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 Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for 
anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om plan-
lægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- 
og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan 
realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det vide-
re arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillæg-
ges særlig vægt og forslag om alternativer. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 
virkninger på  

 mennesker, fauna og flora  

 jordbund, vand, luft, klima og landskab  

 materielle goder og kulturarv, og  

 samspillet mellem disse faktorer 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, 
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning 
om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et 
tillæg til kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opga-
ven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myn-
dighed. Det sidste er tilfældet her. 
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1 Indledning  

 Baggrund for projektet 1.1

 

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Bagsværd, herunder pilotaktiviteter 
samt produktion til formulering og fyldning af færdigvarer, samling og pakning af penne mv. 
Pilotaktiviteterne vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og 
klinikforsøg.  

Novo Nordisk ønsker, at pilotanlæg skal kunne bruges til produktion af lægemidler til salg, hvil-
ket medfører VVM-pligt. Novo Nordisk’ fremtidsplan for site Hillerød (frem til 2025) inkluderer 
derudover etablering af en række nye produktionsfaciliteter.  

 Regler for VVM-pligt 1.2

Miljøstyrelsen har vurderet at projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1i: 

Listepunkt 6 e): ” Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok 
af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og 
som er til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk pro-
ces”.  

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

For visse typer af anlæg, herunder farmaceutisk produktion, er staten myndighed i forhold til 
miljøbeskyttelsesloven. Det er derfor Miljøstyrelsen, der udsteder kommuneplantillægget.  

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

Den ny kapacitet kan således ikke etableres, før Miljøstyrelsen har udstedt et kommuneplantil-
læg med VVM-redegørelse for anlægget og givet en miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har beslut-
tet at sende dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse i offentlig høring fra den 
4. november 2013 og frem til den 1. januar 2014. Høringen annonceres på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk. 
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Indsigelser og bemærkninger sendes til: 

Miljøstyrelsen Virksomheder 

Strandgade 29 

1401 København K 

mst@mst.dk 

Att. Kirsten Grahn Nielsen/jour. nr. MST-1274-00056 

 

 VVM processen 1.3

1.3.1 Indkaldelse af idéer og forslag 

Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplantillæg med tilhøren-
de VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet med den første 
offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold.  

VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og dels til de 
indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver 
behandlet.  

Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce på Miljøministeriets hjemmeside den 
5. april 2013 og udløb den 3. maj 2013. Der indkom et (1) høringssvar i perioden.   

1.3.2 Den videre proces 

Miljøstyrelsen og Novo Nordisk har i samarbejde udfærdiget dette forslag til kommuneplantil-
læg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering. VVM-redegørelsen beskriver virksom-
hedens planlagte projekter frem til 2025 og de miljømæssige konsekvenser heraf.  

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

Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en vurdering af de 
indkomne indsigelser og bemærkninger. Den sammenfattende redegørelse skal sendes i høring 
hos Hillerød Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen, om et endeligt kommuneplantillæg 
skal udstedes, og derved give det planmæssige grundlag for, at de planlagte ændringer og nye 
faciliteter kan etableres og tages i anvendelse.  

 

 Læsevejledning 1.4

Materialet består af et ikke-teknisk resumé, et forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer 
og planredegørelse og en VVM-redegørelse. Der vil blive ansøgt om miljøgodkendelse for de 
planlagte ændringer og udvidelser, når de konkrete projekter ønskes igangsat.  

Den sammenfattende vurdering af miljøkonsekvenserne kan læses i det ikke-tekniske resumé.  

VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af virksomheden og en vurdering af miljøkon-
sekvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen bygger på de oplysninger, virksomheden har 
tilvejebragt i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse og i forbindelse med udarbej-
delse af VVM-redegørelsen. 

VVM-redegørelsen har en bredere tilgang til miljøbegrebet end miljøgodkendelsen. Miljøgod-
kendelsen er mere detaljeret end VVM-redegørelsen for så vidt angår miljøforhold som støj, luft, 
spildevand og affald mv. Virksomhedens revurderede miljøgodkendelse for fra 2012 indeholder 
vilkår til driften af aktiviteter på hele sitet.  
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2 Forslag til kommuneplantillæg 

  Rammer for lokalplanlægning 2.1

Med dette kommuneplantillæg gives der mulighed for, at pilotfaciliteterne fremover også kan 
anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug samt at der 
kan etableres ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter, ny facilitet til formulering og 
fyldning af farmaceutiske produkter, alternativt facilitet til tabletproduktion, ny facilitet til 
fremstilling af penne, forøgelse af støbe- og montage kapaciteten i den eksisterende bygning 24A 
eller i ny bygning samt 1-2 nye administrationsbygninger, herunder også et nyt affaldsdepot. 

