
 
 
 
 
 

Novo Nordisk A/S 
BioProcess Pilot Plant  
Brudelysvej 20-22, bygning 1S og 1T 
2880 Bagsværd 
 
  
 
 

Miljøgodkendelse 
Oktober 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Roskilde 
J.nr. MST-1271-00137 
Ref. tiska/anmni 
Dato 19. oktober 2011 
 

Novo Nordisk A/S 
Vandtårnsvej 83 
2860 Søborg 

 

 
 
 
 
 

REVURDERING  
AF MILJØGODKENDELSE  

 
 
 
For: 
BioProcess Pilot Plant, Bygning 1S/1T, Novo Nordisk A/S, Bagsværd 
 
Matrikel nr.:  4by, Bagsværd By  
CVR-nummer:  24 25 67 90 
P-nummer:  1.006.455.042 
Listepunkt nummer:  D 104 – Virksomheder der ved en kemisk eller biolo-

gisk proces fremstiller lægemidler (i) (s) 
 
 
 
Revurderingen omfatter:  
Miljøgodkendelser for Novo Nordisk A/S’ pilotanlæg i Bygning 1S og 1T: 

• Miljøgodkendelse af 28. oktober 1998 af ombygning af Novo Nordisk 
A/S, bygning 1T, Purification Pilot Plant, Brudelysvej 20, 2880 Bag-
sværd 

• Miljøgodkendelse af 18. september 2000 af Novo Nordisk A/S’ byg-
ning 1S i Bagsværd  

• Miljøgodkendelse af 9. maj 2003 af Novo Nordisk A/S, Bygning 1T, 
Bagsværd – Konvertering af Launch Plant til Purification Pilot Plant II 

 
 
 
Godkendt: Tine Karup 
Annonceres den 25. oktober 2011 
Klagefristen udløber den 22. november 2011 
Søgsmålsfristen udløber den 25. april 2012 
 



 

INDHOLDSFORTEGNELSE
1.  INDLEDNING.....................................................................................................4 
2. AFGØRELSE OG VILKÅR ...............................................................................5 

2.1 Vilkår for revurderingen.......................................................................... 6 
Generelle forhold ................................................................................................6 
Indretning og drift ...............................................................................................6 
Luftforurening......................................................................................................7 
Affald......................................................................................................................8 
Jord, grundvand og recipient ..........................................................................9 
Indberetning/rapportering ..............................................................................10 
Driftsforstyrrelser og uheld............................................................................10 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER.............................................................11 
3.1 Baggrund for afgørelsen ...................................................................... 11 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift ....................................................11 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser..................................................................12 
3.1.3 Nye lovkrav...............................................................................................13 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik ...................................................................15 

3.2 Vilkårsændringer .................................................................................... 17 
3.2.1 Generelle forhold ....................................................................................17 
3.2.2 Indretning og drift ...................................................................................17 
3.2.3 Luftforurening..........................................................................................19 
3.2.4 Lugt ............................................................................................................22 
3.2.6 Støj .............................................................................................................22 
3.2.7 Affald..........................................................................................................23 
3.2.9 Jord, grundvand og recipienter...........................................................23 
3.2.11 Indberetning/rapportering ..................................................................25 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld................................................................25 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld.................................................26 
3.2.15 Ophør .......................................................................................................26 

3.3 Udtalelser/høringssvar.......................................................................... 26 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder........................................................26 
3.3.2 Inddragelse af borgere mv. ..................................................................26 

4.  FORHOLDET TIL LOVEN...............................................................................27 
4.1 Lovgrundlag............................................................................................. 27 
4.2 Øvrige afgørelser .................................................................................... 27 
4.3 Tilsyn med virksomheden .................................................................... 27 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning ................................................. 28 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen ..................................... 29 

5. BILAG..............................................................................................................32 
Bilag A - Miljøteknisk beskrivelse  

 Bilag B - Oversigtsplan 
 Bilag C - Kommuneplan 
 Bilag D - Beskyttede naturtyper

 



 

1.  INDLEDNING 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens1 
§ 18 besluttet at revurdere Novo Nordisk A/S’ miljøgodkendelse af 1T, Purification Pilot 
Plant i Bagsværd dateret 28. oktober 1998 og maj 2003. Novo Nordisk A/S har ønsket 
at få en samlet miljøgodkendelse af aktiviteterne i bygning 1S og 1T i Bagsværd, hvor-
for miljøgodkendelse af 1S, Gærings Pilot Plant dateret 18. september 2000 også re-
vurderes. Miljøgodkendelserne af pilotanlæggene i 1S og 1T, der nu benævnes 
BioProcess Pilot Plant, er således samlet i forbindelse med denne revurdering. Denne 
revurdering af BioProcess Pilot Plant omfatter dermed alle tidligere miljøgodkendelser 
af aktiviteterne i bygning 1S og 1T. 
 

I BioProcess Pilot Plant foretager Novo Nordisk A/S udviklingsarbejde gennem optime-
ring af eksisterende gærings- og oprensningsprocesser samt udvikling af nye proces-
ser og lægemidler, herunder produktion af aktivt stof til kliniske forsøg og toksikologi-
ske afprøvninger.  
 
Aktiviteterne i BioProcess Pilot Plant er omfattet af Novo Nordisk A/S’ hovedgodken-
delse i Bagsværd dateret 20. september 2007, der sætter grænser for virksomhedens 
samlede emissioner. BioProcess Pilot Plant er således allerede omfattet af en række 
vilkår for bl.a. støj, lugt, luftforurening og beskyttelse af jord, grundvand og recipienter 
og revurderingen af BioProcess Pilot Plant vil derfor ikke indeholde vilkår for disse for-
hold.  
 
Ved meddelelse af hovedgodkendelsen i 2007 blev en række vilkår i 1S og 1T vedr. 
støj, lugt og egenkontrol ophævet og erstattet af vilkår i hovedgodkendelsen.  
 
Denne revurdering indeholder således kun vilkår relevante for aktiviteterne i BioPro-
cess Pilot Plant. 
 
Aktiviteterne i BioProcess Pilot Plant kan foregå hele døgnet alle ugens dage. Der ar-
bejder ca. 160 mennesker i BioProcess Pilot Plant. 

                                                 
1  Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
Revurdering: 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 i nærværende godkendelse har Miljøsty-
relsen Roskilde foretaget revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, 
som er mere end 8 år gamle eller hvis retsbeskyttelse udløber sammen med retsbe-
skyttelsen for aktiviteterne i 1T: 
 

• Miljøgodkendelse af 28. oktober 1998 af ombygning af Novo Nordisk A/S, byg-
ning 1T, Purification Pilot Plant, Brudelysvej 20, 2880 Bagsværd 

• Miljøgodkendelse af 18. september 2000 af Novo Nordisk A/S’ bygning 1S i 
Bagsværd  

• Miljøgodkendelse af 9. maj 2003 af Novo Nordisk A/S, Bygning 1T, Bagsværd – 
Konvertering af Launch Plant til Purification Pilot Plant II 

 
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er 
utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud 
efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet 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 afgø-
relsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede 
vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
Miljøgodkendelse 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 og 5 godkender Miljøstyrelsen hermed etablering 
af myresyretank i kælder ved bygning 1T. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Vilkår for godkendelse af etablering af myresyretanken fremgår af afsnit 2.1 nedenfor 
(vilkår markeret med ). Vilkårene skal overholdes straks fra start af drift herunder i 
indkøringsperioden. 
 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  
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2.1 Vilkår for revurderingen 
 
Generelle forhold 
A1 Miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på BioProcess Pilot 

Plant. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og ken-
de de vilkår, der er relevante for den enkelte medarbejder. 

 
 
Indretning og drift 
B1 Relevante procesafkast fra pilotanlæg samt laboratorier skal ved nyetableringer 

og ombygning forsynes med målestudse, som beskrevet i Miljøstyrelsens luft-
vejledning nr. 2, 2001. Ved krav om målinger fra afkast uden målestuds skal 
der etableres målestuds. 

 
B2 Procesafkast skal være udført således, at afkastluften kan spredes frit f.eks. 

ved at procesafkastet er ført mindst 1 meter over tag og er opadrettet. 
 
B3 Afkast med emission af støvende hovedgruppe 1-stoffer skal forsynes med ab-

solutfilter som er minimum klasse H13 efter DS/EN 1822. 
 
B4 Nye råvarer og hjælpestoffer eller større forbrug end angivet i bilag 8 til den 

miljøtekniske beskrivelse skal anmeldes til godkendelsesmyndigheden. 
 
 Anmeldelsen skal ske forudgående for: 

 
• uønskede stoffer, lægemiddelstoffer og farlige stoffer, der er klassificeret 

giftige (Tx, T), sundhedsskadelige (Xn) eller farlige for vandmiljøet (N) 
efter GHS-mærkningen eller klassificeret som ”Akut giftig”, ”Kronisk 
sundhedsfare” eller ”Miljøfare” efter CLP ved mængder større end 1 
kg/år 

• stoffer på effektlisten og farlige stoffer, undtagen stoffer, der alene er 
klassificeret ætsende (C) eller lokalirriterende (Xi) efter GHS-
mærkningen eller ”Ætsende” efter CLP ved mængder større end 25 
kg/år  

 
 Disse typer af råvarer og hjælpestoffer må ikke tages i brug uden godkendel-
sesmyndighedens forudgående accept eller godkendelse.  
 
For alle andre råvarer og hjælpestoffer skal anmeldelse senest fremsendes 
sammen med indberetningen for det kalenderår, hvor de blev taget i brug.  
 
Anmeldelser af nye råvarer og hjælpestoffer skal indeholde fyldestgørende op-
lysninger om stoffet/produktet f.eks. i form af en brugsanvisning med CAS-nr. el-
ler tilsvarende entydig identifikation og klassifikation. Desuden skal tilstands-
form, maksimal oplagsmængde, forventet forbrug pr. år, anvendelsessted i pro-
cessen og eventuelle emissionsbegrænsende foranstaltninger oplyses.  
 
Anmeldelsen skal ledsages af en vurdering af stoffets påvirkning af det eksterne 
miljø. Hvis stoffet/produktet er på listen over uønskede stoffer, effektlisten eller 
er omfattet af VOC-bekendtgørelsens § 3 skal anmeldelsen desuden ledsages 
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af en vurdering af muligheden for anvendelse af renere teknologi og/eller substi-
tution. 

 
B5 BioProcess Pilot Plant skal løbende arbejde med at substituere, udfase eller 

reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uøn-
skede stoffer og effektlisten. Dette arbejde skal rapporteres til tilsynsmyndighed 
hvert 3. år i den årlige rapportering begyndende med rapporteringen for 2013. 

 
Luftforurening 
 
C1 Emissionsgrænser 
 Emissionen af stofferne må ikke overskride nedenstående grænseværdier, målt 

som timemiddelværdier. 
 

Afkast fra Afkast Nr. Stof Emissionsgrænse 
(mg/normal m3) 

Gæring 1S 07 K Organiske stoffer, kl. III 300 

Grovrensning

1S 07 M, 
1S 07 N, 
1S 07 U, 
1S 07 N, 

Organiske stoffer, kl. III 
Organiske stoffer, kl. III 
Organiske stoffer, kl. III 
Støv i øvrigt 

300 
300 
300 
10 

Finrensning 
 

1T 07 AA, 
1T 07 F, 
1T 07 H, 
1T 07 L, 
1T 07 N, 
S32 
1T 07 F, 
1T 07 H 
 
 

Organiske stoffer, kl. III 
Organiske stoffer, kl. III 
Organiske stoffer, kl. III 
Organiske stoffer, kl. III 
Organiske stoffer, kl. III 
Organiske stoffer, kl. III 
Uorganisk støv, kl. III 
Uorganisk støv, kl. III 
 
 

300 
300 
300 
300 
300 
300 

5 
5 
 
 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i 
den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 
oC, 101,3 kPa, tør gas).  

 
 

Kontrol af luftforurening 
C2 
 Virksomheden skal inden 4 måneder, efter at revurderingen er meddelt, frem-

lægge en plan for gennemførelse af målinger, der kan dokumentere, at græn-
seværdierne i vilkår C1 er overholdt. Planen skal indeholde forslag til målepro-
gram for støv, herunder uorganisk støv af farlig art, og organiske stoffer kl. III til 
tilsynsmyndighedens accept. 

 
Dokumentation for overholdelse af grænseværdier i C1 skal inden 3 måneder, 
efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter 
forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 
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Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
 Målingerne skal foretages som angivet i vilkår i virksomhedens hovedgodken-

delse af 20. september 2007. 
 
Krav til luftmåling 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne 
skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal 
være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den 
Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkredite-
ringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse.  
 
Stof Analysemetode 

VOC MEL-17 

Partikler MEL-02 
 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har ac-
cepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af 
grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal 
være overholdt. 
 

C3  Virksomheden skal dokumentere, at tabet af VOC til luft er mindre end 5 % af 
den cirkulerende mængde VOC. 

 
 Dokumentation skal rapporteres til tilsynsmyndigheden med den årlige rappor-

tering. Første gang med den årlige rapportering for 2013. 
 
C4 Virksomheden skal udarbejde en redegørelse for mulighederne for reduktion af 

VOC i afkastluft. Virksomhedens vurdering af procesintegrerede teknik-
ker/foranstaltninger som genanvendelse af VOC i processerne skal indgå i re-
degørelsen. 

 
 Redegørelsen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter 

at resultaterne af emissionsmålinger jf. vilkår C2 foreligger. 
 

Energi 
C5 Virksomheden skal foretage en gennemgang af EU BREF om Energieffektivitet 

og rapportere dette arbejde til tilsynsmyndigheden senest 1. juni 2012. 
  
 
Affald 

Bortskaffelse af affald 
D1 Virksomheden skal løbende identificere mulighederne for at nedbringe affalds-

mængderne fra produktionen og skal hvert 3. år rapportere dette arbejde til til-
synsmyndigheden. Første gang med den årlige rapportering for 2013. 
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Jord, grundvand og recipient 
E1 Indendørs oplag skal være uden gulvafløb, såfremt der oplagres flydende råva-

rer, hjælpestoffer eller affald i beholdere der rummer mere end 5 liter. Gulvafløb 
kan dog accepteres, hvis der afledes til neutraliserings- eller kill-anlægget, be-
holderne placeres i spildbakker eller såfremt de er tilsluttet spildevandssystemet 
og forsynet med en afspærringsanordning, som kun åbnes i forbindelse med 
rengøring.  

 
Rumfanget af den største beholder skal kunne tilbageholdes i lokalet 
/spildbakken. 

 
E2 Råvarer, hjælpestoffer og affald skal opbevares i beholdere, der er bestandige 

overfor såvel indhold som vejrlig, hvis de oplagres udendørs.  
 
Alle tanke og containere placeret udendørs skal stå på en tæt belægning med 
fald mod kloak. Der skal være spildbakker ved påfyldnings- og aftapningsstud-
se. 
 
Belægningen på arealer, som anvendes til oplag af råvarer, hjælpestoffer samt 
flydende eller farligt affald, skal være tæt2, uden lunker og have opkant eller fald 
mod opsamlingsbrønd. Ved nyanlæg/renovering etableres fald ≥ 15 ‰. Arealer-
ne må ikke have direkte afløb til regn- eller spildevandssystem og rumfanget af 
den største beholder skal kunne tilbageholdes. Arealer/opsamlingsbrønde skal 
tilses regelmæssigt og tømmes for evt. regnvand efter behov.  
 
Belægningen på arealer, hvor der af- og pålæsses eller transporteres råvarer, 
hjælpestoffer samt flydende eller farligt affald med sækkevogn, palleløfter eller 
gaffeltruck, skal være jævn og uden huller. 
 
Alle tanke skal være beskyttet mod påkørsel. 
 

E3 Der skal være en afspærringsventil på regnvandssystemet fra BioProcess Pilot 
Plant før udløb til offentlig ledningsnet.  

 
Myresyretank 
 
E4  Betonkælderens vægge og bund skal beskyttes mod nedbrydning i tilfælde af 

udslip af myresyre. Der skal installeres en gasdetektor i kælderen til detektion af 
udslip af myresyre. 

 
E5  Myresyretank og –rørføringer skal årligt inspiceres for at sikre, at der ikke er 

utætheder.  
 
E6  Myresyretank og rørføringer i forbindelse med tanken skal fremstilles af et mate-

riale der er bestandigt overfor myresyre 99 %. Dokumentation herfor samt do-
kumentation for tæthedsprøvning af rørsystemet under installation skal fremstil-
les senest 3 måneder efter etablering af tank og rørføringer. 

 

                                                 
2 Orientering nr. 6/2008 fra Miljøstyrelsen om Forebyggelse af jord- og grundvandsforure
 ning 
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Indberetning/rapportering 
 
F1 Der skal føres journal over forbrug af råvarer, herunder vand og energi, af-

faldsmængder, klager over gener fra virksomheden samt driftsforstyrrelser.
  

 Rapportering 
F2 Én gang om året skal BioProcess Pilot Plant sende en opgørelse til tilsynsmyn-

digheden med følgende oplysninger: 
 Forbrug af råvarer, herunder vand og energi 
 Hvert 3. år fra 2013 en redegørelse for reduktion af affaldsmængder og 

energiforbrug samt en redegørelse med indsats for at substituere, udfase 
eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens li-
ste over uønskede stoffer og effektlisten. 

 Klager samt driftsforstyrrelser 
 
 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni. 
 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
G1 Det skal af retningslinierne for håndtering af spild samt udslip til regnvands- og 

spildevandssystemer, jord- og grundvand samt luft fremgå, hvornår og hvordan 
relevante myndigheder underrettes i forbindelse med spild og udslip. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Revurderingen af BioProcess Pilot Plants miljøgodkendelser /1/, /2/ og /3/ er baseret 
på Miljøstyrelsen Roskildes tilsyn og dialog med virksomheden samt den opdaterede 
miljøtekniske beskrivelse /4/ Novo Nordisk A/S har fremsendt i forbindelse med revur-
deringen. Den miljøtekniske beskrivelse er suppleret med oplysninger om etablering af 
serviceværksted i tilknytning til bygning 1T /7/.  
 
Endelig har Novo Nordisk A/S ansøgt om etablering af ny myresyretank i forbindelse 
med den planlagte tilbygning og etablering af serviceværksted /8/. Vilkår for etablering 
og drift af ny overjordisk myresyretank meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven i 
denne afgørelse. 
 
Siden miljøgodkendelserne til gærings- og oprensnings pilot plants blev meddelt i 
1998, 2000 og 2003 har Miljøcenter Roskilde i 2007 meddelt en samlet miljøgodken-
delse, hovedgodkendelse dateret 20. september 2007, der fastsætter vilkår for Novo 
Nordisk A/S samlede emissioner. BioProcess Pilot Plant er således allerede omfattet af 
en række vilkår for bl.a. støj, lugt, luftforurening og beskyttelse af jord, grundvand og 
recipienter og revurderingen af BioProcess Pilot Plant vil derfor ikke indeholde vilkår for 
disse forhold.  
 
Ved meddelelse af hovedgodkendelsen i 2007 blev en række vilkår i 1S og 1T vedr. 
støj, lugt egenkontrol ophævet og erstattet af vilkår i hovedgodkendelsen. Denne re-
vurdering indeholder således kun vilkår relevante for aktiviteterne i BioProcess Pilot 
Plant. 
 
Revurderingen af miljøgodkendelserne indebærer, at BioProcess Pilot Plant kan fort-
sætte driften, men at der er fastsat grænser for, hvor meget virksomheden må påvirke 
omgivelserne. Der er også fastsat krav om, hvordan virksomheden skal kontrollere og 
eftervise, at godkendelsens vilkår overholdes. 
 
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
I BioProcess Pilot Plant foretager Novo Nordisk A/S udviklingsarbejde gennem optime-
ring af eksisterende gærings- og oprensningsprocesser samt udvikling af nye proces-
ser og lægemidler, herunder produktion af aktivt stof til kliniske forsøg og toksikologi-
ske afprøvninger. Denne afgørelse giver ikke mulighed for produktion af kommercielle 
lægemidler. BioProcess Pilot Plant har den 11. august 2011 modtaget en miljøgodken-
delse til forsøgsproduktion af faktor XIII. Denne godkendelse gælder i 2 år. 
 
BioProcess Pilot Plant består af bygning 1S og 1T. I bygning 1S foretages gæringer og 
grovrensning af gæringsvæsker, mens der foretages finoprensning af gæringsvæsker i 
bygning 1T.  
 
Aktiviteterne i BioProcess Pilot Plant kan foregå hele døgnet alle ugens dage. Der ar-
bejder ca. 135 mennesker i BioProcess Pilot Plant. 
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3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele miljøgodkendelse medmindre virksom-
heden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er 
uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 
 
Grundvand/drikkevand 
De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er udpeget som 
”områder med særlige drikkevandsinteresser”, også kaldet OSD-områder. I disse 
områder skal der gøres en ekstra indsats for at beskytte grundvandet3.  
 
BioProcess Pilot Plant er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det 
betyder, at der bør stilles skærpede vilkår til forebyggelse af jord- og 
grundvandsforurening i forbindelse med driften. 
 
Områder med særligt udpegede naturtyper 
BioProcess Pilot Plant ligger tæt på Smør- og Fedtmosen, som er et område med sær-
ligt beskyttede naturtyper, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Smør- og Fedtmo-
sen er et fredet område med moser, søer, enge og krat med et rigt og afvekslende dy-
re- og planteliv. 
 
Overfladevand fra BioProcess Pilot Plant vil i normale regnvandssituationer ledes til 
Smør- og Fedtmosen, bortset fra den første mest forurenende del, der pumpes til spil-
devandssystemet og videre til Lundtofte Rensningsanlæg. Herfra udledes det til Øre-
sund. Overfladevand vil ved store nedbørsmængder primært ledes til Smør- og Fedt-
mosen. Virksomheden er indrettet med tætte belægninger og opsamling af spild, hvor 
der sker håndteringer farlige stoffer. Spild og udslip fra indendørsfaciliteter ledes ikke 
med regnvandssystemet til Smør- og Fedtmosen men via tekniske installationer på 
virksomheden til spildevandssystemet, hvis spildet ikke opsamles. 
 
Natura 2000 
Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal 
miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsen4 § 7 foretage en vurdering af, om 
virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig. 
 
Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lovliggørelse af 
gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er behov for en lempelse af 
vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ikke foretages en vurdering efter ha-
bitatsbestemmelserne. 
 
Kommune- og lokalplan  
BioProcess Pilot Plant ligger inden for rammeområde 6.E.2 i Gladsaxe Kommuneplan  
2009. Området er udlagt til erhvervsformål for virksomheder, der hører under miljøklas-
se 1-3 i ”Håndbog om miljø og planlægning” fra Miljøministeriet 2004.  
 
Området er omfattet af lokalplan 15.08, som fastlægger anvendelsen til erhvervsformål  
inden for fremstilling, byggeri og anlæg, offentlig forsyningsvirksomhed, engroshandel  
og transport.  

                                                 
3  Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten - 2010-2012, Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, december 2010 
4  Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Mod nord ligger byomdannelsesområdet Bagsværd Bypark. Dette område er beskrevet  
i Helhedsplanen for Bagsværd Bypark, som Gladsaxe Byråd vedtog i 2010 med kom-
muneplantillæg 6. Det overordnede mål for Bagsværd Bypark er, at området skal kun-  
ne omdannes til et tæt, grønt og levende bykvarter med blandede byfunktioner. Områ-
det vil bl.a. kunne indeholde detailhandel, kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige  
formål og restauranter og lignende.  
 
Før helhedsplanen kan føres ud i livet, skal der udarbejdes detaljerede lokalplaner for  
de enkelte dele af Bagsværd Bypark. Disse lokalplaner skal blandt andet sikre, at frem-
tidigt boligbyggeri og anden støjfølsom anvendelse kun opføres, hvor det kan ske  
uden, at de vil blive belastet af støj og anden miljøpåvirkning.  
 
Da boligbyggeri kun kan planlægges inden for områder, hvor støj og anden miljøpå-
virkning kan sikres begrænset, vil virksomheden efter Gladsaxe Kommunes vurdering  
ikke være påvirket af en fremtidig udbygning af Bagsværd Bypark.  
 
Efter Gladsaxe Kommunes vurdering er de nuværende aktiviteter på BioProcess Pilot  
Plant af en sådan karakter, at virksomheden i planlægningshenseende hører til miljø-
klasse 3. De nuværende aktiviteter er således ikke i konflikt med de gældende planfor-
hold.  
 
Hvis virksomheden ønsker at udvide eller ændre deres aktiviteter, vil nye anlæg også 
skulle overholde kravet om miljøklasse 3. 
 
3.1.3 Nye lovkrav 
En lang række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret på 
miljøområdet siden BioProcess Pilot Plant fik meddelt de hidtil gældende miljøgodken-
delser. I det følgende angives de, der kan have betydning for revurdering af miljøgod-
kendelsen af BioProcess Pilot Plant. 
 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr.  879 af 26. juni 2010 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans er en større 
åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af godkendelser og revurdering af eksisteren-
de godkendelser, ny myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen og en 
større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, speci-
elt at i-mærkede virksomheder lever op til de af EU udarbejdede "BAT-notes". BAT-
notes eller BREF-dokumenter er retningslinjer for bedst tilgængelig teknik i de enkelte 
brancher. 
 
Disse lovændringer er udmøntet i ’Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhe-
der’, nr. 1640 af 13. december 2006, der bl.a. fastsætter krav om regelmæssige revur-
deringer for at virksomheden lever op til BAT. 
 
Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
Hovedaktiviteten på Novo Nordisk A/S, Bagsværd, er produktionen i bygning 2H/2HM, 
Insulinpåfyldningsfabrikken. Denne aktivitet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 
2, punkt 6 – fremstilling af farmaceutiske produkter. Aktiviteterne i BioProcess Pilot 
Plant er ligeledes omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 6, da produktionssi-
tet i forhold til VVM-bekendtgørelsen skal vurderes efter hovedaktiviteten. Produktion i 
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BioProcess Pilot Plant, er ikke selvstændigt omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, 
punkt 6e, da produktionen ikke er i industriel målestok med kommercielt salg for øje. 
 
Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lovliggørelse af 
gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er behov for en lempelse af 
vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ikke foretages en vurdering efter 
VVM-bestemmelserne. 
 
Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra 
anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-
bekendtgørelsen), nr. 350 af 29. maj 2002 
Danmark er forpligtet til at begrænse luftforurening med flygtige organiske forbindelser 
gennem EUs såkaldte VOC-direktiv. Direktivet skal mindske udslippet af flygtige orga-
niske forbindelser ved at begrænse industriens anvendelse af organiske opløsnings-
midler. VOC-direktivet er implementeret i Danmark med VOC-bekendtgørelsen.  
 
BioProcess Pilot Plant er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen, idet der ikke produce-
res farmaceutiske produkter (lægemidler til salg) på anlægget, men kun lægemiddel-
stoffer, der anvendes i forsøg.  
 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 224 af 7. marts 2010 
Miljøstyrelsen fører tilsyn med virksomhedens produktion, sortering og opbevaring af 
affald. Det er Gladsaxe Kommune, der anviser affald til bortskaffelse. 
 
