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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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Bilag: 

Bilag 1: Visualisering 



1 Indledning og baggrund 
 

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Bagsværd, herunder forskellige pilotak-
tiviteter samt produktion til formulering og fyldning af færdigvarer. Pilotaktiviteterne vedrører 
produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg.  

I en af virksomhedens pilotfaciliteter (bygning 1S) er der i dag etableret en mindre forsøgspro-
duktion. Novo Nordisk ønsker, at forsøgsproduktionen i 1S gøres permanent fra 2013, hvormed 
produktionen bliver betegnet kommerciel produktion, hvilket medfører VVM-pligt. På sigt øn-
sker virksomheden, at alle pilotfaciliteterne i Bagsværd skal kunne anvendes til egentlig produk-
tion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug, eller til syntese af mellemprodukter til 
fremstilling af farmaceutiske produkter (bygning 4D). Novo Nordisk’ fremtidsplan for site Bag-
sværd (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af to helt nye produktionsfaciliteter. Det 
er derfor valgt at udarbejde en VVM-redegørelse for hele virksomhedens område i Bagsværd 
samt at inkludere fremtidige udvidelser frem til 2025. 

 

Figur 1:Oversigtskort med angivelse af Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. 
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2 Novo Nordisk A/S 
 

Novo Nordisk er en global medicinal virksomhed. Virksomheden har i mere end 80 år været 
førende indenfor behandling af diabetes. Novo Nordisk er ligeledes førende indenfor behandling 
af hæmofili (blødersygdom).  

Novo Nordisk beskæftiger ca. 32.000 medarbejdere i 75 lande og sælger sine produkter i mere 
end 190 lande. 

Virksomheden har en lang række aktiviteter samlet i Bagsværd på et område, der betegnes som 
site Bagsværd. Aktiviteterne i området dækker både produktions- og forsøgsanlæg, en kapselfa-
brik, laboratorier, lagre, værksteder, kontorer mv. 

Novo Nordisk’ hovedkvarter er beliggende på site Bagsværd, og størsteparten af virksomhedens 
aktiviteter indenfor opskalering af nye produktioner sker i Bagsværd. Derudover foretages for-
mulering og fyldning af en række produkter på site Bagsværd.  

I dag er site Bagsværd daglig arbejdsplads for ca. 2.800 mennesker. 
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3 Projektbeskrivelse  
 

3.1 Regler for VVM-pligt 

Novo Nordisks bulk-produktioner i form af gæring og grov- og finoprensning af Active Pharma-
ceutical Ingredients (API’er) er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 /1/: 

Listepunkt 6 e): ” Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i indu-
striel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og 
funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basispro-
dukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces”.  

Produktion af færdigvarer i form af formulering og påfyldning er omfattet af bilag 2:  

Listepunkt 6 b) “Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, maling 
og lak samt elastomerer og peroxider”. 

Ovenstående listepunkter vedrører produktion til kommercielt brug (salg). 

Pilotanlæg, der f.eks. fremstiller produkt til kliniske afprøvninger, er ikke i sig selv VVM-
pligtige. Men når de er placeret på en site med aktiviteter, der er omfattet af VVM-reglerne, skal 
pilotaktiviteterne kunne holdes inden for rammerne i den pågældende VVM.  

 

 

3.2 Eksisterende og fremtidige aktiviteter 

Virksomheden planlægger en række ændringer og udvidelser på sitet. Den overordnede frem-
tidsplan for site Bagsværd er i hovedtræk: 

1) Alle pilotanlæg ændres med mulighed for kommerciel produktion 

2) Der etableres faciliteter svarende til bygning 1S/1T på en tom grund (Brudelysvej 19). 
Faciliteterne skal kunne anvendes til både produktions- og pilotaktiviteter 

3) Der etableres en ekstra fyldelinje, placeret i 2H, 4A eller andet sted på området. Alterna-
tivt etableres en tabletproduktion. 

Punkt 1) og 2) medfører VVM-pligt, og punkt 3 er screeningspligtigt jf. ovenstående afsnit 3.1. 
VVM-redegørelsen udarbejdes i henhold til virksomhedens plan for fremtidige udvidelser frem 
til 2025. Der udarbejdes sammen med nærværende redegørelse ligeledes miljøgodkendelse for 
bygning 1S/1T, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.  



 

Af Figur 2 fremgår ovennævnte udvidelsesplaner samt placeringen af de forskellige bygninger på 
sitet. Virksomhedens eksisterende og fremtidige pilot- og produktionsaktiviteter er listet i Tabel 
1. 

 

Figur 2:Novo Nordisk site i Bagsværd med angivelse af eksisterende bygninger, igangværende projekter 
og fremtidige udvidelser og ændringer. Figuren angiver ligeledes Novozymes bygninger på sitet. 
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Bygning Eksisterende aktivitet inkl. 
igangværende udvidelser 

Fremtidsscenarie År for etab-
lering 
(estimat) 

1S  Pilotaktiviteter  

Gæring og grovrens af API’er til 

behandling af f. eks. diabetes og 

hæmofili 

 Forsøgsproduktion til kommerci-

elt brug. 

 Både kommerciel pro-

duktion og pilotaktivite-

ter med fremstilling af 

API’er til behandling af 

f.eks. diabetes og hæmo-

fili inkl. anvendelse af 

GMO. 

 2013 

1T  Pilotaktiviteter: 

Finrensning af API’er til behand-

ling af f. eks. diabetes og hæmofi-

li  

 Bygningsudvidelse til pilotaktivi-

teter: 

Celledyrkning og oprensning 

 Både kommerciel pro-

duktion og pilotaktivite-

ter inkl. anvendelse af 

GMO. 

 

 Både kommerciel pro-

duktion og pilotaktivite-

ter inkl. anvendelse af 

GMO. 

 2014 

 

 

 

 2014 

 

2H, 2HM   Kommerciel produktion:  

Formulering og fyldning af præ-

parater til behandling af f. eks. 

diabetes og hæmofili . 

 Udvidelse med ekstra fyl-

delinje. Denne aktivitet 

kan også placeres andet 

steds på siten, f.eks. i en 

ny bygning 4A. 

 2025 

3B/3BM  Pilotaktiviteter: 

Celledyrkning og oprensning 

 Både kommerciel pro-

duktion og pilotaktivite-

ter. 

 2017 

4A  Kantine  Evt. ekstra fyldelinie i ny 

bygning eller ny facilitet 

til tabletproduktion 

 2025 

4D  Pilotaktiviteter:  

Syntese af mellemprodukter til 

fremstilling af farmaceutiske 

produkter 

 Både kommerciel pro-

duktion og pilotaktivite-

ter. 

 2025 

Brudelysvej 

19 

 Midlertidig parkeringsplads  Nyt anlæg til både kom-

merciel produktion og 

forsøgsaktiviteter til 

fremstilling af API’er til 

behandling af f. eks. dia-

betes og hæfili: 

Gæring, grov og finrens.  

 2018 

Tabel 1: Novo Nordisk eksisterende og fremtidige produktions- og pilotaktiviteter i Bagsværd frem til 
2025.  
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3.3 Igangværende ændringer 

På sitet er der i dag igangværende arbejder i forbindelse med to projekter: 

 Etablering af nyt hovedsæde (administration). Hovedsædet kommer til at bestå af to 
bygninger i et parklignende område  

 Udvidelse af pilotaktiviteter i bygning 1T 

Af Figur 1 fremgår disse ændringer.  

Etablering af hovedsædet kræver ikke miljøgodkendelse og er ligeledes ikke VVM-pligtigt. Udvi-
delsen af pilotproduktionen i 1T er godkendelsespligtig men ikke VVM-pligtigt. Virksomheden 
har ansøgt om miljøgodkendelse til denne udvidelse, og der er meddelt tilladelse til at påbegyn-
de bygge- og anlægsarbejder før der foreligger en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttel-
seslovens §33 stk. 2 /1/ . Miljøgodkendelse af 1T-udvidelsen er omfattet af det udkast til miljø-
godkendelse for hele bygning 1S/1T som er udarbejdet sammen med denne VVM-redegørelse jf. 
afsnit 5.2. 

Da ovennævnte ændringer er påbegyndt med myndighedernes accept, og uden at det har med-
ført krav om VVM, er miljøpåvirkningerne herfra medtaget under eksisterende drift. På den 
måde fremgår det tydeligt hvilke ændrede miljøpåvirkninger der stammer fra de VVM-pligtige 
ændringer. 



4 Lokalisering og planforhold  
  

Novo Nordisk’ site i Bagsværd er beliggende i Bagsværd Erhvervskvarter, der i Kommuneplan 
2009 er underopdelt i 6 rammeområder. Området er omfattet af 6 lokalplaner, som til dels føl-
ger rammeinddelingen. Sammenhængen fremgår af Figur 3. 

 

Bolig-
område 

Figur 3: Plankort for sit Bagsværd. Lokalplaner er angivet med farvede felter og farvet tekst på hvid 
baggrund. Kommuneplanrammerne er afgrænset med sorte linjer og sort tekst.  

Novo Nordisk’ aktiviteter er beliggende i stort set hele Bagsværd Erhvervskvarter. Novo Nor-
disk’ pilot- og produktionsaktiviteter er beliggende i rammeområde 6.E.2 og 6.E.3, mens den 
østlige del dækker kontorområder. 

Mod nord grænser sitet op til Bagsværd Bypark, som er udlagt til byomdannelsesområde, hvor 
det nuværende erhvervsområde ønskes omdannet til byområde med blandede byfunktioner, 
herunder boliger, kontor- og servicevirksomhed, detailhandel, offentlige formål, kulturinstituti-
oner, restauranter, caféer og lign. Bagsværd Bypark er opdelt i 5 rammeområder, for hvilke der 
endnu ikke er udarbejdet nye lokalplaner, bortset fra tillæg 1 til lokalplan 15.08, som giver mu-
lighed for nye anvendelser i området i overgangsfasen.  

Mod syd og vest grænser Bagsværd Erhvervskvarter op til Søgården (4B1) , Haspegård vest 
(4B2) og Søndergård Park (2B11), der er udlagt til henholdsvis åben–lav  og tæt-lav boligbebyg-
gelse. Mod vest grænser området op til Hillerødmotorvejen og vest herfor Smør- og Fedtmosen, 
der er et fredet park- og moseområde.  

De forskellige rammeområder og lokalplaner er listet i Tabel 2 og Tabel 3.  
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Kommuneplan rammer 

Område Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som 

6.E.1 Novozymes m.v. 

Kontor- og serviceerhverv og laboratorier.  

6.E.2 Novo Nordisk m.v., vest 

Kontor- og serviceerhverv, laboratorier og produktion. 

Ved den miljømæssige vurdering er der taget vejledende udgangspunkt i at der kun må 
placeres virksomheder, der er placeret i miljøklasse 1-3 i ”Håndbog om miljø og plan-
lægning”  

6.E.3 Smørmosevej 

Erhverv. Miljøklasse 1-3 som ovenfor. 

6.E.4 Aslaksvej 1-5 

Kontorerhverv, dagtilbud 

6.E.5 Novo Nordisk, større kontorbyggeri 

Kontor- og serviceerhverv og laboratorier. 

Området dækker Novo Nordisk nye hovedkvarter som pt. er under opførelse. 

6.E.6 Novo Nordisk mv., øst 

Kontor- og serviceerhverv og laboratorier. 

18B/E1 Boligbyen 
Blandet bolig og erhverv. Udlagt til blandede byfunktioner, herunder kontor- og service-
erhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. 

18B/E2 Kontorbyen 

Bolig og erhverv. Udlagt til blandede byfunktioner, herunder kontor- og serviceerhverv, 
boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. 

18B/E3 Vidensbyen 

Blandet bolig og erhverv. Udlagt til blandede byfunktioner, herunder kontor- og service-
erhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. 

18B/E4 Håndværkerbyen  
Blandet bolig og erhverv. Udlagt til blandede byfunktioner, 
herunder kontor- og serviceerhverv, håndværkervirksomheder, boliger, offentlige for-
mål, pladskrævende detailhandel, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. 
Miljøklasse 1-3. Ved miljøklasse 2-3 skal der sikres afværgeforanstaltninger i forhold til 
boliger eller anden støjfølsom anvendelse. 

18C1 Købmandsbyen 

Centerområde. Fastsættes til blandede byfunktioner, herunder detailhandel, kontor- og 
serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og 
lign. 

4B1 Søgården  

Åben-lav boligbebyggelse 

4B2 Haspegård vest 

Åben-lav boligbebyggelse 

2B9 Tordisvej 

Tæt-lav boligbebyggelse 

2B11 Søndergård Park 

Tæt-lav boligbebyggelse 

2B15 Gunnarsvej  

Åben-lav boligbebyggelse 

2C4 Promenaden 

Bymidte 

G9 Smør- og Fedtmosen 

Fredet park og moseområde 

Tabel 2: Gladsaxe Kommuneplanrammer i og omkring Novo Nordisk Site Bagsværd 
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Lokalplaner og byplanvedtægter 

Plan Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som 

LP 1508 Område i Bagsværd erhvervskvarter 
Området er udlagt til erhvervsområde for større virksomheder indenfor fremstilling, 
byggeri og anlæg, offentlig forsyningsvirksomhed, engroshandel og transport. 1984. 

LP 15.08,  
tillæg 1 

Tillæg til 15.08, som giver mulighed for nye anvendelser byomdannelsesområdet Bag-
sværd Bypark. 2011. 

LP 1509 Område ved Bagsværd Hovedgade og Frodesvej 
Boligområde ved Sønderborg Park udlagt til hhv. åben-lav og åben-tæt boligbebyggelse. 
1987. 

LP 66 Haspegård kvarter, vest 

Boligområde, offentligt område, teknisk anlæg (regnvandsbassin), børneinstitution, 
centerområde m.v.1990. 

LP 90 Novo Nordisk. Bagsværd erhvervskvarter syd. 