Muliggørelsen sikres ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde 
EO.E.33), fastholdes. 

Derudover fastlægges, at udvidelse og ændringer af Novo Nordisk A/S i Hillerød skal ske i over-
ensstemmelse med kommuneplantillægget ”VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød” udstedt 
af Miljøstyrelsen 2014 til Hillerød Kommunes ”Kommuneplan 2013”. Det gøres ved at tilføje 
følgende retningslinje i kapitlet om VVM i Hillerøds Kommuneplan ”Samlet hovedstruktur, 
retningslinjer og redegørelse.”: 

”Udvidelse og ændringer af Novo Nordisk A/S i Hillerød skal ske i overensstemmelse med 
kommuneplantillægget ”VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød” udstedt af Miljøstyrelsen xx 
2014.”  
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3 Planlægningsredegørelse 
Arealanvendelsen af projektområdet er underlagt en række bestemmelser, der er fastlagt af 
rammerne for den fysiske planlægning. Fysisk planlægning skal sikre bevarelsen af byernes kva-
liteter, hensynet til miljøet samt beskyttelse og bevarelse af natur, landskaber, kyster mv., der 
alle vægtes højt i planlægningen. I de efterfølgende afsnit gennemgås de for projektområdet 
relevante planer i hierarkisk rækkefølge, herunder specifikt hvad der gælder for det konkrete 
område. 

 Hillerød Kommuneplan 2013 3.1

Hillerød Kommune er opdelt i 21 geografiske områder, hvor Novo Nordisk’ er beliggende i Er-
hvervsområdet – EO. Kommuneplanens kvarterer og underliggende rammeområder fremgår af 
henholdsvis Figur 1 og Figur 2.   

 
Figur 1: Hillerød Kommunes rammeområder. Sort angiver Erhvervskvarteret. Rødt angiver Novo Nor-
disks site i Hillerød 
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Figur 2: Kort over Kommuneplanrammer.  Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning.  

Novo Nordisk site Hillerød ligger i rammeområdet EO.E.3 og udgør den sydligste del af Er-
hvervsområdet i Hillerød.  Mod nord og nordøst grænser sitet op til den øvrige del af erhvervs-
området som udover erhverv også inkluderer et mindre boligområde (EO.B.1), samt områderne 
EO.D.2 og EO.D.3, der er udlagt til offentlige formål.  

Mod øst grænser sitet op til boligområderne ”Amtmandsvang” (SB.B.17) og ”Favrholmvæn-
get/Kildedalen”(SB.B.17), der er udlagt til hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.  

Mod sydøst grænser sitet op til det nyudlagte plandistrik Hillerød Syd, der er udlagt til blandet 
bolig- og erhvervsformål.  

 

Mod syd grænser sitet op mod (HS.F.1), et mindre naturområde, der er udlagt til grønt rekrea-
tivt område. Mod vest grænser sitet op til EO.F.3 der ligeledes er udlagt til rekreativt område. 

De forskellige rammeområder er listet i Tabel 1.  
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Kommuneplanrammer –Hillerød Kommuneplan 2013 
 

Område Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som 

EO.E.3 Erhvervsområdet, biotec syd 

Erhvervsområde 

EO.E.2 Erhvervsområdet, biotec nord 

Erhvervsområde 

EO.D.3 Erhvervsområdet, Erhvervsakademiet 

Område til offentlige formål. Uddannelsesinstitutioner 

EO.B.1 Erhvervsområdet, Trollesminde Vænget 

Boligområde. Åben-lav. 

EO.E.1 Erhvervsområdet, Trollesminde Kontorpark 

Erhvervsområde. Kontor og service erhverv. 

SB.E.1 Slotsbyen, Milnersvej/ Slangerupgade 

Erhvervsområde 

SB.C.43 Slotsbyen, centerområde ved Milnersvej 

Centerområde 

SB.B.17 Slotsbyen, Amtmandsvang 
Boligområde. Åben-lav. 

