 VVM-processen 
1.3.1 Indkaldelse af ideer og forslag 
Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet med den første of-
fentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold.  

VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen dels til de ind-
komne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver be-
handlet.  
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Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg på Miljøstyrelsens hjem-
meside og i Ballerup Bladet den 13. marts 2012.  

Ved udløbet af idéfasen den 10. april 2012, var der ikke indkommet nogen bemærkninger. 

1.4 Den videre proces 
Miljøstyrelsen og LEO Pharma A/S har i et samarbejde udfærdiget dette forslag til kommuneplan-
tillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt udkast til miljøgodkendelse. VVM-
redegørelsen beskriver projektet og de miljømæssige konsekvenser heraf.  

Forslaget skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Når den offentlige høring af forslaget er 
afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en vurdering af de 
indkomne indsigelser og bemærkninger. Den sammenfattende redegørelse skal sendes i høring i 
Ballerup Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen om et endeligt kommuneplantillæg skal 
udstedes, og derved give det planmæssige grundlag for, at den nuværende produktion kan op-
retholdes og produktion af ingenol mebutate kan realiseres. 

1.5 Læsevejledning 
Materialet består af et ikke-teknisk resumé, et forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer 
og planredegørelse og en VVM-redegørelse. Som bilag til VVM-redegørelsen er vedlagt et udkast 
til miljøgodkendelse.  
 
Den sammenfattende vurdering af miljøkonsekvenserne kan læses i det ikke-tekniske resumé.  
 
VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af virksomheden og en vurdering af miljøkonse-
kvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen bygger på de oplysninger, 
virksomheden har tilvejebragt i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse og i forbin-
delse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 
 
VVM-redegørelsen har en bredere tilgang til miljøbegrebet end miljøgodkendelsen. Miljøgodken-
delsen er mere detaljeret end VVM-redegørelsen for så vidt angår miljøforhold som støj, luft, 
spildevand og affald mv. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår til driften af virksomheden.  
 
Ønskes mere detaljerede oplysninger om f.eks. virksomhedens indretning og vilkår, kan udkast 
til miljøgodkendelsen, udarbejdet af Miljøstyrelsen, med fordel læses. Materialet findes på 
www.mst.dk fra den 26. juni 2012. 

http://www.mst.dk/
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2. FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

2.1 Rammer for lokalplanlægning 


Med dette kommuneplantillæg gives der mulighed for, at den nuværende produktion kan opret-
holdes og produktion af ingenol mebutate kan realiseres. 
 
Muliggørelsen sikres ved, at de retningslinjer for LEO Pharma A/S (rammeområde 6.E.18), som 
er fastsat med Ballerup Kommunes Kommuneplan 2009, fastholdes. 
 
Derudover fastlægges, at udvidelse og ændringer af LEO Pharma A/S i Ballerup ikke må være i 
strid med kommuneplantillæg nr. 2: ”VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse samt 
produktion af ingenol mebutate” udstedt af Miljøstyrelsen 13. september 2012 til Ballerup Kom-
munes Kommuneplan 2009. 

3. PLANLÆGNINGSREDEGØRELSE 

Arealanvendelsen af projektområdet er underlagt en række bestemmelser, der er fastlagt af 
rammerne for den fysiske planlægning. Fysisk planlægning skal sikre bevarelsen af byernes kvali-
teter, hensynet til miljøet samt beskyttelse og bevarelse af natur, landskaber, kyster mv., der 
alle vægtes højt i planlægningen. I de efterfølgende afsnit gennemgås de for projektområdet 
relevante planer i hierarkisk rækkefølge, herunder specifikt hvad der gælder for det konkrete 
område. 
 

3.1 Natura 2000-områder 
Det nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca. 6 km nord for LEO Pharma A/S. Der er tale 
om område 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. /4/ 
 

 
Kort over Natura 2000-områder i nærheden af LEO Pharma A/S (markeret med rød prik). 
 