Lokalplanområdet er fastlagt anvendt til større erhvervsvirksomheder indenfor fremstil-
lingsvirksomheder med tilhørende lager, laboratorier, administration mv., herunder 
også parkeringsformål. 1995 

LP 135 Novo Nordisk. Bagsværd erhvervskvarter 

Lokalplanområdet er fastlagt anvendt til større erhvervsvirksomheder indenfor fremstil-
lingsvirksomheder med tilhørende lager, laboratorier, administration mv., herunder 
også parkeringsformål. 

Der er taget vejledende udgangspunkt i, at kun funktioner svarende til virksomheder i 
klasse 1-3 i ”Håndbog om miljø og planlægning” må placeres i randzonen, mens der i 
resten af lokalplanområdet må placeres funktioner svarende til klasse 1-4. Lokalplanen 
blev udarbejdet på baggrund af Novo Nordisk ønske om at opdele aktiviteterne i flere 
selvstændige virksomheder (Novozymes mv.). 2000 

LP 179 Område omkring Rotunden og Gunnarsvej 

Omfatter åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. 2005. 

LP 189 Krogshøjvej Øst i Bagsværd erhvervskvarter 

Området er udlagt til erhvervsformål, kontor- og serviceerhverv med tilknyttet laborato-
rium.2007 

 LP 216 Dagtilbud på Aslaksvej 

Område udlagt til offentlige formål, daginstitution samt parkering. 2011 

LP 217 Kontorbyggeri på Krogshøjvej 

Erhvervsformål, kontor- og laboratorievirksomhed samt park.  

Området dækker Novo Nordisk nye hovedkvarter som pt. er under opførelse. 2011 

BP15 Kvarter nord for Gammelmosevej, Frodesvej og vest for Hareskovbanen 

Dækker Bagsværd bymidte mm. Dækker både bolig, erhverv (butikker) mv.1962. 

BP20 Kvarter syd for Hareskoven og vest for Hareskovvej 

Dækker et større område, herunder bl.a. Smør- og Fedtmosen, som er angivet som fre-
det. 1966. 

Tabel 3: Lokalplaner og Byplanvedtægter i og omkring Novo Nordisk Site Bagsværd 

Bagsværd Bypark 

Kommuneplantillæg for Bagsværd Bypark blev vedtaget i 2010 /1/. Bagsværd Bypark er som 
ovenfor beskrevet udlagt som byomdannelsesområde. Gladsaxe Kommune indledte udpegnin-
gen af Bagsværd bypark til byomdannelsesområde i 2005. I forløbet herfra og frem til vedtagelse 
af Kommuneplantillæg 9 i 2011 /4/ har der løbende været drøftelser mellem Gladsaxe Kommu-
ne og Novo Nordisk vedrørende virksomhedens støjmæssige forhold og eventuelle konsekvenser 
afledt af planerne for Bagsværd Bypark.  
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Kommuneplantillæg 9 

I 2011 vedtog Gladsaxe Byråd en række strukturmæssige ændringer i plangrundlaget for Bag-
sværd Erhvervskvarter. Området blev opdelt i flere mindre rammeområder, og der blev justeret 
på bebyggelsesprocenter og anvendelser, især i de østlige dele af erhvervskvarteret. I forslag til 
Kommuneplantillæg 9 for Bagsværd Erhvervskvarter indgik en afstandszone ved grænsen op 
mod Bagsværd Bypark. Som følge af de tidligere drøftelser samt en indsigelse fra Novo Nordisk 
og Novozymes A/S udgik denne zone dog for i stedet på anden vis at tage hensyn til de støjmæs-
sige forhold i forbindelse med revidering af kommuneplanen i 2013. Se i øvrigt afsnit 9.3.3. 

Vurdering 

Det vurderes, at Novo Nordisk pilot- og produktionsaktiviteter ligger indenfor de angivne an-
vendelsesområder for både kommuneplanrammer og lokalplaner. De kommende nye faciliteter 
svarer miljømæssigt til de eksisterende aktiviteter. I nærværende VVM redegøres for samtlige af 
virksomhedens miljøpåvirkninger. Generelt set er disse vurderet som værende ikke væsentlige. 
Det vurderes derfor, at virksomheden ligger indenfor de vejledende grænser for miljøklasse 1-3.  
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5 Miljøgodkendelser og tilladelser 

5.1 Eksisterende miljøgodkendelser og tilladel-
ser 

Novo Nordisk i Bagsværd som helhed er omfattet af en hovedgodkendelse vedrørende miljø. 
Derudover er en række af de enkelte faciliteter omfattet tillige dækket af en særskilt miljøgod-
kendelse. Godkendelserne fremgår af Tabel 4. 

 

 

Bygning 

 

Anlæg 

 

Godkendt 

 

MBL § 

alle Miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S i 
Bagsværd – Hovedgodkendelse 

20/11/2007 33 

1S og 1T BioProcess Pilot Plant(note 1) 19/10/2011 33 

2H/2HM Fabrik til præparation, påfyldning og in-
spektion af insulin, insulinanaloger og 
andre organoprodukter til behandling af 
diabetes og hæmofili (note 1) 

16/03/2004 33 og 41 

3B/3BM Celledyrknings Pilot Plant (note 1) 21/07/2000 33 

4D Chemical Supply Pilot(note 1) 01/08/2007 33 og 41 

Trekantsgrunden: 
Bygning 1A-1L samt  
2, 3,4, 5 og 6-
rækken 

Spildevandstilladelse. Neutraliseringsan-
læg. Grundejerforeningen Smørmosen, 
Bagsværd. 

21/05/2012 28 

Tabel 4: Miljøgodkendelser (hoved- og delgodkendelser) samt spildevandstilladelser for site Bagsværd.  

note 1: Delgodkendelser for de specifikke faciliteter. 

Anlæggene i bygning 1S og 3B/3BM er desuden godkendt af Arbejdstilsynet til arbejde med 
Genmodificerede mikroorganismer, og bygning 1S har en forsøgstilladelse til at producere blø-
dermedicinen Faktor XIII ved hjælp en genetisk modificeret gærstamme.   

Spildevandstilladelse for tilslutning af spildevand til offentlig kloak for bygning 1S/1T er i øje-
blikket under udarbejdelse af Gladsaxe Kommune.  

 

5.2 Fremtidige miljøgodkendelser 

Sammen med VVM-redegørelsen vil der blive udarbejdet udkast til miljøgodkendelse for både 
kommerciel produktion og pilotaktiviteter i bygning 1S og 1T  inklusiv den igangværende udvi-
delse af 1S/1T. Miljøgodkendelse af de øvrige ændringer og udvidelser vil ske løbende, når de 
konkrete projekter ønskes igangsat.  
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6 Alternativer  

6.1 O-alternativet 

O-alternativet er det alternativ, hvor de fremtidige ændringer frem til 2025, som beskrevet i 
afsnit 3, ikke bliver etableret. Konsekvenserne vil være en begrænsning i virksomhedens mulig-
heder for vækst, indtjening, forskning og udvikling samt et tab af 200 nye arbejdspladser. 

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at gennemføre ændringerne, kan det betyde en be-
grænsning i virksomhedens aktiviteter for så vidt angår udvikling og fremstilling af nye produk-
ter. Det er vigtigt, at nye produkter kan komme hurtigt på markedet. Dette vil produktionsmu-
lighed i pilotanlæg bidrage til, da et nyt produkt således hurtigt kan produceres i små mængder. 
En ny pilot- og produktionsfacilitet på Brudelysvej giver desuden øget forsøgs- og produktions-
kapacitet.  

Formulering og fyldning som foregår i 2H er det sidste trin i produktion af et færdigt medicinal-
produkt, og hvis kapaciteten her er for lille, betyder det, at virksomheden ikke kan følge med 
efterspørgslen og dermed risikere ikke at kunne levere den livsnødvendige medicin.   

Virksomheden arbejder intenst på at udvikle diabetespræparater på tabletform. En eventuel 
kommende tabletproduktion vil levere til et marked, hvor dette produkt i dag ikke findes, men 
efterspørges af de fleste diabetes patienter. Muligheden for etablering af en sådan produktion vil 
derfor ligeledes være vigtig i forhold til virksomhedens fremtidsvision.  

6.2 Andre alternativer 

Andre alternativer vil være, at Novo Nordisk etablerer de nye faciliteter et andet sted i Danmark 
eller udlandet. Dette kan give logistiske problemer, og derudover vil fordelen ved at kunne pro-
ducere i mindre pilotanlæg næppe kunne udnyttes et andet sted, da en stor del af virksomhe-
dens pilotanlæg netop er beliggende i Bagsværd.  

Fordelen ved at etablere de nye faciliteter i Bagsværd er, at der her allerede er en stor viden  om 
disse produktionstyper, samt at infrastrukturen i området er etableret. 

Såfremt placeringen af de nye faciliteter ikke tillades i Bagsværd, vil en alternativ placering for 
pilotanlæg med mulighed for kommerciel produktion være på virksomhedens site i Hillerød 
eller Kalundborg. En ny fyldefabrik eller tabletproduktion kunne ligeledes etableres i Hillerød 
eller i tilknytning til virksomhedens aktiviteter i udlandet. Dette vil for lokalområdet betyde, at 
de ikke drager nytte af de fremtidige arbejdspladser og nogle arbejdspladser vil desuden flytte 
helt ud af landet.   
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7 Kommentarer fra Idé-fasen 
VVM processens første høringsperiode var idé-fasen, hvor Miljøstyrelsen indkaldte idéer og 
forslag til hvad, der skal indgå i VVM-redegørelsen. Idéfasen løb fra den 20. marts til den 17. 
april 2012.  

Der indkom ingen høringssvar i ovennævnte periode.  



8 Produktion 

8.1 Procesbeskrivelse 

Produktionen af API (Active Pharmaceutical Ingredients) består af en række forskellige proces-
ser. 

Figur 4 viser et eksempel på en typisk produktionsproces. Processerne finder typisk sted på for-
skellige faciliteter og lokaliteter, hvilket også fremgår af afsnit 5. På site Bagsværd betyder det, at 
f.eks. insulinprodukter, der formuleres og fyldes i bygning 2H, er blevet produceret i Kalund-
borg. Pilotaktiviteterne i Bagsværd dækker forskellige af nedenstående delprocesser, men inklu-
derer ikke formulering og fyldning.   

 

Den ønskede organisme 
(gær eller andre celletyper) 
producerer et forstadi-um 

Dyrkning/gæring

Grovrensning

Finrensning

Forstadiet til produktet 
koncentreres og isoleres

Forstadiet omdannes til 
aktivt produkt (API) og 
urenheder fjernes

Formulering og 
påfyldning

Det rene API opløses i vand 
og blandes med 
f. eks. konserveringsmidler, 
hvorefter det fyldes på små 
emballager (hætteglas og 
lignende)

Kemisk syntese
Fremstilling af 
mellemprodukter ved  
kemisk reaktion

Tablet produktion
Det rene API opløses i vand 
og blandes med fyldstoffer , 
hvorefter det granuleres og 
presses til tabletter. 

Alternativ

evt.

 

Figur 4: Proces for produktion af API. 

Princippet bag Novo Nordisk’ produktion (og forsøgsproduktioner) er en proces, hvor der dyr-
kes gærceller, bakterier eller pattedyrsceller, som producerer selve produktet. Produktionen 
foregår i en lukkede tanke og forløber over nogle dage eller uger, hvor betingelserne i holdes så 
optimale for produktionen som muligt. Derefter oprenses blandingen, og produktet udvindes. 

Produktionen af API’er og forstadier til API’er foregår i alle tilfælde ved hjælp af genetisk modi-
ficerede mikroorganismer eller pattedyrsceller.  De genmodificerede organismer er alle katego-
riseret i klasse 1 (den laveste klasse), hvilket betyder, at organismerne ikke indebærer nogen 
risici for natur, miljø og sundhed. Anlæg, hvor der arbejdes med genmodicerede organismer, er 
indrettet i henhold til de respektive myndigheders krav om indeslutning. Både de anvendte or-
ganismer og de eksisterende anlæg er godkendt af Arbejdstilsynet. Derudover er produktionen, 
hvor GMO indgår, også godkendt af Miljøstyrelsen. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen stiller krav 
til anlæg, der anvender genmodificerede mikroorganismer, og godkender både anlæg og mikro-
organismer før de tages i brug. 

I det følgende beskrives hovedprocestrinnene ved fremstilling af Novo Nordisk’ farmaceutiske 
produkter nærmere. 
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Gæring/dyrkning 

Ved gæring/dyrkning produceres typisk et forstadium til API. Gæring/dyrkning foregår ved 
hjælp af genmodificerede mikroorganismer eller pattedyrsceller. Forud for gæringen blandes 
råvarer, vand og hjælpestoffer. Blandingen steriliseres og pumpes til gæringstankene, som er 
podet med de genmodificerede organismer. Under gæringen doseres løbende hjælpestoffer og 
næringssubstrat i samme takt, som gæringsvæske tappes fra tanken. Den uklare gæringsvæske 
indeholder et forstadium til API eller selve API’en. 

Høst og Grovrensning 

Første trin i oprensningen er høsten, hvor gæringsvæsken overføres fra gæringstanken til en 
mellemtank. Herefter klares gæringsvæsken ved at centrifugere og filtrere den, hvorved største-
delen af mikroorganismerne og andre faste rester skilles fra. 

Ved den efterfølgende grovrensning bliver API-forstadiet adskilt fra den klarede gæringsvæske, 
hvorefter forstadiet opkoncentreres og isoleres. Væsken tilsættes vand og i nogle tilfælde opløs-
ningsmidler (primært ethanol) i lukkede anlæg. API-forstadiet koncentreres og isoleres i en 
serie processer, som bl.a. omfatter chromatografi, centrifugering, filtrering og krystallisering. 