EU’s Listen over harmoniserede klassificeringer 
EU's liste over harmoniserede klassificeringer (tidligere Listen over farlige stoffer) 
rummer omkring 8000 kemiske stoffer- og stofgrupper, hvor man i EU har fastlagt, 
hvordan stofferne skal klassificeres og mærkes mht. brand- og eksplosionsfare, sund-
heden, vandmiljøet og ozonlaget.  
 
Den aktuelle liste over harmoniserede klassificeringer står i bilag VI til klassificerings-
forordningen. Listen erstatter den gamle Liste over farlige stoffer. 
For hvert enkelt af de ca. 8.000 stoffer/stofgrupper, er den harmoniserede fareklassifi-
cering i EU angivet. Listen ajourføres jævnligt.  
 
BioProcess Pilot Plant har i miljøgodkendelsen for Purification Pilot Plant haft vilkår i 
forhold til regulering af farlige stoffer. Miljøstyrelsen vil i revurderingen fastsætte vilkår 
for anmeldelse og rapportering af anvendelse af farlige stoffer. 
 
Vejledninger og Orienteringer fra Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har udgivet en række vejledninger, som lægges til grund ved blandt an-
det myndighedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomheder.  
 
Vejledning Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejled-
ningen) angiver måder at begrænse og kontrollere emissioner til luften. Vejledningen er 
brugt ved revurdering af luftvilkår i miljøgodkendelsen.  
 
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2010, ’Listen over uønskede stoffer’ indeholder 40 
stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. Listen 
over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning til producenter, produktudvikle-
re, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduce-
res eller helt stoppes.  
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Miljøstyrelsen Roskilde vil vurdere brugen af uønskede stoffer på BioProcess Pilot 
Plant. 
 
 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
BioProcess Pilot Plant er omfattet af listepunkt D104: ”Virksomheder, der ved en ke-
misk eller biologisk proces fremstiller lægemidler (i) (s)”. 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljø-
godkendelser angiver, at der findes følgende retningslinjer for BAT: 
 
For listepunkt D104: 
• Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser 

fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-
bekendtgørelsen). 

Orienteringen angiver også som referencer til renere teknologi:  
• EU BREF "Organiske finkemikalier" 
• EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 2003 
• Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 34/1994: "Cross Flow Filtrering - anvendel-

sesmuligheder og miljøgevinster. International erfaringsopsamling", Miljøstyrelsen 
1994. 

• EU BREF ”Emissioner fra oplagring”, 2005 
 
For BioProcess Pilot Plant er specielt EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil 
hørende styringssystemer" samt ”Emissioner fra oplagring” relevante. Derudover er der 
enkelte dele af dokumentet vedr. organiske finkemikalier, der kan være relevant, samt 
en af de nyere BREF dokumenter med tværgående anvendelse, ” Industrielle kølesy-
stemer”. Der foreligger ikke nogen BREF, der specifikt omhandler produktion af læge-
midler.  
 
Miljøcentret har i forbindelse med revurderingen lavet en gennemgang af ovennævnte 
BREF dokumenter og vurderet anvendelsen af BAT på virksomheden. Miljøcentret har 
derudover foretaget en vurdering af virksomhedens egenkontrol i forhold til EU BREF 
dokumentet om ”Generelle overvågningsprincipper” og i øvrigt meddelt vilkår, der er 
tydelige i forhold til hvilke parametre, der skal overvåges f.eks. emissionen af VOC og 
støv, og hvordan f.eks. hvilke målemetoder skal anvendes. Endvidere er det fastsat i 
vilkår, at det er virksomheden, der har ansvaret for at gennemføre overvågningen, her 
forstået som målinger og undersøgelser, mens det er tilsynsmyndigheden, der gennem 
virksomhedens årlige rapportering, grønne regnskab og tilsyn i øvrigt med virksomhe-
den, kontrollerer virksomhedens overvågning/egenkontrol.  
  
Miljøledelse 
Overordnet foreskriver BREF dokumenterne anvendelse af miljøledelsessystemer og -
værktøjer, herunder indførelse og opretholdelse af system, der bl.a. omfatter organise-
ringen af miljøarbejdet med tydelig ansvarsplacering, opstilling af miljømål, afholdelse 
af audits, regelmæssig overvågning af den miljømæssige præstation, offentliggørelse 
af årlige miljøregnskaber, løbende risikovurdering og vurdering af energi- og vandfor-
brug og affaldsfrembringelse, gode vedligeholdelsesrutiner, mv. 
 
BioProcess Pilot Plant har implementeret og fået certificeret virksomhedens miljøledel-
sessystem. Virksomheden har således procedurer og instrukser, der opfylder oven-
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nævnte BREF anbefalinger, herunder er udarbejdet retningslinier for drift og vedlige-
hold af forureningsbegrænsende foranstaltninger. Virksomheden er desuden omfattet 
af bekendtgørelsen om grønt regnskab og aflægger hvert år et miljømæssigt regnskab, 
der offentliggøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen5. 
 
BioProcess Pilot Plant har i forbindelse med revurderingen fremsendt en redegørelse 
for virksomhedens anvendelse af renere teknologi i forbindelse med produktionen af 
lægemidler. Miljøcenter Roskilde vurderer virksomhedens anvendelse af BAT i de rele-
vante afsnit.  
 
Energiledelse 
BAT er ifølge BREF-dokumentet bl.a. implementering af et energiledelsessystem, hvor 
virksomheden løbende indfører miljøforbedringer gennem planlagte handlinger og in-
vesteringer, og hvor der foretages en kortlægning af forhold vedrørende energieffektivi-
tet og muligheder for energibesparelser bl.a. ved at identificere energiforbruget og 
energiforbrugende udstyr og etablere nedskrevne procedurer til overvågning og måling 
af energieffektivitet. 
 
BAT er endvidere optimering af forbrændingsanlæg, dampforbrugende systemer, tryk-
luftsystemer, pumpesystemer, varme-, ventilations- og airconditionsystemer, lysforhold, 
tørring, opkoncentrerings- og separationsprocesser, varmegenvinding og brug af effek-
tive varmevekslere, undersøgelse af mulighederne for kombineret energiproduktion, fx 
kraftvarme, optimering af leverancen af elektricitet og optimering af elektrisk drevne 
motorer. 
 
Novo Nordisk A/S har faste procedurer for løbende at identificere energibesparende 
forbedringer. Af Novo Nordisk A/S, Bagsværds grønne regnskab fremgår, at der er op-
stillet miljømål for vand- og energiforbrug og CO2-udledning fra energiproduktion som 
led i virksomhedens klimastrategi. I BioProcess Pilot Plant bidrager følgende tiltag til at 
opnå de opstillede miljømål om reduktion af energi- og vandforbrug: 
 

• 1S har indført tidsreguleret ventilation  
• 1S har målere til registrering af vandforbrug men ikke energiforbrug på kølesy-

stemet 
• 1T har udskiftet et gammelt køleanlæg med et nyt med frikøling og opsat måle-

re til registrering af energiforbrug men ikke vandforbrug 
• Der er installeret lavenergimotorer på alle nyere omrørere 
• Ventilationssystemet er udstyret med varmegenvinding, hvor der er en energi-

mæssig fordel 
• Alle distributionspumper i det nye køleanlæg i 1T er udskiftet til nye mere ener-

gieffektive pumper med frekvensomformere 
 
Novo Nordisk A/S har i 2006 fastsat et mål for reduktion af virksomhedens samlede 
CO2-udledning med 10 % i 2014 i forhold til 2004. Målet skal nås ved hjælp af energi-
besparende projekter og ved at skifte til vedvarende energikilder. BioProcess Pilot 
Plant har i forbindelse med revurderingen oplyst, at der gennemføres en energiscree-
ning af kølesystemerne hvert 3. år. Novo Nordisk A/S har ikke foretaget en gennem-
gang af BREF om energieffektivitet i forbindelse med revurderingen og Miljøstyrelsen 
stiller derfor vilkår om en sådan gennemgang. 
                                                 
5  Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplys-
ninger  
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Miljøstyrelsen vil stille vilkår om at BioProcess Pilot Plant i den årlige rapportering skal 
oplyse om energi- og vandforbrug for at effekterne af virksomhedens miljø- og energi-
ledelse kan vurderes. 
 

3.2 Vilkårsændringer 
Den reviderede godkendelse meddeles på de vilkår der fremgår af afsnit 2.1 i afgørel-
sen og som erstatter vilkår i tidligere meddelte miljøgodkendelser af 28. oktober 1998 
af Novo Nordisk A/S, bygning 1T, Purification Pilot Plant, Brudelysvej 20, 2880 Bag-
sværd samt 18. september 2000 af Novo Nordisk A/S, bygning 1S, Bagsværd. Retsbe-
skyttelsen på tillægsgodkendelsen fra 2003 er i godkendelsen fastsat til at udløbe sam-
tidig med retsbeskyttelsen på den samlede miljøgodkendelse fra 2000. 
 
De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af BioProcess Pilot Plants miljø-
godkendelser er generelt et udtryk for den udvikling, der er sket i forhold til BAT og mil-
jølovgivningen i øvrigt.  
 
 
3.2.1 Generelle forhold 
Miljøstyrelsen vurderer, at et eksemplar af miljøgodkendelsen bør være tilgængelig på 
BioProcess Pilot Plant for at godkendelsens vilkår kan efterleves. Miljøstyrelsen fast-
sætter derfor vilkår om at miljøgodkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden 
og at driftspersonalet skal have kendskab til indhold relevant for den enkelte medarbej-
der. 
 
3.2.2 Indretning og drift 
Emissionsbegrænsende udstyr 
I BioProcess Pilot Plant findes emissionsbegrænsende udstyr, der skal sikre at forure-
ningen fra virksomhedens produktion kan overholde de vilkår, der er fastsat i godken-
delsen. Tilstedeværelse af dette udstyr ligger til grund for vurderingen af miljøpåvirk-
ningerne fra virksomheden. BioProcess Pilot Plant må derfor ikke tage emissionsbe-
grænsende udstyr som f.eks. filtre, cykloner, indeslutninger og inaktiveringsanlæg ud af 
drift, uden at Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af ændringen. 
 
Der er fastsat vilkår om dette i Novo Nordisk A/S’ hovedgodkendelse, hvorfor det ikke 
stilles i revurderingen af BioProcess Pilot Plant. 
 
Indretning af målesteder 
For at gøre det muligt at foretage målinger af emissionen fra luftafkast stiller Miljøsty-
relsen vilkår om, at relevante procesafkast skal forsynes med målestudse, som be-
skrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, 2001.  
 
Endvidere stilles vilkår om, at procesafkast skal være udført således, at afkastluften 
kan spredes frit f.eks. ved at procesafkastet er ført mindst 1 meter over tag og er 
opadrettet. 
 
Råvarer og hjælpestoffer 
I forbindelse med denne revurdering har BioProcess Pilot Plant fremsendt oplysninger 
om, hvilke råvarer og hjælpestoffer, der anvendes.  Oplysninger om anvendte råvarer 
og hjælpestoffer på BioProcess Pilot Plant fremgår af bilag 8 i bilag til virksomhedens 
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miljøtekniske beskrivelse. BioProcess Pilot Plant ønsker oplysninger om råvarer og 
hjælpestoffer holdt fortrolige. 
 
BioProcess Pilot Plant har imidlertid jævnligt behov for at tage nye råvarer og hjælpe-
stoffer i anvendelse og for at øge anvendelse af allerede godkendte stoffer. Miljøstyrel-
sens erfaring med introduktion af nye råvarer og hjælpestoffer samt forøget forbrug af 
allerede anvendte stoffer i BioProcess Pilot Plant, er, at dette i de fleste tilfælde er 
uproblematisk. Dette skyldes, at nye stoffer/produkter ofte ligner dem, der allerede an-
vendes og/eller at anlægget allerede er forsynet med nødvendigt udstyr til emissions-
begrænsning.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden, ved ønske om at anvende andre 
råvarer eller hjælpestoffer eller allerede godkendte råvarer i større mængder end angi-
vet i bilag 8, skal anmelde dette til tilsynsmyndigheden, således at myndigheden kan 
vurdere om ændringen giver anledning til forøget forurening. I forbindelse med anmel-
delse skal virksomheden endvidere dokumentere, at det anmeldte hverken vil medføre 
forøget forurening af betydning eller overskridelser af eksisterende vilkår. Der stilles 
vilkår om rammer og indhold af anmeldelse af nye råvarer. 
 
BioProcess Pilot Plant har ønsket at anmeldelse af kemikalier kan undlades, hvis ke-
mikalierne kun anvendes i de to minipilotanlæg – minipilot rensningspilot plant og mini-
pilot gærings pilot plant. Derved opnås større fleksibilitet i anlægget. Virksomheden 
begrunder endvidere ønsket udfra renseforanstaltninger i forhold til støv og spildevand. 
Novo Nordisk A/S har i høringssvar på udkast til revurdering anført, at der er en kon-
denser på spraytørrer, hvorfor emissionen af ethanol er forsvindende samt at spraytør-
rer anvendes sjældent.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden forsat skal anmelde nye kemikalier, 
der skal anvendes i mini pilot plants, idet der ikke er egentlige renseforanstaltninger for 
VOC og kapaciteten ikke anses for ubetydelig. Eksempelvis er fordampningskapacite-
ten for f.eks. ethanol i spraytørrer 7 kg pr. time, hvilket er større end massestrøms-
grænsen for organiske stoffer kl. III. Miljøstyrelsen vurderer, at kondensere er proces-
udstyr, der reducerer emission af VOC, men ikke kan betragtes som en egentlig rense-
foranstaltning, der sikrer overholdelse af emissionskrav. 
 
Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det er tidligt i udviklingsfasen af nye produkter, at 
det er vigtig med dialog om nye anvendelse af nye kemikalier. Miljøstyrelsen vurderer, 
at effekten af dialog med BioProcess Pilot Plant om nye råvarer mindskes, hvis den 
ikke indledes allerede i minipilotplant, når nye råvarer introduceres. 
 
BioProcess Pilot Plant anvender 5 stoffer, der optræder på Listen over uønskede stof-
fer. Endvidere er et enkelt af disse stoffer ligeledes omfattet af ”EU’ prioriteringsliste 
over stoffer, der skal yderligere undersøges for hormonforstyrrende egenskaber”. To af 
stofferne er opløsningsmidler, mens de ørige tre er faste stoffer, der kan medføre 
emission af støv. Vurdering af stoffernes potentielle effekter beskrives i afsnittet om 
luftforurening. 
 
Miljøstyrelsen vil fastsætte vilkår om, at BioProcess Pilot Plant skal forsøge at substitu-
ere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens lister 
over uønskede stoffer og effektlisten.  
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3.2.3 Luftforurening 
Virksomheden oplyser, at aktiviteterne i BioProcess Pilot Plant kan give anledning til 
emission af flygtige organiske stoffer, syrer og baser, mikroorganismer, støv af forskel-
lig art og lugt.  
 
BioProcess Pilot Plants udledning af forurenende stoffer til luften reguleres af luftvej-
ledningen6, B-værdivejledningen7 og lugtvejledningen8. 
 
Novo Nordisk A/S’ aktiviteter i Bagsværd er omfattet af en hovedgodkendelse, der bl.a. 
regulerer virksomhedens samlede emissioner til omgivelserne. I forhold til luftforure-
ning er fastsat vilkår for virksomhedens samlede immissionsbidrag for bl.a. ethanol, 
acetone, myresyre, eddikesyre og myresyre samt støv. Der fastsættes derfor ikke vilkår 
for immissionsbidrag fra BioProcess Pilot Plant, da de er meddelt i hovedgodkendel-
sen. Det er endvidere ikke i forbindelse med revurderingen fundet relevant at fastsætte 
immissionsgrænseværdier for andre stoffer anvendt i BioProcess Pilot Plant. Det stilles 
vilkår til emissionen af relevante stoffer fra afkast fra BioProcess Pilot Plant, da emissi-
oner fra de enkelte produktionsanlæg ikke er reguleret i hovedgodkendelsen. 
 
Endvidere er der i hovedgodkendelsen fastsat vilkår for gennemførelse af kontrolmå-
linger samt kontrol af luftfiltre. Der fastsættes i denne revurdering derfor kun vilkår her-
til, såfremt gennemgangen af BREF-dokumenter giver anledning hertil. 
 
BioProcess Pilot Plants emissioner til luften er beskrevet i den miljøtekniske beskrivel-
se samt i de rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med målinger af emissioner fra 
virksomheden. Endvidere er emissioner beskrevet i tidligere miljøgodkendelser. 
 
I BioProcess Pilot Plant foretages ikke rensning af afkastluftens indhold af flygtige or-
ganiske stoffer. Ifølge EU BREF om Spildevands- og luftrensning er det BAT, at fjerne 
VOC fra afkastsluften. Virksomheden angiver dog, at der foretages kondensering af 
VOC fra spraytørrer og frysetørrer i 1T, hvilket i ovennævnte BREF betragtes som 
BAT.  
 
Miljøstyrelsen stiller vilkår om, at BioProcess Pilot Plant skal udarbejde en redegørelse 
for mulighederne for reduktion af VOC i afkastluft. Virksomhedens vurdering af proces-
integrerede teknikker/foranstaltninger som genanvendelse af VOC i processerne skal 
indgå i redegørelsen. 
 
Ifølge BREF om Organiske finkemikalier er det BAT at udarbejde en VOC-
massebalance på årlig basis. Miljøstyrelsen fastsatte derfor i udkast til revurdering vil-
kår om, at BioProcess Pilot Plant skulle udarbejde en VOC-massebalance årligt. VOC-
massebalancen skulle bl.a. dokumentere, at BioProcess Pilot Plants emission af VOC 
er i overensstemmelse med BAT og dermed mindre end 5 % af den cirkulerende 
mængde VOC.  
 
Virksomheden har i høringssvar til udkast til revurdering ønsket, at vilkår om at udar-
bejde massebalance erstattes med et vilkår om at dokumentere, at tabet af VOC til luf-
ten er mindre end 5 % af den cirkulerende mængde. Baggrunden er, at virksomheden 
ikke vurderer, at det inden for en rimelig økonomisk ramme er muligt at fremskaffe data 
                                                 
6  Miljøstyrelsens luftvejledning, Vejl. nr. 2, 2001 
7  Miljøstyrelsens B-værdivejledning, Vejl. nr. 2, 2002 
8  Miljøstyrelsens lugtvejledning, Vejl. Nr. 4, 1985 
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med tilstrækkelig sikkerhed til, at massebalancen kan stemme. Novo Nordisk A/S vil i 
den foreslåede beregning bestemme emissionen som input af VOC fratrukket de målte 
emissioner gennem afkast. Miljøstyrelsen accepterer Novo Nordisk A/S’ ønske og stil-
ler vilkår om, at virksomheden skal dokumentere, at tabet af VOC til luft er mindre end 
5 % af den cirkulerende mængde VOC. Miljøstyrelsen vil på baggrund af virksomhe-
dens beregninger vurdere, om der efterfølgende skal inddrages andre kilder til emissi-
on af VOC i beregningen.   
 
Rumventilation er adskilt fra procesventilation, hvilket er i overensstemmelse med BAT, 
hvor det skal sikres, at forurenende processer kører i lukkede systemer. BioProcess 
Pilot Plant oplyser desuden, at der ikke foretages åbne håndteringer i processerne. Der 
er HEPA-filtre på næsten alle afkast med støvende aktiviteter fra gæring og grov-
rensning, mens der i oprensningen er HEPA-filtre på afkast, hvor lægemiddelstoffer 
kan emitteres og på hovedparten af procesafkast med støvende aktiviteter. Der er dog 
ikke støvfiltre på afkast 1T 07 H og 1T 07 F, se afsnittet om støv.  
 
Flygtige organiske stoffer 
I BioProcess Pilot Plant anvendes flygtige organiske opløsningsmidler i oprensningen 
af lægemiddelstoffer. Der anvendes en række flygtige organiske stoffer i BioProcess 
Pilot Plant, hvoraf ethanol mængdemæssigt udgør over 99 %. Herudover anvendes N-
methylpyrrolidon (NMP), methanol, acetone, triethylamin, myresyre og eddikesyre. 
 
I hovedgodkendelsen er fastsat B-værdi for ethanol, acetone, eddikesyre og myresyre.  
 
Alle de anvendte flygtige organiske stoffer er i luftvejledningen klassificeret som ho-
vedgruppe 2-stoffer: 
 
 
Stof Klasse Massestrøms-

grænse 
g/h 

B-værdi 
mg/Nm3

Emissions-
grænseværdi 

mg/Nm3

Ethanol III 5  300 
NMP III 0,5  300 
Methanol III 0,3  300 
Acetone III 

6250 
 

0,4  300 
Triethylamin II 0,04  100 
Eddikesyre II 

2000 
0,1 (L) 100 

Myresyre I 100 0,003  5 
 
Der bør i henhold til luftvejledningen gennemføres emissionsbegrænsende foranstalt-
ninger for hovedgruppe 2-stoffer, hvis de relevante massestrømsgrænser overskrides 
for virksomheden som helhed. 
 
Virksomheden har i hovedgodkendelsen vilkår om, at der skal foreligge en samlet 
oversigt over primære, sekundære og marginale kilder til luftforurening, hvor primære 
kilder er afkast, hvorfra der emitteres mere end 10 % af den relevante massestrøms-
grænse, mens sekundære afkast emitterer 1-10 % og marginale afkast emitterer min-
dre end 1 %. BioProcess Pilot Plant har på baggrund af målinger af ethanol i 2004 og 
2009 på 2 afkast kategoriseret disse afkast som sekundære kilder. 
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I tidligere godkendelse for 1T er der fastsat vilkår med emissionsgrænseværdi for 
ethanol på 300 mg/Nm3, mens godkendelsen for 1S fastsætter en emissionsgrænse for 
organiske stoffer klasse III på 300 mg/Nm3. Der er ikke fastsat emissionsgrænseværdi-
er fra andre flygtige organiske stoffer i de tidligere godkendelser. 
 
Miljøstyrelsen kan ikke afvise, at massestrømsgrænsen for ethanol overskrides for No-
vo Nordisk A/S’ samlede aktiviteter i Bagsværd. Miljøstyrelsen vil derfor fastsætte vilkår 
om en emissionsgrænseværdi på 300 mg/Nm3 for organiske stoffer klasse III i relevan-
te afkast. 
 
På baggrund af forbruget af organiske stoffer, klasse II og I, vurderes det ikke for sand-
synligt, at massestrømsgrænsen for disse stoffer overskrides for Novo Nordisk A/S 
som helhed. Der fastsættes derfor ikke emissionsgrænseværdier for disse stoffer. 
 
Målinger af organiske stoffer 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der bør gennemføres målinger af emissionen af 
organiske stoffer fra BioProcess Pilot Plant til dokumentation af ovenstående forure-
ningsniveauer. De foreliggende målinger fra det konkrete anlæg er gennemført i hen-
holdsvis 2001 (1S.07K), 2004 (afkast 1T 07 L) og 2009 (1T 07 AA) og omfatter således 
ikke alle afkast med emission af flygtige organiske stoffer. Miljøstyrelsen vil derfor stille 
vilkår om, at BioProcess Pilot Plant skal fremsende forslag til måleprogram af flygtige 
organiske stoffer. Målinger skal gennemføres som angivet i vilkår 6 i hovedgodkendel-
sen og kan dermed også gennemføres som kontinuerte målinger, hvilket i EU BREF for 
organiske finkemikalier angives som BAT sammen med udarbejdelse af emissionspro-
filer. 
 
Støv 
I BioProcess Pilot Plant forekommer støvende aktiviteter i forbindelse med afvejning og 
omhældning af faste råvarer, samt ved spraytørring og ved omhældning af det færdige 
produkt efter oprensning. 
 
I gæring og grovrensning gennemføres støvende aktiviteter under punktudsug med 
HEPA-filter. Dog er der i afkast 1S 07 N i grovrensning et F9-filter. Måling af emission 
af støv fra dette afkast i 2001 viste en emission væsentlig under emissionsgrænsevær-
dien på 5 mg/Nm3  for uorganisk støv kl. III. 
 
I finoprensningen er der ingen filtrering for partikler i afkast fra det tidligere Launch 
Plant (1T 07 F og 1T 07 H). Der er HEPA-filtre i forbindelse med frysetørring og spray-
tørring og ved omhældning af støvende råvarer og mellemprodukter. Der foreligger må-
linger af støvkoncentrationer fra 1S og 1T tilbage i henholdsvis 2001 og 1999/2004. 
Disse målinger viste emissioner væsentlig under emissionsgrænseværdien på 5 
mg/Nm3 i afkast uden HEPA-filter.  
 
Støv fra hovedgruppe 1-stoffer 
Der kan fra BioProcess Pilot Plant forekomme støv med lægemiddelstoffer i forbindelse 
med oprensningsprocesser, herunder spray- og frysetørring. Endvidere anvendes et 
stof, X, der kan relateres til hovedgruppe 1, tabel 2, med en B-værdi på 0,003 mg/Nm3. 
Ifølge luftvejledningen kan massestrømsgrænse og emissionsgrænseværdi for stoffet 
X fastsættes til henholdsvis 25 g/h og 2,5 mg/Nm3. 
 
Emission af lægemiddelstoffer samt støvende hovedgruppe 1-stoffer i øvrigt bør ifølge 
luftvejledningen begrænses med absolutfiltrering ved et HEPA-filter. Miljøstyrelsen vil 
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stille vilkår om, at alle afkast med emission af støvende hovedgruppe 1-stoffer skal for-
synes med absolutfilter. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at relevante afkast i BioPro-
cess Pilot Plant er forsynet med HEPA-filtre. 
 
Støv fra hovedgruppe 2-stoffer 
BioProcess Pilot Plant benytter en del faste stoffer, der vil kunne give anledning til 
emission af uorganisk støv af farlig art. Dette kan f.eks. være kiselgur, natriumhydroxid 
og zink- samt manganforbindelser. Endvidere benyttes flere stoffer, der er klassificeret 
som sundhedsskadelige, lokalirriterende eller ætsende. Det er Miljøstyrelsens vurde-
ring at disse stoffer også bør placeres i gruppen af uorganisk støv af farlig art. 
 
 
 
 
Stof Klasse Massestrøms-

grænse 
g/h 

B-værdi 
mg/Nm3

Emissions-
grænseværdi 

mg/Nm3

Cu-forbindelser III 0,01  5 
Kiselgur III 0,005  5 
Natriumhydroxid III 0,005 5 
Mn-forbindelser III 0,001 5 
Zn-forbindelser III 

25 
 

0,06 5 
 
 
I BioProcess Pilot Plant anvendes en række råvarer, der vil kunne give anledning til 
emission af støv i øvrigt jf. luftvejledningen. I hovedgodkendelsen er fastsat B-værdi for 
kiselgur, natriumhydroxid og zinkforbindelser samt for ”Støv i øvrigt”, idet disse stoffer 
anvendes i flere produktionsanlæg i Bagsværd. Der er ikke fastsat en emissionsgræn-
seværdi for uorganisk støv, klasse III, eller for ”støv i øvrigt” for de enkelte produktions-
anlæg i hovedgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Bagsværd. Disse emissionsgræn-
seværdier skal fastsættes i delgodkendelser, idet det jf. hovedgodkendelsen ikke kan 
afvises at massestrømsgrænsen er overskrevet for disse stoffer. 
 