SB.B.18 Slotsbyen, Favrholmvænget/Kildedalen 

Boligområde. Tæt-lav. 

HS.D.4 

 

Hillerød Syd, øst for Roskildevej 

Blandet bolig og erhverv 

HS.F1 Hillerød Syd, grønt område Favrholm 
Rekreativt grønt område 

HS.D.4 Hillerød Syd, Favrholm kursus- og fritidscenter 

Blandet bolig og erhverv. 

EO.F.3 Erhvervsområdet, Ydre kile 
Rekreativt Område 

EO.F.2 Erhvervsområdet, Indre kile 
Rekreativt Område 

Tabel 1: Hillerød Kommuneplanrammer i og omkring Novo Nordisk Site Hillerød 
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 Lokalplaner 3.2

Novo Nordisk site Hillerød er omfattet af en lokalplan, som er bindende for områdets anvendel-
se. Lokalplanerne for sitet og de tilstødende kvarterer fremgår af Figur 3 og Tabel 2. 

 

Figur 3: Kort over Lokalplaner. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. 
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Plan Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som 

LP226 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 
Området er udlagt til erhvervsområde og mere specifikt til virksomheder med et stort 
arealbehov. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt forskning, 
uddannelse og administration i tilknytning hertil.  
Området er udlagt til miljøklasse 3-6, hvor klasse 4-6 skal godkendes af byrådet. 1993. 
(Dækker delvist Novo Nordisks site). 

LP 254 Trollesminde Erhvervsområde,Etape 3 
Erhvervsområde. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt 
forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Erhvervsformålet skal høre 
ind under miljøklasse 1,4 og 5. 1997. 
(Dækker delvist Novo Nordisks site). 

LP293 Trollesminde Business Park 

Erhvervsområde for arealkrævende virksomheder fortrinsvis medico-, miljø- og IT-
sektoren (fremstillings, forsknings- og uddannelsesaktivieteter). 2001 

(Biogen Idec er beliggende i dette lokalplanlagte område). 

LP266 Område ved Trollesminde 

Blandet bolig og erhverv. Den vestlige del af området et udlagt til erhverv og giver tilla-
delse til etablering af det nuværende AMU-center. Den vestlige del af området er udlagt 
til boligformål. 1998. 

LP360 Del af Trollesminde Kontorpark i Hillerød 

Erhvervsområde. Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv indenfor 

miljøklasse 1 og 2, offentlig og privat service. 2008 

(grænser kun op til Novo Nordisks område hvor den smalle tange rammer rundkørslen) 

BV19 Åmosegården 

Området er udlagt til offentlige formål. Området må anvendes til institutioner og er-
hverv, som byrådet vurderer finder naturligt plads i området. 1968 

 (Erhvervsskole samt Hillerød Hotel & Restaurant Krydderiet er beliggende der). 

LP351 Lokalcenter ved Milnersvej i Hillerød 

Centerområde med bl.a. dagligvarebutik.  2008. 

LP122 Område ved Herlufdalsvej 

Blandet bolig og erhverv. Den nordligste del er udlagt til let industri- og værkstedsvirk-
somhed samt mindre lagervirksomhed. Den sydlige del af lokalplanområdet er udlagt til 
boligformål (beskyttede boliger). 1979. 

BV40 Amtmandsvang 

Området er primært udlagt til boligformål hhv. åben-lav og tæt-lav. Derudover er der et 
mindre område der grænser op mod Roskildevej, der er udlagt til børneinstitution. 1973.  

LP342 Favrholm kursus- og fritidscenter 

Den sydlige del af lokalplanområdet, hvor Favrholm ligger er udlagt til erhverv klasse 1. 
Den nordlige del af området er et naturområde. Hele lokalplanområdet er beliggende i 
landzone. 2009. 

LP258 for en forlængelse af Peder Oxes Allé 

Forlængelse af Peder Oxes Allé med tilslutning til Hillerødmotorvejen. 1997. 

Tabel 2: Lokalplaner og Byplanvedtægter i og omkring Novo Nordisk Site Hillerød 
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 Natura-2000 områder 3.3

Det nærmest beliggende Natura-2000 område er Natura-2000 området Gribskov, Esrum Sø og 
Snævret Skov (N133), som består af to EF-habitatområder (nr. H117 og H190). Habitatområdet 
H117 er desuden et EF-fuglebeskyttelseområde (nr. F108). Området er beliggende 3 km fra sitet.  