Ved chromatografi anvendes vand og sprit. Den sprit, der anvendes i oprensningsprocesserne, 
opsamles og sendes i videst muligt omfang til biogasanlæg, hvor det indgår som en væsentlig 
kulstofkilde. Brugt sprit, der ikke kan leveres til biogasanlæg, sendes til Kommune Kemi.  

Det krystallinske forstadium underkastes derefter en finrensning. 

Finrensning 

Ved finrensningen omdannes API-forstadiet til det aktive API, og urenheder fjernes. Fin-
rensningen foregår hovedsageligt ved en serie af chromatografier og afsluttes med krystallisati-
on og tørring. 

Slutproduktet er rent API – oftest i pulverform. Dette produkt går videre til påfyldning. 

Formulering og påfyldning 

Langt de fleste af Novo Nordisk’ produkter er flydende præparater, der er fyldt på såkaldte hæt-
teglas eller Penfill®’s i størrelser fra 1,5 ml til 10 ml. 

Påfyldningen indledes med en præparation, hvor API’en opløses i meget rent vand, det såkaldte 
WFI vand (Water For Injektion). Opløsningen blandes med bl.a. konserveringsmidler, hvorefter 
blandingen sterilfiltreres og overføres til en tank i det sterile område. Herfra køres det færdig-
formulerede præparat til påfyldningsanlæggene.  

Fyldeudstyret består af fyldelinier, hvor hætteglas og glas til Penfill® vaskes og silikoneres i den 
ene ende af anlægget. De vaskede glas kører derefter igennem en steriltunnel og ind i det sterile 
område, hvor glassene fyldes med det aktuelle præparat og lukkes automatisk med stempel 
og/eller kapsel. 

Enkelte produkter frysetørres i glasampullen før ampullen lukkes. 

Efter påfyldning bliver præparaterne kontrolleret for fejl og mangler.  
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Tabletfremstilling  

Tabletfremstilling foregår typisk ved en granuleringsproces efterfulgt af tablettering, hvor tab-
letterne presses og evt. coates (overtrækkes). I granuleringsprocessen blandes det aktive stof 
med en række hjælpestoffer, hvorefter der tilsættes granuleringsvæske. Herefter tørres blandin-
gen i en fluid bed proces. Efter endt tørring findeles granulatet til ønsket partikelstørrelse. Gra-
nulatet blandes igen med hjælpestoffer, hvorefter det ledes videre til tabletmaskinen, hvor tab-
letterne presses. De pressede tabletter overføres til sidst til en tabletcoater, hvor de overtrækkes 
med en tynd film.  

Kemisk syntese 

I bygning 4 D i Bagsværd fremstilles farmaceutiske mellemprodukter ved kemisk syntese. Disse 
mellemprodukter indgår i fremstillingen af visse farmaceutiske produkter. Ved kemisk syntese 
fremstilles produktet ved en kemisk reaktion i stedet for gæring/celledyrkning af biologiske 
mikroorganismer. 

En kemisk syntese består af en række reaktioner, hvor hver reaktion typisk består af følgende 
operationer: 

 Afmåling og tilsætning af opløsningsmiddel 

 Tilsætning af kemikalier 

 Kemisk reaktion 

 Oprensning af mellemprodukt ved ekstraktion, destillation eller filtrering. 

Synteseanlægget i 4D anvendes i dag udelukkende som forsøgsanlæg. En fremtidig anvendelse 
af anlægget til fremstilling af produkt med salg for øje vil ikke medføre ændringer i ovenstående 
procesbeskrivelse.  

Processer i nye anlæg 

Processerne i de nye anlæg, der er omfattet af nærværende VVM-redegørelse, bliver af samme 
type som de processer, der er beskrevet i det foregående.  

En ny facilitet til pilotaktiviteter og produktion (kopi af 1S/1T) vil vedrøre celleformering i luk-
kede tanke efterfulgt af en række oprensninger i form af centrifugering, filtrering, krystallisatio-
ner og chromatografi. 

Ved etablering af en facilitet til formulering og påfyldning enten ved en udvidelse af 2H eller ved 
etablering af ny bygning i umiddelbar nærhed af 2H vil processerne for formulering og påfyld-
ning ligeledes være tilsvarende den proces, som virksomheden har i bygning 2H i dag.  

Da Novo Nordisk som før nævnt arbejder på at kunne fremstille diabetesmedicin på tabletform, 
kan en mulighed være at erstatte en forøgelse af fyldekapaciteten med tabletproduktion svaren-
de til ovenstående beskrivelse.  

8.2 Hjælpeanlæg 

Til processerne anvendes en række forskellige forsyninger, herunder renset vand, damp, tryk-
luft, køling, nitrogen, carbondioxid, ilt mv. Disse forsyningsanlæg er typisk installeret lokalt på 
de enkelte lokaliteter. Forsyninger vil være tilsvarende for de fremtidige nye faciliteter. Derud-
over har virksomheden neutraliseringsanlæg til behandling af spildevand. 
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Vandbehandling 

Farmaceutisk produktion kræver vand med en meget høj renhedsgrad. Renhedsgraden varierer 
efter hvilke procestrin der er tale om. I 2H anvendes vand af den højeste renhedsgrad kaldet 
Water for Injection (WFI), som er betegnelsen for vand, der må injiceres i kroppen. I pilotan-
læggene anvendes vand af en lidt lavere renhedsgrad kaldet Purified Water. 

Purified Water fremstilles ved bl.a. blødgøring, ionbytning og membranfiltrering af drikkevand. 
WFI fremstilles ved destillering af Purified Water.  

Dampproduktion 

Dampproduktionen foregår centralt på sitet og fordeles ud til de enkelte forbrugere.  

Trykluft 

Der bruges trykluft til instrumentluft og procesluft. Trykluft produceres af elektrisk drevne tryk-
luftskompressorer. 

Køling 

Der er behov for køling både til processer og til rumkøling. Køling foregår via lokale elektriske 
kølekompressorer placeret ved de forskellige faciliteter. Derudover er der etableret åbne våde 
køletårne ved bl.a. 2H. 

Gasser 

Nitrogen, CO2, ilt mv. bruges både direkte i processerne og til transport af medie mv. Nitrogen 
købes i flydende form, hvorfra det distribueres ud til processen.  

Neutraliseringsanlæg 

I øjeblikket etablerer Novo Nordisk og Novozymes et fælles anlæg til neutralisering af alt spilde-
vand fra trekantsgrunden. I neutraliseringsanlægget justeres spildevandets pH inden det udle-
des til offentlig kloak. Der er overvejelser i gang om på sigt at føre spildevand fra bygning 1S/1T 
til det fælles neutraliseringsanlæg. Udvalgte processpildevandsstrømme fra 1S/1T bliver i dag 
neutraliseret i lokale neutraliseringsanlæg. 

8.3 Bedst anvendelige teknik (BAT) 

Ved miljøgodkendelse af nye-anlæg samt revurdering af eksisterende anlægs miljøgodkendelser, 
er det et krav, at BAT gennemgås systematisk. Virksomheden skal redegøre for, i hvor høj grad 
anlæggene lever op til BAT. I forbindelse med revurderingen af bygning 1S/1T har en sådan sy-
stematisk gennemgang fundet sted.   

IPPC udarbejder reference dokumenter for BAT (BREF noter). Det europæiske IPPC bureau 
(Integrated Pollution Prevention and Control) hører under EU kommissionen og skal være kata-
lysator for udveksling af information mellem medlemslandene og industrien vedrørende BAT. 
BREF noterne udarbejdes for en række forskellige industrier og industrielle processer, hvor de 
beskriver den bedst anvendelige teknik i forhold til minimering af miljøpåvirkninger. 

I henhold til det nye IE-direktiv /5/ som pt. er ved at blive implementeret i Danmark, bliver de 
emissionsgrænser (til luft, vand mv.) som fremgår af BREF noternes konklusioner bindende og 
skal være implementeret inden 4 år efter vedtagelse af den enkelte BREF note. Dette gælder dog 
først, når de enkelte BREF noter er godkendt i en ny version.  

Der findes ikke en specifik BREF note for farmaceutisk produktion, men der er en række BREF 
noter som er relevante for en række delprocesser og hjælpeanlæg mv. Nogle af disse er f.eks. for:  
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 Fremstilling af organiske finkemikalier 

 Spildevands-og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri  

 Emissioner fra oplagring 

 Energi effektivitet 

 Industrielle kølesystemer 

Disse er som sagt gennemgået i forbindelse med revurderinger af bygning 1S/1T. For kommende 
revurderinger og inden etablering af de planlagte nye faciliteter, vil der være krav om dokumen-
tation for, at de nye anlæg lever op til de anførte teknologier, der defineres som BAT. Da projek-
teringen af de nye faciliteter ikke er påbegyndt, er en detaljeret gennemgang af BREF noterne 
derfor ikke relevant på nuværende tidspunkt.  

Novo Nordisk har en række procedurer og instruktioner, som sikrer miljøbevidst projektering af 
ændringer, ombygninger og nyetableringer. Som et led i godkendelse af en ny ændring stiller 
virksomheden krav om, at der skal være gennemført en screening for væsentlige miljø- og ar-
bejdsmiljømæssige påvirkninger, herunder også specifikt energi. Såfremt der er væsentlige på-
virkninger, skal der foretages en nærmere miljøvurdering af designet med henblik på at definere 
hvilke tiltag, der skal til for at mindske påvirkningen. Virksomheden har som et led heri krav 
om, at alle miljø- og energibesparende tiltag, som har en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år, 
skal implementeres. Virksomheden har desuden udarbejdet en række vejledninger for energirig-
tigt design af blandt andet ventilationssystemer og forsyningsanlæg.  

Vurdering 

I forbindelse med revurdering af eksisterende miljøgodkendelser og ved miljøgodkendelse af ny-
anlæg redegøres for, i hvilket omfang virksomheden lever op til BAT. Ved projektering af nye 
anlæg og ændringer har virksomheden en række procedurer for miljø- og energirigtig projekte-
ring, som sikrer, at der bliver indarbejdet relevante tiltag for mindskning af miljøpåvirkninger-
ne. Det vurderes på den baggrund, at Novo Nordisk lever op til retningslinjerne for bedst an-
vendelige teknologi. 
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8.4 Råvareforbrug 

Tabel 5 viser det forventede forbrug af de væsentligste råvarer hos Novo Nordisk i Bagsværd.  

 

Råvarer Godkendt årsfor-
brug 2011 

Forventet års-
forbrug 2025 

Enhed Tons/år Tons/år 

Sukker, stivelsesprodukter og proteinkil-
der  

505 1170 

Uorganiske syrer, salte og baser 680 790 

Organiske syrer, salte m.m. 115 180 

Organiske opløsningsmidler m.m. 900 1800 

Filtermaterialer, filterhjælpemidler og 
tilbehør 

60 100 

Filterplader (stk) 2.000 4.000 

Rengøringsmidler og additiver til køle-
vand 

30 45 

Andet (Gummi, aluminium, mineralske 
olier) (1) 

300 300 

Tabel 5: Eksisterende og fremtidigt råvareforbrug. 
(1) Primært til kapselproduktion i 4F, derfor ingen ændringer frem til 2025. 

 

Sukker, stivelsesprodukter og proteinkilder anvendes som næringssubstrater i gæring/dyrkning 
samt som fyldstoffer i tabletter. 

Uorganiske syrer, baser og salte samt organiske syrer og salte anvendes til pH-justering og i 
oprensningsprocesser. Forbruget af organiske opløsningsmidler m.m. er hovedsageligt ethanol. 
Ethanol anvendes både i selve fremstillingsprocesserne som opløsningsmiddel, men også som 
desinfektionsmiddel til afspritning af materialer mv. Filtermaterialer og søjlematerialer anven-
des til separering og oprensning.  

Additiver til kølevand anvendes for at forhindre korrosion og algevækst i køletårne.  

I de skitserede nye anlæg vil der blive anvendt samme type råvarer, som i de eksisterende anlæg 
samt enkelte nye råvarer. Introducering af nye råvarer vil f.eks. være fyldstoffer i en eventuel 
tabletproduktion. Sammensætningen af råvarer forventes ikke ændret væsentligt, og nye råvarer 
vil falde ind under samme kategorier som anført i Tabel 5. 

Der anvendes ikke råvarer, der er placeret på listen over B-værdier i hovedgruppe 1 /8/, og Novo 
Nordisk forventer ikke at anvende sådanne råvarer fremover. Til hovedgruppe 1 henføres kemi-



side 25 af 59 

 

ske stoffer, om hvilke det i dag vides, at de er særligt farlige for sundheden eller særligt skadelige 
for miljøet.  

Novo Nordisk tilstræber at klassificere nye organiske råvarer, der skal udledes med spildevand, som 
A, B eller C-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning /9/ inden stofferne tages i brug. Klassifi-
ceringen foretages på baggrund af data, der er offentligt tilgængelige og valide.  Hvor der mangler 
data, anvendes det offentligt tilgængelige beregningsprogram EPI-suite/BioWin, som stilles til rå-
dighed af EPA, til en foreløbig vurdering af de organiske stoffers bionedbrydelighed. Klassificerin-
gen bruges til vurdering af, om stofferne kan udledes med spildevandet eller der er behov for at 
samle dem op.   
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9 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 
 

Virksomhedens eksisterende og fremtidige miljøpåvirkninger beskrives i de følgende afsnit.  I 
Tabel 6 er miljøpåvirkningerne listet kvalitativt for at give et samlet overblik over eksisterende 
og ændrede påvirkninger. Det ses, at der kun er ganske få ændringer ved udbygning med nye 
faciliteter og ingen ændrede påvirkninger af at køre kommerciel produktion i de eksisterende 
pilotanlæg. 