Miljøstyrelsen vil derfor i denne afgørelse fastsætte emissionsgrænseværdier for støv i 
øvrigt og for uorganisk støv, klasse III. 
 
Miljøstyrelsen vil stille vilkår om at BioProcess Pilot Plant skal foretage målinger af 
støvemissionen fra BioProcess Pilot Plant i afkast 1S 07 N, 1T 07 F og 1T 07 H til do-
kumentation af tidligere målte emissionsniveauer. BioProcess Pilot Plant skal fremsen-
de forslag til måleprogram for støv, herunder uorganisk støv af farlig art. 
 
3.2.4 Lugt 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af tilsyn med virksomheden, at aktiviteterne i 
BioProcess Pilot Plants ikke giver anledning til lugt. Hovedgodkendelsen regulerer No-
vo Nordisk A/S samlede immissionsbidrag til lugt, og der fastsættes ikke vilkår til lugt i 
denne afgørelse. 
 
3.2.6 Støj 
Hovedgodkendelsen regulerer Novo Nordisk A/S samlede bidrag til støjbelastningen til 
omgivelserne, og der fastsættes ikke vilkår til støj i denne afgørelse. 
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3.2.7 Affald 
Hovedgodkendelsen regulerer den maksimale mængde affald, der må opbevares på 
Novo Nordisk A/S, samt hvorledes affald skal opbevares for at sikre mod forurening af 
jord, grundvand og recipienter. 
 
Ifølge EU BFEF Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer, er det 
BAT at behandle forurenede affaldsstrømme ved kilden frem for spredning og efterføl-
gende central rensning, med mindre der er gode grunde til at gøre det modsatte.  
 
BioProcess Pilot Plant opsamler ethanolholdige spildstrømme fra grov- og finrensning 
samt koncentrerede glucose- og gærekstraktopløsninger. Disse sendes til genanven-
delse i biogasanlæg eller til specialbehandling. Spildevand, der er neutraliseret og 
varmebehandlet i kill-anlæg, udledes til spildevandssystemet og rensning i Lundtofte 
rensningsanlæg.  
 
På revurderingstidspunktet har virksomheden vurderet, at det ikke er rentabelt at bort-
skaffe ethanolwaste til biogasanlæg, idet der er tale om relativt små mængder og store 
krav til dokumentation af fraktionen. Virksomheden arbejder dog løbende på at optime-
re håndteringen af ethanolwaste. 
 
Ifølge EU BREF Organiske finkemikalier, er det defineret som BAT, at virksomheden 
foretager en detaljeret affaldsstrømsanalyse for at fastslå oprindelsen til affaldsstrøm-
me med henblik på at kunne foretage en hensigtsmæssig håndtering og minimering af 
affaldsmængderne. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at BioProcess Pilot Plant løbende bør arbejde med at nedbrin-
ge affaldsmængderne, herunder ethanolwaste. Der fastsættes derfor vilkår om, at virk-
somheden løbende skal identificere mulighederne for nedbringelse af affaldsmæng-
derne fra produktionen, og at virksomheden hvert 3. år skal rapportere dette arbejde til 
tilsynsmyndigheden. 
 
 
3.2.9 Jord, grundvand og recipienter 
Risikoen for forurening af jord, grundvand og recipienter er størst i forbindelse med 
nedgravede tankanlæg, udendørs oplag af farligt affald og kemikalier samt processpil-
devandssystemet. BioProcess Pilot Plants placering i et område med drikkevandsinte-
resser samt den tætte placering til Smørmosen medfører, at miljømyndighederne har 
øget fokus på sikring mod forurening af jord, grundvand og recipient. 
 
I hovedgodkendelsen for Novo Nordisk A/S er der fastsat vilkår for aktiviteter og anlæg, 
der ikke er omfattet af delgodkendelser samt for inspektion og tæthedsprøvning af klo-
akker til processpildevand mv. Denne delgodkendelse vil derfor fastsætte vilkår for op-
lag, som ikke er reguleret af hovedgodkendelsen.  
 
Der fastsættes vilkår for indendørs og udendørs oplag, herunder belægninger og vedli-
gehold af disse. Vilkårene er enslydende med de vilkår, der er fastsat i hovedgodken-
delsen for øvrige aktiviteter, da disse vurderes at være tilstrækkelige til at sikre mod 
forurening af jord, grundvand og recipient. 
 
Der fastsættes endvidere vilkår om en afspærringsventil på regnvandssystemet ved 
udløb til offentligt ledningsnet for at kunne hindre udslip til recipient samt rensningsan-
læg i tilfælde af uheld på BioProcess Pilot Plant. I hovedgodkendelsen for Novo Nor-
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disk A/S er fastsat vilkår om procedurer/instruktioner for kontrol af afspærringsventiler, 
spildbakker og påkørselssikringer, hvorfor der ikke stilles vilkår hertil i denne afgørelse. 
 
Ifølge EU BFEF Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer samt 
EU BREF om Emissioner fra oplagring, er det BAT, at sikre inddæmningsmuligheder 
for spild ved lækager og forurenet slukningsmiddel. Miljøstyrelsen vurderer, at BioPro-
cess Pilot Plant lever op til BAT gennem indretning med mulighed for opsamling af 
spild i opsamlingsbassiner og kar samt etablering af forsinkelsesbassiner i regnvands-
kloak. Afspærringsventilen vil kunne sikre tilbageholdelse af eventuelt spild eller brand-
slukningsvand. 
 
Novo Nordisk A/S har procedure/instruktioner for gennemgang af belægninger, opsam-
lingsbassiner og kloaksystemer, således at Novo Nordisk A/S systematisk sikrer, at 
disse er tætte. 
 
Myresyretank 
Novo Nordisk A/S har ansøgt om godkendelse til at etablere en myresyretank i en kæl-
der og samtidig nedlægge en eksisterende nedgravede myresyretank. Tanken får en 
volumen på 1500 liter.  
 
Tanken placeres i en armeret betonkælder, hvor kælderen bliver foret med rustfrit stål i 
fuld højde. Derved vil betonen være beskyttet også i tilfælde af et spild af det maksima-
le indhold i tanken.  
 
Bundpladen udføres med fald mod pumpesump, hvorfra eventuelle spild kan pumpes 
op. Der stilles vilkår om betonkælderens indretning, så det sikres, at denne er bestan-
dig overfor eventuelt spild af myresyre. 
 
Der vil blive adgang til betonkælder og tank gennem to mandehuller, således at regel-
mæssig inspektion af kælder og tank kan gennemføres. Der er overvågning af niveau, 
tanktryk og medietemperatur på tanken. Påfyldnings- og tømningsrør er ført under 
driftsniveau for at minimere emissioner og ventilationsrør fra tanken føres op langs 
bygning og over tag. Der etableres en gasdetektor i tankkælderen, der kobles til AGA-
anlægget.  
 
Rørføringerne mellem tankkælder og forsyningssystemet bliver synligt og føres som 
dobbeltrør og i en separat rørkasse med fald mod betonkælder, således at eventuelt 
udslip kan opsamles i kælderen. Utætheder på rørføringen vil dermed også detekteres 
i forbindelse med inspektion af betonkælder eller ved alarmering ved gasdetektor. Mil-
jøstyrelsen vurderer, at tanken vil være omfattet af vilkår i Novo Nordisk A/S hoved-
godkendelse vedrørende årlig inspektion af tankbassiner. 
 
Både tank og rør fremstilles i rustfrit stål, AISI 316, der tidligere af Force Instituttet er 
vurderet egnet til koncentreret myresyre (>90 %) /8/. Yderrør i den dobbelte rørføring 
fremstilles af PE. Der stilles vilkår om konstruktion af tank og rørføring, herunder do-
kumentation for tæthedsprøvning af rørsystemet under installation samt dokumentation 
for anvendt ståltype. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af overjordisk tank med dobbeltvæggede rør samt 
påfyldning af tank under væskeniveau er i overensstemmelse med BAT jf.  EU BREF 
”Emissioner fra oplagring”, 2005. 
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3.2.11 Indberetning/rapportering 
Novo Nordisk A/S har i hovedgodkendelsen vilkår for årlig rapportering senest 1. juni af 
følgende: 
 

• Resultater af evt. emissionsmålinger 
• Resultater af evt. immissionsberegninger 
• Kontrol af HEPA-filtre 
• Kontrol af afløbssystemer, belægninger mv. 
• Kontrol af afspærringsventiler, spildbakker mv. 
• Udslip 
• Støjmålinger og –beregninger 
• Seneste version af situationsplan med bygningsfordeling  

 
Miljøstyrelsen vil stille vilkår om en årlig rapportering fra BioProcess Pilot Plant af resul-
taterne af BioProcess Pilot Plant egenkontrolvilkår, der ikke er omfattet af hovedgod-
kendelsen samt om rapportering af forbrug af råvarer.  
 
BioProcess Pilot Plant har i den miljøtekniske beskrivelse foreslået, at fristen for indbe-
retning af årlig rapportering skal fastsættes til 1. juli, men det er Miljøstyrelsens vurde-
ring, at fristen skal fastsættes til 1. juni som i hovedgodkendelsen, så tilsynsmyndighe-
dens vurdering af rapporteringen kan ske for de samlede aktiviteter. 
 
Novo Nordisk A/S har i høringssvar anført, at virksomheden har et certificeret miljøle-
delsessystem i henhold til ISO 14001, hvor virksomheden har forpligtet sig til at kort-
lægge og nedbringe de væsentligste miljøpåvirkninger. Novo Nordisk A/S mener derfor 
ikke, at miljøgodkendelsen bør stille krav til, at der arbejdes med affald, energi og sub-
stitution af kemikalier, hvis det ikke er de væsentligste miljøpåvirkninger. 
 
Miljøstyrelsen fastholder vilkår om en redegørelse for reduktion af affaldsmængder og 
energiforbrug samt en redegørelse med indsats for at substituere, udfase eller reduce-
re anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 
og effektlisten, idet Miljøstyrelsen vurderer, at disse miljøforhold er væsentlige, og at 
det er i overensstemmelse med BAT, at virksomheden har fokus på disse forhold.  
 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
I Novo Nordisk A/S hovedgodkendelse er fastsat vilkår om, at virksomheden skal have 
skriftlige retningslinier gældende for hele virksomheden for håndtering af spild samt 
udslip til regnvands- og spildevandssystemer, jord- og grundvand samt luft. 
 
Miljøstyrelsen vil stille vilkår om, at det af retningslinierne for BioProcess Pilot Plant 
skal fremgå, hvornår og hvordan relevante myndigheder underrettes i forbindelse med 
spild og udslip jf. i øvrigt miljøbeskyttelseslovens § 71. 
 
BioProcess Pilot Plant har i den miljøtekniske beskrivelse anført de foranstaltninger, 
der er implementeret på anlægget for at undgå driftsforstyrrelser og afledte spild samt 
udslip. Der sker træning og uddannelse af medarbejdere i relevante instruktioner lige-
som der foretages systematisk og løbende vedligehold af anlægget, herunder foreta-
ges runderinger dagligt/ugentligt på anlægget.  
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Endvidere er det beskrevet, hvorledes der er overvågning og styring af processerne, 
herunder hvilke alarmer, der er installeret på anlægget. Der er AGA-anlæg, udvalgte 
steder i produktionen, hvor der håndteres ethanol. I den forbindelse er etableret detek-
torer til registrering af ethanol i kill-anlægget, der vil sikre afbrydning af strøm til anlæg-
get hvis ethanol detekteres.  
 
Endelig er etableret en afspærringsventil i regnvandssystemet, der kan aktiveres med 
et nødstop i tilfælde af spild. Afspærringsventil samt procedurer i forbindelse med ud-
slip af ethanol til kill-anlæg er etableret i overensstemmelse med vilkår i tidligere miljø-
godkendelse af 1S. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om tilstedeværelse af afspærrings-
ventil. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Novo Nordisk A/S i Bagsværd er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen9.  
 
3.2.15 Ophør 
Der er fastsat vilkår til eventuelt ophør af drift i Novo Nordisk A/S hovedgodkendelse. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
Novo Nordisk A/S har haft en række bemærkninger til udkast til afgørelse. Disse be-
mærkninger er indsat de relevante steder i vurderingsafsnittet i afgørelsen. 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Gladsaxe Kommunes udtalelse vedrørende planforhold er indarbejdet i afgørelsen. 
 
3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen af Novo Nordisk A/S, BioProcess Pilot Plant, har været annonceret i 
Gladsaxebladet den 15. december 2009. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 
 

                                                 
9  Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 

 26



 

4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendel-
sesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst 
hver 10 år. Revurdering vil således senest ske i 2021. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen af etablering af ny myresyretank gives i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven.  
 
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der vedrører den-
ne, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Da der i forbindelse med 
denne revurdering ikke er behov for en retlig lovliggørelse af gennemførte udvidelser 
eller ændringer, ligesom der ikke er behov for en lempelse af vilkår efter miljøbeskyttel-
seslovens § 33, skal der ikke foretages en vurdering efter VVM-bestemmelserne. 
 
Habitatdirektivet  
Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lovliggørelse af 
gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er behov for en lempelse af 
vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ikke foretages en vurdering efter ha-
bitatsbestemmelserne. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
 

 Miljøgodkendelse af 28. oktober 1998 af Novo Nordisk A/S, bygning 1T, Purifi-
cation Pilot Plant, Brudelysvej 20, 2880 Bagsværd samt  

 Miljøgodkendelse af 9. maj 2003 af Novo Nordisk A/S, Bygning 1T, Bagsværd – 
Konvertering af Launch Plant til Purification Pilot Plant II 

 Miljøgodkendelse af 18. september 2000 af Novo Nordisk A/S, bygning 1S, 
Bagsværd. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Gladsaxebladet og kan ses på www.mst.dk 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

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

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller re-
kreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede frem-
går af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med indivi-
duel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til 
Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller mst@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den [dato=4 uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. Miljøstyrel-
sen 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. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for 
privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved 
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen 
kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 klageberettigelse 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 be-
handle 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 reviderede/ændrede vil-
kår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.. 
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

• Gladsaxe Kommune, Att.: Lone Kofoed Rasmussen 
• Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
• Sundhedsstyrelsen, hovedstaden: hvs@sst.dk  
• DOF: natur@dof.dk  
• Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 
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Indledning 
 
Novo Nordisk aktiviteter i BioProcess Pilot Plant i bygninger 1S og 1T i Bagsværd er 
godkendt af Københavns amt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Godkendel-
serne er dateret 18. september 2000 henholdsvis den 28. oktober 1998. Desuden er 
nogle af aktiviteterne i bygning 1T godkendt den 9. maj 2003 i en supplerende miljø-
godkendelse. Pilot- og laboratorielokaler i bygning 1S er endvidere godkendt af Ar-
bejdstilsynet den 28. november 2002 til storskalaforsøg med genetisk modificerede mi-
kroorganismer, klasse 1, der er ufarlige for mennesker og natur. 
 
Bygning 1T’s miljøgodkendelse er mere end 10 år gammel, og derfor har Miljøcenter 
Roskilde meddelt, at godkendelsen skal revurderes. Novo Nordisk har på den bag-
grund ønsket at få en samlet godkendelse af pilot plants i bygningerne 1S og 1T, og vi 
har derfor udarbejdet nærværende samlede miljøtekniske beskrivelse af BioProcess 
Fermentation & Recovery Pilot Plant i bygning 1S og Bioprocess Purification Pilot Plant 
i bygning 1T, tilsammen benævnt BioProcess Pilot Plant, bygning 1S og 1T.  
 
Beskrivelsen skal danne grundlag for Miljøcenterets revurdering og udarbejdelse af en 
samlet miljøgodkendelse af aktiviteterne i bygning 1S og 1T samt for kommunens 
udarbejdelse af en samlet spildevandstilladelse for de to bygninger.  
 
Beskrivelsen er opbygget i henhold til bilag 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, idet samtlige punkter 
på bilaget er anført i parentes efter de relevante overskrifter. 
 
Som det fremgår af denne beskrivelses afsnit H.2 har vi opjusteret spildevandsmæng-
den fra bygning 1S/1T. Opjusteringen skyldes et ønske om at fremtidssikre de godken-
delser, der gerne skulle blive resultatet af nærværende beskrivelse med tilhørende an-
søgning. Opjusteringen er baseret på, at vi ved at udnytte de eksisterende anlæg bed-
re, vil få behov for at udlede en større årlig spildevandsmængde end hidtil. En bedre 
udnyttelse opnås f.eks. ved at starte forsøgene op i de mini pilot plants, der er beskre-
vet i afsnit F.2, samt ved at reducere down-tider til vask og reparation.  
Det er vor vurdering, at spildevandets sammensætning ikke ændres væsentligt.  
For yderligere detaljer se afsnit H.2. 
 
BioProcess Pilot Plant er et pilotanlæg, der foretager udviklingsarbejde i form af gærin-
ger og -oprensninger af aktive stoffer, der indgår i lægemidler til kliniske forsøg. 
 
Fra tid til anden vil nogle af vore nye produkter skulle produceres i så små mængder, at 
det vil være uhensigtsmæssigt at overføre produktet til de store gæringstanke i Ka-
lundborg. Derfor ønsker vi også accept af at producere i gæringspilotanlægget i byg-
ning 1S i op til 10 uger pr. år. Sådanne produktioner vil køre på samme måde som be-
skrevet i det efterfølgende for så vidt angår filtrering af luftstrømme og varmebehand-
ling af spildevandsstrømme, samt håndtering af affald.  
 
For at fjerne risikoen for kontaminering og fejlhåndtering vil der ikke køre storskalafor-
søg i gæringshallen samtidig med den her omtalte produktion. Dette vil alt i alt betyde, 
at udledningerne fra bygningen vil være mindre i sådanne perioder. 
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Da der vil være tale om produktion med Genetisk Modificerede Organismer vil den en-
kelte produktion blive ansøgt hos Miljøstyrelsen i henhold til den til enhver tid gælden-
de bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede organis-
mer, før produktionen påbegyndes. 
 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold (1 – 4) 
 
Ansøger (1) 
 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
2880 Bagsværd 
Tlf. 44 44 88 88 
AS reg. nr. 16201 
CVR-nr.: 24 25 67 90. 
 
Listevirksomhedens navn mv.(2) 
 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
2880 Bagsværd 
Matr. nr. 4 by af Bagsværd By  
P-nummer: 1.006.455.042 
 
Ejerforhold (3) 
 
Grunden og bygningerne ejes af Novo Nordisk A/S. 
 
Virksomhedens kontaktpersoner (4) 
 
Eva Vestergaard 
Miljøkoordinator 
Novo Nordisk A/S 
Dep. 723, BioProcess Fermentation & Recovery 
Bygning 1S, Brudelysvej 22 
2880 Bagsværd 
Tlf. 30 75 82 69 
E-mail: ECQV@novonordisk.com 
 
og 
 
Erik Pugholm 
Miljøkonsulent 
Miljøafdelingen 
Sandtoften 9 
2820 Gentofte 
Tlf. 30 79 74 58 
E-mail: ehp@novonordisk.com 
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B. Oplysninger om virksomhedens art (5 – 8) 
 
Listebetegnelse (5) 
 
Novo Nordisk A/S i Bagsværd er omfattet af følgende punkt i bilag 1 til Miljø- og Ener-
giministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed: 
 
• D 104: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemid-

ler. (i) (s). 
 
 
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt (6) 
 
Denne miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med fornyelse af de gæl-
dende miljøgodkendelser for de eksisterende pilotanlæg i bygning 1S og bygning 1T. 
Det er Novo Nordisks ønske at få en samlet godkendelse af de to anlæg, idet bygnin-
gerne er fælles om mange funktioner vedrørende drift og vedligehold.  
 
Bygningernes placering fremgår af vedlagte bilag 1. 
 
Novo Nordisk forsøgsanlæg i Bioproces Pilot Plant bygning 1S og 1T omfatter: 
 
• BioProcess Fermentation & Recovery i bygning 1S (Brudelysvej 22) 
• Bioprocess Purification Pilot Plant i bygning 1T (Brudelysvej 20) 
• Bioprocess Laboratories (Brudelysvej 20 – 22) 
 
Aktiviteterne i Bioprocess Pilot Plant omfatter udviklingsarbejde i form af: 

1. Optimering af eksisterende gærings- og oprensningsprocesser og  
2. Udvikling af nye processer og lægemidler, herunder produktion af aktivt stof til 

klinisk og toksikologisk afprøvning.  
Til forsøgsgæringerne anvendes genetisk modificerede mikroorganismer af klasse 1, 
der er ufarlige for mennesker og natur. 
 
Relationer til risikobekendtgørelsen (7) 
 
Der er hverken ved bygning 1S/1T eller andre steder på Novo Nordisks område i Bag-
sværd oplag af farlige stoffer i mængder, der betyder, at Novo Nordisk er omfattet af 
bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006, om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

Vi henviser til den seneste oversigt over oplag af risikostoffer hos Novo Nordisk i Bag-
sværd. Oversigten blev sendt til Miljøcenter Roskilde den 8. januar 2010. 

 

Forventet ophør af driften (8) 
 
Pilotanlægget er etableret permanent, og der er ingen planer om at ophøre med driften. 
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C. Oplysninger om etablering (9-10) 
 
C.1 Oplysninger om bygningsmæssige ændringer og udvidel-

ser/ændringer (9) 
 
Der er ingen planer om at foretage bygningsmæssige ændringer i BioProces Pilot 
Plant, og nærværende miljøtekniske beskrivelse er således blot en sammenskrivning af 
allerede eksisterende beskrivelser 
 
 
C.2 Start på bygge og anlægsarbejder, samt forventet start af drift (10) 
 
Der er ikke planer om bygningsmæssige ændringer og anlægget er i drift.  
 
 
D. Oplysninger om virksomhedens placering (11-14) 
 
D.1 Oversigtsplaner, virksomhedens placering mv. (11) 
 
Bygning 1S og 1T er beliggende på Brudelysvej 20-22, matr. nr. 4 by, 2880 Bagsværd. 
Bygningernes placering fremgår af situationsplanen i bilag 1. Mellembygningen mellem 
bygning 1S og 1T har UTM koordinaterne 6181777.528, 339765.357. 
 
 
D.2 Lokaliseringsovervejelser (12) 
 
Bygninger og anlæg er etableret.  
 
 
D.3 Virksomhedens daglige driftstid (13) 
 
Aktiviteterne i bygning 1S og 1T kan foregå hele døgnet, alle ugens dage i ca. 48 uger 
om året. Der beskæftiges ca. 135 medarbejdere i de to bygninger. 
 
 
D.4 Til- og frakørselsforhold (14) 
 
Der vil blive følgende transporter internt i, samt til og fra 1S og 1T: 
 
• Udendørs kørsel med eldrevet gaffeltruck primært i tidsrummet mellem kl. 06.00 - 

17.00. Kørsel med gaffeltruck kan forekomme om aftenen. 
 
• Transport til og fra adressen med råvarer, hjælpestoffer mv. på hverdage inden for 

normal arbejdstid. Der tilføres råvarer og hjælpestoffer og frakøres produkter og 
flydende affald. Pilotanlæggene giver anledning til i alt ca. 8 ugentlige kørsler med 
lastbiler (tankvogne). 

  
• Desuden 15- 20 ugentlige kørsler med afhentning af affald i lastbil.  
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• Derudover kørsel i person- og varebiler i dagtimerne (post, leverandører, service-

montører, transport af prøver, gæster m.fl.). 
 
• Varelevering forekommer normalt kun i dagtimerne på hverdage. 
 
Støjbelastning i forbindelse med transport til og fra 1S/1T er ikke omfattet af støjkilde-
kataloget for Novo Nordisk i Bagsværd, da transporterne ikke foregår om natten. 
 
 
E. Virksomhedens indretning (15) 
 
E.1 Indretning af produktionslokaler m.v.  
 
BioProces Pilot Plant består af bygningerne 1S og 1T. 
 
Bygning 1S omfatter følgende hovedaktiviteter: 
 
• Gæring 
• Grovrensning 
• Laboratorier 
 
Bygning 1S er opført i 3 etager med kælder, stue og 1. sal. 
 
I kælderetagen er der anlæg til neutralisering og inaktivering af GMO-holdige spild-
strømme, varmecentral, kølecentral, blanderi, gæringshal, vandbehandlingsanlæg 
(ionbytteranlæg og omvendt osmoseanlæg), trykluftanlæg, kølerum, værksted, lager 
for udstyr m.v., omklædning, teknikrum og transformer. 
 
I stueetagen er der varemodtagelse og -forsendelse, råvarelager, råvareafvejning, 
blanderi, sterilisation, gæringshal, udstyr til grovrensning, vådrum (prøvehåndteringsla-
boratorium), opvask /autoklave, vaskerum, affaldsopsamling, kontorer samt kontrol- og 
pauserum. 
 
På 1. sal er der kontorer, mødelokaler, pauserum og laboratorier.  
 
Gærings pilot plant råder over en række gæringstanke med et volumen på 20 - 2500 
liter pr. tank. I tilknytning til gæringstankene findes hjælpeudstyr i form af pode- og 
blandetanke samt udstyr til kontinuert sterilisering af næringssubstrater. 
 
Bygning 1T omfatter følgende hovedaktiviteter/områder: 
 
• Finrensning 
• Laboratorier 
 
Bygning 1T er opført i 3 etager med kælder, stue og 1. sal. 
 
I kælderetagen er der varmecentral, teknikrum, arkiv, ventilationsrum, eluentlager 
(vand/ethanol), køle-/brineanlæg, trykluft, frostrum og omklædning. Endvidere fremstil-
les proces-vand i ionbytteranlæg og omvendt osmoseanlæg. Renset vand opbevares i 
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en 6 m3 lagertank, som holdes opvarmet til 80oC ved hjælp af damp fra en elopvarmet 
dampkedel. 
 
I stueetagen er der råvaremodtagelse, råvarelager, råvareafvejning, samt procesfacili-
teter til finrensning og tørring, herunder minipilot-anlæg inkl. centrifuge og spraytørrer 
som bruges til udviklingsarbejde og forsøgsproduktioner.  
 
Desuden findes der et HPLC laboratorium, kemikalielagre, kølerum, kontorer og for-
sendelse, 
 
På 1. sal er der laboratorier, kontorer, teknikrum, inklusiv ventilation m.v. 
 
Hovedkomponenterne i finrensnings pilot plant er ståltanke med omrørere, rustfri søj-
ler, pumper, centrifuger, frysetørrer og spraytørrer. 
 
Bilag 2a og b, 3a og b og 4a og b er tegninger, der viser henholdsvis stueplan, 1. sal 
og kælderplan i de to bygninger.  
 