3.2 Bilag IV-arter i henhold til Habitatdirektivet 
Ifølge EUs habitatdirektiv, artikel 12, er medlemslandene forpligtet til at indføre en streng be-
skyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et habitatområde 
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eller udenfor. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Dette betyder blandt andet, at 
der skal foretages en belysning af bilag IV-arter, hvis der er grund til at antage, at disse arter 
findes i det berørte område.  
 
Denne vurdering er sket i VVM-redegørelsen, og konklusionen er, at projektet ikke vil medføre en 
negativ påvirkning af den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, der lever i området, eller 
disse arters mulighed for at opretholde eller opnå gunstig bevaringsstatus. 
 

3.3 Fingerplan 2007 
Fingerplanen 2007 omfatter som landsplandirektiv alle hovedstadsområdets kommuner og udgør 
det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne 
kiler, trafikanlæg mm.  
 
Jf. Fingerplanens Kortbilag A, er LEO Pharma A/S beliggende inden for det ydre storbyområde 
(byfingre). /3/.  
 

 
Kort over det ydre storbyområde og de grønne kiler i Fingerplan 2007, i området omkring LEO 
Pharma A/S (markeret med rød prik). 
 

3.4 Regional udviklingsplan 
Regionsrådet for Hovedstaden har vedtaget en regional udviklingsplan 2008: ”Danmarks hoved-
stadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”. I den regionale udvik-
lingsplan er der lagt mest vægt på hovedtemaerne infrastruktur, uddannelse, natur og miljø. Der 
peges på en række visioner, målsætninger og løsningsforslag /1/. Forslag til den regionale udvik-
lingsplan 2012 ”Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear” /1/, er i offentlig høring indtil den 14. juni 2012. 
 
Den regionale udviklingsplan 2012 er et bud på hovedstadsregionens udvikling de kommende år 
inden for trafik, uddannelse, klima og erhverv. De opstillede mål inden for erhverv, omhandler 
international konkurrence, øget vækst og et ønske om, at erhvervsliv, stat, kommuner og region 
arbejder tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for et internationalt og konkurrencedyg-
tigt erhvervsliv. 
 
Desuden er der fokus på, at regionen har brug for innovative, succesfulde virksomheder, der kan 
udvikle og markedsføre nye produkter, processer og serviceydelser i skarp konkurrence med 
virksomheder over hele kloden. Derfor understøtter Region Hovedstaden især teknologiske udvik-
lingsmiljøer og faciliteter, fx inden for lægemiddeludvikling, energiteknologi og bæredygtige tek-
nologier. /1/ 
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Ballerup Kommuneplan må ikke stride mod beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i 
den regionale udviklingsplan, jf. planlovens § 11, stk. 4, men kommunen har ikke pligt til at virke 
for planens gennemførelse. 
 

3.5 Ballerup Kommune 
Ballerup Kommune er beliggende i ”Frederikssund-fingeren”, der er den midterste af regionens 
fem byfingre. Fingerbyens grønne kiler afgrænser og opdeler byområderne. Mod nord ligger Ha-
reskoven og mod syd Vestskoven. Hjortespringkilen strækker sig fra Utterslev Mose til den tidli-
gere Flyvestation Værløse, og passerer gennem Ballerup Kommune, således at byområderne i 
Ballerup og Måløv adskilles af et grønt strøg. Samtidig afskæres Egebjerg-kvarteret fra den cen-
trale del af Ballerup. Ved Sørup i den vestligste ende krydses kommunen af en grøn ring, der 
forbinder kilerne mod nord og syd. Den grønne struktur og delingen mellem by og land fastholdes 
i Kommuneplan 2009 /9/. 
 
Den lokale centerstruktur og bymønsteret følges fint ad. Især S-togsnettets stationer har spillet 
en central rolle i planerne for områdets udvikling. Tæt ved stationerne voksede der centerområ-
der frem i takt med boligtilvæksten./9/ 
 
3.5.1 Hovedstruktur og retningslinjer for nærområdet 
LEO Pharma A/S ligger i bydelsområdet Lautrupgård, som rummer kommunens største koncen-
tration af arbejdspladser. Et stort antal brancher og virksomhedsstørrelser er repræsenteret i 
bydelens tre, sammenhængende erhvervsområder: Lautrupgård, Industriparken og området ved 
Tempovej-Energivej. Da Malmparken Station ligger centralt i området, ligger hele industriparken 
inden for det stationsnære område – og størstedelen endda i det stationsnære kerneområde. 
 