 

Bygning Eksisterende drift (1) Fremtidig drift 2025 

 Aktivitet Væsentligste  
miljøpåvirkning 

Aktivitet Ændrede miljøpå-
virkning 

1S Pilotaktiviteter og 

forsøgsproduktion 

 

Gæring og grovrens 

 Støv, VOC 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Både kommerciel 

produktion og pilotak-

tiviteter  

Ingen ændringer 

1T Pilotaktiviteter  

Gæring og grovrens 

samt celledyrkning og 

oprensning 

 Støv, VOC 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Både kommerciel 

produktion og pilotak-

tiviteter 

Ingen ændringer 

2H Kommerciel produk-

tion.  

Formulering og på-

fyldning 

 Støv, VOC 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Uændret 

(ændringer ved udvi-

delse er medtaget 

under 4A) 

Ingen ændring. 

 

3B Pilotaktiviteter. 

 

Celledyrkning og 

oprensning 

 Støv 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Både kommerciel 

produktion og pilotak-

tiviteter. 

Ingen ændringer 

4D Pilotaktiviteter   

Syntese af mellem-

produkter  

 Støv, VOC 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

Både kommerciel 

produktion og pilotak-

tiviteter. 

Ingen ændringer 

2H kopi/ 
tablet-
produktion 

Ingen Ingen Ekstra fyldelinie eller 

ny facilitet til tablet-

produktion 

  støv, VOC 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand 

 Svarende til en tredje-

del kopi af 2H 

Brudelys-

vej 19 

(kopi af 1S 

og 1T) 

Midlertidig parke-

ringsplads 

Ingen Både kommerciel 

produktion og pilotak-

tiviteter  

 Støv, VOC 

 Trafik, støj 

 Energi 

 Vand, Spildevand  

Svarende til kopi af 

1S/1T 

Tabel 6: Novo Nordisk eksisterende og fremtidig produktions- og pilotaktiviteter og disses miljøpåvirk-
ninger.  
(1) Inkl. igangværende udvidelser 
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9.1 Luftforurening 

Novo Nordisk’ eksisterende og fremtidige aktiviteter kan give anledning til luftforurening i form 
af støv, opløsningsmidler og lugt. Virksomhedens luftemission reguleres efter hovedgodkendel-
sen for site Bagsværd samt en række delgodkendelser for de enkelte faciliteter.  

9.1.1 Støv 

Støv opstår i forbindelse med håndtering (afvejning og omhældning) af støvende stoffer (råvarer 
og produkt). Sådanne aktiviteter finder i dag sted i bygningerne 3B, 4D, 2H og 1S/1T. Der vil 
forekomme tilsvarende emissioner fra de fremtidige nye aktiviteter. I Tabel 7 ses hvilke støvbe-
grænsende tiltag, der er etableret i de eksisterende faciliteter samt hvilke tiltag, der vil blive 
etableret i forbindelse med de fremtidige ændringer. 

Afkast fra håndtering af støvende API er alle steder forsynet med HEPA-filtre (høj-effektive 
filtre med mere end 99,9% tilbageholdelse), og denne form for støvemission er således begræn-
set bedst muligt. Håndtering af farlige stoffer foregår ligeledes under HEPA-filter. En del af de 
øvrige støvende råvarer, som klassificeres som ”støv i øvrigt” ” iht. Luftvejledningen /6/, hånd-
teres de samme steder som API og farlige stoffer og bliver således også filtreret via HEPA-filtre. 
Enkelte afkast fra bygning1S/ 1T filtreres ikke.  

Bygning Støvbegrænsende tiltag 

 Eksisterende drift Fremtidig drift 2025 

1S/1T  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende API 

 Fire afkast fra håndtering af øvrige støvende 

råvarer (klassificeret som støv i øvrigt) fil-

treres ikke inden udledning 

 Ingen ændringer 

 

2H  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende API og andre støvende 

råvarer 

 Ingen ændringer 

3B  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende API og andre støvende 

råvarer 

 Ingen ændringer 

4D  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende API og andre støvende 

råvarer 

 Ingen ændringer 

2H kopi/ 
tabletproduktion 

-  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende API og andre stø-

vende råvarer 

Brudelysvej 19 -  HEPA filtrering på alle afkast hvor der 

håndteres støvende API 

 En mindre andel af øvrige støvende råva-

rer (klassificeret som støv i øvrigt) filtre-

res ikke inden udledning 

Svarende til en kopi af 1S/1T 

Tabel 7: Støvemission og begrænsende tiltag fra Novo Nordisk i Bagsværd 

På den baggrund er der udført en OML-beregning for eksisterende og fremtidige forhold. I OML 
beregningen indgår kun kilder, der ikke filtreres gennem HEPA-filtre. På trods af at målingerne 
viser lavere emission indgår kilderne ud fra en worst case betragtning med en emissionskoncen-
tration svarende til emissionsgrænseværdien for ”støv i øvrigt” fastsat i Luftvejledningen samt 
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virksomhedens hovedgodkendelse. Resultatet fremgår af Tabel 8. Til sammenligning er B-
værdien anført. 

Det fremgår, at den maksimale immission udenfor virksomhedens skel for eksisterende og frem-
tidig drift er henholdsvis 4,7 mg/m3 og 4,8 mg/m3, hvilket kun udgør 6 % af B-værdien. Æn-
dringen i støvemission i skel for 2025-scenariet er således minimal.  

 

Maks. støvimmission i skel  

Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 

4,7 6% 4,8 6% 80 

Tabel 8: Støvimmission Novo Nordisk i Bagsværd. Immissionen angiver den maksimale koncentration i 
omgivelserne 1,5 meter over jordniveau. Beregningerne er udført med Miljøstyrelsens beregningspro-
gram OML-Multi version 4.2 

Vurdering  

Støv fra aktive eller farlige stoffer filtreres via HEPA-filtre. Støvimmission fra øvrige råvarer, der 
klassificeres som støv i øvrigt, er beregnet. Immissionen udgør både for eksisterende aktiviteter 
og fremtidige udvidelser kun 6 % af den tilladte B-værdi i nærmeste skel. Det vurderes på den 
baggrund, at virksomheden ikke påvirker miljøet væsentlig i forhold til støvemission.  

9.1.2 Opløsningsmidler (VOC) 

Novo Nordisk arbejder med opløsningsmidler i bygning 1S/1T, i påfyldningsafdelingen i bygning 
2H og i synteseafdelingen i bygning 4D i Bagsværd. Langt den overvejende del (ca. 95 %) af de 
anvendte opløsningsmidler er ethanol (sprit). De sidste 5 % udgøres af en række forskellige op-
løsningsmidler, der hovedsageligt anvendes i synteseafdelingen i bygning 4D, hvor der er etable-
ret kulfiltre på alle de afkast, der forventes at indeholde væsentlige mængder af organiske opløs-
ningsmidler i den ventilerede luft. 

Relationer til VOC-bekendtgørelsen  

VOC-bekendtgørelsen/7/  omfatter bl.a. virksomheder der fremstiller farmaceutiske produkter 
med et VOC-forbrug på mere end 50 tons/år jf. punkt 20 i bekendtgørelsen. 

Novo Nordisk A/S i Bagsværd har ikke hidtil været omfattet af VOC-bekendtgørelsens regler, 
idet forbruget af VOC’er til produktion ligger under tærskelværdien. I dag anvender Novo Nor-
disk i Bagsværd i alt ca. 900 tons opløsningsmidler, hvoraf størstedelen anvendes til pilotaktivi-
teter. Pilotaktiviteter er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen, da der ikke produceres farma-
ceutiske produkter (lægemidler til salg) men kun lægemiddelstoffer, der anvendes i forsøg /10/.  

I 2H hvor der produceres farmaceutiske produkter, anvendes ca. 14 tons 70 % ethanol, hvilket 
således ligger under tærskelværdien på 50 tons. Ved etablering af en ny facilitet svarende til 1/3 
kopi af 2H vil det samlede ethanolforbrug til produktion fortsat ligge under tærskelsværdien. I 
forbindelse med, at virksomheden også vil producere til kommercielt brug i de eksisterende 
pilot anlæg, vurderes VOC- forbruget hertil at være begrænset og således ikke bidrage en over-
skridelse af tærskelsmængden. Såfremt der etableres en tabletproduktion på siten vil denne 
typisk ikke anvende organiske opløsningsmidler i produktionen. Efter etablering af de fremtidi-
ge udvidelser forventes virksomheden således fortsat ikke at være omfattet af VOC-
bekendtgørelsen. 

Virksomhedens pilotanlæg er i dag omfattet af krav til BAT (bedst anvendelige teknologi), og i 
den forbindelse er der i miljøgodkendelsen for 1S og 1T fastsat vilkår om, at disse anlæg skal 
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kunne dokumentere, at tabet af VOC til luften ikke overstiger 5%. Dette svarer til VOC-
bekendtgørelsens krav om en maksimal totalemission på 5 % af input.  

I Tabel 9 fremgår virksomhedens eksisterende og fremtidige ethanolemission i %-del af forbru-
get. 

Emission Facilitet Enhed Eksisterende 
drift 

Fremtidig 
drift 2025 

Grænse-
værdi 

1S/1T % < 1 % (1) < 1 % 5% (2) 

2H % 90% 90% -(3) 

3B/3BM % 0 % (4) 0 % 15% (5) 

4D % ≈0 % (6) ≈0 % 15% (5) 

Brudelysvej 19 %  < 1 % 5% 

2H kopi (8) %  90% - 

Totalemission 

Total % < 2,0 < 2,4 5% 

2H mg/m3 4,3 4,3 38,4(7)  Emission i 
afkast 

1/3 kopi af 2H    4,3(8) 38,4 

Tabel 9: VOC emission fra Novo Nordisk site Bagsværd. 
(1) Årsrapporter for 1S/1T 2010  
(2) Vilkår i miljøgodkendelse  
(3) Ethanol anvendes ikke i produktionsanlæg men alene til afspritning af overflader og mængden er 
under tærskelsværdien. 
(4) Der anvendes ikke ethanol i 3B/3BM 
(5) For bestående anlæg (dvs. anlæg før VOC-bekendtgørelsens ikrafttrædelse i 2002). 
(6) Vurderet at være næsten lig nul, da der er kulfilter på afkast 
(7) 20 mg TOC/Nm3 = 38,4 mg ethanol /Nm3 
(8) 2H kopi vurderet som worst case da tablet produktion typisk ikke anvender opløsningsmidler 
 

Af Tabel 9 ses, at tabet af sprit til luft fra bygning 1S/1T er mindre end 1 % af den cirkulerede 
mængde, og anlægget overholder således VOC-bekendtgørelsens krav.  

Ved etablering af en kopi af bygning 1S/1T på adressen Brudelysvej 19 vil den forholdsmæssige 
emission af VOC ikke stige, og emissionen vil således fortsat være på under 5 % af den cirkule-
rende mængde.  

I 2H anvendes ethanol ikke i selve processen, men i stedet til desinfektion, dvs. primært til af-
spritning af diverse overflader. Ethanolemissionen i 2H vurderes at være ca. 90 % svarende til 
den fordampning, der sker i forbindelse med anvendelsen. Der er tidligere udført emissionsmå-
linger i fabrikkens mest belastede afkast jf. Tabel 9. Det ses af tabellen, at den gennemsnitlige 
emissionskoncentration på 4,3 mg/m3 ligger væsentlig under VOC-bekendtgørelsens grænse for 
VOC i spildgas på 20 mg TOC/Nm3 = 38,4 mg ethanol/Nm3. 

Udvidelse af fyldekapaciteten vil ikke ændre på dette forhold, idet såvel luftmængden som etha-
nolmængden vil stige proportionalt. Ved etablering af en tabletproduktion vurderes den for-
holdsmæssige ethanolemission fortsat ikke at overstige de 5 %, da der normalt ikke anvendes 
ethanol i tabletproduktion.  
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Af tabellen fremgår desuden, at virksomhedens totalemission for hele site Bagsværd total set er 
på < 2% for eksisterende drift og < 2,4 % for fremtidig drift inklusiv den ethanolmængde, der 
fordamper i 2H. 

OML-beregning for ethanolemission 

Som ovenfor beskrevet er den væsentlige VOC emissionen forårsaget af ethanol. Der er gennem-
ført en OML beregning for ethanolemission. De væsentlige kilder, der indgår i beregningen 
fremgår af Tabel 10. Emissionsværdierne for de forskellige kilder, som indgår i OML beregnin-
gen er lagt ind med værdier svarende til de faktiske måleresultater. Dog indgår emissionen for et 
afkast på 1S med en værdi svarende til emissionsgrænseværdien. Dette skyldes, at der ikke er 
foretaget måling på dette afkast. En emission af denne størrelse betragtes i øvrigt som en kon-
servativ antagelse.   

Den samlede massestrøm er beregnet til 1,6 g/s, hvilket er lavere end massestrømsgrænsen på 
1,73 g/s. Der er således ikke krav om emissionsbegrænsende foranstaltninger.   

  Eksisterende drift Fremtidig drift 2025 

Nr. Bygning Emission Massestrøm Emission  Massestrøm  

  mg/m3 g/s mg/m3 g/s 

 Grænseværdi 300 (1) 1,736 (2) 300 (1) 1,736 (2) 

 Massestrøm total  0,79  1,4 

1 1S 400 0,068 400 0,068 

2 1S 300 0,22 300 0,22 

3 1T 6700 0,015 6700 0,015 

4 1T 107 (3) 0,311 107 (3) 0,311 

5 2H 4,3  0,060 4,3   0,060 

6 4D 20 0,111 20 0,111 

7 Brudelysvej 19 - - 400 0,068 

8 Brudelysvej 19 - - 300 0,22 

9 Brudelysvej 19 - - 107 (3) 0,311 

10 Brudelysvej 19 - - 6700 0,015 

11 1/3 2H kopi   4,3   0,020 

Tabel 10: Kilder for ethanolemission for Novo Nordisk i Bagsværd 
(1) emissionsgrænseværdi 
(2) massestrømsgrænse på 6250 g/h 
(3) vægtet gennemsnit af div. målinger og emissionsgrænseværdi 
 

På baggrund af disse kilder er der gennemført en OML beregning for virksomhedens ethanole-
missionen fra Bagsværd, se Tabel 11. Af resultatet fremgår, at den maksimale ethanolimmission 
udenfor skel ligger på kun 5% af B-værdien både for eksisterende og fremtidig.  