Placeringen af nedgravede tanke og udendørs oplag er vist på bilag 5. Denne tegning 
er fortrolig, da den bl.a. indeholder oplysninger om oplag af specifikke råvarer. 
 
Højden på bygningerne er:  

• bygning 1S ca. 12,5 m og  
• bygning 1T ca. 11,5 m, inkl. tekniketage på taget. 

 
 
E.2 Kloakplaner, nedgravede tanke mv. 
 
Kloaksystem: 
Ejendommen er separat kloakeret med ét afledningssystem for proces- og sanitært 
spildevand og et andet system for regnvand.  
 
Processpildevand fra bygning 1S og bygning 1T neutraliseres i separate anlæg i de 
respektive bygninger. Efter neutralisering af processpildevandet blandes det med spil-
devand fra laboratorier og sanitære installationer og alt spildevand fra bygning 1S og 
1T udledes derefter samlet til det offentlige kloaksystem og videre til Lundtofte Rense-
anlæg via målebrønd i det sydvestlige hjørne af grunden.  
 
Regnvand fra befæstede arealer afledes til separat kloaksystem, der har forbindelse til 
Smørmosen. Under normale nedbørsforhold pumpes den første, mest forurenede del 
af regnvandet til spildevandssystemet, hvorfra det føres til Lundtofte Renseanlæg. Øv-
rige regnvandsmængder ledes til Smørmosen. Regnvandsledningerne på ejendom-
men, bygning 1S/1T, er inden sammenkoblingen med det offentlige system forsynet 
med to forsinkelsesbassiner – et parallelt med Hillerød motorvejen og et på sydsiden af 
bygning 1S. Disse bassiner fungerer som forsinkelsesbassin’er i tilfælde af meget store 
regnskyl. Bassin’erne, der består af udposninger på kloakledningerne, har et rumfang 
på 24 henholdsvis 36 m3. 
 
Det er muligt at afspærre udløbet fra forsinkelsesbassin’erne, og på den måde tilbage-
holde eventuelle spild eller brandslukningsvand. 
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Bilag 6a og b består af detaljerede kloakplaner for områderne omkring bygningerne 1S 
og 1T. (Disse bilag svarer til bilag 1 til den spildevandstekniske beskrivelse, som Novo 
Nordisk sendte til Gladsaxe kommune den 1. maj 2007). 
 
Bilag 6c er en mindre detaljeret, samlet plan over regnvandskloakkerne omkring de to 
bygninger. På planen er placeringen af de to regnvandsbassin’er vist, ligesom vi med 
pile har vist, hvilken vej vandet løber. 
 
Bilag 6d er en mindre detaljeret, samlet plan over spildevandskloakkerne omkring de to 
bygninger.  
 
Nedgravede tanke: 
Der er etableret følgende nedgravede lagertanke: 
• nedgravet tank á 20 m3 (91AT) til ren ethanol 
• nedgravet tanke á 20 m3 (93AT) og 40 m3 (93BT) til uren ethanol 
• nedgravet tank á 3.300 liter (99AT) til myresyre. 
 
Tankene 93AT og 99AT er godkendt af Københavns amt, henholdsvis den 14. sep-
tember 2000 og den 14. november 2000. Tankene 91AT og 93BT er godkendt af Kø-
benhavns amt den 6. juni 2002. 
 
Tankene 91AT, 93AT og 93BT er placeret ved ejendommens nordvestlige hjørne. Tank 
99AT er placeret ved østgavlen af bygning 1T. Placeringen af de nedgravede tanke er 
vist på bilag 5, der er fortroligt. 
 
Alle tanke er forsynet med spildbakker der opsamler evt. spild i forbindelse med på-
fyldning eller tømning af tankene.  
Spild opsamlet i spildbakkerne ved tank 93BT, 93AT og 99AT ledes tilbage i de pågæl-
dende tanke. 
Spild opsamlet i spildbakken ved tank 91AT ledes til tank 93AT.  
 
Gladsaxe kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed på de nedgravede tanke, 
og de vil således ikke være omfattet af Miljøcenterets revurdering af miljøgodkendel-
serne af bygning 1S og 1T. 
 
 
E.3 Interne transportveje og oplag  
 
Transport til og fra bygning 1S og 1T består af lastbiler med råvarer/affald samt person-
trafik i form af medarbejdere og samarbejdspartnere til og fra pilotanlæggene. Indkør-
sel finder sted ved Brudelysvej 20-22 ved fælles indgang. Den typiske kørevej til 
adressen foregår fra Hillerødmotorvejen via Værebrovej. 
 
Råvarer og hjælpestoffer opbevares primært i lagerrum og tanke inde i bygningerne, 
bortset fra sprit, der opbevares i det underjordiske tanklager, og syre, base og næ-
ringsstoffer til gæringer i 1S, der opbevares i udendørs tanke, der er placeret, så det er 
muligt at opsamle et evt. spild.  
 
Der er etableret følgende udendørs oplag: 
 
Udendørs oplag ved 1T: 
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• 6 m3 tank til processpildevand (neutraliseringstank) placeret i betongrav, der kan 

rumme tankens indhold. Spild i tankgraven pumpes retur til neutraliseringstanken. 
• 6 m3 tank til saltsyre placeret i betongrav, der kan rumme tankens indhold. Spild i 

tankgraven pumpes til neutraliseringstanken.  
• 6 m3 tank til natriumhydroxid placeret i betongrav, der kan rumme tankens indhold. 

Spild i tankgraven pumpes til neutraliseringstanken.  
• 1 m3 palletank med phosphorsyre placeret i bur på spildbakke med direkte afløb til 

betongrav. Spild i tankgraven pumpes til neutraliseringstanken.  
• 6 m3 buffertank til processpildevand placeret på asfalteret areal med overløb til be-

tongrav. Spild i tankgraven pumpes til neutraliseringstanken. Ved uheld kan regn-
vandssystem i nærheden lukkes af med afspærringsventil (alm. nødstop) 

• Kryo-anlæg (nitrogenanlæg) 
• Bur til gasflasker (helium, nitrogen mv. til laboratorie-brug) 
  
Dertil kommer de nedgravede tanke nævnt i afsnit E.2. 
 
Udendørs oplag ved 1S: 
 
• Udendørs 50 m3 lagertank til GMO-holdigt spildevand. Tanken er placeret i en 

tankgrav, der er dækket med tag og en aflåst lem. Graven kan indeholde tankens 
volumen. Spild i tankgraven pumpes til kill-anlægget 

• Lagertank til ammoniak (2 % vand) på 2,15 m3. Tanken er etableret i 2004. Områ-
det omkring tanken lever ikke op til kravene i vilkår 20 i Hovedgodkendelsen for site 
Bagsværd dateret 20. september 2007. Det er nødvendigt med en større ombyg-
ning før anlægget lever op til dette vilkår. Det kan oplyses, at regnvandsudløbet al-
tid afspærres, når der modtages ammoniak. Der ud over er det muligt at lukke ud-
løbet fra regnvandskloakken, hvis væskeformig ammoniak ved et uheld skulle løbe 
til regnvandssystemet.  

• 2 lagertanke à 25 m3 til glucose og sucrose. Lagertankene er forsynet med udven-
dig kappe. Tankene er placeret over en tankgrav, hvorfra eventuelle spild løber via 
et sandfang til processpildevandskloakken og videre til den fælles målebrønd før 
udløb til offentlig kloak 

• 2 lagertanke à 2 m3 til flydende gærekstrakt. Tankene er placeret over en tankgrav, 
hvorfra eventuelle spild løber via et sandfang til processpildevandskloakken og vi-
dere til den fælles målebrønd før udløb til offentlig kloak 

• Tankvogn til borttransport af baseinaktiveret GMO-holdigt spildevand kan tilkaldes i 
tilfælde af driftsproblemer ved kill-anlæg 

• Palletanke à 1 m3 med natriumhydroxid, svovlsyre og salpetersyre. Palletankene er 
placeret i aflukket container med opsamlingskapacitet ved spild svarende til indhol-
det af én palletank. Containeren kan indeholde 4 palletanke 

• Lagercontainer til syre og base, maks. oplag 4 palletanke à 1 m3 
• Lagercontainer til laboratoriekemikalier 
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Fælles for 1S og 1T: 
 
• Affaldscontainere til genanvendeligt affald, brændbart affald og tom urenset embal-

lage 
• Aflåst bur til klinisk risikoaffald og kemikalieaffald. 
 
Placeringen af de udendørs oplag ses på bilag 5, der er fortroligt. 
 
Udendørs placerede tanke med tilhørende tankgrave indgår i de daglige/ugentlige run-
deringer, og der ud over check’es tankgravenes tilstand én gang årligt som krævet i 
hovedgodkendelsens vilkår 22 og 23. 
 
 
E.4 Placering af skorstene og luftafkast  
 
Vedlagte bilag 7a og b består af tagplaner, der viser placeringen af afkast på bygnin-
gerne 1S og 1T samt fortrolige lister over enkeltafkast med angivelse af, hvilke loka-
ler luften stammer fra, luftmængder, afkastdimensioner og indholdsstoffer. 
 
 
E.5 Placering af støjkilder  
 
Som det fremgår af støjkildekataloget for site Bagsværd er de væsentligste udendørs 
støjkilder ved bygning 1S/1T køletårne og afkast fra ventilationsanlæg. Disse anlæg er 
vist på bilag 7a og b (tagplanerne).  
 
 
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion (16-20) 
 
F.1 Produktionskapacitet, hjælpestoffer mv. (16) 
 
Det maksimale årlige forbrug af råvarer og hjælpestoffer i BioProcess Pilot Plant frem-
går af bilag 8a, der er fortroligt.  
 
De mængdemæssigt største grupper af råvarer er organiske opløsningsmidler, kulhy-
drater og andre næringsstoffer samt syrer og baser. 
 
Som det ses af råvarelisten i bilag 8a, skal den overvejende del af de anvendte råvarer og 
hjælpestoffer ikke klassificeres i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassifice-
ring og mærkning af kemiske stoffer og produkter. Ammoniak er den enesteaf de råvarer, 
der anvendes i væsentlige mængder (> 1 ton/år), der er mærket “Giftigt”. 
 
I vedlagte bilag 8b har vi listet de få stoffer fra bilag 8a, der er opført på ”1669-listen”, Li-
sten over uønskede stoffer og Effektlisten. Der er ikke lægemiddelstoffer eller lægemid-
delkandidater på bilag 8a. Listen er fortrolig. 
 
Organiske råvarer, der udledes med spildevand, er tilstræbt klassificeret som A, B eller C-
stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2006. Der er stadig stoffer på listen, 
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hvor der ikke foreligger tilstrækkeligt med offentligt tilgængelige og valide forsøgsresultater 
til at foretage en A, B, C-klassificering.  
 
Det er undersøgt, om det er muligt via det europæiske kemikalieagentur ECHA at få at 
vide, hvornår specifikke kemikalier vil blive registreret, d.v.s. hvornår der forventes at fore-
ligge tilstrækkeligt datamateriale. Det er desværre ikke muligt. 
 
Vi har derfor valgt at anvende det offentligt tilgængelige beregningsprogram EPI-
suite/BioWin, som stilles til rådighed af EPA, til en foreløbig vurdering af de organiske stof-
fers bionedbrydelighed. Resultatet af disse beregninger er skrevet ind på bilag 8a. Disse 
beregninger vedrører kun bionedbrydelighed og siger ikke noget om økotoksicitet, og jeg 
har derfor ikke forsøgt at A, B, C-klassificere stofferne på baggrund af de udførte bereg-
ninger. 
Programmet kan downloades på adressen:  
 

http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm 
 
Novo Nordisk har ingen planer om at foregribe ECHA’s arbejde med at indsamle data for 
eksisterende stoffer. I relation til REACH ligger denne opgave hos producenter og impor-
tører af de enkelte produkter, og arbejdet koordineres af ECHA. Novo Nordisk fremskaffer 
kun oplysninger, der hvor vi selv er importør. 
 
Gærings- og rensningsprocesserne foregår hovedsageligt i væskeholdigt miljø under 
anvendelse af vand, næringsstoffer og/eller organiske opløsningsmidler (ethanol og 
andet) i lukkede beholdere eller anlæg. 
 
I minirensningspiloten i bygning 1T foregår håndtering af støvende aktive stoffer og 
reagenser kun i og ved spraytørrer. Spraytørreren er tilkoblet et HEPA-filter inden 
luften afkastes over tag og alle flydende spildstrømme sendes til Kommune Kemi 
 
I område B i bygning 1S (minigæringspiloten) foregår alle håndteringer af faste stoffer 
under afsug med HEPA-filtrering. Alle flydende spildstrømme udledes via kill-anlægget 
til offentlig kloak.  
 
Ethanolholdige spildstrømme opsamles i det underjordiske tanklager og bortskaffes 
enten til specialbehandling eller til produktion af biogas. 
 
Det omtrentlige årlige forbrug af energi og vand i 1S/1T fremgår af nedenstående ske-
ma:  
 

Vandforbrug (m3) 70.000  
 

Elforbrug (GWh) 10 
Fjernvarme (GWh) 0 
Damp (Tons) 12.000 
Naturgas (m3) 300.000  
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F.2 Procesforløb m.v. (17) 
 
BioProcess Pilot Plant er en del af Novo Nordisk’s udviklingsområde. I anlæggene ar-
bejdes der med at optimere eksisterende processer og udvikle nye processer til frem-
stilling af proteiner, der indgår i farmaceutiske produkter, der skal indgå i toksikologiske 
og kliniske undersøgelser og afprøvninger. Hovedaktiviteterne omfatter: 
 
• Gæring og grovrensning i bygning 1S 
• Finrensning i bygning 1T 
 

F.2.1 Bygning 1S – Gæring og grovrensning 
 
Gæringsprocesserne er baseret på anvendelse af genmodificerede mikroorganismer 
(GMO), klasse 1, der er ufarlige for mennesker og miljø. De genmodificerede mikroor-
ganismer er enten udviklet i Novo Nordisks forskningslaboratorier eller hos Novo Nord-
isks samarbejdspartnerer. 
 
Formålet med gæringsprocesserne er at få mikroorganismerne til at producere de øn-
skede produkter i størst muligt omfang. 
 
En gæringsproces omfatter to parallelle processer: 
 
1) Tilberedning af næringssubstrat: 
Afvejning af råvarer → blanding → sterilisation → overførsel til doseringstank → over-
førsel til gæringstank 
 
2) Opformering af cellekultur:  
Inkubering af cellekultur → opformering i podetank → overførsel til gæringstank → op-
formering i gæringstank 
 
Ved de enkelte forsøgsgæringer varieres de indgående procesparametre såsom sub-
stratsammensætning, pH, luftmængde og temperatur for at optimere udbyttet. Under 
gæringen røres der rundt i gæringsvæsken, og der indblæses steril luft, evt. beriget 
med ren ilt. Kvælstof tilsættes kulturvæsken som ammoniak via gæringsluften. 
 
Aflevering af færdiggærede tanke kan foregå på to måder: 
• Ønskes tankens indhold anvendt i et oprensningsforsøg afleveres kulturvæsken til 

Grovrensning 
• Ønskes tankens indhold ikke oprenset, ledes kulturvæsken direkte til Kill-anlægget, 

hvor en varmebehandling sikrer inaktivering af de genmodificerede mikroorganis-
mer. Skitse af Kill-anlægget er vist i bilag 9a, b og c. Dette bilag er identisk med bi-
lag 2 i den spildevandstekniske beskrivelse, der blev sendt til Gladsaxe kommune 
den 1. maj 2007. Kill-anlægget er yderligere beskrevet senere i dette afsnit. 

 
I Grovrensnings Pilot Plant oprenses kulturvæske fra Gærings Pilot Plant ved hjælp af 
en serie af forskellige enhedsoperationer. Processerne varierer i sammensætning og 
rækkefølge fra produkt til produkt. Her skal nævnes: 
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Behandling med base, centrifugering, slamvask, søjlerensning, kimfiltrering, membran-
filtrering, fældning, krystallisation, opløsning, ekstraktion, homogenisering, pasteurise-
ring, ionbytning, adsorbentbehandling og kemisk/enzymatiske reaktioner. 
 
Et eksempel på et typisk oprensningsforløb kunne være: 
 
Centrifugering → Filtrering → Søjlerensning → Ultrafiltrering → Krystallisation → Cen-
trifugering 
 
Efter grovrensning leveres det oprensede produkt til finrensning i bygning 1T eller et 
andet sted i Novo Nordisk udviklingsområde. 
 
Laboratorier i 1S 
I tilknytning til gæring og grovrensning er der en række laboratorier i stuen og på 1. sal, 
hvor der udføres gæring og oprensning i lille skala (op til 20 liter for gæring og 100 liter 
for grovrensning) samt analyser af prøver. Laboratorierne er indrettet som traditionelle 
laboratorier med bl.a. elektroforeseudstyr. 
 
I laboratorierne vil der blive arbejdet med de samme salte, opløsningsmidler og øvrige 
kemikalier som i pilot-afsnittet, men i væsentligt mindre mængder.  
 
Alle spildstrømme fra laboratoriet i bygning 1S afledes til Kill-anlægget eller opsamles 
og kiminaktiveres på anden måde, før det kasseres. Varmebehandling i Kill-anlægget 
sikrer inaktivering af de genmodificerede mikroorganismer. 
 
Område-B i 1S Pilot-anlæg 
Område B er et Mini gæringspilotanlæg, der anvendes til udviklingsarbejde og forsøgs-
produktioner. I Mini gæringsanlægget kan man f.eks. afprøve et skumdæmpningsmid-
del, en doseringshastighed eller en beluftningsgrad, således at disse parametre er ju-
steret ind, inden forsøgene overføres til de større tanke i gæringspiloten.  
Ved at køre de indledende forsøg i mini-anlæg spares både vand, energi og råvarer 
sammenlignet med, hvis disse forsøgstrin skulle køres i de større tanke. 
Samtidig frigøres det store anlæg fra disse indledende forsøg, hvorved det bliver muligt 
at udnytte de store tanke mere optimalt.  
Mini gæringspiloten består af 8 bioreaktorer à 20 liter, 6 medieholdetanke à 500 liter og 
2 mobile nedtagningstanke à 20 liter. 
Bioreaktorerne arbejder normalt med en fyldning på 10 liter og mediedoseringen under 
kontinuert gæring udgør 1 liter medie pr. bioreaktor pr time. Den maksimale fyldning af 
bioreaktorerne er 15 liter, hvorefter styresystemet lukker for dosering. Niveauet i ned-
tagningstankene overvåges af styresystemet, der automatisk stopper nedtagningen 
ved et fastsat niveau.  
Al spildevand fra Mini gæringspiloten opsamles som GMO spildevand og udledes til 
Kill. Al luftafkast passerer HEPA-filter (min EU klasse 13) inden afkast over tag.  
 
Kill-anlæg i 1S 
Kill-anlægget er etableret for at sikre, at alle GMO’er i spildevand, der udledes fra byg-
ning 1S, er inaktiveret. 
Kill-anlægget består af  

• en opsamlingstank på 14 m3  
• en modstrøms-varmeveksler samt  
• en lagertank på 50 m3  
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Opsamlingstank og varmeveksler er placeret i kælderen i bygning 1S, mens lagerrtan-
ken er placeret i en overdækket tankgrav ved sydfacaden af bygning 1S. 
Kill-anlægget modtager alt ikke-ethanolholdigt spildevand fra bygning 1S, herunder og-
så spildevand fra gulvafløb. 
Spildevandet pH justeres, før det ledes til varmeveksleren, og pH kontrolleres igen ef-
ter passage af varmeveksleren. Efter passage af varmeveksleren kan der være sket en 
pH ændring. Er pH udenfor de fastsatte set-punkter bliver spildevandet automatisk ledt 
tilbage til opsamlingstanken. Spildevandet ledes ikke til kloak før pH er indenfor de 
fastlagte set-punkter.. 
Selve det rum, som varmeksleren er placeret i, er indrettet så det i sig selv kan fungere 
som opsamlingsbassin for kill-anlægget, idet anlæggets indhold kan rummes på gulvet 
i lokalet. Der er ikke gulvafløb i dette lokale. 
Bilag 9a er en plantegning, der viser, hvordan Kill-anlægget og lagertanken er placeret 
i forhold til hinanden, mens bilag 9b er en opstalt, hvoraf det blandt andet fremgår, at 
lagertanken ligger i en højere kote end Kill-anlægget. Bilag 9c viser lagertankens di-
mensioner. 
Inaktiveringen foretages ved hjælp af en valideret varmebehandling, hvilket betyder, at 
det ved flere varmebehandlinger, der er gennemført uafhængigt af hinanden, er efter-
vist, at den valgte kombination af temperatur og holdetid sikrer et effektivt drab af vore 
produktionsorganismer. Når disse parametre er lagt fast, er det dem der overvåges. 
Der foretages ikke opfølgende kimtalsbestemmelser til verifikation af kimdrabet.  
Kill-anlægget arbejder kontinuert, idet opsamlingstanken fungerer som buffer, hvortil 
spildevandet fra afdelingen ledes, og hvorfra varmeveksleren fødes.  
Der injiceres damp til varmeveksleren fra 4 dampinjektorer. Dette sikrer, at temperatu-
ren i anlægget stiger til og holdes på den valgte temperatur. Under varmebehandlingen 
overvåger styresystemet såvel temperatur som holdetid, og hvis en af parametrene 
kommer udenfor de fastsatte setpunkter, lukker anlægget automatisk ned.  
 
Hjælpeanlæg i 1S 
I bygning 1S findes følgende hjælpeanlæg: 
 

• 3 luftkompressorer, som forsyner de enkelte områder med tryk-, instrument- og 
transportluft (der forekommer ikke olieholdigt spildevand fra disse kompresso-
rer) 

• Anlæg til fremstilling af renset vand 
• 2 køletårne 
• 2 kølekompressorer.  
• 1 Ren / steril dampsanlæg 3 Baro. 
 

Luft- og kølekompressorerne er placeret i kælderen, køletårnet og et trykluftanlæg er 
placeret på bygningens tag. Desuden findes et anlæg til fremstilling af ultrarent vand 
(omvendt osmose) i bygningens kælder. 
 
Bygningen forsynes med damp fra eksisterende dampledninger i Brudelysvej (8 BARO 
rådamp). Rådampen anvendes til forsyning af dampgenerator for produktion af ren-
damp, og efter trykreduktion til forsyning af øvrige utility-anlæg. Dampen anvendes 
endvidere til forsyning af dampvarmeveksler for produktion af varme til bygningens 
varmeanlæg og varmtvandsbeholder. Dampveksler og dampgenerator er placeret i 
bygningens kælder. 
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Nødstrømsgeneratorer 
Der er etableret 1 nødstrømsgenerator ved bygning 1S, samt en UPS – (nødstrømsfor-
syning via batteri). 
 

F.2.2 Bygning 1T – Finrensning 
 
Råmaterialet til rensningsprocesserne i Rensnings Pilot Plant er proteinkoncentrater fra 
Grovrensnings Pilot Plant i bygning 1S, produktionsanlæg hos Novo Nordisk, andre 
pilotanlæg eller udviklingslaboratorier i Novo Nordisk eller fra kontraktproducenter. Ma-
teriale, der overføres til bygning 1T, indeholder ikke levende genmodificerede organis-
mer. 
 
Finrensning af det grovrensede proteinkoncentrat foregår ved hjælp af en serie proces-
ser, hvor de væsentligste er: 
 
• Kemisk modifikation af mellemprodukter 
• Søjlerensninger (søjlekromatografi) 
• Fældninger og krystallisationer 
• Tørring og blanding 
 
Rensningsprocesserne foregår hovedsageligt i væskeholdigt miljø under anvendelse af 
vand eller organiske opløsningsmidler i lukkede beholdere eller maskiner. 
 
I det følgende gives en kort beskrivelse af delprocesserne. 
 
Kemisk modifikation af mellemprodukter 
Kemisk modifikation af diverse mellemprodukter kan være nødvendig for at opnå det 
ønskede slutprodukt. Kemisk modifikation vil typisk foregå i organisk miljø og kan even-
tuelt foregå under anvendelse af enzymatiske processer. I sådanne tilfælde vil det an-
vendte enzym blive håndteret i opløst form. Sådanne processer vil være kendetegnet 
ved lav emission af opløsningsmidler, hvilket hovedsageligt skyldes håndtering ved lav 
temperatur (lavt damptryk af opløsningsmidler). 
 
Søjlerensninger: 
Søjlerensninger er en central del af oprensningen af produkterne, hvor udgangsmateri-
alet (grovrenset proteinkoncentrat) bringes i opløsning og applikeres på en søjle be-
stående af pakket søjlemateriale. Efter applikation tilføres buffer til søjlerne, hvorved 
proteinkoncentratet vandrer ned gennem søjlematerialet og derved adskilles fra uren-
heder. De anvendte buffere er typisk vand/ethanol-blandinger med et ethanolindhold 
på 0 - 80 %, tilsat et eller flere salte og eventuelt pH-justeret med syre eller base. 
 
Søjlerensningen omfatter såvel lavtrykskromatografi (1 - 3 bar) som højtryks-
kromatografi, HPLC (op til 100 bar). 
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Fældninger og krystallisationer 
Fældninger og krystallisationer foretages typisk på de produktholdige eluater fra søjle-
rensninger, hvor der foretages fortyndinger, pH-justering eller saltdosering, så produk-
tet vil fælde ud eller krystallisere under de valgte betingelser. 
 
Det udfældede eller krystalliserede produkt isoleres ved centrifugering eller filtrering og 
gemmes til videreforarbejdning. 
 
Tørring og blanding 
Oprensningen af de aktive stoffer vil typisk blive afsluttet med en frysetørring eller en 
spraytørring, hvor vandindholdet bringes ned, inden produktet leveres til en anden af-
deling i Novo Nordisk udviklingsområde, der varetager formuleringen af det færdige 
præparat. 
 
MiniRensningsPilot-anlæg 
MiniRensningsPiloten består af et oprensningsanlæg med tilhørende centrifuge og 
spraytørrer som bruges til udviklingsarbejde og forsøgsproduktioner.  
I Mini RensningsPilotPlant kan man f.eks. afprøve forskellige kombinationer af råvarer 
og forskellige rækkefølger af enhedsoperationer, således at disse parametre er justeret 
ind, inden forsøgene overføres til de større anlæg i Rensningspiloten.  
Ved at køre de indledende forsøg i mini-anlæg spares både vand, energi og råvarer 
sammenlignet med, hvis disse forsøgstrin skulle køres i de større anlæg. 
Samtidig frigøres det store anlæg fra disse indledende forsøg, hvorved det bliver muligt 
at udnytte de store anlæg mere optimalt. 
Detaljer vedrørende opbygningen af Mini RensningsPilot Plant fremgår af vedlagte bi-
lag 12, der er fortroligt.  
 
Al spildevand fra Mini RensningsPilotPlant opsamles som farligt affald til specialbehan-
ding og afkast fra spraytørrer og kondenser passerer HEPA-filter (min EU klasse 13) 
inden afkast over tag.  
 