. 

 
Figur 4: Angivelser af Natura-2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov beliggende i en af-
stand af ca. 3 km fra sitet. Til venstre i billedet ses Natura-2000 området Arresø, Ellemose og Lille Lyng-
by Mose, som ligger i en afstand af godt 7 km fra sitet. Novo Nordisk site i Bagsværd er angivet med 
rødt.  

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er en række forskellige naturtyper som rigkær, næ-
ringsrige søer, kalkoverdrev, højmose, kildevæld mv. samt det meget sjældne mos buxbaumia. 
Dertil kommer en række skovnaturtyper, herunder bl.a. bøgeskov, egeskov, elle- og askeskov. 
Udpegningsgrundlaget i forhold til dyrearter er skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor vand-
salamander og stor kærguldsmed, der alle er listet på habitatdirektivets bilag IV/1/. I området 
findes desuden bestande af spidssnudet frø, springfrø, markfirben og arter af flagermus, der alle 
er fredede, men ikke indgår i områdets udpegningsgrundlag. 

Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er hvepsevåge, plettet rørvagtel, sort-
spætte og rødrygget tornskade, som er listet på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I /2/. Alle de 
nævnte fugle yngler i området.  

Der er i området vurderet ugunstige forhold for mange af naturtyperne i området. Dette skyldes 
primært deposition af kvælstof, hvor den lave ende af tålegrænseintervallet for flere af naturty-
perne er overskredet.  Målsætningen for området er generelt at genoprette og sikre gunstig be-
varingsstatus for de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget /3/.  

Der er foretaget en foreløbig vurdering, af om virksomhedens eksisterende og fremtidige drift i 
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura-2000 området væ-
sentligt i henhold til Habitatbekendtgørelsens § 7 /8/. Vurderingen har vist, at Natura-2000 
området ikke vil blive påvirket væsentligt, da NOx-imission fra virksomheden ligger langt under 
B-værdien, og afstanden i øvrigt reducerer påvirkningen til et minimum. Støjbidraget fra virk-
somheden er ligeledes også minimalt grundet afstanden. Der er ikke øvrige potentielle påvirk-
ninger fra virksomheden i forhold til Natura-2000 området. Der er på den baggrund ikke 
grundlag for en nærmere konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 2.  
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 Bilag IV-arter 3.4

Ifølge EUs habitatdirektiv /1/, artikel 12, er medlemslandene forpligtet til at indføre en streng 
beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et habitatom-
råde eller udenfor. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Dette betyder blandt andet, 
at der skal foretages en belysning af bilag IV-arter, hvis der er grund til at antage, at disse arter 
findes i det berørte område.  

Denne vurdering er sket i VVM-redegørelsen, og konklusionen er, at projektet ikke vil medføre 
en negativ påvirkning af den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, der lever i området, 
eller disse arters mulighed for at opretholde eller opnå gunstig bevaringsstatus. 

 

 Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet 3.5

I december 2011 blev der vedtaget 23 vandplaner for hele Danmark som lovmæssigt implemen-
terer EU’s vand-rammedirektiv. Disse er dog siden blevet kendt ugyldige (december 2012). Der-
for gælder disse nu kun som udkast ligesom Hillerød Kommunes vandhandleplaner. Det bety-
der, at retsstillingen er den samme som før vedtagelse af vandplanerne, og dermed at målene for 
vandforekomster i de tidligere amtsregionplaner pt. er gældende.  

Regionplanens mål er bl.a. at tilstanden skal være god inden for områder med særlige drikke-
vandsinteresser. Derudover er der et langsigtet mål om bæredygtig grundvandsindvinding, hvil-
ket vil sige at grundvandsspejlet skal fastholdes på et niveau, så de fastsatte målsætninger og 
kvalitetskrav overholdes, og at indvindingen ikke medfører en ændret sammensætning af den 
grundvandskemiske sammensætning ud over det acceptable.  

Esrum sø er omfattet af regionplanen. Målsætningen for Esrum sø er de to højeste målsætnin-
ger, A1 (Særligt naturvidenskabeligt interesseområde) og A2 (badevand), og begge målsætninger 
er vurderet opfyldt. Freerslevhegngrøften beliggende i Freerslev Hegn (naturområde vest for 
sitet) er ligeledes omfattet. Målsætningen for Freerslevhegngrøften, som løber i Freerslev Hegn, 
er sat til B1 (gyde og opvækstvand for ørreder), B2 (Ørredfiskevand) og B0 (ikke krav til fiskebe-
standen). Målsætningen er dog ikke vurderet fuldt opfyldt blandt andet pga. spildevand fra 
ukloakerede ejendomme /6/. 