 

Maks. ethanolimmission i skel  
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Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

mg/m3 %-del af B-værdi mg/m3 %-del af B-værdi mg/m3 

0,27 5 %, 0,27 5 % 5 

Tabel 11: Ethanolimmission Novo Nordisk i Bagsværd. Immissionen angiver den maksimale koncentra-
tion i omgivelserne 1,5 meter over jordniveau. Beregningerne er udført med Miljøstyrelsens beregnings-
program OML-Multi version 4.2 

Vurdering 

Novo Nordisk emission af organiske opløsningsmidler lever op til virksomhedens vilkår for luft-
emission af organiske opløsningsmidler. Virksomheden vil både for eksisterende og fremtidig 
drift frem til 2025 overholde VOC-bekendtgørelsens grænseværdier for spildgas og totalemissi-
on samt B-værdien for ethanol. Øvrige opløsningsmidler vurderes at være ubetydelige. På den 
baggrund vurderes virksomhedens miljøpåvirkning i form af emission af organiske opløsnings-
midler ikke at være væsentlig.  

9.1.3 Lugt 

De primære kilder til lugt er gærings- og celledyrkningsaktiviteter, hvorfra der kan forekomme 
lugt. I praksis er lugtintensiteten lille og luftmængderne små, og al erfaring viser, at aktiviteter-
ne ikke giver anledning til lugtgener i omgivelserne. Denne erfaring er baseret på virksomhe-
dens mangeårige aktiviteter i området. En ny fyldekapacitet eller tabletproduktion vil ikke give 
anledning til lugt og for et nyt pilot/produktionsanlæg vil påvirkningen være tilsvarende de eksi-
sterende pilotanlæg.  

Det nye neutraliseringsanlæg på trekantsgrunden behandler en blanding af processpildevand og 
sanitært spildevand, hvilket kan give anledning til lugt. Bygningen, hvor anlæggene er placeret i, 
er derfor etableret med kulfilter for at imødekomme eventuel lugtdannelse.  

Vurdering 

Da der ikke er erfaring for lugtgener fra eksisterende produktion og der er taget højde for fjer-
nelse af eventuel lugtdannelse fra nyt neutraliseringsanlæg, vurderes det, at virksomhedens 
eksisterende og fremtidige drift frem til 2025 i forhold til lugt ikke vil have nogen væsentlig mil-
jøpåvirkning  

9.2 Trafik 

Trafik til og fra site Bagsværd genereres af medarbejdere, der kører til og fra fabriksområdet i 
personbil samt tung trafik med f.eks. råvarer. Indgangsvejene til virksomheden er via Vadstrup-
vej både fra øst og vest.  

En væsentlig andel af trafikken på Vadstrupvej skyldes Novo Nordisk. Trafiktælling på Vad-
strupvej ved Brudelysvej angiver ca. 15.000 kørsler pr. dag. En trafiktælling på Brudelysvej an-
giver ca. 9.000 kørsler. Det antages at 90% af den trafik, der kører ind på Bagsværd sitet er tra-
fik, som vedrører Novo Nordisk og Novozymes. På Novo Nordisk i Bagsværd var der i 2011 ansat 
ca. 2.800 medarbejdere hertil lægges 1.100 medarbejdere, som tilknyttes igangværende udvidel-
sesprojekter. Hos Novozymes var der i 2011 ansat 1.700 medarbejdere. Dvs. 70 % af de 90 % 
vedrører Novo Nordisk. Dvs. ca. 5.700 kørsler genereres af Novo Nordisk. Dette svarer til ca. 38 
% af trafiktællingen på Vadstrupvej. De planlagte udvidelser svarende til 200 nye medarbejdere 
vil kun medføre en ganske lille forøgelse i forhold til den eksisterende trafikbelastning, svarende 
til, at Novo Nordisk’ andel af trafikken på Vadstrupvej vil forøges med 2 % og udgøre ca. 39 % 
Dette er dog under forudsætning af, at det kun er Novo Nordisk, som forårsager ændringer i 
trafikken. I virkeligheden vil udbygning af Bagsværd Bypark bidrage til en markant forøgelse af 
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trafikken i området, hvorved Novo Nordisk samlede andel vil reduceres, og de planlagte æn-
dringers påvirkning af trafikbilledet vil være af mindre betydning. .  

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 9 har Gladsaxe Kommune fået foretaget 
en trafikanalyse, der beskriver den forventede udvikling i trafikken frem til 2020. Heraf frem-
går, at trafikbelastningen i området allerede er høj i dag. I spidstimerne er der bl.a. kødannelser 
ved afkørslen fra Hillerødmotorvejen mod Vadstrupvej og ved signalkrydset Vadstrup-
vej/Krogshøjvej. Analysen forudser et total sammenbrud i trafikafviklingen, hvor ”hovedparten 
af de forudsete problemer i 2020 tillægges den forventede udbygning i Bagsværd Bypark og 
udviklingen i Bagsværd Bymidte, mens en omstrukturering af Novogruppens besiddelser i Bag-
sværd Erhvervskvarteri kun tillægges mindre betydning” /4/. I trafikanalysen indgår dog ikke de 
planlagte udvidelser, der er omfattet af denne VVM. Det vurderes dog, at en forøgelse på kun 
200 medarbejder ikke ændrer ovenstående billede.  

Vurdering 

Det vurderes, at virksomhedens planlagte udvidelser ikke har en væsentlig påvirkning af trafik-
ken i forhold til den eksisterende trafiksituation. De planlagte udvidelser medfører kun en lille 
forøgelse i trafikken og er ubetydelig i sammenligning med de samlede trafikmæssige ændrin-
ger, der vil ske i forbindelse med udvidelse af Bagsværd Bypark og Bagsværd Bymidte.  

9.3 Støj 

9.3.1 Trafikstøj 

Støjbelastningen fra Novo Nordisk er vurderet og beregnet ud fra trafiktal opgivet af Gladsaxe 
Kommune samt antallet af medarbejdere. Det antages som beskrevet i afsnit 9.2, at 90% af den 
trafik, der kører ind på Bagsværd sitet, er trafik, som vedrører Novo Nordisk og Novozymes. 
Heraf vedrører de 70 % Novo Nordisk. Novo Nordisk forventer at være ca. 4.100 medarbejdere i 
2025. Hovedparten af medarbejderne er administrativt personale, der arbejder i dagtimerne. 
Der er kun natarbejde på fyldefabrikken i 2H. Ud fra Gladsaxes Kommunes trafiktællinger vur-
deres det, at fordelingen svarer til kategori Dii, og det antages, at der er samme fordeling af tra-
fik på alle veje. Alle trafikdata beregnes som årsdøgntrafik, som inkluderer både dag-, aften- og 
natperioden. Trafiktallene fremgår af Tabel 12.  På baggrund af disse antagelser er det samlede 
antal kørsler samt støjbidrag fra Novo Nordisk i Bagsværd beregnet i de boligområder, som vil 
være mest belastet af vejtrafik. Resultaterne fremgår af Tabel 13. Der er gennemført beregninger 
for den samlede trafikstøj samt Novo Nordisk nuværende andel (inklusiv igangværende udvidel-
ser) og fremtidige andel i 2025. Den samlede trafikstøj for 2025 er ikke beregnet, da forholdene 
omkring Bagsværd bypark samt den forventende trafikudvikling i området ikke kendes i detal-
jer.  

 

i hermed menes forøgelsen forårsaget af Novo Nordisk’ nye hovedsæde. 

ii Kategorisering angiver fordelingen af lette, tungere og tunge køretøjer jvf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 2006, 
”Støjkortlægning og handlingsplaner”  



side 33 af 59 

 

 

Vejstrækning Total (1) 

ÅDT 

Novo Nordisk 

ÅDT 

Hastighed 

Km/h 

Vejtype 

  Eksisterende(2) 2025   

Krogshøjvej, Nord 11.400 7.150 7.650 50 D 

Krogshøjvej, Syd 4.500 2.850 3.050 50 D 

Smørmosevej, Øst 3.200 2.000 2.150 50 D 

Tabel 12: Samlet trafikmængde og Novo Nordisk ande. ÅDT angiver årsdøgntrafik. 
(1) total tal er baseret på trafiktællinger fra 2003-2009 
(2)inkl. igangværende udvidelser (nyt hovedsæde og udvidelse af 1T) 

 

Ved eksisterende boliger er der ingen krav til støj fra vejtrafik, men for nybyggeri er grænsevær-
dien 58 dB(A), Ldeniii.  Som det fremgår af Tabel 13, ligger vejtrafikstøjen tæt på grænseværdi-
erne for nybyggeri i de udvalgte referencepunkter. Trafik til Novo Nordisk bidrager med en stor 
andel af den samlede vejtrafikstøj. Trafikudviklingen for Novo Nordisk er begrænset og vil kun 
medføre en stigning på ca. 0,3 dB i 2025 i forhold til eksisterende forhold.    

 

Total  Novo Nordisk  Referencepunkt 

 Eksisterende 2025 

  Lden Lden Lden 

Bagsværddal 2, st 59,4 57,4 57,7 

Bagsværddal 2, 1.sal 60,9 58,9 59,2 

Frodesvej 32 47,5 45,5 45,8 

Frodesvej 18 58,8 56,7 57,0 

Tabel 13: Vejtrafikstøj i udvalgte referencepunkter. 

9.3.2 Industristøj 

Novo Nordisk har siden år 1999 kortlagt sin støjbelastning. Støjbelastningen for 2011 kan ses i 
Tabel 14. Der er beregnet en fremtidig støjbelastning for 2025 svarende til 2011 tillagt de plan-
lagte udvidelser frem til 2025. I disse beregninger indgår en kopi af 1S/1T på Brudelysvej 19 
samt 1/3 kopi af 2H umiddelbart øst for den eksisterende 2H. Placeringerne kan ses i afsnit 2. I 
forbindelse med udvidelsen vil en eksisterende facilitet inklusiv støjkilder blive nedlagt (bygning 
4A). Med de krav som forventes at blive stillet til udvidelserne, vil støjbelastningen fra Novo 

                                                             

iii Lden er en vægtet gennemsnitsbetragtning for støjbelastningen hele døgnet hvor aften og natperioden tillægges 5 
henholdsvis 10 dB 

 



Nordisk for fremtidig drift ikke ændres væsentligt, og grænseværdierne vil fortsat ikke blive 
overskredet jf. Tabel 14iv. Alle støjkilder med en enkelt undtagelse forudsættes at være i drift i 
hele døgnet. Beregningerne er kun udført for natperioden, da det vurderes, at såfremt støjgræn-
serne kan overholdes om natten, vil støjgrænserne være overholdt hele døgnet. Novo Nordisk’ 
nye hovedkvarter og en igangværende udvidelse af bygning 1T er medtaget i beregningerne, 
selvom de stadig er under opførelse ved tidspunktet for udarbejdelse af denne rapport.  
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Kortlægning VVM 2011 31,9 28,8 36,1 33,2 32,5 37,8 29,6 30,6 37,5 42 30,4 

Kortlægning VVM 2025 31,9 28,6 36,6 33,3 33,1 37,8 29,6 30,7 38,1 48,3 31,9 

Difference 0,0 -0,2 0,5 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,6 6,3 1,5 

Grænseværdier 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 45,0 60,0 60,0 45,0 

Tabel 14: Ekstern støj (dBA)) fra Novo Nordisk site Bagværde i natperioden.  

 

Vurdering 

Virksomheden lever i dag op til de vilkår, der er fastsat i den samlede miljøgodkendelse, og ba-
seret på ovenstående beregning vil dette også være tilfældet i 2025 efter etablering af de nye 
faciliteter. Ændring af eksisterende pilotanlæg til kommerciel produktion medfører ingen bety-
dende ændringer i støjbelastningen fra den enkelte facilitet.   

9.3.3 Støjbelastning i Bagsværd bypark 

Bagsværd Bypark er som tidligere beskrevet et erhvervsområde, som nu er udlagt til byomdan-
nelsesområde. Som beskrevet i afsnit 4 har der været drøftelser mellem virksomheden og Glad-
saxe Kommune vedrørende Novo Nordisk’ støjmæssige forhold og påvirkning af Bagsværd By-
park.  

Der er udarbejdet en støjberegning, som belyser de støjmæssige forhold i den fremtidige Bag-
sværd Bypark. Nedenstående støjkort viser den forventede støjudbredelse i 2025. Beregningen 
er foretaget i 10 meters højde efter nedlæggelse af de eksisterende bygninger i området. Det 
grønne område på kortet viser, hvor støjbelastningen vil ligge under grænseværdien på 40 
dB(A)v for etageboliger (nat).  
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iv For referencepunkt R3 Frodesvej 18 overskrides grænseværdien ikke, da støjbelastningen minus usikkerheden er 
mindre end grænseværdien.  

v 40 dB(A) er grænseværdien for ekstern støj ved etageboliger jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 ”Ekstern støj fra 
virksomheder”. 



 

Figur 5: Novo Nordisk støjbidrag i Bagsværd Bypark.  

 

Støjberegningen angiver, at der i Bagsværd Bypark bør være foranstaltninger, som sikrer:  

1) at der mod Bagsværd Byparks sydlige grænse etableres ikke-støjfølsomt byggeri, som har en 
støjafskærmende effekt og  

2) at placeringen af etageboliger i Bagsværd Bypark tilpasses den støjafskærmende effekt, som 
opnås. Således som det også var beskrevet i kommunens notat Bagsværd Bypark, Byomdannelse 
fra 2005 /11/. Alternativt, hvis der ikke etableres afskærmning mod boliger, skal der kun opfø-
res boliger inden for det grønne område på ovenstående kort.  