Laboratorier i 1T 
I bygning 1T er der en række laboratorier på 1. sal og et par lokaler i stueplan er ligele-
des indrettet til laboratorier. I disse laboratorier foregår procesudvikling og oprens-
ningsforsøg i lille skala (milliliter - literskala). Laboratorierne er indrettet som traditionel-
le laboratorier og udstyret omfatter analytisk HPLC-udstyr og andet kromatografiudstyr 
mv. 
 
I laboratorierne arbejdes med de samme salte, opløsningsmidler og øvrige kemikalier 
som i pilot-afsnittet, men i kraft af den mindre skala, i mindre mængder. Specielt i labo-
ratorierne anvendes acetonitril i mindre mængder, idet dette opløsningsmiddel anven-
des til analytisk HPLC. 
 
Hjælpeanlæg 
I bygning 1T findes hjælpeanlæg i form af 2 trykluftkompressorer, som forsyner de en-
kelte områder med tryk-, instrument-, transportluft mm. samt 1 køletårn, som p.t. forsy-
ner 7 kølekompressorer. Køletårnet nedlægges ultimo 2010 eller primo 2011. Køle-
kompressorerne bruger R22 som kølemiddel. R22 er en ozonnedbrydende HCFC gas. 
Derfor udskiftes anlægget ultimo 2010 med et nyt køleanlæg, der anvender NH3 som 
kølemiddel. Luft- og kølekompressorerne er placeret i kælderen, og køletårnet er pla-
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ceret på bygningens tag, mens det nye ammoniakbeserede køleanlæg placeres nord 
for bygning 1T. Endvidere findes et kryoanlæg (nitrogen), der anvendes til tryksætning 
af procestanke, inert atmosfære og transportgas. Nitrogenanlægget er placeret ved 
vestgavlen af bygning 1T. 
 
Anlægget til neutralisering af processpildevandet er placeret på nordsiden af bygning 
1T. 
 
Bygningen forsynes med varme og varmt vand fra to naturgasfyrede kedler, placeret i 
varmecentralen i kælderen. Den indfyrede effekt er 580 kW for hvert fyr. Kedlerne er 
forsynet med fælles skorsten, der er 12 meter høj.  
 
CIP-anlæg (Cleaning in Place) 
Fra tanke med syre og base føres de nødvendige forsyninger til CIP hovedstationer, 
der bl.a. består af en buffertank, hvor kemikalierne blandes med vand og opvarmes 
med damp. Fra buffertankene føres CIP-væskerne ud til et antal CIP-understationer, 
hvor der sker en yderligere opvarmning til den temperatur, der ønskes ved den pågæl-
dende rengøringsproces. Når den rette temperatur er opnået, pumpes væsken til de 
anlæg, der skal vaskes. 
 
Brineanlæg 
1T råder over 3 brineanlæg: Et anlæg til fremstilling af -11 oC brine og to anlæg til 
fremstilling af -5 oC brine. Der anvendes vand fra køleanlægget, og brinen frostsikres 
med propylenglykol. 
 
Rendampsanlæg 
1T har et rendampsanlæg. I en rendampgenerator anvendes elopvarmning til fordamp-
ning af renset vand. 
 
Fryseanlæg 
1T har to separate frostrum med egne køleanlæg til nedfrysning af mellem- og slutpro-
dukter.  
 
 
F.3 Energianlæg (18) 
 
Der er to naturgasfyr med en samlet indfyret effekt på mindre end 5 MW, hvorfor de er 
omfattet af det til enhver tid gældende gasreglement. 
 
 
F.4 Driftsforstyrrelser eller uheld (19) 
 
Driftsforstyrrelser og uheld, der kan have væsentlig miljømæssig betydning, omfatter 
typisk følgende tilfælde: 
 
Spild og udslip af kemiske stoffer i forbindelse med:  

• Påfyldning og tømning af stationære lagertanke, herunder nedgravede tanke  
• Aflæsning, udskiftning, tømning og håndtering af beholdere med kemikalier, 

herunder udskiftning af palletanke 
• Driftssvigt af neutralisationsanlæg for spildevand 
• Driftssvigt af processtyring, f.eks. niveaukontrol 
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• Lækage på beholdere og rør 
• Operatørfejl 
• Brand i anlæggene 

 
Der er truffet følgende foranstaltninger for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld: 
 
Træning af medarbejdere: 
Medarbejderne trænes og uddannes i en lang række instruktioner, før de opnår kompe-
tence til at udføre operationer i anlægget på egen hånd. 
 
Vedligehold: 
Der findes vedligeholdelsesprogrammer for anlægget. De forskellige reguleringer og 
instrumenter kalibreres efter fastlagte programmer. Hermed sikres, at de foretagne må-
linger i anlægget er korrekte, hvilket er med til at forebygge forskellige former for drifts-
forstyrrelser. 
 
Rundering 
Der gennemføres løbende tilsyn og overvågning med udstyr og anlæg. Som hovedre-
gel foretages der daglige runderinger på anlægget. Visse anlæg inspiceres dagligt, 
mens andre inspiceres ugentligt. I bygning 1S er disse runderinger beskrevet i en SOP, 
mens man i bygning 1T foretager runderingen i forhold til et internt checkskema. 
 
Opfølgning på utilsigtede hændelser: 
I kvalitets- og miljøledelsessystemet indgår, at der skal gennemføres en undersøgelse, 
hvis der er opstået en situation, som ikke er forventet. Der er krav til, at undersøgelsen 
skal udmunde i en aktion vedrørende korrigerende og forebyggende handling.  
 
Trykbærende anlæg: 
Trykbærende anlæg godkendes efter gældende regler inden ibrugtagning. 
 
Styring og overvågning af processer: 
Processerne er PLC-styrede (Programmable Logic Controler) og/eller manuelt styrede, 
og der er i PLC-programmerne indlagt sikringer for, at processerne kører som tilsigtet. 
Der er alarmer for unormale tilstande, f.eks. komponentfejl og afvigelse på vitale drifts-
parametre. Der er mulighed for kontrolleret nedlukning af processerne, inkl. afbrydelse 
af strømmen. 
 
Alarmer: 
Der er følgende alarmtyper: 

• Tyverialarmer 
• Brandalarmer 
• CTS-alarmer (styring og alarmovervågning af tekniske anlæg: ventilation, 

temperatur i køle/fryserum, kryoanlæg, niveau og pumper på neutraliserings-
anlæg) 

• Gasalarmer 
• Overfyldningsalarmer  
• Procesalarmer  

 
Tyveri- og brandalarmer overføres altid direkte til portvagten uanset tidspunkt. I tilfælde 
af brand og større uheld vil ledende personel fra afdelingen blive tilkaldt. Uden for nor-
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mal arbejdstid overføres de mest kritiske CTS-, proces- og gasalarmer ligeledes til 
portvagten, som tilkalder driftsansvarlig medarbejder fra afdelingen.  
 
Ved mindre kritiske procesalarmer, der forekommer uden for normal arbejdstid, kan 
afdelingens medarbejdere tilkaldes eller blot orienteres af portvagten, hvis der er ob-
serveret proces-alarm ved portnerens rundering i området. 
 
AGA-anlæg: 
Der er etableret AGA-anlæg (Automatisk Gasalarmerings Anlæg) på de mest udsatte 
steder i pilotforsøgshaller, hvor der håndteres ethanol. Anlægget giver alarm til drifts-
personalet ved en overskridelse på 20 % af LEL (Lower Explosion Level), og udkobler 
de ikke eksplosionsbeskyttede EL-installationer ved en overskridelse på 40 % af LEL. 
 
Spild til kloak fra bygning 1S 
Spild fra proces- og laboratorieafsnittene, som vil kunne indholde GMO, ledes til Kill-
systemet. Undtaget er nogle få laboratorier, der foretager kemisk inaktivering af GMO-
holdigt materiale inden udledning.  
 
• Ved driftsproblemer med Kill-anlæg kan der rekvireres tankvogn til opsamling og 

evt. bortkørsel af base-inaktiveret GMO holdigt spildevand. 
 

• Spritudslip til Kill-system: Der er installeret detektorer i de lokaler, hvor der håndte-
res/opbevares ethanol i større mængder. Såfremt der detekteres ethanol i rumluften 
afbrydes strømmen til kill-anlægget automatisk og al udledning standses. Hvis etha-
nolkoncentrationen er større end 5 % pumpes materialet til spritwastetanken, for ef-
terfølgende transport til Kommune Kemi. Er spritkoncentrationen mindre end 5 % 
varmebehandles materialet og udledes efterfølgende til kloak. 
 

Spild til kloak fra bygning 1T: 
• Neutraliseringsanlæggets pH-målere, pumper, niveaumålere mv. overvåges konti-

nuert og ved driftproblemer gives alarm til personale. Ved driftsproblemer og ved 
spild fra procesafsnit og oplagssteder med tankbassin kan udledningen fra neutrali-
seringsanlægget standses, hvis anlægget indeholder stoffer, som ikke ønskes ud-
ledt. Anlægget har en buffertank, hvor uneutraliseret spildevand kan opbevares mid-
lertidigt inden videre bearbejdning. Desuden er anlægget placeret i tankgrav. 
Uneutraliseret spildevand eller spild fra anlægget, buffertank og tankgrav kan bort-
skaffes i tilkaldt tankvogn, der kører anlæggets indhold til destruktion på Kommune 
Kemi  

 
Spild til regnvandssystem: 
Regnvandssystemet er forsynet med en afspærringsanordning, der kan aktiveres ved 
tryk på et ”Nødstop” i tilfælde af spild. Herved er det muligt at opsamle spild, der i vær-
ste fald ville kunne løbe i Smørmosen. Spild, der er opsamlet i forsinkelsesbassinerne, 
vil blive sendt til behandling på Kommune Kemi. Der er etableret ”Nødstop” på tre ud-
valgte steder, ét ved bygning 1S og to ved bygning 1T. Endvidere er regnvandssyste-
mets kloakriste malet røde for at signalere, at det er forbudt at hælde forurenende stof-
fer i regnvandssystemet. 
 
Udendørs oplag: 
Et mindre antal palletanke opbevares udendørs og er placeret i containere, der kan 
opsamle indholdet af en palletank. Se nærmere beskrivelse i afsnit E.3. 
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Faste tanke f.eks. tanke til kulhydrater og buffertank til aflastning af neutraliseringsan-
læg er beskyttet med påkørselværn. 
 
Faste tanke til syrer og baser samt neutraliseringstank er placeret i tankbassin, der kan 
rumme mere end indholdet i en tank. Se nærmere beskrivelse i afsnit E.3. 
 
Neutraliseringsanlægget har tilkoblet en buffertank til midlertidig opbevaring af uneutra-
liseret spildevand. 
 
Alle påfyldninger af lagertanke foregår under overvågning af tankbilens chauffør eller 
personale fra bygning 1S/1T.  
 
Nedgravede lagertanke: 
Nedgravede tanke (tank 91AT, 93AT, 93BT og 99AT) er indrettet med følgende sikker-
hedsforanstaltninger: 
 

• Alle påfyldninger og aftapninger til/fra de nedgravede tanke til ethanol og fly-
dende affald (tank 91AT, 93AT og 93BT) foregår under overvågning   

• Påfyldning af myresyre (tank 99AT) overvåges ligeledes 
• Alle tankene er nedlagt i sand/grus efter gældende forskrifter.  
• Tankene er forsynet med automatisk niveaukontrol med alarm, der overvåges 

via et centralt computersystem (CTS-anlæg), 
• Der er etableret spildbakke under tankenes aftapnings- og påfyldningsstudse. 

For en nærmere beskrivelse af håndtering af spild i spildbakker se beskrivelsen 
i afsnit E.2. 

 
 
F.5 Opstart og nedlukning (20) 
 
Der er udarbejdet særlige procedurer for opstart og nedlukning af anlæg og processer. 
Det vurderes derfor, at der ikke vil være øget risiko for ekstraordinære emissioner til 
omgivelserne. 
 
Det skal dog nævnes, at der som nødberedskab i forbindelse med nedlukning af pilot 
plant og Kill-anlægget i 1S er indført en alternativ godkendt metode til behandling af 
potentielt GMO-holdig væske fra 1S, der løber til Kill-anlæggets opsamlingstank i ned-
lukningsperioden. Den opsamlede væske kan i denne periode inaktiveres med natri-
umhydroxid, overføres til tankvogn og køres til Novozymes’ anlæg for NovoGro i Ka-
lundborg, hvor væsken yderligere inaktiveres ved varme- og kalkbehandling. 
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G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelig teknik (21) 
 
Aktiviteterne i Bioprocess Pilot Plant i bygning 1S og bygning 1T omfatter forsøgsgæ-
ring og -oprensning af farmaceutiske stoffer til lægemidler i forbindelse med  

1) optimering af eksisterende produktionsprocesser og  
2) udvikling af nye processer og lægemidler,  

 
Til forsøgsgæringerne anvendes genetisk modificerede mikroorganismer af klasse 1, 
der er ufarlige for mennesker og natur. 
 
BioProcess Pilot Plant har en central funktion i forbindelse med optimering af Novo 
Nordisk produktionsprocesser. I den forbindelse foretages afprøvning af nyt udstyr og 
nye processer baseret på viden om de tilgængelige teknologier og teknikker. 
 
Novo Nordisk har faste procedurer for løbende at identificerede energibesparende for-
bedringer. Energibesparende projekter gennemføres, hvis de har en tilbagebetalingstid 
på 4 år eller mindre. 
 
Novo Nordisk tilstræber generelt at anvende så få hjælpestoffer som muligt, der kan 
betegnes som giftige eller meget giftige. 
 
Ud over det generelle fokus på at finde den mest optimale teknologi til de enkelte for-
søgsgæringer og oprensninger, har vi etableret følgende faste tiltag, der kan betragtes 
som renere teknologi: 
 
• Al rengøring af produktberørt produktionsudstyr foretages ved hjælp af CIP-

rengøring (Cleaning in Place), hvorved forbruget af syre, base, rengøringsmidler og 
vand minimeres.  

• Udstyr, der placeres udendørs, er støjsvagt 
• Der er installeret HEPA-filtre på afkast fra processer, hvor der håndteres aktivt stof 

og GMO  
• Det er ikke muligt at erstatte organiske opløsningsmidler med vandige opløsninger 

ved oprensning af vore aktive stoffer. I BioProces Pilot Plant (og i vore produktioner) 
anvendes fortrinsvis ethanol, som er et Hovedgruppe 2 klasse III stof med en B-
værdi på 5 mg/m3. Brugt/uren ethanol sendes så vidt muligt til biogasanlæg, hvor 
det anvendes som kulstofkilde og erstatter tilsætninger af ren methanol 

• Der er installeret lavenergimotorer på alle nyere omrørere.  
• Ventilationssystemet er udstyret med varmegenvinding, hvor det giver en energi-

mæssig fordel  
• Affald indsamles og sorteres, og hvor det er muligt, genanvendes affaldet, se afsnit 

H.4 vedr. affald 
• Nye processer miljøvurderes systematisk vedr. valg af kemikalier og organismer 

samt optimering af ressourceforbrug 
 
Novo Nordisks miljøafdeling kører i øjeblikket et projekt, hvor vi vil udarbejde en 
template til vurdering af virksomhedens aktiviteter i relation til EU’s BREF-noter. Når 
dette projekt er gennemført, vil der blive fremsendt et separat bilag, hvor aktiviteterne i 
bygning 1S/1T vurderes i relation til de BREF-noter, Miljøcenteret nævnte i referatet fra 
mødet den 7. april 2010. 
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger (22-36) 

 
H.1 Luftforurening  
 
H.1.1 Luftforurening via afkast på fabrikkerne (22) 
 
Vedlagte bilag 7a.1 og 7b.1 er tagplaner, der viser placeringen af luftafkast på bygning 
1S og bygning 1T, mens bilag 7a.2 og 7b.2 indeholder oversigter over luftmængder, 
afkasthøjder og indholdsstoffer i de enkelte afkast. Disse oversigter er fortrolige. Alle 
afkast vil som minimum være ført 1 m over tag og have lodret afkast. 
 
En sammenfatning af oplysningerne i de fortrolige lister viser, at der ventileres i alt: 
 

• ca. 110.000 m3/time fra bygning 1S og 
• ca. 30.000 m3/time fra bygning 1T. 

 
Rensningsforanstaltninger på de enkelte afkast fremgår af de fortrolige lister.  
 
Fra Bioprocess Pilot Plant kan emitteres GMO’er, støv, syrer og baser, organiske stof-
fer og lugt. 
 
GMO 
 
GMO håndteres kun i bygning 1S. Denne håndtering er omfattet af Arbejdstilsynets 
storskalaklassifikation og vil ikke blive omtalt yderligere her. 
 
Støv  
 
Processerne i BioProces Pilot Plant er primært våde, og der forventes derfor ikke væ-
sentlige støvemissioner fra disse. 
 
De eneste procestrin, der vil kunne give anledning til støvdannelse, er afvejning og 
omhældning af faste, støvende råvarer, samt spraytørring og omhældning af fin-
rensningens slutprodukt. 
 
I gæring og grovrensningen foregår afvejning af råvarer og dosering af pulverformige 
råvarer til tanke under lokalafsug/punktudsug med HEPA-filter. 
 
I finrensningsafsnittet foregår omhældning af støvende råvarer og mellemprodukter i 
sikkerhedsbænke, som er forsynet med HEPA-filter (min EU klasse 13) inden afkast til 
det fri over tag. 
 
Frysetørringsprocesser foregår i særligt klassificeret frysetørringsrum. Luften fra fryse-
tørringsrum og tilhørende procesrum filtreres gennem HEPA-filter (min EU klasse 13) 
inden afkast over tag. 
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Luften fra spraytørrer filtreres ligeledes gennem HEPA-filter (min EUklasse 13) inden 
afkast over tag 
 
Undervejs i processerne forekommer der nogle ”våde” centrifugekager eller filterkager, 
som ikke giver anledning til støvdannelse. 
 
Afkast fra sikkerhedsbænke i poderum bliver filtreret gennem HEPA filter (min EU-
klasse 13). 
 
Der er udført måling af støvkoncentrationen i afkast fra såvel bygning 1S som 1T. Målte 
emissioner er anført på bilag 7.a.2 og 7.b.2 og resumeret i det følgende. 
 
I 1999 og 2004 blev der målt på bygning 1T. Disse målinger viste, at støvkoncentrationen 
i alle afkast var mindre end 0,3 mg/m3. 
 
I 2001 blev der målt på bygning 1S. Disse målinger viste, at støvkoncentrationen i alle 
afkast var mindre end eller lig med 0,1 mg/m3. 
 
Størrelsen af de målte koncentrationer kan supplerende underbygges med et resultat fra 
målinger på afkastet fra blanderiet i vor gæringsfabrik i Kalundborg, hvor der håndteres 
meget store stofmængder (tons/døgn). I dette afkast er målt en koncentration på 1 – 2 
mg/m3. 
 
På baggrund af ovenstående måleresultater er det vor vurdering, at der ikke vil være 
problemer med at overholde en grænseværdi på 10 mg/m3, som anført i Miljøstyrelsens 
luftvejledning. Det er i øvrigt vor opfattelse, at der ikke er grundlag for at stille krav om 
fornyede målinger af støvemissionen fra pilot plant. 
 
Uorganiske stoffer Klasse III 
 
I BioProcess Pilot Plant anvendes følgende uorganiske stoffer, der klassificeres som 
Hovedgruppe 2 klasse III i Miljøstyrelsens Luftvejledning: Cu-forbindelser, kiselgur, 
ammoniumklorid, saltsyre, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Mn-forbindelser, salpe-
tersyre, svovlsyre, zinkforbindelser. 
 
Ifølge Hovedgodkendelsen for site Bagsværd skal hvert enkelt afkast, der kan indehol-
de disse stoffer, overholde en emissionsgrænseværdi for det enkelte stof på 5 mg/m3. 
 
Bortset fra syrer og baser afvejes / omhældes disse stoffer altid under HEPA-filtreret 
(minimum EU 13) afsug. Der er således tale om bedst mulig rensning for disse stoffer, 
og emissionskoncentrationen vil ligge langt under vilkårsværdien på 5 mg/m3.  
 
For syrer og baser vurderes det, at emissionen vil være uden væsentlig miljømæssig 
betydning. Denne vurdering baserer sig på følgende: 
 

• disse stoffer håndteres kun undtagelsesvis uden for anlæggets lukkede sy-
stemer 

• stofferne har høje kogepunkter/lave damptryk, hvilket betyder, at den naturlige 
afdampning er lille 

• resultatet af målinger udført på vor væksthormonoprensningsfabrik i Gentofte, 
hvor vi efter aftale med amtet i 1992 gennemførte en orienterende måling af 
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emissionen af HCl-dampe i forbindelse med overpumning af 25 % saltsyre til en 
blandetank med vand. Overpumpning og fortynding af syrer repræsenterer en 
situation, hvor koncentrationen af syredampe i afkastluften vil være maksimal. 
Alle måleresultater viste en HCl-koncentration på ≤ 0,7 mg/m3. Resultaterne 
blev sendt til Københavns amt den 5. oktober 1992. 

 
I nedenstående skema angives kogepunkt og damptryk for de uorganiske syrer og ba-
ser, som anvendes i størst omfang i bygning 1S/1T:  
 
Stof Kogepunkt (˚C) Damptryk (KPa) 

 
Natriumhydroxid 32 % 142 2,4  
Salpetersyre 62 % 122 6,4 
Saltsyre 37 % 85 – 110  22 
Svovlsyre 37 % 100 – 330 2,4 
Fosforsyre 85% 158 0,026 
   
 
Da de gennemførte målinger er udført på saltsyre, der er det af ovenstående stoffer, 
der har det laveste kogepunkt og det højeste damptryk, og da resultatet af disse målin-
ger viste en emissionskoncentration langt under 5 mg/m3 er det vor konklusion, at må-
leresultaterne underbygger vurderingen af, at emissionen af syrer og baser til luft fra 
bygning 1S og 1T vil være uden nogen miljømæssig betydning.  
 
Flygtige organiske stoffer (VOC’er) 
 
Af råvarelisten i bilag 8 fremgår, at der anvendes flere flygtige organiske stoffer i 
BioProcess Pilot Plant.  
 
For VOC’erne har vi oplyst damptrykket i en speciel kolonne på råvarebilaget. Det 
fremgår desuden, at det eneste af den type stoffer, der anvendes i betydelige mæng-
der (> 100 kg/døgn i gennemsnit) er ethanol. 
 
Ethanol er klassificeret som Hovedgruppe 2 klasse III stoffer, d.v.s. stoffer med en 
massestrømsgrænse på 6,250 kg/h og en emmissionskoncentrationsgrænse på 300 
mg/m3. 
 
Ethanol (og øvrige flygtige organiske forbindelser) anvendes og opbevares hovedsage-
ligt i lukkede beholdere og udstyr, der kun lejlighedsvis åbnes kortvarigt. 
 
På baggrund af stoffernes damptryk samt de anvendte mængder er det vores vurde-
ring, at ethanol er det eneste af de flygtige organiske stoffer, der vil kunne give anled-
ning til en emission, der kan have nogen betydning for det omgivende miljø. 
 
Denne vurdering underbygges i nedenstående skema, hvor kogepunkt, damptryk og 
målte emissioner for de flygtige organiske forbindelser, som anvendes i størst omfang i 
bygning 1S/1T er sammenstillet.  
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Stof Kogepunkt (˚C) Damptryk (KPa) 
 

Emissioner målt 
hos NN1 (mg/m3) 

Ethanol 78 8 max 190 
Myresyre 101 5,7 < 0,04  
NMP 202 0,05 ikke målt 
DMAC2 165 0,33 < 0,3 
 
 
Resultater af ethanol-emissionsmålinger udført på bygning 1S og 1T fremgår af bilag 
7.b.1 og 7.b.2. 
 
I vore grov- og finrensningsfabrikker i Kalundborg anvendes meget store mængder 
ethanol (op til 20.000 tons/år cirkuleret i fabrikken om året). Målinger af emissionen af 
ethanol fra disse fabrikker viser en emissionskoncentration mellem 2 – 135 mg/m3 som 
gennemsnit over 24 timer, med et overvejende antal måleresultater på under 60 
mg/m3. Spredningen i resultaterne repræsenterer afkast fra forskellige typer processer. 
 
På baggrund af de omtalte måleresultater vurderes det, at emissionen af ethanol fra de 
afsnit i bygning 1S/1T, hvor der anvendes ethanol til oprensningerne, med god margin 
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 300 mg/m3 for ethanol i luft. 
Desuden er det vor vurdering, at der ikke er grund til at stille krav om yderligere emis-
sionsmålinger.  
 
Anvendes en emissionskoncentration på 100 mg/m3; som er større end de koncentrati-
oner, der er målt både på bygning 1T og i Kalundborg, og en luftmængde på 32.000 
m3/time kan spredningsfaktoren beregnes til: 
 
 S = (100 mg/m3 x 32.000 m3/time/3600 sek/time)/5 mg/m3 = 178 m3/sek 
 
Da spredningsfaktoren er mindre end 250 kan emissionen betragtes som marginal. 
 
Primære og sekundære kilder 
I 2004 blev der udført målinger af ethanol i afkast 1T 07 L på bygning 1T. Målingerne 
blev udført som kontinuerte målinger over 24 timer, og viste en gennemsnitlig ethanol-
koncentration i afkastet på max 31 mg/m3. Når denne emissionskoncentration multipli-
ceres med luftmængden fås en timeemission på 87 gram svarende til 1,3 % af mas-
sestrømsgrænsen for ethanol. På denne baggrund har Novo Nordisk med brev dateret 
14. marts 2008 meddelt Miljøcenter Roskilde, at vi kategoriserer denne ene kilde som 
Marginal til sekundær jf. Hovedgodkendelsens vilkår 4.  
 
I 2009 blev der udført målinger af ethanol i afkast 1T 07 AA på bygning 1T. Målingerne 
viste en gennemsnitlig ethanolkoncentration i afkastet på 93 mg/m3. Når denne emissi-
onskoncentration multipliceres med luftmængden på 3.500 m3 pr. time fås en time-
emission på 324 gram svarende til 5,4 % af massestrømsgrænsen for ethanol. På 
denne baggrund kategoriseres dette afkast som en sekundær kilde jf. Hovedgodken-
delsens vilkår 4.  
 
 

                                                      
1 Emissionerne er målt på produktionsafsnit i Kalundborg og/eller Bagsværd 
2 DMAC anvendes ikke i 1S/1T, men medtages til sammenligning 
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Forholdet til VOC-bekendtgørelsen: 
Novo Nordisk i Bagsværd er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsens regler jf. den mil-
jøtekniske vurdering i Hovedgodkendelsen for Novo Nordisk i Bagsværd. 
 