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at være i modstrid med 
målene for vandforekomster i Regionplan 2005. 

 

 Statslige Vandplaner i høring  3.6

Som beskrevet ovenfor er de statslige vandplaner blevet kendt ugyldige i december 2012. Vand-
planerne er dog nu sendt i fornyet offentlig høring i perioden den 21. juni 2013 til den 23. de-
cember 2013. 

Novo Nordisk site Hillerød er beliggende i et område dækket af Forslag til Vandplan 2010-15. 
Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord /4/. Vandplanen skal sikre, at søer, vandløb, 
grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden 
udgangen af 2015. Vandplanen angiver tilstanden for søer, vandløb og grundvand samt hvilke 
indsatser, der skal gennemføres for at få tilstanden højnet, såfremt der er behov herfor.  

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at være i modstrid med 
forslag til vandplanen.  

 

 Vandhandleplan 2010- 1015 3.7

Med baggrund i den nationale vandplan, som p.t. er i høring har Hillerød Kommune udarbejdet 
forslag til Vandhandleplan 2010 -2015. Vandhandleplanen gælder og p.t. kun som udkast tilsva-
rende de statslige vandplaner /5/ - se afsnit 3.5 herover. Forslag til Vandhandleplan 2010-1015 
indeholder ikke en generel beskrivelse af kommunens indsats for forbedring af tilstanden i 
vandområderne, men kun de handlinger, som skal gennemføres efter vandplanerne.  
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Den kvalitative tilstand for grundvandsforekomsterne i Hillerød er vurderet generelt god, mens 
den kvantitative tilstand er vurderet god for sandforekomster og ringe for kalkforekomster, da 
der udvindes mere end 35 % af grundvandsforekomsten. 

Esrum sø er omfattet af udkast til vandplan og vandhandleplan. Esrum Sø er sat til høj økologisk 
tilstand, hvilket er vurderet opfyldt. Freerslevhegngrøften beliggende i Freerslev Hegn (natur-
område vest for sitet) er ligeledes omfattet. Målsætningen er god økologisk tilstand, og tilstan-
den er vurderet til moderat. 

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at være i modstrid med den 
kommunale vandhandleplan.  

 

 Fingerplan - Landsplandirektiv for hoved-3.8
stadsområdet 

Fingerplan 2007 er et landsplandirektiv og gælder for hele hovedstadsregionen. I planen fast-
holdes den såkaldte ”fingerbystruktur” som overordnet princip. Hovedopgaven for fingerby-
strukturen er bl.a. at byen og trafiksystemerne hænger sammen, og at byen og de grønne rekrea-
tive områder hænger sammen. Fingerplanen skal bl.a. bidrage til, at der er et rigeligt og varieret 
udbud af gode lokaliseringsmuligheder for erhvervene, og at de rekreative og landskabelige kva-
liteter videreudvikles /7/.  

Forslag til Fingerplan 2013, som er en revision af Fingerplan 2007 har været i høring fra april til 
juni 2013, men er endnu ikke vedtaget. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til Finger-
plan 2007, der har betydning for virksomhedens eksisterende og fremtidige drift.  

Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at være i modstrid med 
Fingerplan 2007 eller forslag til Fingerplan 2013 

 

 Miljøgodkendelser og tilladelser 3.9

3.9.1 Miljøgodkendelser 

Novo Nordisk i Hillerød er omfattet af den gældende revurderede miljøgodkendelse fra august 
2012. Godkendelsen er gældende for hele sitet. 

De planlagte udvidelser vil hver især kræve miljøgodkendelse. Dog vurderes ændringen af pilot-
anlæg i 25K til også at kunne køre kommerciel produktion ikke at være godkendelsespligtig, da 
denne ændring ikke medfører en øget miljøbelastning.  

Miljøgodkendelse af de øvrige ændringer og udvidelser vil ske løbende, når de konkrete projek-
ter ønskes igangsat.  

 

3.9.2 Tilslutningstilladelser 

Hillerød Kommune har meddelt spildevandstilladelse i 2005 gældende for hele sitet.  
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