Det er hovedsagelig forbeholdt større administrative og højteknologiske virksomheder, typisk 
danske hovedsæder for nationale eller multinationale koncerner. Hele området er domineret af 
kontorejendomme på store grunde. Hidtil har området været kendetegnet ved sit forholdsvis 
grønne præg, men efterhånden som ejendommene er udbygget er omgivelserne ved at skifte 
karakter. De store grønne landskabstræk er dog bevaret, og udgør stadig en attraktion for de 
tilstødende virksomheder. Omkransende beplantningsbælter skal bidrage til, at industrikvarteret 
fremstår velordnet mod omgivelserne. Mens der nogle steder med fordel kan åbnes op til de at-
traktive bebyggelser, er der andre steder behov for afskærmning mod indblik.  
 
I modsætning til kontorområdet Lautrupgård har industrikvartererne mellem Ballerup Byvej og 
Ballerup Boulevard branchemæssigt været mere traditionelle. Oprindeligt har disse områder 
rummet en blanding af store og små industri-, håndværks- og engroshandelsvirksomheder m.v. i 
fabrikker, værksteder, lagerbygninger, garager og laboratorier samt relativt beskedne kontor-
bygninger tilknyttet disse virksomheder. LEO Pharma A/S er områdets største enkeltvirksomhed, 
som gennem en årrække har opkøbt ejendomme langs Metalbuen med henblik på udvidelse af 
sine alsidige forsknings- og produktionsaktiviteter. /9/ 
 
3.5.2 Nærområdets rammer for lokalplanlægning 
LEO Pharma A/S er omfattet af kommuneplanramme 6.E18, som udlægger arealet til erhvervs-
formål. Området er en del af et større erhvervsområde, der ligger nord og vest for virksomheden. 
Syd for jernbanen og mod øst er der vedtaget kommuneplanrammer, der udlægger områderne til 
boligformål. Længere mod syd (syd for Ballerup Boulevard) ligger Harrestrup Ådal, der er udlagt 
til rekreativt område og er en del af de grønne kiler.  
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Kort over vedtagede kommuneplanrammer, i Kommuneplan 2009, i området omkring LEO Phar-
ma A/S (markeret med rød prik). 
 
 
3.5.3 Lokalplaner 
Projektområdet og dets omgivelser er omfattet af lokalplaner, som er bindende planer for områ-
dernes anvendelse. LEO Pharma A/S er omfattet af lokalplan nr. 122, ”Erhvervsområdet omkring 
LEO Pharma” /8/, som er vedtaget i august 2011. Det er lokalplanens formål at sikre en videre-
udvikling og modernisering af erhvervsområdet, så det opnår høj status som hjemsted for mo-
derne, højteknologiske virksomheder. Der tilvejebringes således ensartede planvilkår for den 
fortsatte udvikling af LEO Pharmas hovedsæde og anvendelsesbestemmelserne tilrettes så områ-
det kan anvendes til moderne fremstillings- og serviceindustri, der matcher virksomhederne i det 
tilstødende erhvervsområde omkring Industriparken. Desuden tilrettes udnyttelsesbestemmel-
serne så bebyggelsen i denne del af det stationsnære kerneområde omkring Malmparken Station 
kan intensiveres. 
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Kort over vedtagede lokalplaner i området omkring LEO Pharma A/S (markeret med rød prik). 
 
3.5.4 Sektorplaner 
Ballerup Kommune har offentliggjort ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2012” /7/, som er i høring 
frem til 8. juli 2012. I strategien er hovedfokus lagt på at styrke en grøn og sund profil, herunder 
vand og klimaændringer, en mere bæredygtig trafik og alternativer til olie og naturgas, så ener-
giforsyningen kan baseres på vedvarende energikilder. 
 