 
Laboratorier: 
Afkast fra stinkskabe i laboratorierne kan indeholde små mængder af de anvendte or-
ganiske opløsningsmidler (acetonitril, myresyre, ethanol mv.). Novo Nordisk har sam-
men med Miljøkemi i 1991 kortlagt emissionerne fra laboratorier i Bagsværd. Kortlæg-
ningen viste, at gennemsnitskoncentrationen af organiske opløsningsmidler i afkast fra 
laboratorier, der bruger store mængder opløsningsmidler - i størrelsesordenen 100 l pr. 
uge -, er mindre end 15 mg/m3. Der anvendes kun få liter opløsningsmidler pr. uge i 
laboratorierne i BioProcess Pilot Plant, og emissionskoncentrationen af opløsningsmid-
ler fra laboratorierne vurderes derfor at være ≤ 15 mg/m3, og denne emission vurderes 
på den baggrund at være uden miljømæssig betydning.  
 
Lugt 
 
På baggrund af de hidtidige erfaringer med driften af bygning 1S og bygning 1T er det 
vores vurdering, at aktiviteterne i BioProces Pilot Plant ikke giver anledning til lugtgener 
uden for virksomhedens skel.  
 
Fyringsanlæg 
 
Den samlede indfyrede effekt for de to naturgasfyr er mindre end 5 MW, hvorfor de er 
omfattet af det til enhver tid gældende gasreglement. 
 
 
H.1.2 Emissioner fra diffuse kilder (23) 
 
Det vurderes, at der ikke vil være emissioner fra diffuse kilder, som kan have miljø-
mæssig væsentlig betydning. 
 
H.1.3 Afvigende emissioner (24) 
 
Det vurderes, at der ikke vil være afvigende emissioner af miljømæssig væsentlig be-
tydning i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. 
 
H.1.4 Afkasthøjder (25) 
 
Der henvises til afsnit H.1.1 og bilag 7. 
 
 
H.2 Spildevand og overfladevand (26-29) 
 
Spildevand fra BioProces Pilot Plant i bygning 1S og 1T omfatter proces- og sanitært 
spildevand samt regnvand fra befæstede arealer. Se også afsnit E2. 
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Proces-, laboratorie- og sanitært spildevand fra bygning 1S og 1T udledes til offentligt 
kloaksystem via målebrønd i ejendommens sydvestlige hjørne ved bygning 1S. Se af-
snit E2 for beskrivelse heraf. 
 
Processpildevand fra de to bygninger omfatter vandige spildstrømme fra gærings- og 
oprensningsprocesser samt rengøring af procesudstyr. Rengøring af procesudstyr fo-
regår typisk med tynde opløsninger (< 0,5 Molær) af syrer og baser (typisk natriumhy-
droxyd, fosforsyre, saltsyre og salpetersyre). Flydende spildstrømme fra processer, der 
er baseret på organiske opløsningsmidler - hovedsageligt ethanol - opsamles og bort-
skaffes på anden vis, se afsnit H.4 om affald. 
 
Spildevand fra 1S 
 
Nedenstående skema giver en oversigt over spildevandsstrømme fra bygning 1S og 
beskriver, om strømmene forbehandles før udledning og hvordan.  
 
Udledning finder sted via den fælles målebrønd i matriklens sydvestlige hjørne: 
 
Spildevandsstrøm Forbehandling Bemærkninger 
Sanitært spildevand fra 
toiletter, baderum, kaffe-
køkken med opvaskema-
skine samt vaskemaskine 
til gulvklude 

Forbehandles ikke  

Vand fra regenerering af 
anlæg til fremstilling af 
”Rent vand”   

Forbehandles ikke, udle-
des udenom neutralise-
ringssystemet 

Udledes batchvis. pH i 
en stikprøve viste 4,6 

Overskydende ”Rent 
vand” ved sanitering af 
anlæg 

Forbehandles ikke, udle-
des udenom neutralise-
ringssystemet 

Udledes batchvis. pH i 
en stikprøve viste 5,4 

Kondenseret damp Forbehandles ikke, udle-
des udenom neutralise-
ringssystemet 

Udledes kontinuert 

GMO-holdige strømme fra 
procesanlæg og laborato-
rier, inkl. gulvafløb i stue-
etagen samt de gulvafløb i 
kælderen, der hører til 
gæringshallen 

Neutraliseres, hvorefter 
det varmeinaktiveres i kill-
anlægget før udledning 

Nedkøles i modstrøms-
varmeveksleren før ud-
ledning. Udledes konti-
nuert 

Enkelte GMO-holdige 
strømme fra laboratorier 

Baseinaktiveres eller inak-
tiveres på anden valideret 
måde før udledning uden 
om kill-anlægget 

Her er tale om meget 
små mængder 

Øvrige gulvafløb fra kæl-
der 

Forbehandles ikke Lokalerne rummer bl.a. 
kølekompressorer, an-
læg til fremstilling af 
renset vand samt lager 
til værktøj og reserve-
dele 
 

Ethanolholdige spild- - Opsamles og pumpes 
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Spildevandsstrøm Forbehandling Bemærkninger 
strømme fra procesanlæg til waste-tank ved byg-

ning 1T for videre for-
sendelse til Kommune 
Kemi 

Spildstrømme med særlig 
højt koncentration af glu-
cose eller gærekstrakt 

- Opsamles og sendes til 
Biogasanlæg 

Rengøringsvand fra ren-
gøring af procesudstyr 

Neutraliseres hvorefter det 
varmeinaktiveres i kill-
anlægget  

Udledes kontinuert 

Vand fra køletårne Forbehandles ikke, udle-
des udenom neutralise-
ringssystemet 

Vandet indeholder bio-
cider og korrosionsinhi-
bitorer. Udledningen 
foregår kontinuert. Ud-
ledningens størrelse er 
afhængig af mængden 
af spædevand, som 
igen er afhængig af, 
hvor meget vand, der 
fordamper fra tårnene. 

Andre køleanlæg  Der udledes ikke spil-
devand fra andre køle-
anlæg. Køling foregår 
ved at et primært køle-
middel f.eks. en freon 
overfører køling til en 
sekundær kølekreds. 
Den sekundære køle-
kreds er et lukket sy-
stem, der f.eks. anven-
der en vand/glycol op-
løsning som medie. Det 
er dette medie, der cir-
kulerer ud til de pro-
cesanlæg, hvor der er 
et kølebehov. 

 
I det efterfølgende gives en nærmere beskrivelse af de spildstrømme der passerer Kill-
anlægget før udledning.  
 
Spildevand fra gæring, grovrensning og laboratorier i bygning 1S indeholder GMO’er 
og hovedparten af de anvendte råvarer.  
 
Spildevandet ledes til opsamlingstanken, hvor det pH-justeres med natriumhydroxid 
eller svovlsyre. Efterfølgende varmebehandles spildevandet for at inaktivere GMO før 
udledning til offentlig kloak. Inaktiveringen gennemføres, fordi der er stillet krav om 
”nul”-udledning af levende GMO’er i forbindelse med Arbejdstilsynets klassificering af 
anlægget til storskalaforskning med klasse-1 GMO’er. 
Varmebehandlingen foregår i et såkaldt ”Kill”-anlæg, der er placeret i bygningens kæl-
der. Princippet i Kill-anlægget er skitseret bilag 9, der er identisk med bilag 2 til den 
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spildevandstekniske beskrivelse af BioProces Pilot Plant, der blev sendt til Gladsaxe 
kommune den 1. maj 2007. Kill-anlægget er desuden nærmere beskrevet i afsnit F.2.1. 
 
I forbindelse med varmebehandlingen i Kill-anlægget har vi erfaret, at spildevandets pH 
skrider mod lavere pH. Justering af pH til 7 i opsamlingstanken resulterer i ca. pH 6 
efter inaktivering, mens justering af pH til 9 i opsamlingstanken resulterer i ca. pH 6,3 
efter inaktivering. Det er således teknisk vanskeligt at løfte pH i spildevandet fra Kill-
anlægget, og det vil kræve et meget stort forbrug af natriumhydroxid. 
 
Derfor foreslår Novo Nordisk i bilag 11, der er vort opdaterede forslag tll spildevands-
vilkår, at pH i det udledte spildevand må ligge i intervallet 6,0 – 9,0.  
 
Da vore erfaringer siger os, at der af og til er behov for at udlede spildevand, hvor pH 
ligger uden for disse grænser, har vi kikket på andre af vore spildevandstilladelser, og 
vi har valgt at lægge os op ad spildevandstilladelsen for vore fabrikker i Gentofte kom-
mune, hvor kommunen har haft det rådgivende ingeniørfirma Rambøl til at komme med 
en faglig vurdering af kloaksystemets (betonrør) bestandighed overfor udsving i spilde-
vandets pH.  
Rambøls konklusion er, at spidsværdier op til pH 10 ikke har nogen væsentlig negativ 
indvirkning på betonrørernes tilstand og holdbarhed. Rambøl konkluderer desuden, at 
spildevand med lav pH udgør en risiko for betonrørernes tilstand. Rambøl vurderer, at 
spidsværdier til pH 4 har en væsentlig negativ indvirkning på kloaksystemets tilstand 
og holdbarhed. 
På baggrund af Rambøls udtalelser besluttede Gentofte kommune at acceptere en 
spidsværdi på pH 10 i op til 10 % af tiden i løbet af et døgn. Desuden tillader Gentofte 
kommune også udsving til pH 5 i op til 10 % af tiden i løbet af et døgn, mens udsving til 
pH 4 kun accepteres i maksimalt 10 % af en time. 
Disse vilkårs formuleringer har vi lagt os op ad i bilag 11. 
 
Spildevand fra 1T 
 
Nedenstående skema giver en oversigt over spildevandsstrømme fra bygning 1T og 
beskriver, om strømmene forbehandles før udledning og hvordan.  
 
Udledning finder sted via den fælles målebrønd i matriklens sydvestlige hjørne: 
 
Spildevandsstrøm Forbehandling Bemærkninger 
Sanitært spildevand fra 
toiletter og baderum  

Forbehandles ikke  

Vand fra regenerering af 
anlæg til fremstilling af 
”Rent vand” 

Vandet pH-justeres i byg-
ning 1T’s neutraliserings-
anlæg 

Udledes batchvis 

Overskydende ”Rent 
vand” ved sanitering af 
anlæg 

Vandet pH-justeres i byg-
ning 1T’s neutraliserings-
anlæg 
 
 

Udledes batchvis 

Spildstrømme fra labora-
torier 

pH-justeres og varmebe-
handles i kill-anlægget i 
bygning 1S, eller udledes 
direkte uden om neutrali-

Her er tale om meget 
små mængder 
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Spildevandsstrøm Forbehandling Bemærkninger 
seringsanlæg og varme-
behandling 

Ethanolholdige spild-
strømme fra procesanlæg 

- Opsamles og pumpes 
til waste-tank ved byg-
ning 1T for videre for-
sendelse til Kommune 
Kemi eller Biogasanlæg 

Rengøringsvand fra ren-
gøring af procesudstyr 
samt vand fra gulvafløb i 
proceslokaler 

pH-justeres i bygning 1T’s 
neutraliseringsanlæg før 
udledning 

Udledes batchvis 

Spildevand fra lokaler på 
1. sal (laboratorier) 

Ingen forbehandling Udledes uden om neu-
traliseringsanlæg 

Gulvafløb i kælderen. 
Kælderen rummer utility-
anlæg, som buffer- og 
solventtanke, varmecen-
tral, vandanlæg og bri-
neanlæg 
 

Ingen forbehandling Udledes uden om neu-
traliseringsanlæg 
Der er ingen aktiviteter 
omkring buffer- og sol-
venttanke, men udeluk-
kende tale om oplag 

Andre køleanlæg  Der udledes ikke spil-
devand fra andre køle-
anlæg. Køling foregår 
ved at et primært køle-
middel f.eks. en freon 
overfører køling til en 
sekundær kølekreds. 
Den sekundære køle-
kreds er et lukket sy-
stem, der f.eks. anven-
der en vand/glycol op-
løsning som medie. Det 
er dette medie, der cir-
kulerer ud til de pro-
cesanlæg, hvor der er 
et kølebehov. 

 
I det efterfølgende gives en nærmere beskrivelse af de spildstrømme der udledes via 
bygning 1T’s neutraliseringsanlæg.  
 
Processpildevand fra bygning 1T består hovedsageligt af rengøringsvand, idet hoved-
parten af de kemikalier, der indgår i rensningsprocesserne, i større eller mindre grad 
ender i ethanol/vand-holdige spildstrømme, der opsamles og bortskaffes på anden vis. 
Se afsnit H4 om affald.  
 
Processpildevandet ledes til bygning 1T’s neutralisationsanlæg, hvor det neutraliseres 
med natriumhydroxid eller saltsyre før udledning til det offentlige kloaknet via bygning 
1S og 1T’s fælles målebrønd. 
 
Spildevandsdata for bygning 1S/1T: 
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I det efterfølgende skema er vist spildevandsmængde og -sammensætning for bygning 
1S/1T baseret på målinger udført i 2007.  
 
Data vedrørende koncentrationer regnes for retvisende også for den fremtidige udled-
ning, på trods af det forøgede volumen, dog kan der forekomme peaks med større ind-
hold af kvælstof (op til 500 – 600 mg N/l) i forbindelse med processer, hvor der skal 
anvendes urinstof til udfældning. 
 
Parameter Koncentration Udledning i 2007 
 Interval 

mg/l 
Middel 
mg/l 

Interval 
Pr. døgn 

Middel 
pr. døgn 

Mængde 
pr.1) år (48 

uger) 
Flow - - 93,3 – 145,2 m3 109,7 m3 36.900 m3 
SS 83 – 2200 566 5,0 – 238,0 kg 62,1 kg 20,9 t 
COD (opløst) 42 – 8700 1719 4,1 – 906,5 kg 188,6 kg 63,4 t 
N-total 17 – 330 112 1,6 – 35,7 kg 12,3 kg 4,13 t 
P-total 14 – 190 52,1 1,5 – 27,6 kg 5,7 kg 1,92 t 
1) Beregnet ud fra den gennemsnitlige mængde pr. døgn 
 
Det forventede fremtidige udledningsbehov for bygning 1S og 1T vurderes at være: 
 
Parameter Mængde pr. år 
Flow 60.000 m3 
SS 35 t 
COD (opløst) 105 t 
N-total 7 t 
P-total 4 t 
 
Novo Nordisk redegjorde i brev dateret 10. februar 2004 til Gladsaxe kommune, Tek-
nik- og miljøforvaltningen for det fremtidige behov for at lede spildevand til Lundtofte 
Rensningsanlæg fra virksomhederne Novozymes og Novo Nordisk i Bagsværd. Beho-
vet fremgår i detaljer af brevets bilag.  
 
Nedenstående skema indeholder data, der karakteriserer den udledning, som er ac-
cepteret af af Gladsaxe kommune: 
 
Udledningsbehov 
meddelt pr. brev af 
10. februar 2004 

Novo Nordisk Novozymes I alt 

Volumen m3 210.000 110.000 320.000 
COD tons 600 200 800 
N tons 35 20 55 
P tons 10 5 15 
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Nedenstående skema indeholder data for de realiserede udledninger for 2008, som de 
er afregnet med Gladsaxe kommune. 
 
 1D 

Novo Nordisk 
+ Novozymes 

6P + 6J 
Novozymes 

1S + 1T 
Novo Nor-

disk 

I alt 

Volumen m3 104.200  38.000  28.000  170.200 
COD tons 280 47 235 562 
N tons 38,5 2,6 3,1 44,2 
P tons 6,8 0,6 1,1 8,5 
 
Det ses, at der fortsat er plads til 149.800 m3 spildevand pr. år med et COD-indhold på 
238 tons, et kvælstofindhold på 10,2 tons og et fosforindhold på 6,5 tons. 
 
Da den ansøgte ekstra udledning fra bygning 1S/1T i forhold til udledningen i 2008 ud-
gør 28.000 m3; 3,9 tons kvælstof og 2,9 tons fosfor vil den ekstra udledning kunne 
rummes indenfor den ramme, Gladsaxe kommune tidligere har accepteret.  
Med hensyn til COD er den ansøgte mængde mindre end den mængde, der blev ud-
ledt i 2008, hvilket blandt andet skyldes, at bygning 1S nu opsamler særligt COD-
holdige spildstrømme.  
 
Der blev i 2004 og 2005 foretaget analyser for spildevandets indhold af sulfat og klorid. 
Analyseresultaterne fremgår af nedenstående tabel: 
 
Parameter Koncentration  

Målinger 2004 
mg/l 

Koncentration  
Målinger 2005 

mg/l 

Vejledende græn-
seværdi3 

mg/l 
Sulfat 150 – 360 110 500 
Klorid 260 – 280 560 1000 
 
Som det fremgår, ligger de målte døgnmiddelkoncentrationer af sulfat og klorid væ-
sentligt under de respektive vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens spildevands-
vejledning.  
 
Spildevandet fra bygning 1S/1T har generelt lavt indhold af tungmetaller. I en undersø-
gelse, gennemført for Gladsaxe kommune af DHI i Bagsværd Erhvervskvarter i 2001, 
blev der fundet følgende tungmetalkoncentrationer i spildevandet fra 1S/1T: 

                                                      
3 Vejledende grænseværdi for afledning af industrispildevand iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 
2, 2006: ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”. 
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Parameter Koncentration 

µg/l 
Udledning 

g/døgn 
Grænseværdi4  

µg/l 
Ag 0,25 0,04 

0,02 – 0,04 
250 

Cd 0,05 0,01 
0,004 – 0,01 

3 

Cr 3,8 
1,4 – 11 

0,41 
0,22 – 0,79 

300 

Cu 67 
43 – 99 

9,0 
6,7 – 12 

100 

Hg < 0,03 0,004 
0,002 – 0,004 

3 

Ni 3,3 
2,2 – 5,0 

0,44 
0,34 – 0,62 

250 

Pb 2,1 
1,0 – 3,7 

0,30 
0,16 – 0,6 

100 

Zn 374 
240 - 670 

48 
39 - 52 

3.000 

 
 
Der blev igen analyseret for kobber og zink d. 8. – 9. november 2005. Resultaterne af 
målingerne bekræfter de tidligere målte lave niveauer: 
 
Parameter Koncentration 

målinger 2005 
µg/l 

Vejledende  
grænseværdi 

µg/l 
Kobber 15 100 
Zink 160 3000 
 

                                                      
4 Grænseværdierne er de vejledende grænseværdier for afledning af industrispildevand iht. Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006: ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsan-
læg”. Grænseværdien for kobber er tilsigtet og udtryk for et langsigtet mål. 
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Endvidere fremgår det af undersøgelserne fra 2001, at indholdet af udvalgte miljø-
fremmede organiske stoffer i spildevandet fra bygning 1S/1T er lave. Resultaterne er 
sammenfattet i nedenstående tabel. 
 
Parameter Koncentration 

µg/l 
Stofklasse 

 
Grænseværdi 5 

µg/l  
LAS 17 B 700 
DEHP 4 B 7 
NPE (1-2 EO) 5,2 A Uønsket 
PAH, total < 0,4 A Uønsket 
 
LAS = Lineære AlkylbenzenSulfonater 
DEHP = Di(2-EthylHexyl)Phthalat 
NPE (1-2 EO) = NonylPhenolEthoxylater med 1-2 ethoxylatgrupper – det vurderes, at 
denne værdi ville være væsentligt mindre, hvis der blev målt idag 
PAH = PolyAromatiske Hydrocarboner 
 
En evt. gentagelse af ovenstående analyser eller analyse af spildevandet fra 1S/1T for 
supplerende parametre afventer de krav, der bliver stillet i spildevandstilladelsen. 
 
Råvarer, der ikke skal klassificeres 
Råvarer, der ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler om klassificering og 
mærkning, kan udelukkende være C- eller B-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejled-
ning om tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg, bilag 6, tabel 
6.1. 
 
Af Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand fremgår det yderligere, 
at risikoen ved afledning af C-stoffer via renseanlæg er lille, så krav om begrænsninger 
af stofferne skal begrundes med anvendelse af BAT (bedst tilgængelige teknik) og 
eventuelt risikoen for nitrifikationshæmning. Bedst tilgængelige teknik er beskrevet i 
afsnit G. Derudover har Novo Nordisk kontrolleret nitrifikationshæmningen 2 gange i 
2009 ved egenkontrolmålinger, og resultatet viste en hæmning på 26 og 27 % ved 200 
ml/l., Derfor foreslår Novo Nordisk, at der ikke stilles krav om ansøgning/orientering om 
nye C-stoffer, før disse tages i brug.  
 
Tilsvarende foreslår Novo Nordisk, at der gives tilladelse til anvendelse af stoffer, der 
er B-stoffer og som samtidig ikke skal klassificeres ifølge mærkningsreglerne. B-
stofferne i denne gruppe er karakteriseret ved at være ikke-letnedbrydelige og potenti-
elt bioakkumulerende, men ikke toksiske overfor vandlevende organismer. Der findes 
(ifølge NN’s kemikalieeksperter) ganske få af disse stoffer og de er miljømæssigt set 
forholdsvis uproblematiske, hvorfor NN foreslår, at der ikke stilles krav om ansøg-
ning/orientering om anvendelse af B-stoffer, som samtidig ikke skal klassificeres ifølge 
mærkningsreglerne. 
 
I praksis vil den ovennævnte opbygning af vilkåret betyde, at Novo Nordisk vil kunne 
undlade at ansøge om anvendelse af stoffer, der ikke er mærkningspligtige, og i stedet 
                                                      
5 Tilsigtet grænseværdi for afledning af industrispildevand iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 
2006: ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”. 
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sætte fokus på de mere problematiske stofgrupper. Novo Nordisk finder en sådan 
fokusering af indsatsen ønskværdig. 
 
 
H.3 Støj (30 - 32) 
 
Støj fra bygning 1S og 1T fremkommer primært fra ventilationsanlæg, hjælpeanlæg og 
transport på arealerne omkring bygningen. Støjbelastningen fra bygning 1S og 1T er 
omfattet af den samlede støjkildekortlægning for Novo Nordisk i Bagsværd. 
 
Af det seneste støjkildekatalog, der er opdateret med udgangen af 2008, fremgår, at 
Novo Nordisk med god margin overholder de stillede støjkrav i referencepunkterne R5, 
R6, R7 og R8, der er de punkter der ligger nærmest ved BioProces Pilot Plant. 
 
 
H.4 Affald (33 – 35) 
 
Der fremkommer følgende typer af fast affald fra bygning 1S og 1T: 
• Brugt filterhjælpemiddel af særlig værdi, der sendes retur til leverandøren for rege-

nerering. Langt det meste filterhjælpemiddel genanvendes dog internt i Novo Nor-
disk 

• Genanvendelige affaldsfraktioner som papir, pap, glas og metal  
• Fast affald inkl. filterkager, brugte filterplader og tom emballage, der sendes til for-

brænding 
• Mikrobiologisk affald (klinisk risikoaffald), der sendes til forbrænding 
• Farligt affald i form af kemikalieaffald og brugt filterhjælpemiddel der sendes til de-

struktion på godkendt anlæg. 
 
Hertil kommer ethanolholdige spildstrømme fra grov- og finrensning samt koncentrere-
de glucose- og gærekstraktopløsninger. Disse strømme opsamles og bortskaffes til 
genanvendelse eller specialbehandling ifølge aftaler med relevante myndigheder. 
 
Ethanolholdige spildstrømme, der kan indeholde GMO, inaktiveres kemisk og pumpes 
til en nedgravet opsamlingstank (93AT) ved bygning 1T, hvorfra indholdet køres til de-
struktion på Kommunekemi. 
 
Sortering af affald sker dels i henhold til det til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsre-
gulativ i Gladsaxe Kommune og dels i henhold til Novo Nordisk affaldshåndbog. 
 
Hovedprincippet er, at affaldet opdeles i de 4 grupper: 
 
• Genanvendeligt affald 
• Affald til specialbehandling 
• Affald til forbrænding  
• Affald til deponering 
 
Der gennemføres kildesortering af affaldet.  
 
I kontorområderne frasepareres rent papiraffald i særlige bakker eller affaldssække, 
samles og sendes til genbrug. 
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Pap afleveres i specielle containere og sendes til genbrug.  
 
Kemikalieaffald, bortset fra de store ethanolfraktioner, opsamles og overføres efterføl-
gende til områdets kemikalieaffaldsdepot i bygning 7M, der sørger for den videre bort-
skaffelse til godkendt modtager efter aftale med Gladsaxe kommune. 
 
Affaldscontainere er fælles for bygning 1S og bygning 1T. 
 
Den forventede årlige mængde affald fra Bioprocess Pilot Plant er skønnet til ca. 120 
tons. Denne mængde inkluderer ikke de store ethanol-fraktioner, der sendes til de-
struktion eller genbrug. Affaldsmængderne varierer meget år for år afhængig af aktivi-
teterne i pilotanlægget.  
 
 
H.5 Beskyttelse af jord og grundvand (36) 
 
Der er etableret følgende foranstaltninger for at minimere risikoen for forurening af jord 
og grundvand: 
 
• Kørselsarealer er befæstede med asfalt og regnvand afledes til separat regnvands-

system som beskrevet i afsnit E.2 
• Nedgravede tankanlæg er indrettet som beskrevet i afsnit E.2 
• Fritstående lagertanke og andre udendørs oplag er indrettet som beskrevet i afsnit 

E.3 
• Tilsyn med spildbakker og opsamlingsbakker som beskrevet i afsnit E.2 
• Nødstop på regnvandskloak med mulighed for opsamling af evt. spild 
• Overvågning af kloakker ved TV-inspektion i overensstemmelse med vilkår 22 i Ho-

vedgodkendelsen for Novo Nordisk i Bagsværd 
• Løbende tilsyn med containere og tankgrave 
• Årligt eftersyn af belægninger i overensstemmelse med vilkår 22 i Hovedgodken-

delsen for Novo Nordisk i Bagsværd 
• Nedskrevne procedurer for miljøkritiske arbejdsopgaver 
 
Se desuden beskrivelse i punkt F.4.  
 
 
I. Forslag til vilkår og egenkontrol (37) 
 
Novo Nordisk forslag til vilkår fremgår af vedlagte bilag 10 og 11.  
 
 
J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (38-40) 
 
J.1 Særlige emissioner ved driftsuheld (38) 
 
Ved driftsforstyrrelser og uheld kan der forekomme følgende væsentlige utilsigtede 
emissioner af spildstrømme og kemikalier til afledningssystem for spildevand og regn-
vand. De vigtigste er: 
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• Ethanolholdige spildstrømme pga. svigt i opsamlingsordning 
• Surt/basisk spildevand på grund af driftssvigt eller utilstrækkelig behandlingskapa-

citet på neutralisationsanlæg 
• Flydende kemikalier som f.eks. ethanol, glycoler, syrer og baser pga. spild 
• Organiske næringsstoffer som glucose, gærekstrakt mv. 
• Ammoniak i små mængder 
 
Se desuden afsnit F.4. 
 
J.2 Foranstaltninger til imødegåelse af driftsuheld (39) 
 
Dette er beskrevet i punkt F.4.  
 
J.3 Foranstaltninger til begrænsning af virkningerne for mennesker og miljø 

af evt. driftsuheld (40) 
 
Efter vor vurdering vil de beskrevne uheld ikke påvirke mennesker.  
 