 

9.4 Energi  

I området anvendes elektricitet og fjernvarme samt naturgas til fremstilling af damp. Energifor-
brug, CO2 emission for eksisterende og fremtidig drift fremgår af Tabel 15. Det ses at energifor-
bruget stiger med knap 60% og CO2 emissionen tilsvarende. Fordelingen af energiforbrug mel-
lem el, fjernvarme og gas forventes for fremtidig drift at blive tilsvarende eksisterende drift.  
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Energi Enhed Eksisterende 
drift 

Fremtidig 
drift 2025 

Elektricitet % 34 ≈ 34 

Fjernvarme % 10 ≈ 10 

Naturgas % 56 ≈ 56 

Total GJ/år 380.000 550.000 

CO2 emission tons/år 15.850 23.000 

Tabel 15: Årligt energiforbrug og CO2 emission for Novo Nordisk Site Bagsværd.  

Novo Nordisk lægger stor vægt på at effektivisere energiforbruget i såvel eksisterende som nye 
produktioner. Virksomheden har siden 2006 været medlem af WWFs Climate Savers program, 
og har underskrevet FN Global Compact initative – Caring for Climate. Som Climate Saver for-
pligter man sig på at reducere energiforbrug og CO2 og Novo Nordisk har i den forbindelse for-
pligtet sig til at reducere CO2 emissionen for den globale produktion med 10% fra 2004 til 2014 
samtidig med en vækst i forretningen på 10 % om året. Dette betyder i praksis at Novo Nordisk 
skulle reducere den absolutte CO2 emission med 65 % i forhold til en forventet udledning i 2014, 
i et ”business as usual” scenarie.  Dette ambitiøse mål kan kun nås ved målrettet indsats på pro-
cesoptimering, energi besparelser og øget anvendelse af vedvarende energi. Siden 2010 har No-
vo Nordisk elforbrug i Danmark været at betragte som CO2 neutralt, idet virksomheden køber 
RECs (Renewable Energy Certificates” fra Horns Rev 2, en vindmøllepark opført i 2009 af Dong 
Energy. I 2011 blev varmeforsyningen af Bagsværd siten omlagt fra naturgas til fjernvarme, 
hvilket også har bidraget ti reduktion af CO2 udledningen her. 

Ved projektering af ændringer og etablering af nye anlæg har virksomheden et system for sik-
ring af det bliver energirigtigt design, som nærmere beskrevet i afsnit 8.3. 

9.5 Vand 

Vandplaner 

I december 2011 blev der vedtaget 23 vandplaner for hele Danmark som lovmæssigt implemen-
terer EU’s vand-rammedirektiv. Novo Nordisk site Bagsværd er beliggende i et område dækket 
af vandplanen for Øresund Hovedopland 2.3 /12/. Vandplanen skal sikre, at søer, vandløb, 
grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden 
udgangen af 2015.  

Med baggrund i den nationale vandplan har Gladsaxe kommune udarbejdet forslag til Vand-
handleplan 2010 -2015 som pt. er i høring /13/. Forslag til Vandhandleplan 2010-1015 indehol-
der ikke en generel beskrivelse af kommunens indsats for forbedring af tilstanden i vandområ-
derne, men kun de handlinger, som skal gennemføres efter vandplanerne.  

Gladsaxe Kommune er en del af otte grundvandsforekomster. Både den kvantitative og den kva-
litative tilstand af grundvandsforekomsterne i Gladsaxe Kommune er overvejende vurderet rin-
ge i statens vandplan, og den samlede vurdering af alle grundvandsforekomsterne er ringe. Den 
ringe tilstand skyldes vandindvinding og forurening med blandt andet klorerede opløsningsmid-
ler og pesticider. I den statslige vandplan er der opstillet en række miljømål. I kommunens 
vandhandleplan vurderes det af tekniske, naturlige eller faglige årsager ikke at være muligt at 
realisere alle målene i første vandplanperiode. Blandt andet mangler der tilstrækkelig viden 
omkring indvindingens påvirkning af vandløb. Målene for perioden er derfor primært at ind-
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hente viden om grundvandsstanden, indvindingsopland og det sekundære grundvandsmagasin. 
Kommune vil udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i 2012-2013.  

Vandplanen og vandhandleplanens indhold ift. vandløb og søer fremgår af afsnit 9.10 

 

Drikkevand 

Vand er en væsentlig råvare i produktionen, idet alle processer med opformering og oprensning 
foregår i vandigt miljø, ligesom der anvendes vand til sterilisation, rengøring og køling. 

Der anvendes vand af drikkevandskvalitet fra den kommunale vandforsyning. Til dele af pro-
duktionen fremstilles renset vand, hvor renhedskravet er særligt stort jf. 8.2.   

Vandforbruget for eksisterende og fremtidig drift fremgår af Tabel 16. Det ses at vandforbruget 
forventes at øges med ca. 50%. Den største del af stigningen kan henføres til den fremtidige kopi 
af 1S/1T på Brudelysvej. 

 

Vandforbrug Enhed Eksisterende 
drift 

Fremtidig 
drift 2025 

Drikkevand m3/år 126.000 250.000 

Tabel 16: Årligt vandforbrug for Novo Nordisk Site Bagsværd. 

I Gladsaxe Kommunes vandforsyningsplan /13/ fremgår, at kommunen forventer at spare ca. 
1% om året på det generelle vandforbrug. Dette vil i henhold til Nordvand A/S give plads til det 
øgede vandforbrug til virksomheden. Der kan dog være behov for enkelte lokale forsyningsmæs-
sige tiltag i forhold til f.eks. ledningsanlægvi.  

 

Regnvand 

Tagvand og overfladevand fra de befæstede arealer ledes som hovedregel via regnvandssystemet 
til Smørmosen. Under normale nedbørsforhold pumpes den første, mest forurenede del af regn-
vandet til spildevandssystemet, hvorfra det føres til Lundtofte Renseanlæg. Øvrige regnvands-
mængder ledes til Smørmosen. 

For at tydeliggøre adskillelsen af regnvands- og spildevandssystemerne er riste til regnvandssy-
stemet malet røde, mens riste til spildevandssystemet er malet blå. Den røde farve skal bl.a. 
signalere, at der ikke må hældes kemikalier og andre stoffer i regnvandssystemet. 

Der bliver ikke opbevaret kemikalier og råvarer udendørs med mindre tanke eller lignende er 
sikret mod spild ved hjælp af underliggende bassin eller anden form for spildbakke. Ved levering 
af råvarer vil disse blive transporteret ind og ud af bygningerne i områder, hvor der er regn-
vandskloakker. I disse tilfælde er kloaksystemet forsynet med et nødstop, således at eventuelt 
spild vil blive tilbageholdt i systemet. 

Det vurderes at regnvandsmængden samlet set ikke øges med de planlagte udvidel-
ser/ændringer. Så godt som hele området på sitet er i dag bebygget og befæstet. Grunden på 
Brudelysvej 19 er i dag ubefæstet og vil ved etablering af en ny facilitet blive befæstet. Dette 

                                                             

vi Nordvand A/S er en kommunalt eget forsyningsvirksomhed, der står for vandforsyning og håndtering af spildevand i 
Gentofte og Gladsaxe Kommuner. 
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modsvares dog af et større areal ved det kommende nye hovedkvarter som ændres fra at være 
befæstet til at blive et parklignende område, hvor større områder bliver ubefæstede.  

Øvrigt spildevand 

Øvrigt spildevand består dels af sanitært spildevand dels af processpildevand fra Novo Nordisk’ 
aktiviteter. 

Processpildevand fra Novo Nordisk stammer fra produktion, rengøring af udstyr, køleanlæg og 
laboratorier. Spildevandet indeholder organiske stoffer og næringssalte i form af kvælstof og 
fosfor. De organiske stoffer er rester af næringssubstrat fra gæringerne og opløsningsmidler fra 
oprensningsprocesserne. De organiske stoffer er relativt let nedbrydelige. Kvælstof og fosfor 
stammer primært fra næringssalte i dyrkningsvæsker og fra fosfatholdige rengøringskemikalier. 
En del kvælstof kommer desuden fra ammoniumsalte, der anvendes til oprensningsprocesserne. 

Hvor der anvendes farlige stoffer eller ethanol i høje koncentrationer bliver disse spildstrømme 
opsamlet i seprate opsamlingstanke. Ethanolholdige spildstrømme uden indhold af farlige stof-
fer genanvendes til biogas mens farlige stoffer bortskaffes som farligt affald til Kommunekemi.  

Processpildevand fra Novo Nordisk’ aktiviteter afledes til det offentlige kloaksystem via to ud-
løb, ét ved bygning 1S på Brudelysvej 20 - 22, og ét via en samlebrønd på den sydlige del af sitet, 
hvor bygningerne 2H, 5A og 4D er beliggende (kaldet trekantsgrunden). I øjeblikket etablerer 
Novo Nordisk og Novozymes et fælles neutraliseringsanlæg jf. afsnit 8.2 til behandling af alt 
spildevand fra trekantsgrunden, og det vurderes om 1S/1T på sigt kan kobles til dette anlæg 
også. 

Spildevand fra anlæg, hvor der håndteres Genetisk Modificerede Organismer (GMO’er) bliver 
behandlet med varme eller kemikalier for at inaktivere mikroorganismerne, før udledning til 
offentlig kloak.  

Spildevandsmængder og spildevandssammensætning fremgår af Tabel 17. Det ses at spilde-
vandsmængden forventes øget til næsten det dobbelte. Den største del af stigningen kan henfø-
res til den fremtidige kopi af 1S/1T på Brudelysvej. 

 

  Udledningsmængder Andel af Lundtofte rens-
ningsanlægs kapacitet  

 En-
hed 

Eksist.  2025 Gl. 
2004 (1) 

Lundtofte kapacitet /14/ 

Eksist.  2025 Gl. 
2004  

Spildevands-
mængde 

m3 116.000 225.000 210.000 9.900.000 1,2 % 2,3 % 2,1 % 

COD tons 97 190 600 6210 2 % 3 % 10 % 

Kvælstof tons 15 30 35 595 3 % 5 % 7 % 

Fosfor tons 5 9 10 135 3 % 7 % 7 % 

Tabel 17: Spildevandsmængder og sammensætning for Novo Nordisk Site Bagsværd for eksisterende og 
fremtidig drift. Fremtidige mængder accepteret af Gladsaxe Kommune i 2004 samt Renseanlæg Lund-
toftes kapacitet.   
(1) Gladsaxe Kommune har desuden meddelt spildevandstilladelse til trekantsområdet med tilladelse til 
en samlet spildevandsmængde på 200.000 m3. 

I 2004 var Novo Nordisk i dialog med Gladsaxe kommune vedrørende fremtidige udlednings-
mængder. Af Tabel 17 fremgår de mængder, som Gladsaxe Kommune på daværende tidspunkt 
accepterede. Virksomhedens fremtidige afledningsbehov for 2025 svarer nogenlunde til de ac-
cepterede mængder. Den totale spildevandsmængde for 2025 ligger lidt over, men mængderne 
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for COD, kvælstof og fosfor ligger alle under de accepterede mængder. Af Tabel 17 fremgår lige-
ledes Renseanlæg Lundtoftes samlede kapacitet, samt hvor stor en del virksomhedens afledning 
udgør af kapaciteten. Det ses, at Novo Nordisk’ forventede andel af Lundtofte Renseanlægs ka-
pacitet for 2025 ligger meget tæt på kommunens accept af den forventede belastning, som det så 
ud i 2004. Afvigelsen er på kun 0,2 %. Derudover er Novo Nordisk’ andel af den samlede kapaci-
tet kun på godt 2%. På den baggrund vurderes det, at Lundtofte renseanlæg vil kunne modtage 
det forventede fremtidige forbrug svarende til 2025-scenariet.  

Gladsaxe kommune arbejder i øjeblikket på en spildevandstilladelse til bygning 1S/1S. 

 

Vurdering 

Novo Nordisk’ eksisterende aktiviteter samt kommende udvidelser/ændringer vurderes ikke at 
give væsentlige miljømæssige påvirkninger på baggrund af spildevandsudledning. Den eksiste-
rende og fremtidige drift vurderes at sikre mod udledning af eventuelt spild til Smørmosen. 
Processpildevand sendes til Lundtofte renseanlæg, og den fremtidige udledning vurderes at 
kunne være indenfor renseanlæggets kapacitet. Farlige stoffer (eksisterende) som ikke må udle-
des med spildevandet samles op og bortskaffes i henhold til gældende regler. Virksomhedens 
eksisterende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at være i modstrid med den statslige vand-
plan eller den kommunale vandhandleplan. 

9.6 Affald 

Aktiviteterne i Bagsværd medfører forskellige affaldsfraktioner. De omtrentlige mængder fast 
affald fremgår af Tabel 18. Affaldsmængderne vil stige i takt med, at der etableres nye faciliteter. 
Der kan blive tale om en fordobling af mængden af farligt affald, mens mængden af andet affald 
vil stige mere moderat. 

 

Affaldstype Eksisterende 
drift 

Fremtidig drift 2025 

Farligt affald 700 1300 

Øvrigt affald 1710 moderat stigning 

Heraf affald til forbrænding 870 moderat stigning 

Affald til genanvendelse 830 moderat stigning 

Tabel 18: Årlige affaldsmængder for Novo Nordisk site Bagsværd (tons).  

 

Farligt affald består primært af kasseret produkt (klinisk risikoaffald) og kemikalieaffald. Gen-
anvendeligt affald består hovedsageligt af pap og papir, bygningsaffald og haveaffald. 

Håndtering og Opbevaring 

Generelt set vil affald fra de nye faciliteter og ændringer fortsat blive sorteret og bortskaffet i 
henhold til Gladsaxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald /15/.  