Ballerup Kommune er en af regionens og landets førende erhvervskommuner. Kommunen satser 
især på de videntunge erhverv, bl.a. ved lokalt at tilbyde uddannelsesmuligheder, som kan levere 
arbejdskraft til fremtidens erhvervsliv. Kommunen er på nuværende tidspunkt godt forsynet med 
grunde til store virksomheder, men af hensyn til en dynamisk erhvervsudvikling og satsningen på 
vækstbrancher justeres rammebestemmelserne løbende, så der også sikres nye lokaliseringsmu-
ligheder for små virksomheder og iværksættere. 
 
I Ballerup Kommunes klimaplan er der allerede målsætning om, at kommunen inden udgangen af 
2015 skal have reduceret sit udslip af CO2 med 25 pct. i forhold til niveauet i 2006. Kommunen 
vil fremme en mere bæredygtig, kollektiv energiforsyning, herunder en højere andel af vedva-
rende energi i varme- og elforsyningsnettet. 
 
Samtidig understøtter kommunen en udvikling, hvor energibehovet mindskes. En reduktion af 
energiforbruget kan ske gennem adfærdsændringer, ved energirenoveringer m.m. i den eksiste-
rende boligmasse og ved øget fokus på erhvervslivets energiforbrug. Kommunen gennemfører 
således en planlægning, der bl.a. omfatter energikortlægning og formulering af energivisioner 
såvel for energiforsyningen som for potentialet i en reduktion af energiforbruget i både boliger, 
institutioner og virksomheder./7/ 
 

3.6 Tilladelser og godkendelser 
 
3.6.1 Miljøgodkendelse 
En miljøgodkendelse fastsætter de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og hvilke 
emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner – altså udsendel-
se af stoffer til luften, støjpåvirkninger osv. – er det miljøgodkendelsen, der regulerer driften af 
anlægget. 

il, hvordan anlægget skal drives, og hvilke 
emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner – altså udsendel-
se af stoffer til luften, støjpåvirkninger osv. – er det miljøgodkendelsen, der regulerer driften af 
anlægget. 
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Et udkast til en revideret samlet miljøgodkendelse, som også omfatter den nye produktion af 
ingenol mebutate er vedlagt som bilag til VVM-redegørelsen. I udkastet til miljøgodkendelse kan 
der findes mere præcise oplysninger om de krav, Miljøstyrelsen forventer at stille.  
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4. MILJØRAPPORT I HENHOLD TIL MILJØVURDERINGSLO-
VEN  

4.1 Indledning 
Miljøvurdering af planer og programmer gennemføres efter miljøvurderingsloven (bekendtgørelse 
nr. 936/2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer). Miljøvurderingen er en miljø-
mæssig vurdering af planer, programmer og politiske mål. Dvs. en vurdering af deres virkninger 
på miljøet.  
 
Formålet med Miljøvurdering af planer og programmer er at sikre, at vurderingen af miljøkonse-
kvenser og belysningen af mulige alternativer foregår mens planerne stadig er under forberedel-
se og behandles politisk, dvs. før de endeligt er vedtaget. 
 
Dette afsnit i kommuneplantillægget udgør således miljørapporten, som er en beskrivelse og 
vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af kommuneplantillæggets gen-
nemførelse og af rimelige alternativer.  
 
Rapportens omfang og detaljeringsgrad er fastlagt efter høring af andre myndigheder, hvis om-
råder berøres af planforslaget. Afsnittet suppleres af den faglige uddybning i VVM-redegørelsen.  
 

4.2 Berørte myndigheder 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer for projektet er Ballerup Kommune 
hørt som berørt myndighed. 
 

4.3 Beskrivelse og vurdering  
I VVM-redegørelsen er gennemført en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige alternativer til projektet. Der hen-
vises derfor til VVM-redegørelsen. 
 

4.4 Forslag til overvågningsprogram 
Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som forventet ved udarbejdelse 
af miljørapporten. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil fremgå af virksomhedens endelige miljøgodken-
delse. 
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