De udendørs arealer, hvor der foregår omlæsning af råvarer, afvandes til regnvands-
kloak. Der er etableret nødstop til regnvandskloak og mulighed for at opsamle evt. 
spild. 
 
 
K. Virksomhedens ophør (41) 
 
Pilotanlægget er etableret permanent, og der er ingen planer om at ophøre med driften. 
 
I tilfælde af at anlægget nedlægges vil der blive sørget for, at råvarer, hælpestoffer og 
affald, herunder farligt affald, bortskaffes. 
 
 
L. Ikke-teknisk resume (42) 
 
Der er her tale om fornyelse af miljøgodkendelser til eksisterende pilotanlæg i bygning 
1S og bygning 1T. Pilotanlæggene, der benævnes Bioprocess Pilot Plant, er en del af 
Novo Nordisk udviklingsområde. 
 
Aktiviteterne i Bioprocess Pilot Plant omfatter udviklingsarbejde i form af: 
 

1. Optimering af eksisterende gærings- og oprensningsprocesser og  
2. Udvikling af nye processer og lægemidler, herunder produktion af aktivt stof til 

klinisk og toksikologisk afprøvning.  
 
Til forsøgsgæringerne anvendes genetisk modificerede mikroorganismer af klasse 1, 
der er ufarlige for mennesker og natur. 
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Hovedaktiviteterne omfatter: 
 
• Gæring og grovrensning i bygning 1S (Brudelysvej 22) 
• Finrensning i bygning 1T (Brudelysvej 20) 
 
Gærings- og rensningsprocesserne foregår hovedsageligt i væskeholdigt miljø under 
anvendelse af vand, næringsstoffer eller organiske opløsningsmidler i lukkede 
beholdere eller maskiner.  
Oprensningen af de aktive stoffer vil typisk blive afsluttet med en frysetørring eller en 
spraytørring, hvor vandindholdet bringes ned, inden produktet leveres til 
udviklingsafdelinger et andet sted i Novo Nordisk, der varetager formuleringen af det 
færdige præparat.  
 
Ethanolholdige spildstrømme opsamles i det underjordiske tanklager og bortskaffes 
enten til specialbehandling eller til genanvendelse. 
 
Affald sorteres, og i det omfang det er muligt, sendes det til genanvendelse.  
De affaldstyper, der ikke kan genanvendes, bliver opsamlet og bortskaffet til godkendte 
affaldsmodtagere i henhold til Gladsaxe Kommunes regulativer og anvisninger. 
Kemikalieaffald bliver indsamlet via virksomhedens centrale affaldsplads og sendt til 
godkendt modtager efter aftale med Gladsaxe kommune.  
 
Støjkilderne er lyddæmpede, så støjbidraget fra aktiviteterne i BioProces Pilot Plant 
ikke giver anledning til en overskridelse af de samlede støjgrænser, der gælder for No-
vo Nordisk bidrag til støjbilledet hos vore naboer i Bagsværd.  
 
Aktiviteterne i BioProces Pilot Plant kan foregå hele døgnet, alle ugens dage i ca. 48 
uger om året. Der beskæftiges ca. 135 medarbejdere i de to bygninger. 
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Indledning 
 
BioProcess Pilot Plant i bygninger 1S og 1T i Bagsværd har i dag tilknyttet et service-
værksted, der er placeret i bygning 1R på matriklen lige syd for bygning 1S. 
 
Værkstedet blev etableret i 1983 og har været i drift siden. 
 
Værkstedet er nedslidt og utidsvarende, og derfor ønsker vi at etablere helt nye facilite-
ter til værkstedet i en ny tilbygning til bygning 1T. 
 
Selve værkstedet bliver på i alt 160 m2 (hvilket er væsentligt mindre end de 1000 m2, 
der ville medføre, at værkstedet var særskilt godkendelsespligtigt) og der vil blive afka-
stet en luftmængde på max 6.600 m3/time fra de metalforarbejdende processer (hvilket 
er mindre end de 10.000 m3/time, der ville medføre, at værkstedet var særskilt godken-
delsespligtigt). 
 
Værkstedet er derfor ikke selvstændigt miljøgodkendelsespligtigt, idet aktiviten hverken 
er omfattet af punkt A 203 eller A 205 på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, Mil-
jøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed, 
 
Da værkstedet er en bi-aktivitet til en godkendelsespligtig hovedaktivitet har vi valgt at 
udarbejde en miljøteknisk beskrivelse, der i sin opbygning læner sig op ad bilag 4 i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold (1 – 4) 
 
Ansøger (1) 
 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
2880 Bagsværd 
Tlf. 44 44 88 88 
AS reg. nr. 16201 
CVR-nr.: 24 25 67 90. 
 
Listevirksomhedens navn mv.(2) 
 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
2880 Bagsværd 
Matr. nr. 4 by af Bagsværd By  
P-nummer: 1.006.455.042 
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Ejerforhold (3) 
 
Grunden og bygningerne ejes af Novo Nordisk A/S. 
 
Virksomhedens kontaktpersoner (4) 
 
Eva Vestergaard 
Miljøkoordinator 
Novo Nordisk A/S 
Dep. 723, BioProcess Fermentation & Recovery 
Bygning 1S, Brudelysvej 22 
2880 Bagsværd 
Tlf. 30 75 82 69 
E-mail: ECQV@novonordisk.com 
 
og 
 
Erik Pugholm 
Miljøkonsulent 
Miljøafdelingen 
Sandtoften 9 
2820 Gentofte 
Tlf. 30 79 74 58 
E-mail: ehp@novonordisk.com 
 
 

B. Oplysninger om virksomhedens art (5 – 8) 
 
Listebetegnelse (5) 
 
Novo Nordisk A/S i Bagsværd er omfattet af følgende punkt i bilag 1 til Miljø- og Ener-
giministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed: 
 
 D 104: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemid-

ler. (i) (s). 
 
Det her beskrevne serviceværksted er en bi-aktivitet til hovedaktiviteten. Serviceværk-
stedet hører ikke i sig selv ind under et af bekendtgørelsens punkter, jf. beskrivelsen i 
indledningen. 
 
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt (6) 
 
Denne miljøtekniske beskrivelse vedrører etablering af nye faciliteter til et eksisterende 
serviceværksted.  
 
De nye værkstedsfaciliteter giver ikke i sig selv mulighed for at forøge aktiviteterne i 
BioProcess Pilot Plant, som værkstedet er en del af. 
 

mailto:ehp@novonordisk.com
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De nye værkstedsfaciliteter vil først og fremmest betyde at arbejdsmiljøet i værksteder-
ne forbedres.  
 
Tilbygningens placering fremgår af vedlagte bilag 2, mens bilag 1 viser placeringen af 
bygning 1S og 1T. 
 
Aktiviteterne i serviceværkstedet vil omfatte: 
 svejsning, slibning, polering m.v. på emner af rustfrit stål  
 kalibrering af temperatur og tryk trasmittere 
 

Forventet ophør af driften (7) 

 
Værkstedet etableres som et permanent anlæg, og der er ingen planer om at nedlæg-
ge det igen. 
 
 

C. Oplysninger om etablering (8-9) 
 
C.1 Oplysninger om bygningsmæssige ændringer og udvidel-

ser/ændringer (9) 
 
Der skal opføres en tilbygning til bygning 1T. Tilbygningen skal rumme serviceværk-
stederne, et kalibreringsrum samt kontorer, omklædningsfaciliteter og lager for reser-
vedele m.v. 
 
 
C.2 Start på bygge og anlægsarbejder, samt forventet start af drift (10) 
 
Byggearbejderne ønskes påbegyndt snarest og senest 1. september 2011 og det for-
ventes, at værksteder og kontorer kan tages ibrug 1. marts 2012. 
 
 

D. Oplysninger om virksomhedens placering (10-13) 
 
D.1 Oversigtsplaner, virksomhedens placering mv. (10) 
 
Bygning 1S og 1T er beliggende på Brudelysvej 20-22, matr. nr. 4 by, 2880 Bagsværd. 
Bygningernes placering fremgår af oversigtsplanen i bilag 1, mens tilbygningen er vist 
på bilag 2. Mellembygningen mellem bygning 1S og 1T har UTM koordinaterne 
6181777.528, 339765.357. 
 
 
D.2 Lokaliseringsovervejelser (12) 
 
Da værkstederne skal betjene anlæggene i bygning 1S og 1T har vore overvejelser 
udelukkende gået på at finde en placering i Bagsværd, så tæt som muligt på bygning 
1S/1T. 
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I første omgang var det planen at rive det eksisterende værksted i bygning 1R ned og 
opføre et nyt med samme placering, men i forbindelse med Detailed Design viste det 
sig mere hensigtsmæssigt at flytte faciliteten til bygning 1T, og så udnytte arealet ved 
bygning 1R til parkering.  
 
 
D.3 Virksomhedens daglige driftstid (13) 
 
Aktiviteterne i serviceværkstedet vil normalt finde sted på hverdege mellem kl. 07:00 og 
kl. 16.00. Der er beskæftiget 25 medarbejdere i det eksisterende serviceværksted i 
bygning 1R, og der regnes med det samme antal medarbejdere efter flytningen til de 
nye faciliteter. 
 
 
D.4 Til- og frakørselsforhold (13) 
 
Der bliver til- og frakørsel af personale samt levering af reservedele fra eksterne leve-
randører og afhentning af affald.  
 
Det vurderes alt ialt, at til- og frakørslen bliver mindre end i dag, da der ikke længere 
bliver behov for at køre mellem bygning 1R og bygning 1S/1T i forbindelse med repara-
tionsarbejder inde i anlæggene. 
 
Støjbelastning i forbindelse med transport til og fra bygning 1R og bygning 1S/1T er 
ikke omfattet af støjkildekataloget for Novo Nordisk i Bagsværd, da transporterne ikke 
foregår om natten. 
 
 

E. Virksomhedens indretning (14) 
 
E.1 Tilbygningens Indretning m.v.  
 
Tilbygningen bliver i 3 etager og bliver i alt 11.5 meter høj incl. tekniketage på taget. 
Bygningen indrettes som følger: 
 
Kælder: 

 Omklædningsrum og 
 Lagre 

 
Stueetage: 

 Værksteder på 160 m2 og 
 Kalibreringsrum på 30 m2 
 Kontorer og  
 mødelokaler 

 
1.sal: 

 Kontorer og 
 Mødelokaler 
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E.2 Kloakplaner, nedgravede tanke mv. 
 
Kloaksystem: 
Ejendommen er separat kloakeret med ét afledningssystem for proces- og sanitært 
spildevand og et andet system for regnvand.  
 
I tilbygningen forekommer kun sanitært spildevand, og dette udledes sammen med øv-
rigt sanitært spildevand fra bygning 1T udenom anlæggets neutraliseringsanlæg. Spil-
devandet ledes til det offentlige kloaksystem og videre til Lundtofte Renseanlæg via 
målebrønd i det sydvestlige hjørne af grunden.  
 
Regnvand fra befæstede arealer afledes uændret til separat kloaksystem, der har for-
bindelse til Smørmosen. Under normale nedbørsforhold pumpes den første, mest foru-
renede del af regnvandet til spildevandssystemet, hvorfra det føres til Lundtofte Ren-
seanlæg. Øvrige regnvandsmængder ledes til Smørmosen. Regnvandsledningerne på 
ejendommen, bygning 1S/1T, er inden sammenkoblingen med det offentlige system 
forsynet med to forsinkelsesbassiner – et parallelt med Hillerød motorvejen og et på 
sydsiden af bygning 1S. Disse bassiner fungerer som forsinkelsesbassin’er i tilfælde af 
meget store regnskyl. Bassin’erne, der består af udposninger på kloakledningerne, har 
et rumfang på 24 henholdsvis 36 m3. 
 
Det er muligt at afspærre udløbet fra forsinkelsesbassin’erne, og på den måde tilbage-
holde eventuelle spild eller brandslukningsvand. 
 
Nedgravede tanke: 
Der etableres ikke nedgravede lagertanke i forbindelse med tilbygningen, men ved 
bygning 1T’s nordfacade etableres en separat betonkælder uden afløb. I betonkælde-
ren pllaceres en tank til Myresyre. Dette er beskrevet særskilt i brev dateret den 4. juli 
2011 til Miljøstyrelsen Roskilde. 
 
 
E.3 Interne transportveje og oplag  
 
Transport til og fra værkstedet i bygning 1T vil hovedsageligt bestå af persontrafik i 
form af medarbejdere. Derudover vil der være nogle få transporter for afhentning af af-
fald og levering af reservedele og lignende. Indkørsel finder sted ved Brudelysvej 20-22 
ved fælles indgang. Den typiske kørevej til adressen foregår fra Hillerødmotorvejen via 
Værebrovej. 
 
Reservedele i form af rør, plader mv opbevares på værkstedets lager i kælderen. 
Spraydåser med smøre-, rense- og affedtningsvæsker samt olier til brug for gear m.v. 
opbevares på værkstedet. Oplaget af disse stoffer er lille, da forbruget er lille. 
Stålflasker med svejsegas i form af Argon og Kvælstof-Brint-blandinger (Formiergas) 
opbevares uden for bygningen, hvor der til dette formål etableres aflåste skabe. Det 
maksimale oplag bliver 2 x 4 flasker. 
Tilbygningen får egne kontainere til affald i form af papir, pap, metal, kabel- og elektro-
nikskrot. Desuden opstilles et kemi-bur med mulighed for opbevaring af væsker. 
 
E.4 Placering af skorstene og luftafkast  
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Den nøjagtige placering af afkastene på taget af tilbygningen er endnu ikke fastlagt. 
 
Der bliver tale om følgende afkast: 

 2 afkast fra komfortventilation 
 1 afkast fra et punktudsugningsanlæg i kalibreringsrummet  
 1 afkast fra punktudsugningsanlæg i værkstederne og 
 1 afkast fra toiletter 

 
Alle afkast rettes lodret opad og føres minimum 1 meter over tag. 
Luftmængder og indholdsstoffer er nærmere beskrevet i afsnit H.1. 
 
 
E.5 Placering af støjkilder  
 
Nye støjkilder på tilbygningen til bygning 1T består af de ventilationsafkast, der er 
nævnt i afsnit E.4 samt af luftindtag til de to komforventilationsanlæg. 
 
 

F. Beskrivelse af aktiviteterne i værkstedet (15 - 18) 
 
F.1 Produktionskapacitet, hjælpestoffer mv. (15) 
 
Der er tale om et serviceværksted, der foretager reparation og vedligehold af proces-
udstyr i BioProcess Pilot Plant, bygning 1S/1T.  
 
Hjælpestoffer, der anvendes i denne sammenhæng omfatter: 
 
 

Materiale og evt. formål Mængde pr. år 
Stål 5 tons 
Affedtning, smøremidler mv 10 liter 
Formiergas til svejsning 20 flasker 
Argon til svejsning 20 flasker 
Skæreolie 50 liter 
Maskinolie 100 liter 
Ethanol  20 liter 
Siliconolie til kalibreringsbade 40 liter 

 
Flydende rester af kemikalier og olie opsamles og bortskaffes til Kommune Kemi. 
 
Forbruget af vand og el i tilbygningen vurderes at blive så beskedent, at det kan 
rummes inden for det årlige forbrug, der allerede er ansøgt for de samlede aktiviteter i 
bygning 1S/1T, nemlig:  
 

Vandforbrug (m3) 70.000  
 

Elforbrug (GWh) 10 
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F.2 Procesforløb m.v. (16 - 18) 
 
I værkstedet vil der blive svejset, slebet, filet, drejet, boret, savet og poleret i rustfrit 
stål. 
 
Værkstedet bliver udstyret med et proces-ventilationsanlæg, der får en kapacitet på 
6.600 m3 luft pr time. Luften afkastes via ét samlet afkast, der føres minimum 1 meter 
op over bygningens tag.  
 
I kalibreringsrummet foretages kalibrering af temperatur- og tryk-transmittere. Dette 
foregår i ethanolholdige bade. 
 
Kalibreringsrummet udstyres med et lokaludsugningsanlæg med en kapacitet på 600 
m3 luft pr time. Luften fra dette lokaludsug afkastes i særskilt afkast, der føres minimum 
1 meter over bygningens tag. 
 
 
F.3 Energianlæg  
 
Værkstedet vil blive forsynet med varme fra den eksisterende fjernvarmeforsyning i 
1S/1T. 
 
 

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger (19-27) 

 
H.1 Luftforurening  
 
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 13 1997 om Begrænsning af luftforurening fra virksom-
heder, der udsender svejserøg oplyser i afsnit 5.2 på side 11, at reparations- og ved-
ligeholdelsessvejsning ikke er omfattet af de krav, der i øvrigt stilles i vejledningens 
tabel 1 – 4. 
 
På den baggrund gives kun en meget kortfattet beskrivelse af luftemissionerne fra 
værkstedet. 
 
Der etableres to procesafkast på tilbygningen, nemlig:  
 

 1 afkast fra et punktudsugningsanlæg i kalibreringsrummet og 
 1 afkast fra punktudsugningsanlæg i værkstederne  

 
Afkastet fra kalibreringsrummet får en kapacitet på 600 m3 luft pr. time. Afkastet føres 
minimum 1 meter over tag. Afkastet forventes at indeholde meget små mængder etha-
nol, da det årlige forbrug af ethanol er 20 liter og der ved instrumentkalibreringer arbej-
des med en temperatur på - 20° C i karret.  
 
Afkastet fra værkstedets forskellige arbejdsstationer får en kapacitet på 6.600 m3 luft 
pr. time, heraf stammer max 1000 m3 fra slibeprocesser. Afkastet føres minimum 1 me-
ter over tag. Der monteres egnet udstyr til rensning af de enkelte delluftstrømme for 
olietåge og partikler. Der vil blive anvendt oliefiltre og partikelfiltre med en effektivitet på 
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minimum 99,9 %, hvilket i begge tilfælde er bedre end de skrappeste krav, der stilles i 
vejledningen om svejserøg og i de standardvilkår, Miljøstyrelsen har udarbejdet for 
virksomheder, der hører under punkt A 205 på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørel-
sen. 
 
 
H.2 Spildevand og overfladevand (28 - 30) 
 
Spildevand fra Værkstedet i bygning 1T vil udelukkende bestå af sanitært spildevand 
og regnvand fra befæstede arealer.  
 
Spildevandet udledes til offentligt kloaksystem via målebrønd i ejendommens sydvest-
lige hjørne ved bygning 1S.  
 
Spildevandsmængden fra den her beskrevne tilbygning til bygning 1T forventes at kun-
ne rummes inden for rammerne af den allerede ansøgte spildevandsmængde fra byg-
ning 1S/1T på 60.000 m3 år. 
 
Denne spildevandsstrøm vil ikke give anledning til en markant ændring i sammensæt-
ningen af det spildevand, der afledes fra bygning 1S/1T, og som er beskrevet i den mil-
jø- og spildevandstekniske beskrivelse af disse bygninger. 
 
 
H.3 Støj (31) 
 
Når bortses fra bortskaffelse af affald, vil værkstedet kun have aktiviteter indendørs. 
 
Nye støjkilder på tilbygningen til bygning 1T består af de ventilationsafkast, der er 
nævnt i afsnit E.4 samt af luftindtag til de to komforventilationsanlæg. 
 
Med udgangspunkt i de gældende støjgrænser for Novo Nordisks aktiviteter i Bag-
sværd og virksomhedens nuværende støjbidrag har de rådgivende ingeniørvirksomhe-
der NNP Noise Control og Rambøll opstillet krav til de nye støjkilders maksimale 
støjemission og vurderet behovet for støjdæmpning af de enkelte bidragydere, for at de 
kan efterleve de opstillede krav. 
 
På den baggrund kan det konkluderes, at når vi stiller krav til de nye støjkilder, vil det 
være muligt at etablere og idriftsætte den nye værkstedsbygning, uden at det kompro-
mitterer de gældende grænseværdier. 
 
Støjbelastning i forbindelse med transport til og fra bygning 1R og bygning 1S/1T er 
ikke omfattet af støjkildekataloget for Novo Nordisk i Bagsværd, da transporterne ikke 
foregår om natten. 
 
 
H.4 Affald (33 – 35) 
 
Der fremkommer følgende typer af affald fra det nye værksted i bygning 1T: 
 Skrot af rustfrit stål max 2000 kg/år 
 Skrot af elektronik og kabler 
 Flydende affaldsstrømme til Kommune Kemi i form af spildolie, siliconeolie og sprit  
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 Slibestøv  
 Pap og papir 
Affaldet samles og opbevares i kontainere indtil afhentning. 
 
 
H.5 Beskyttelse af jord og grundvand (36) 
 
Der etableres et kemi-bur til brug for udendørs opbevaring af væsker, f.eks. spildolie. 
Buret er udformet således, at der er mulighed for opsamling af væskerne, hvis der går 
hul på en beholder. Der kan således ikke ske udslip fra buret. Buret vil være aflåst, når 
bortses fra tidspunkter, hvor der hentes eller indsættes kemikalier.  
 
Som for den eksisterende del af bygning 1S/1T etableres desuden følgende foranstalt-
ninger ved den nye tilbygning for at minimere risikoen for forurening af jord og grund-
vand: 
 
 Kørselsarealer befæstes med asfalt og regnvand afledes til separat regnvandssy-

stem  
 Nødstop på regnvandskloak med mulighed for opsamling af evt. spild 
 Overvågning af kloakker ved TV-inspektion i overensstemmelse med vilkår 22 i Ho-

vedgodkendelsen for Novo Nordisk i Bagsværd 
 Løbende tilsyn med affaldscontainere  
 Årligt eftersyn af belægninger i overensstemmelse med vilkår 22 i Hovedgodken-

delsen for Novo Nordisk i Bagsværd 
 
 

I. Andet (35 - 37) 
 
Som anført i indledningen er dette serviceværksted ikke selvstændigt godkendelses-
pligtigt, idet såvel værkstedareal som afkastet luftmængde er mindre end de fastlagte 
kriterier for godkendelsespligt. 
 
Værkstedet er som sådan en bi-aktivitet til aktiviteterne i BioProcess Pilot Plant, som 
Miljøstyrelsen Roskilde i øjeblikket er i gang med at udarbejde en samlet miljøgodken-
delse af.  
 
I nærværende beskrivelse er det godtgjort, at der i forbindelse med projekteringen er 
taget højde for, at støj og luftforurening skal leve op til de gældende regler. 
 
Det er desuden godtgjort, at der er opmærksomhed omkring Hovedgodkendelsens 
krav til inspektion af kloakker og belægninger. 
 
Novo Nordisk foreslår på den baggrund, at der ikke udarbejdes en selvstændig miljø-
godkendelse af det her beskrevne serviceværksted, men at der blot stilles krav om, at 
værkstedet skal indrettes og drives som beskrevet. 
 
 
 
ILK 
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Til brug ved miljøgodkendelse af nye anlæg og ved revurdering af miljøgodkendelser af eksisterende 
anlæg har Novo Nordisk A/S miljøafdeling gennemgået de BREF-noter, der er aktuelle for 
virksomhedens produktion i Danmark. 
 
Noterne der er gennemgået er: 
 

- Manufacture of Organic Fine Chemicals 
- Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management systems in the Chemical 

Sector 
- Industrial Cooling Systems 
- Emissions from Storage 
- Energy Efficiency 
- General principles of Monitoring 

 
For at gøre BREF-noterne operationelle, er kravene i den enkelte BREF-note omsat til spørgsmål om, 
hvordan situationen er på det anlæg, der skal miljøgodkendes eller revurderes. 
 
BREF-noterne er rettet til efter Novo Nordisk A/S forhold, så krav til udstyr, emissioner, kemikalier eller 
lignende, der ikke findes på nogen af Novo Nordisk A/S’ fabrikker i Danmark er udeladt fra listen. Fx 
har ingen af Novo Nordisk A/S fabrikker i Danmark eget renseanlæg, så alle krav til renseanlæg fra 
BREF-noten ”Common Waste Water and Waste gas treatment” er udeladt. 
 
BREF noten om køling er meget generel, så der er stillet mere specifikke krav end det fremgår af 
BREF’en. Der er også tilføjet nogle spørgsmål, der ikke nødvendigvis er at finde i BREF’en men 
afspejler Novo Nordisk A/S’ indsats mod klimaforandringer. 
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Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

5 5.1.1.1
Er der drikkevandsinteresser under anlægget? 
(kun ved etablering af nye anlæg) ja ja Ikke relevant - eksisterende anlæg

5 5.1.1.1.
Er der beskyttede vådområder tæt ved anlægget? 
(Kun ved etablering af nye anlæg) ja Ja Ikke relevant - eksisterende anlæg

1 5.1.1.1.
Indgår miljø- og sikkerhedsaspekter som en 
integreret del af proces og produktudviklingen?

ja, i det omfang det er muligt for os at påvirke 
processen. Der gennemføres miljø- og 
arbejdsmiljøvurderinger på kampagne og nyt 
udstyr iht. dok.nr. 114935

ja, i det omfang det er muligt for os at påvirke 
processen. Der gennemføres miljø- og 
arbejdsmiljøvurderinger på kampagne og nyt 
udstyr iht. dok.nr. 114935

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.3
Er afdelingen underlagt virksomhedens 
miljøledelsessystem? ja, området er certificeret iht. ISO 14001 ja, området er certificeret iht. ISO 14001

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.2.1 Foregår produktionen i lukkede anlæg? ja
Delvis, gæringsafsnit er lukket mens recovery 
betegnes åben.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.2.2
Er produktionsprocesserne 
automatiserede/computerovervågede? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.2.4.5

Fyldes organiske opløsningsmidler i toppen eller 
bunden af anlæggets beholdere?
Det er BAT at fylde tanke i bunden.

Hovedparten fyldes i toppen. Enkelte 
blandetanke fyldes i bund via dykrør

Organiske opløsningsmidler bruges sjældent , men 
når det sker fyldes tank i toppen

NA. Anlægget er bygget inden BAT 
blev et krav.

1 5.1.2.5.5.
Anvendes indirekte køling i anlægget? (Indirekte 
køling er BAT). Indirekte Indirekte

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.2.1.2
Er der noget spildvarme der kan genanvendes til 
opvarmningsformål? nej

Kill og steriliseringsanlæg er indrettet med 
regenerativvarmeveksling

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.2.1.2
Har man skilt højtemperaturfraktioner fra så de 
kan nyttiggøres? nej, kun batch vis dump af renset vand NA Ikke relevant

4

Har man optimeret på varme- vekslerne, - så 
man har lavest ∆T? (og kan anvende billigere og 
miljømæssig bedre køling) Ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.2.1.3
Er typen (rør- eller pladevarme- vekslere?) 
velegnet til formålet? ja ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 V.3.1
Er problemstillingen mht. "fouling" belægninger, 
der ødelægger varmeovergangen, vurderet?

Fouling er forekommet, men sjældent. Opdages 
når kapaciteten falder. Udgør pt. ikke et større 
problem.