Ved bygning 1S/1T opbevares de store mængder af farligt affald i form af uren ethanol i en ned-
gravet lagertank, der er indrettet og drives i overensstemmelse med de krav miljømyndigheder-
ne har opstillet. Kemikalieaffald fra bygning 4D opbevares tilsvarende i udendørs lagertank, der 



er specielt indrettet hertil. Ved opbevaring af mindre mængder kemikalieaffald sker dette in-
dendørs i lukkede beholdere i de respektive afdelinger.  

Øvrigt affald opbevares i lukkede containere forskellige steder på siten. Opbevaring sker både 
indendørs og udendørs. 

Ved etablering af den nye facilitet på Brudelysvej 19 vil en eventuel opsamlingstank til kemika-
lieaffald blive etableret efter gældende regler, således at evt. spild vil blive opsamlet. En udvidel-
se af fyldekapacitet alternativt tabletproduktion vurderes ikke at medføre behov for en større 
kemikalieopsamlingstank. Håndtering af affald samt affaldsoplag for de fremtidige udvidelser 
vil blive regulereret af den fremtidige miljøgodkendelse for den pågældende facilitet. En æn-
dring fra pilotaktivitet til kommerciel produktion medfører ingen ændringer til affaldshåndte-
ring og opsamling af kemikalieaffald.  

Vurdering 

Virksomhedens eksisterende affald forventes at stige moderat som følge af de fremtidige æn-
dringer, dog forventes mængden af farligt affald at stige til det dobbelte. Affald fra virksomhe-
dens eksisterende og fremtidige drift oplagres, sorteres og bortskaffes i henhold til gældende 
regler. Affald fra virksomhedens eksisterende og fremtidige drift vurderes således ikke at påvir-
ke miljøet væsentlig.  

 

9.7 Jord og grundvand 

Eksisterende jord og grundvandsforureninger 

Site Bagsværd ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er områdeklassi-
ficeret iht. Jordforureningsloven, hvilket betyder, at området formodes at være lettere forurenet. 
På sitet er der desuden en række specifikke arealer, der er kortlagte som forurenede på hen-
holdsvis vidensniveau 1 og 2 jf. Figur 6.  
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Figur 6: V1 og V2 kortlægninger på Novo Nordisk’ site i Bagsværd. 
NN: Grund ejet af Novo Nordisk 
NZ: Grund ejet af Novozymes 
* angiver at bygningen er lejet men ejet af en anden end Novo Nordisk eller Novozymes 
A: Anden ejer end NN eller NZ 
 

 

Der er flere kortlægninger som vedrører grunde ejet af Novo Nordisk: 

1. Kortlagt på vidensniveau 1 på baggrund af tidligere erhvervsaktiviteter, herunder ma-
skinværksted med sprøjtekabine. Regionen har oplyst, at der påbegyndes forurenings-
undersøgelser af grunden i løbet 2012.  

2. Kortlagt på vidensniveau 1 på baggrund af tidligere erhvervsaktiviteter, herunder damp-
rensning af køretøjer. Derudover har der på grunden været nedgravede olietanke samt 
olieudskillere. Regionen har oplyst, at der påbegyndes forureningsundersøgelser af 
grunden i løbet 2012.  

3. Grunden har tidligere været registreret som affaldsdepot og er på den baggrund nu regi-
streret som forurenet på vidensniveau 2. Der har tidligere været etableret afværge-
pumpning på grunden.  

4. Kortlægning på vidensniveau 1 og 2 baseret på tidligere aktiviteter på området bl.a. jern- 
og metalindustri samt sprøjteværksted. Derudover er der konstateret olieforurening og 
grundvandsforureninger med chlorerede opløsningsmidler, hvor kilderne ikke kendes 
pt. På området foretages en del gravearbejde i forbindelse med etablering af det nye ho-
vedkvarter. I forbindelse med dette arbejde er der fundet en afgrænset olieforurening 
samt nogle jordpartier, der kan karakteriseres som lettere forurenet byjord. Den fundne 
jordforurening bliver bortgravet ifm. anlægsarbejderne.  

5. Kortlagt på vidensniveau 1 på baggrund af tidligere erhvervsaktiviteter, herunder ser-
vice og reparation af kraner. Derudover har der på grunden været olieudskillere og ned-
gravede olietanke, samt at der er sket spild. 

6. Jord og grundvandsforurening med Tetrahydroferan (THF) og MTBE. Forureningen er 
betegnet som en grundvandsforurening med stærkt vandopløselige og mobile stoffer. 
Forureningen skyldes udsivning fra en utæt brønd. Utæthed er afhjulpet, ligesom der i 
2003 blev etableret afværgeboring. I 2012 har regionen tilladt at indstille afværgeborin-
gerne, da koncentrationerne af THF og MTBE ligger under stopkriterierne.  

7. Størstedelen af grunden ved bygning 1S/1T er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1. 
I forbindelse med gravearbejde i relation til udvidelse af bygning 1T blev der ikke fundet 
væsentlig forurening og denne del af grunden er derfor ikke en del af kortlægningen. 

De grunde, hvor der skal etableres nye faciliteter, er ikke kortlagt, og der er således ikke kend-
skab til forurening på disse grunde. Grunden på Brudelysvej 19 har tidligere været kortlagt på 
baggrund af en jord- og grundvandsforurening. Jordforeningen blev fjernet i 2007 i forbindelse 
med nedrivning af den tidligere produktionsfacilitet på grunden, og samtidig blev der etableret 
afværgeboringer. Disse er i dag afsluttet, og grunden er ikke længere kortlagt.  

Det kan ikke afvises, at der vil blive fundet forurening under anlægsarbejdet i forbindelse med 
etablering af de nye faciliteter, og i så fald vil forureningen typisk blive fjernet. Præcis hvordan 
en jordforurening vil blive håndteret afhænger dog af den konkrete sag, hvor elementer som 
bl.a. forureningsgrad, omfang og risiko for grundvand spiller ind. I afsnit 10 beskrives håndte-
ring af jord og eventuel jord- og grundvandsforurening under anlægsfasen. 

Risiko for forurening under drift 
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Den væsentligste risiko for forurening af jord og grundvand i driftsfasen vurderes at skyldes: 

 Utætheder fra udendørs rør og tanke med farlige og miljøskadelige kemikalier 

 Spild fra håndtering af affald og råvarer 

I forhold til risiko for utætheder fra udendørs rør og tanke, så er dette minimeret ved, at tanke 
og rør indeholdende farligt kemikalieaffald er sikret med underliggende kar, som kan indeholde 
volumenet af den største tank. Alle udendørs ikke synlige rør, der indeholder farligt affald eller 
andre kemikalier, etableres som dobbeltrør med detektor, således at eventuelt spild fra utæthe-
der vil blive tilbageholdt og detekteret. Alle synlige rør er fuldsvejste rør.  

Oplag af farligt affald eller farlige råvarer sker enten udendørs, hvor opbevaringen er sikret mod 
spild. Under tanke etableres kar eller spildbakker, der kan indeholde volumenet af den største 
tank. Indendørs oplag sker i lukkede beholdere og rum, hvor volumenet af den største 
tank/beholder kan tilbageholdes i rummet.  

Ved modtagelse af råvarer eller afhentning af affald sker dette på befæstede arealer med fald 
mod afløb. Afløbene er forsynet med nødstop således, at eventuelt spild vil blive tilbageholdt i 
systemet. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at virksomhedens eksisterende og fremtidige drift sikrer mod eventuelt spild. 
Eksisterende kendte jordforureninger er allerede håndteret således, at hvor det er fundet nød-
vendigt, er der foretaget afværgeboringer, eller forureningen er fjernet. På den baggrund vurde-
res virksomhedens eksisterende og fremtidige udvidelser/ændringer ikke at påvirke miljøet 
væsentlig i forhold til jord og grundvand.  

9.8 Landskab og visuelle forhold 

Novo Nordisk’ aktiviteter i Bagsværd ligger i et erhvervsområde med en række større produkti-
onsfaciliteter og kontorbygninger.  

De nye ændringer vil som udgangspunkt ikke ændre på det samlede indtryk af området. Etable-
ring af en ny facilitet ved 2H vil ske i omtrent samme højde som eksisterende bygninger, og den 
fremtidige facilitet vil derfor ikke kunne ses fra de omkringliggende områder.  

Den fremtidige nye facilitet på Brudelysvej 19 vil kunne ses fra nordsiden. Denne nye facilitet vil 
grænse direkte op til Bagsværd Bypark. Det skal i den forbindelse nævnes, at der tidligere har 
ligget en produktionfacilitet på denne grund. Denne produktion ophørte i 2006, og bygningen 
blev revet ned i 2007, og det er således kun 5 år siden, der sidst lå en større erhvervsbygning på 
grunden.  

Der er gennemført en nærmere visualisering for placering af den fremtidige facilitet i bilag 1.  

9.9 Klima 

Virksomhedens klimapåvirkning i form af CO2 emission fremgår af afsnit 9.4 

 

Effekt af klimaforandringer  
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9.10

Klimaforandringerne i form af kraftige regnskyl kan påvirke miljøet via: 

1) Oversvømmelse på virksomhedens arealer  

2) Øget bortledning af overfladevand. 

 

Ad 1) 

Der er registreret oversvømmelser i kældrene i bygning 1H, 1G og 1F i forbindelse med kraftige 
regnskyl, da disse bygninger ligger på det laveste terræn. Kældrene bruges til oplag af bl.a. labo-
ratorieartikler og -kemikalier. Kemikalier, herunder primært sprit, opbevares i lukket emballage 
i mindre volumener. Det vurderes, at der ikke er forureningsrisiko forbundet med disse oplag. 

Nye faciliteter placeres på et højere terræn, og det vurderes på den baggrund, at der ikke er risi-
ko for oversvømmelse for de fremtidige udvidelser. 

Det vurderes, at der ikke er risiko for overløb fra virksomhedens nye neutraliseringsanlæg, da 
der kun tilledes regnvand fra et område svarende til ca. 10 m2. 

Ad 2) 

Ved regnskyl ledes vandet til Smør- og Fedtmosen. Kraftige regnskyl medfører en stor vand-
mængde. Store vandmængder har ikke en negativ indvirkning på Smør- og Fedtmosen.  

Ved regnskyl ledes den første del af vandmængden til proceskloaksystemet, men andelen er kun 
ganske lille sammenlignet med normale nedbørsforhold. Årsagen hertil er, at det ikke er ønske-
ligt at lede store regnmængder til det kommunale rensningsanlæg med risiko for overløb herfra. 

Som det fremgår af afsnit 9.5 vil de fremtidige udvidelser ikke medføre øget udledning af over-
fladevand. 

Vurdering 

Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening som følge af oversvømmelser i kældre for eksi-
sterende og fremtidig drift. Ligeledes vurderes at øgede regnmængder som følge af kraftige 
regnskyl ikke at påvirke Smør- og Fedtmosen, og at det kommunale rensningsanlæg ikke bela-
stes af væsentlig forøgede regnmængder. Fremtidige udvidelser og ændringer vil ikke medføre 
øget udledning af overfladevand. Det vurderes, at der ikke vil være risiko for oversvømmelser fra 
nye faciliteter, da disse terrænmæssigt ligger højere end bygning 1G, 1F og 1H.  

 

 Natur, flora og fauna  

Der er to naturområder i nærheden af Novo Nordisk site Bagsværd. Det nærmest beliggende 
område er Smør-og Fedtmosen, som er et fredet fritids- og naturområde. Området ligger kun ca. 
100 meter vest for virksomheden på den anden side af Hillerødmotorvejen. Mod nord ligger et 
Natura-2000 område, som både dækker et EF-habitatområde og et EF-fuglebeskyttelseområde. 
Den sydligste grænse af Natura-2000-område ligger ca. 2,5 km fra sitet. 
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9.10.1 Smør- og fedtmosen 

Ca. 100 meter vest for site Bagsværd på den anden side af motorvejen ligger Smør- og Fedtmo-
sen, som er et fredet område. Smør- og Fedtmosen er den vigtigste botaniske lokalitet i Gladsaxe 
Kommune, og dele af Smør- og Fedtmosen blev fredet allerede i 1944. I 2003 blev fredningen 
udvidet med åbne arealer i Herlev Kommune. Den nye fredning skal bl.a. sikre borgernes ad-
gang til området og beskytte og forbedre de biologiske og landskabelige værdier i området.  

Fedtmosen er stilleområde, hvorimod Smørmosen kan benyttes til mange aktiviteter såsom 
udflugter og overnatning i shelters, cykling og løb mv. 

Området rummer søer med åbent vandspejl, rørsumpe, kratmose, overdrev mv.  Moserne er 
generelt meget tilgroede og visse steder er de utilgængelige. Af pattedyr er der registreret vand-
flagermus, dværgflagermus og skimmelflagermus. Alle danske arter af flagermus er fredede og 
listet på habitatdirektivets bilag IV. Der yngler cirka 50 fuglearter i området. Som træk- og ra-
steområde er moserne af national betydning. Derudover blev der ifm. undersøgelse af moserne i 
2007 set bl.a. stor vandsalamander, lille vandsalamander, butsnudet frø, spidssnudet frø og 
grøn frø, som alle er fredede og listet på habitatdirektivets bilag IV. 

I kommunens forslag til vandhandleplan 2010-2015 fremgår, at der er flere mindre søer i 
smørmosen som er målsat til god økologisk tilstand /13/.  

 

Trusler og påvirkning 

For Smør og Fedtmosen er tilgroning, næringsbelastning og invasive arter registreret som de 
største trusler. Derudover kan færdsel i området nævnes som en væsentlig trussel mod ynglefug-
lefaunaen /16/. 

Novo Nordisk kan påvirke området via udledning af spildevand (overfladevand), luftemission 
(støv og VOC) og støj. 