Fouling er forekommet, men sjældent. Opdages 
når kapaciteten falder. Udgør pt. ikke et større 
problem.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4

Anvendes varmest muligt kølevand, - 
eksempelvis køletårnsvand fremfor mekanisk 
kølet kølevand? NA. Helt nyt ammoiak køleanlæg ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

side 1
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Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

4

I tilfælde af behov for mekanisk køling:
1 Anvendes kompressorer med en god COP? (Se 

SG for black Utilities)

2 Anvendes der naturligt kølemiddel?  (Se SG)
3 Reguleres kompressorer og pumper afhængigt 
af kølebehovet? (Bruges der Variable Speed Drives?)

1) ja, udskiftningen af køleanlæg har været 
afdelingsmiljømål i 2010, og alle 
optimeringsmuligheder er gennemgået. Tekst 
fra en aktionerne vedr. virkningsgrad: 

COP-faktorenpå det nye køleanlæg er 5,0 ved 
100 % kapacitet. 
COP-faktoren for eksisterende freon køleanlæg 
er 2,95. 
COP-faktoren varierer afhængig af 
køleforbruget.
Der etableres frikøling (kold udetemperatur 
udnyttes om vinteren) for det nye køleanlæg, 
således at kølekompressorerne kan slukkes i 
kolde perioder om vinteren. Køleeffekten er ca. 
dobbelt så stor for det nye køleanlæg i forhold 
til det gamle. Dette betyder, at det nye 
køleanlæg nok vil bruge nogenlunde samme 
mængde energi som det gamle, da det gamle 
anlæg ikke har kunne følge med i store 
perioder om sommeren.
Alle distributionspumper er udskiftet til nye 
mere energieffektive pumper med 
frekvensomformere.

2)  Der anvendes ammoniak (R717)

3) Ja, automatisk regulering

1) Ikke relevant - køletårne
2) Ja (Ammoniak)
3) Ja

anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4
I forbindelse med "naturlig" køling - køletårne 
har man vurderet:

4 4.2.1.3
1 Hvilken type køletårn er bedst egnet, - klima- 
og driftsmæssigt? Ingen køletårne

Det er et gammelt køleanlæg, så vurdering af 
køletårnstype bliver først relevant, hvis anlægget 
skal udskiftes.

Ikke Relevant. Anlægget er bygget 
inden BAT blev et krav.

4 4.2.1.3

2. Har man positivt afbalanceret:
   - Energiforbrug
   - Vandforbrug
   - Kemikalieforbrug og biocider
   - Støjpåvirkning af omgivelser
   - Pladsforhold

mht. valg af type af køletårn, - åbent/lukket, 
adiabatisk, hybrid?
Se også SG for Black Utilities. NA NA Ikke relevant

4 4.3.1
3. Anvendes energieffektive komponenter: 
motorer, ventilatorer og pumper?  (Se SG) ja, nyt køleanlæg Behovsstyret

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4

Har man overvejet såkaldt "frikøling" produktion 
af koldt kølevand om vinteren (med høj COP) til 
erstatning af mekanisk køling med dårlig COP Ja, der er frikøl på anlægget Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.6.3.2
Er der etableret effektiv filtrering af vandet, - for 
at minimere kemikalieforbrug. NA

Der er etableret filterpose, og der anvendes renset 
vand for at undgå tilkalkning af anlægget.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

side 2
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Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

4

Anvendes den nødvendige men TILSTRÆKKELIGE 
VANDKVALITET (evt. overfladevand, waste water 

kondensat) så der spares mest muligt på vandet? NA Der anvendes Råvand
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4

Kombinerer man evt. returskylning af filtre med 
"bleed off"/dræn, - så der spares mest muligt på 
vandet? NA

Rejectvand fra rentvandsanlæg opsamles og 
anvendes til køletårne. Ikke relevant

4

Har man vurderet alternative/supplerende 
metoder som ultralyd/ozon for at minimere 
kemikalieforbrug til behandling af køletårnsvand?
  (Se SG) Ikke relevant, da det er et ammoniakkøleanlæg

Der anvendes rent vand køletårnene, så den 
biologiske aktivitet er i forvejen lav. I det tilfølde 
er kemikalier en bedre løsning.

Ikke relevant i små køletårne der 
anvender grundvand

4 4.6.2
Er der foretaget en miljøvurdering af de anvendte 
kemikalier og biocider? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.6.2

Kører man kvantitativ biocid-dosering på basis af 
løbende overvågning af macrofouling, 
vandkvalitet, Legionella mm.?

Vandkvalitet i lukket kølesystem testes 
månedligt. Dosering afhænger af resultat.

Vandkvalitet i kølesystem testes månedligt. 
Dosering afhænger af resultat.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4
Er der etableret målere til opgørelse af energi- og 
vandforbrug til kølesystemerne?

Ja til energiforbrug. Nej til vand, da det er et 
ammoniakkøleanlæg.

Ja til vandforbrug. Nej til energi. Det er dyrt og 
ikke så ligetil at sætte målere op i gamle anlæg. I 
stedet gennemføres en energi-screening hvert 3. 
år.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4

Vedligeholdes tanke, rørledninger, ventiler, 
pakninger, flanger, pumper m.v regelmæssigt? 
OBS: Er tilstand af - og isolereringstykkelser 
blevet vurderet?  Også vigtigt med 
vedligehold/tilsyn af samlinger for at imødegå 
lækager og utætheder.

Ja til systematisk vedligehold. 
Isoleringstykkelse er lavet iht. gældende regler.

Ja til systematisk vedligehold. Isoleringstykkelse 
er lavet iht. gældende regler.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.7.2

Er afkast af køletårnet hensigtsmæssigt, - mht. 
dets placering (evt. nærliggende luftindtag) evt. 
dampskyer samt unødvendig afdrift af 
vanddråber/luft? NA Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.7.2
Består køletårnet af de rigtige materialer, - ingen 
asbest eller imprægneret træ? NA Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.8.2

Er UNØDVENDIG STØJ-emission minimeret - vand 
der falder, støj fra ventilatorer/vingetipper. Der 
kan evt. anvendes "støjvægge" - lyddæmpere 
koster tryktab/energi. ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

4 4.10.2

Reduktion af mikrobiologisk vækst:
   - undgå lyspåvirkning af vand
   - undgå stillestående vand
   - foretag rengøring efter systemet har været 
åbnet
   - foretag vandanalyser NA Der foretages månedlig analyser af kølevand

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

side 3



O
rg

an
ic

 F
in

e 
C
h
em

ic
al

s

W
as

te
 w

at
er

W
as

te
 g

as

In
d
u
st

ri
al

 C
o
o
lin

g
 S

ys
te

m
s

E
m

is
si

o
n
s 

fr
o
m

 s
to

ra
g
e

M
o
n
it
o
ri

n
g

Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

5 5.2.2.1.

Er rørledninger fra lagertanke til procesanlæg 
synlige? 
(Det er BAT med synlige rørledninger, alternativt 
skal der være et vedligeholdelsesprogram,der 
sikrer, at huller i rørerne opdages hurtigt)

Nedgravede rør fra ethanolforlag og to 
affaldstanke. ½årlig trykprøvning iht. 
tanktilladelse. Nedgravet iht. tanktilladelse.
Nedgravede rørledninger fra myresyretank. 
Røret er et kapperør, med fald mod bygning 1T. 
Røret inspiceres 1 gang årligt.
Nitrogentank er placeret over jord og synlig.
Rørledninger fra syre og baseforlag er synlige.

Nedgravede rør fra ethanolforlag og lagertank til 
kill, kill lagertank er placeret i tankgrav med dræn 
til killanlæg så evt. lækage er synlig. Ethanolforlag 
bliver trykprøvet ½ årlig.
Glugose-, gærekstrakt- og Ammoniak- tanke er 
placeret over jord og synlig rørføring
Rørledninger fra syre og baseforlag er synlige.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 4.2.2.1

Er antallet af flanger og samlinger mellem 
lagertanke og procesanlæg reduceret mest 
muligt? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1 og
4.2.2.2

Har der været fokus på, om lagertanke, 
rørledninger, ventiler, pakninger m.v. kan tåle de 
stoffer, der skal opbevares i dem?

ja, der er lavet vurderinger ifm. etablering. Der 
er ikke lavet deciderede risikovurderinger på 
alle systemer. Rørledninger til waste, beholder 
til neutralisering, myresyrerør er identificeret 
som mulige risiciområder. Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1
Er lagertanke og rørsystemer 
computerovervågede?

Indholdsniveau er overvåget. Termodetektor på 
tank/rør til ren ethanol. Anden overvågning 
(vacuum, membraner, rørtæthed) styres via 
vedligeholdelsesplaner Vægt, temp og pH overvåges

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1 Er lagertanke dedikeret til et bestemt stof? Ja Ja
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1 og
4.2.2.2

Efterses og vedligeholdes tanke, rørledninger, 
ventiler, pakninger, flanger, pumper m.v 
regelmæssigt? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1
Er eftersyn/vedligehold af tanke, rør, ventiler 
m.v. styret af SAP eller lignende? Primært SAP-styret eller via runderingsplaner Sap og daglige runderingsplaner

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 2 3 2.2.1.1
5.2.1.1.3

Er alle spildevands/luftemissionsstrømme kortlagt 
for så vidt angår flow og relevante 
indholdsstoffer? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.2.6

Har afdelingen undersøgt mulighederne for 
energibesparende tiltag og implementeret 
sådanne? Styres via områdets energiansvarlige

Ja, f.eks. behovsstyret ventilation. Styres via 
områdets energiansvarlige

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 3
Er emissionskilderne rangeret efter 
forureningsgrad?

Ja, i relation til primære og sekundære kilder til 
luftforurening

Ja, i relation til primære og sekundære kilder til 
luftforurening

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1.

Hvilken farve har de udendørs placerede, 
overjordiske tanke?
Aluminiumsfarvet, cremefarvet og hvid betragtes 
som BAT idet afdampningen vil være mindst fra 
tanke med disse farver.

hvid nitrogentank. cremefarvet 
neutraliseringstank og syre-/baseforlag. Udendørs tanke har aluminiumskappe 

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1
Er der sikkerhedsventil på udendørs lagertanke 
(>50 m3) med VOC'er? Ingen tanke over 50 m3 Ingen tanke over 50 m3 Ikke relevant

2 3 2.2.1.2.1
Er de enkelte emissionsstoffer vurderet ud fra 
toxicitet og bionedbrydelighed? Ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.1.1

Er det vurderet, om toxiske og økotoxiske 
kemikalier kan erstattes af mindre toxiske 
kemikalier? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.1.1.
Er det vurderet, om det kan undgås at anvende 
opløsningsmidler?

det kan ikke undgås. Anvendelse af store 
mængder ethanol til insulinprocesser Ethanol kan ikke substitueres

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt
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Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

1 5.2.2
Genbruges organiske opløsningsmidler internt 
eller eksternt?

Novo foretager altid en vurdering af økonomien, 
samt den miljømæssige fordel ved valg af 
metode til genanvendelse. Pt. er genanvendelse 
i biogasanlæg ikke rentabelt, bl.a. på baggrund 
af dokumentationskrav til ethanolwaste og på 
grund af at der er tale om så relativt små 
mængder opløsningsmiddel. Alternative 
metoder til genanvendelse af opløsningsmiddel 
er overvejet og kunne være anaerob gæring 
eller som hjælpestof i renseanlæg. Det er pt. 
vurderet uhensigtsmæssigt teknisk og 
økonomisk, at bortskaffe til genanvendelse 
frem for at bortskaffe til f.eks. Kommune Kemi

Novo foretager altid en vurdering af økonomien, 
samt den miljømæssige fordel ved valg af metode 
til genanvendelse. Pt. er genanvendelse i 
biogasanlæg ikke rentabelt, bl.a. på baggrund af 
dokumentationskrav til ethanolwaste og på grund 
af at der er tale om så relativt små mængder 
opløsningsmiddel. Alternative metoder til 
genanvendelse af opløsningsmiddel er overvejet og 
kunne være anaerob gæring eller som hjælpestof i 
renseanlæg. Det er pt. vurderet uhensigtsmæssigt 
teknisk og økonomisk, at bortskaffe til 
genanvendelse frem for at bortskaffe til f.eks. 
Kommune Kemi

Der foregår løbende arbejde for at 
finde den mest miljørigtige løsning på 
spritaffaldet.

1 5.2.2
Genbruges andre bi-produkter eller spildstrømme 
internt eller eksternt? Ethanol waste kan sendes til biogas COD waste sendes til biogasanlæg

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.1.1.
Er det vurderet, om det er muligt i højere grad at 
anvende fornybare råvarer? Er vurderet, men er ikke muligt Er vurderet, men er ikke muligt

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 3 2.1

Er mulighederne for reduktion af vandforbrug, 
vand- og luftemissioner undersøgt , og er de 
fundne reduktioner implementeret?

Mulighed for stor reduktion i vandforbrug fra 
renset vandanlæg. Større projekt vedr. 
udskiftning af vandanlæg forventes igangsat i 
løbet af de kommende 2 år.

Mulighed for stor reduktion i vandforbrug fra 
renset vandanlæg. Der er planer om at nedbringe 
vandforbruget men problemer med vandanlæg gør 
at implementeringen lader vente på sig.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 3.3.1.2
Er alle muligheder for genbrug af vand undersøgt 
og de rentable løsninger gennemført?

Ja, det er undersøgt, om 1S og 1T kan 
genbruge hinandens overskudsvand. Pt. ikke 
muligt. Dog udnyttes kølekapacitet fra 
hinanden

en brøkdel af overskudsvandet fra renset vand 
anlæg genbruges, 

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 3 4.2

Er evt ændringer i produktionen vurderet med 
hensyn til hvad det betyder for vand og 
luftemissioner?

Ja. Når vi laver ændringer bliver de 
miljømæssige virkninger af ændringen altid 
vurderet.

Ja. Når vi laver ændringer bliver de miljømæssige 
virkninger af ændringen altid vurderet.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 2 5.1.2.1 og
5.1.2.5

Er anlægget indrettet så det er muligt at adskille 
særligt belastede spildstrømme fra den samlede 
spildstrøm og behandle eller bortskaffe dem 
separat?

ja, to affaldstanke, hvor det eks. er muligt i 
produktionen at adskille særligt 
kemikalieholdige spildstrømme fra strømme 
primært indeholdende ethanol

Spritwaste opsamles separat og pumpes til 1T. For 
nylig er en ændring i håndtering af sukkeraffald 
implementeret. 

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 3 4.3 Er reduktion af emissioner ved kilden vurderet? Ja Ja
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.2.5.6
Opsamles første hold skyllevand fra anlæg, der 
har indeholdt organiske opløsningsmidler?

Første hold skyllevand fra søjlesystemer køres 
til waste. Alm. CIP af tanke pumpes til 
neutraliseringsanlæg.

Nej. Det eneste opløsningsmiddel der anvendes i 
1S er ethanol. Koncentrationen i første hold 
skyllevand er lav, og ethanol er ikke et problem for 
spildevandssystemet i så små mængder. Derfor er 
det en mere miljørigtig løsning at sende vandet via 
kloakken til rensning på Lundtofte renseanlæg, 
frem for at køre det til destruktion på 
Kommunekemi.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 3 4.2
Er der indført procedurer til varsling af 
renseanlæg ved udslip? Ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 4.3.1

Er eksisterende udstyr gennemgået og vurderet 
med hensyn til proces-integrerede 
spildevandsreduktioner? nej Nej

Ikke relevant. Der er tale om et 
pilotanlæg, hvor processerne skifter 
hele tiden.

2 3.3.1.3

Er der processer hvor gas køles ved kontakt med 
vand?
Hvis ja, har man vurderet alternativer? NA Na Ikke relevant

side 5



O
rg

an
ic

 F
in

e 
C
h
em

ic
al

s

W
as

te
 w

at
er

W
as

te
 g

as

In
d
u
st

ri
al

 C
o
o
lin

g
 S

ys
te

m
s

E
m

is
si

o
n
s 

fr
o
m

 s
to

ra
g
e

M
o
n
it
o
ri

n
g

Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

2 3.3.1.4

Er der processer, hvor der bruges vand eller 
damp til at generere vacuum?
Hvis ja, har man vurderet alternativer? NA NA Ikke relevant

2 3.3.1.5
Hvis der er processer hvor der bruges vand til at 
rense gas, er alternativ vurderet? NA NA Ikke relevant

2 4.3.1
Er der tag over arealer, der kan forurene 
regnvand? NA

Syre/base er i lukket "skur", Ammoniaktank står 
frit.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt for de fleste 
tanke.

2 3.3.4.4
Er der sikringsbassiner i forbindelse med arealer, 
hvor der er risiko for forurening af regnvand? Nødstop til spjæld i regnvandskloakker Nødstop til spjæld i regnvandskloakker

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 4.2
Er der etableret mulighed for at dræne farlige og 
brandbare stoffer væk fra en evt brandzone? NA NA

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 4.3.1
Ledes ikke-forurenede spildevandsstrømme ud 
separat? Regnvand udledes separat Regnvand udledes separat

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 2 5.2.4.1. og 
5.2.4.3

Adskilles spildevandsstrømme, der kræver 
forskellige rensemetoder?
(Adskillelse af relevante strømme betragtes som 
BAT)
Hvis ja, hvilke spildstrømme?

Processpildevand behandles i 
neutraliseringsanlæg inden udledning til kloak. 
Separeret fra alm. spildevand (sanitært, 
husholdning, regnvand)

Ja. GMO spildstrømme ledes til KILL for pH-
justering og inaktivering. Øvrige spildstømme 
ledes direkte til kloak

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.2.4.1
Neutraliseres afdelingens spildevand før 
udledning til offentlig kloak? ja Ja GMO holdige spildevand

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 4.3.1
Indeholder afdelingens spildevand stoffer, der er 
økotoksiske? nej, så opsamles det i affaldstanke Ja, additiver fra kølevand

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 4.3.1
Indeholder afdelingens spildevand stoffer, der 
ikke er let bionedbrydelige? nej, så opsamles det i affaldstanke Ja, additiver fra kølevand

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 4.3.1
Indeholder afdelingens spildevand tungmetaller, 
AOX'er eller andre uønskede stoffer? nej, så opsamles det i affaldstanke Ja, additiver fra kølevand

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.2.4.7
Ledes afdelingens spildevand til et biologisk 
rensningsanlæg med N og P-fjernelse? Lundtofte Ja Lundtofte

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.2.4.7
Har anlægget kapacitet til at modtage og 
behandle den aktuelle mængde COD, N og P? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2

Hvis der er etableret / skal etableres egen 
slutrensning af spildevandet, skal afsnittet ”BAT 
for Waste Water Treament” også gennemgås. 
Spørg Miljøafdelingen om hjælp. na NA Ikke relevant

3 4.3.2
Er der foretrukket procesintegrerede løsninger i 
stedet for end-of-pipe rensning af luft?

Ikke relevant. Der er kun tale om emissioner 
fra ventilationsanlæg.

Ikke relevant. Der er kun tale om emissioner fra 
ventilationsanlæg. Ikke relevant

1 5.1.2.3.1.

Foregår der åben håndtering af materiale (f.eks, 
filterkager), der indeholder opløsningsmidler?
Det er BAT med lukkede håndteringer. nej Nej

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.2.3.2

Afdampes opløsningsmidler i forbindelse med 
tørreprocesser?
Hvis ja, er der kondenser på afkastet?

Der er kondenser på spraytørrer. Der er 
frysefælde (kondenser) på frysetørrere. Na

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2
Er luftemissionenerne reduceret til det mindst 
mulige ved kilden. ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2
Er det undersøgt om luftemissionerne kan 
reduceres ved kilden på gamle anlæg. ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

side 6
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Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

1 4.3.5.10

Hvor stor er afdelingens VOC-emission til luft i 
procent af den cirkulerede mængde VOC?
Det er BAT hvis emissionen er < 5 % af den 
cirkulerede mængde for anlæg etableret efter 
1999, ellers er det 10%. < 5% < 5%

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 2.2.2.4.2 Er luftmængden reduceret til et minimum?
ja, luftskifte er fastsat iht. GMP-krav og ATEX-
krav ja, luftskifte er fastsat iht. GMP-krav og ATEX-krav

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2
Er der taget forholdsregler for at undgå 
eksplosive blandinger i kanaler m.v.

Ja via luftskifte i ventilation. Nitrogen-dækning 
på tanke. Ja via luftskifte i ventilation.

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2

Hvis der er mulighed for eksplosive blandinger, er 
der taget forholdsregler for at undgå at 
blandingen antændes? EX-sikring Ex-sikring

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2

Hvis der er risiko for eksplosion i gasblandingen, 
er kanalsystem mv forsynes med 
eksplosionslemme, eller andet der minimerer 
effekten af en eksplosion i gasblandingen? Forebygget via ventilation Forebygget via ventilation

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2

BREF-noten anbefaler følgende teknikker til 
fjernelse af støv/partikler: Gravimetrisk 
separation, cyklon, elektrofilter, vådscrubber, 
posefilter, to-trins filter, HEPA, HEAF, mist-filter. 
Hvis en anden teknik er valgt skal der redegøres 
for hvorfor. Der er HEPA-filter Der er HEPA-filter

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2
Fjernes støv/partikler ved en forbehandling, hvis 
det ellers kunne skade slutrenseprocessen? Forfilter ved HEPA-filtrering Forfilter ved HEPA-filtrering

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2

Er der installeret våd-scrubber til at fjerne 
støv/partikler?
Hvis ja, er der så monteret mist-filter efter 
scrubberen? NEJ Nej Ikke relevant

3 4.3.2
Opereres renseudstyret indenfor det specificerede 
trykinterval? Ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2 Genbruges det fraseparerede materiale? Nej. Det er ikke muligt Nej. Det er ikke muligt
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2 Har renseudstyrets energiforbrug været gransket? Ja
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2

Anvendes der vand til luftrensningen?
Hvis ja, har vand-frie teknikker været med i 
overvejelserne? NA NA Ikke relevant

3 4.3.2
Hvis der anvendes vand til rensningen, genbruges 
vandet? NA NA Ikke relevant

3 4.3.2

BREF-noten anbefaler følgende teknikker til 
fjernelse af VOC: vådscrubber, adsorption, 
kondensation, membranfiltrering, biofilter, 
termisk oxidation, katalytisk oxidation, 
forbrænding med energiudnyttelse. Hvis en anden 
teknik er valgt skal der redegøres for hvorfor. Der renses ikke for VOC Der renses ikke for VOC Ikke relevant

3 4.3.2
Er det vurderet om der er metoder der muliggør 
genbrug af VOC i nye og eksisterende anlæg? Ja, små mængder Ja, små mængder

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

3 4.3.2
Har vandforbrug været med i overvejelserne 
omkring valg af teknisk løsning? NA NA Ikke relevant

3 3.5.2.1
Hvis VOC indholdet er lavt, er biofilter valgt frem 
for afbrænding? NA NA Ikke relevant
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Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

3 4.3.2
Er det valgt at afbrænde gasser, der  indeholder 
farlige komponenter? Nej Nej Ikke relevant

3 4.3.2

Hvis der skal vælges mellem termisk eller 
katalytisk oxidation vil katalytisk oxidation ofte 
give den laveste miljøpåvirkning. NA NA Ikke relevant

3 4.3.2

Hvis forbrændingsgassen indeholder store 
mængder SO2, HCl eller NOx skal det vurderes 
om efterrensning er nødvendig. NA NA Ikke relevant

3 4.3.2
BAT for fjernelse af HCl er anvendelse af våd-
scrubber med vand. NA NA Ikke relevant

3 4.3.2
BAT for fjernelse af NH3 er anvendelse af våd-
scrubber med vand eller biofilter. NA NA Ikke relevant

3 4.3.2

BAT for fjernelse af NOx er selektiv katalytisk 
reduktion (SCR) eller ikke-selectiv katalytisk 
reduktion. NA Na Ikke relevant

3 4.3.2

Hvis der skal fjernes store mængder HCl eller 
NH3 har det været med i overvejelserne at 
genbruge HCl/NH3? NA Na Ikke relevant

3 4.3.2

BAT for fjernelse af støv fra små fyringsanlæg er 
elektrofilter, posefilter, katalytisk filtrering eller 
vådskrubber. NA Na Ikke relevant

1 5.2.1.1.4 og 5.2.1.1.5

Er der udført målinger af emissionen af organiske 
opløsningsmidler (VOC) i afkastluften fra 
relevante afkast? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 7

Er målinger af VOC i afkast udført som 
kontinuerte målinger over et relevant tidsrum 
f.eks. 24 timer?

Nogler over 24 timer, andre over 3x1 time som 
nævnt i miljøgodkendelsen

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

7
Er der udført støvmålinger i afkastluften fra 
relevante afkast? Ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

7 Er støvprøverne udtaget isokinetisk? Ja Ja
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.2.3.6

Hvor stor er afdelingens støvemission?
Det er BAT hvis støvkoncentrationen i 
afkastluften er 0,05 - 5 mg/m3. Højeste koncentration målt: 0,3 mg/m³ Højeste koncentration målt: 0,1 mg/m³

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.2.4.8
Udtages og analyseres der regelmæssigt prøver af 
afdelingens spildevand?

Månedlig analyse for COD, N og P i døgnprøve 
fra fælles udløb for 1S og 1T

Månedlig analyse for COD, N og P i døgnprøve fra 
fælles udløb for 1S og 1T

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

7
Udtages prøverne flowproportionalt?
Det er BAT at udtage prøver flowproportionalt. Ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

7 Udføres analyserne af akkrediteret laboratorium? ja Ja
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

7 Opgøres afdelingens affaldsmængde? ja Ja
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

7 Er mængden baseret på en vejning eller et skøn? vejning eller volumen Vejning
Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

7
Fordeles affaldet i fraktioner efter 
slutdisponering? Ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.3 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? Nej Nej Ikke relevant

5 5.1.1.1.
Har anlægget en beredskabsplan der dækker 
brand og udslip i/fra anlægget? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

2 3 2.2.4.1
Er der udarbejdet strategi for håndtering af 
brandvand og større spild?

Nødstop til spjæld i regnvandskloakker. 
Forsinkelsesbassiner på kloak. Instruktion

Nødstop til spjæld i regnvandskloakker. 
Forsinkelsesbassiner på kloak. Instruktion

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt
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Henvisning BREF-tekst Situation i 1T Situation i 1S Konklusion

2 3.3.3

Er der etableret mulighed for opsamling af vand 
fra brandslukning og vand brugt til oprensning 
efter spild?

Nødstop til spjæld i regnvandskloakker. 
Forsinkelsesbassiner på kloak. Instruktion

Nødstop til spjæld i regnvandskloakker. 
Forsinkelsesbassiner på kloak. Instruktion

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

5 5.1.1.1.
Har brandvæsenet let og uhindret adgang til 
anlægget? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.1.2.2

Har afdelingen procedurer og tekniske 
foranstaltninger, der begrænser risikoen ved 
arbejde med farlige stoffer? ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt

1 5.1.1.2.2

Har afdelingen et uddannelsesprogram, der lærer 
medarbejdere forsvarlig omgang med farlige 
kemikalier. ja Ja

Anbefalingerne i den/de relevante 
BREF noter er opfyldt
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