Overfladevand 

Novo Nordisk udleder som beskrevet i afsnit 9.5og 9.9 overfladevand fra regnskyl til Smørmo-
sen. Smør- og fedtmosen modtager generelt overfladevand fra oplandet bl.a. også fra motorve-
jen. Overfladevandet fra Novo Nordisk vurderes at have en tilsvarende sammensætning som 
almindeligt overfladevand, og vurderes derfor ikke at adskille sig væsentligt fra øvrigt overflade-
vand, som tilledes området. Tilledning af overfladevand på baggrund af de fremtidige ændringer 
vurderes ikke at blive forøget jf. afsnit 9.5. Novo Nordisk har og vil fremadrettet indrette driften, 
så risiko for spild af f.eks. råvarer og hjælpestoffer reduceres mest muligt, hvilket er nærmere 
beskrevet i afsnit 9.5. På den baggrund vurderes tilledning af overfladevand fra virksomhedens 
eksisterende og fremtidige drift ikke at påvirke Smør- og Fedtmosen væsentlig. 

Støv 

Støv fra virksomheden er ikke klassificeret som farligt støv. Immissionen af støv for eksisterende 
samt fremtidig drift fremgår af Tabel 19. Af tabellen fremgår, at immissionen for eksisterende og 
fremtidig drift kun udgør 6 % af B-værdien svarende til maks. immission i skel. Det vurderes 
derfor, at støvimmissionen ikke kan påvirke området væsentligt. 

Maks. støvimmission i Smør- og Fedtmosen  

Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 

4,7 6% 4,8 6% 80 

Tabel 19:Støvimmission i Smør- og Fedtmosen i nærmeste afstand 
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VOC 

Virksomhedens VOC immission skyldes primært ethanol jf. afsnit 9.1.2 . 

Emission af VOC påvirker ikke naturen direkte, men ozondannelse kan fremmes af VOC-
emission. Vegetation kan skades af ozon, da ozon kan optages direkte af planterne via bladenes 
stomata. EU’s plan for reduktion af VOC er gennemført via VOC direktivet som er implemente-
ret i dansk lov med VOC bekendtgørelsen.  Formålet med direktivet er at forebygge eller mind-
ske de direkte og indirekte virkninger af emissionen af flygtige organiske forbindelser til miljøet, 
hovedsagelig til luften, og de mulige risici for menneskers sundhed /17/. Herunder ligger også at 
forhindre eller minimere effekterne af ozon på vegetation /18/. Som beskrevet i afsnit 9.1.2 vur-
deres virksomheden at overholde grænserne i VOC direktivet. 

 I Tabel 19 ses ethanolimmissionen for eksisterende og fremtidig drift frem til 2025. Af tabellen 
fremgår, at ethanolimmissionen for eksisterende og fremtidig drift kun udgør 5 % af B-værdien 
svarende til maks. immission i skel. Det vurderes derfor, at emissionen af ethanol og dermed 
VOC fra virksomheden ikke kan påvirke området væsentligt.  

Maks. ethanolimmission i Smør- og Fedtmosen  

Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

mg/m3 %-del af B-værdi mg/m3 %-del af B-værdi mg/m3 

0,27 5 %, 0,27 5 % 5 

Tabel 20. Ethanolimmission i Smør- og Fedtmosen i nærmeste afstand 

 

Støj 

Virksomheden har i henhold til den samlede miljøgodkendelse fastsat to referencepunkter i 
Smørmosen (R8 og R5). Vilkårsgrænserne og det beregnede støjbidrag fremgår af Tabel 21. Det 
ses at grænserne er overholdt med god margin og at forøgelsen fra de planlagte udvidelser kun 
er på hhv. 0,1 og 1,5 dB. 

  Vilkår Eksisterende drift Fremtidig drift 2025 

  Dag/aften/nat Natværdi 

 

Dagsværdi 
- skønnet 

Natværdi 

 

Dagsværdi 
- skønnet 

R5 dB(A) 50/45/45 30,6 35,6 30,7 35,7 

R8 dB(A) 50/45/45 30,4 35,4 31,9 36,9 

Tabel 21: Novo Nordisk site Bagsværds støjbidrag i Smør- og Fedtmosen. Dagsværdien skønnes til mak-
simalt 5 dB(A) over natværdien. 

Der findes kun ganske få undersøgelser om, hvordan fugle påvirkes af støj. En undersøgelse 
foretaget for de californiske myndigheder beskriver, at vejtrafikstøj på 50 dB(A) vurderes ikke at 
have en væsentlig påvirkning på fugles akustiske kommunikation eller fuglens biologi i øvrigt i 
et stille forstadsområde. Virksomhedens maksimale bidrag på 36,9 dB(A) i dagtimerne for den 
fremtidige drift ligger således væsentlig under denne værdi.  

I forbindelse med tidligere vurderinger for Novo Nordisk er der foretaget beregninger af støj fra 
Hillerødmotorvejen. Disse undersøgelser viste at motorvejens støjbidrag i samme reference-
punkter om dagen ligger mellem 65 og 70 dB(A) og om natten mellem 60-65 dB(A). Og virk-
somhedens støjbidrag for den eksisterende og fremtidige drift ligger således væsentlig under 
Hillerødsmotorvejens bidrag.  
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Vurdering 

Overfladevand som udledes til Smør- og Fedtmosen vurderes for eksisterende og fremtidig drift 
ikke at adskille sig væsentligt fra øvrigt overfladevand, som tilledes området. Derudover sker der 
ingen forøgelse af mængden fra eksisterende drift og frem til 2025. Virksomhedens immission af 
støv og ethanol i området for eksisterende og fremtidig drift ligger langt under B-værdierne og 
derudover overholder virksomheden VOC bekendtgørelsen, som er udarbejdet for også at be-
skytte naturen mod VOC. Virksomhedens støjbidrag  for eksisterende og fremtidig drift ligger 
væsentlig under de i Hovedgodkendelsen fastsatte vilkår og ligger væsentlig under Hillerødmo-
torvejens bidrag i samme referencepunkt. På den baggrund vurderes virksomheden ikke at på-
virke Smør- og Fedtmosen væsentlig hverken i forhold til udledning af overfladevand, luftemis-
sion eller støj. 

9.10.2 Natura-2000 

Øvre Mølle Ådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et EF-habitatområde (nr. H123). Den sydligste 
grænse for området er beliggende i en afstand af ca. 2,5 km fra sitet. Furesø er desuden et EF-
fuglebeskyttelseområde (nr. F109) og ligger ca. 3,3 km fra virksomheden. Samlet betegnes disse 
som et Natura-2000 område.  

Natura 2000-området indeholder den øvre del af Mølleådalen med vandløbet Hestetangs Å/ 
Vassingerødløbet, de store søer Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, adskillige moser samt 
løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov og Frederiksdal Skov.  

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er en række forskellige naturtyper som rigkær, kalk-
rige og næringsrige søer og vandhuller, hængesæk og andre kærsamfund mv. samt en række 
skovnaturtyper, herunder bl.a. bøgeskov, egeskov, elle og askeskov. Udpegningsgrundlaget i 
forhold til dyrearter er skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, lys skive vandkalv, stor vandsala-
mander og stor kærguldsmed, der alle er listet på habitatdirektivets bilag IV /19/. Lys skive 
vandkalv, stor vandsalamander og stor kærguldsmed er desuden fredet. 

Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er rørhøg og plettet rørvagtel, som beg-
ge er fredet og listet på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I /20/. Rørvagtelen er registreret til at 
yngle regelmæssigt i området i væsentligt antal. Røghøgens forekomst er relativt lille, men dog 
væsentlig.  

Furesø og Mølleåen er omfattet af Vandplan 2010 -2015 Øresund /12/. Søen er vurderet til god 
økologisk tilstand. Dette skyldes formentlig, at der foregår restaurering med iltning. Uden denne 
iltning forventes det, at søen ville være præget af intern belastning. Dele af Mølle å har et stren-
gere miljømål i form af høj økologisk tilstand. Andre dele af åen er udpeget som stærkt modifi-
ceret vandløbsvandområde og dermed omfattet af undtagelser for indsatsprogrammet.  

Vurdering i henhold til Habitatdirektivet.  

Der skal i henhold til Habitatbekendtgørelsens  §  7 foretages en foreløbig vurdering af om pro-
jektet vil påvirke Natura-2000 området væsentligt /22/. Formålet med den foreløbige vurdering 
er at vurdere, hvorvidt der er behov for en nærmere konsekvensvurdering af projektet. Såfremt 
den foreløbige vurdering viser, at Natura-2000 området ikke bliver påvirket væsentligt, skal der 
ikke foretages yderligere /23/. 

De primære trusler for Natura-2000 området er registreret som værende næringsstofbelastning, 
tilgroning, fragmentering, udtørring, invasive arter og forstyrrelse /24/. 

Novo Nordisk’ aktiviteter i Bagsværd vil ikke kunne påvirke Natura-2000 området i relation til 
disse trusler. I forhold til næringsstofbelastning, så udleder virksomheden ikke spildevand til 
området. I forhold til tilgroning, fragmentering, udtørring og invasive arter, så har virksomhe-
dens produktion selvsagt ingen indvirkning herpå. I forhold til forstyrrelse, så går dette primært 
på menneskelig forstyrrelse i forhold til ynglende fugle i form af færdsel i selve Natura-2000 
området. Nedenfor er dog redegjort for at virksomheden ikke påvirker væsentligt i forhold til 
støj.  
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De teoretisk mulige påvirkninger som Novo Nordisk kunne have på området er støj samt depo-
nering fra luften af de stoffer som udledes via virksomhedens afkast.  
 

Støv 

Virksomhedens støvemission gælder for ”støv i øvrigt”, dvs. støv som ikke er klassificeret som 
farligt støv. 

Støvimmissionen fremgår af Tabel 22. Det ses at støvimmissionen for både fremtidig og eksiste-
rende drift er væsentlig lavere end de immissioner, som er beregnet i Smør- og Fedtmosen. 
Værdierne udgør kun en ganske lille del af B-værdien på hhv. 0,1 % og 0,2 %. Støvemission fra 
virksomheden under eksisterende og fremtidig drift frem til 2025 vurderes derfor ikke at kunne 
påvirke området.  

Maks. støvimmission i Natura-2000 området  

Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 %-del af B-værdi µg/m3 

0,08 0,1 %, 0,17 0,2 % 80 

Tabel 22: Støvemission i Natura-2000 området i nærmeste afstand 

 

VOC 

Ethanolimmissionen fremgår af Tabel 23. Det ses, at immissionen for både fremtidig og eksiste-
rende drift er lavere end de immissioner som er beregnet i Smør- og Fedtmosen. Værdierne 
udgør kun en ganske lille del af B-værdien på hhv. 0,1 og 0,3 %. Ethanolimissionen fra virksom-
heden under eksisterende og fremtidig drift frem til 2025 vurderes derfor ikke at kunne påvirke 
området.  

Maks. ethanolimmission i Natura-2000 området  

Eksisterende drift Drift 2025  B-værdi 

mg/m3 %-del af B-værdi mg/m3 %-del af B-værdi mg/m3 

0,007 0,1 %, 0,013 0,3 % 5 

Tabel 23. Ethanolimmission i Natura-2000 området i nærmeste afstand 

 

Støj 

Den sydligste grænse for Natura-2000 området er beliggende 2,5 km fra virksomheden, hvor 
der er foretaget en overslagsberegning af virksomhedens støjbidrag. Beregningen er foretaget 
under forudsætning af, at bybebyggelsen mellem virksomheden og Natura-2000 området ikke 
dæmper støjen. Denne forudsætning bevirker, at det beregnede støjniveau er overestimeret. 
Novo Nordisk’ støjbidrag vil for fremtidig drift maksimalt være 12 dB(A) i natperioden. Bidraget 
fra eksisterende drift vil være marginalt lavere. Dagsværdierne skønnes at være maksimalt 5 dB 
højere for virksomhedens fremtidige drift i området frem til 2025. Dette støjniveau er så lavt, at 
det ikke er hørbart i området, da støj fra naturen selv og den omkringliggende bymæssige be-
byggelse samt motorvejen vil være væsentlig højere end virksomhedens bidrag.  

Vurdering 
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9.12

Det vurderes, at virksomhedens relevante emissioner i forhold til vurdering af miljøpåvirkninger 
i Natura-2000 er støj, støv og VOC-emission. Virksomhedens støjbidrag i området er næppe 
hørbart for hverken den eksisterende eller fremtidige drift og vil blive overdøvet af den omkring-
liggende by og naturen selv. Immisionsværdierne for støv og ethanol er på kun 0,1 % af den til-
ladte B–værdi for eksisterende drift og for fremtidig drift på kun henholdvis 0,2 % og 0,3 % . På 
den baggrund vurderes virksomheden ikke at påvirke Natura-2000 området, og der er derfor 
ikke behov for at gennemføre en nærmere konsekvensvurdering af projektet i henhold til Habi-
tatdirektivet.  

 

9.11 Arkæologi  

Der er ingen fortidsminder registreret på Novo Nordisk site i Bagsværd, ligesom der ikke er 
registreret arkæologiske fund på sitet.  

Der er gjort få enkeltfund i en vis afstand udenfor sitet, hvor de fleste fund er gjort i Smør- og 
Fedtmosen. Det nærmeste fundsted er på den anden side af motorvejen i Smørmosen. Fundet 
blev gjort i 1957 og var flintmateriale. Øvrige fund dækker bl.a. lerkarsskår, gruber, slebet økse 
og vragdele /25/. 

Såfremt der under graverarbejdet i forbindelse med etablering af nye faciliteter mod forventning 
findes spor af fortidsminder, træder museumsloven i kraft, hvilket betyder, at arbejdet vil blive 
standset, indtil arkæologerne har registreret fundet. Det er kun i helt særlige tilfælde, at et fund 
vil have betydning for byggeprojektets gennemførelse. 

Det lokale museum, Kroppedal Museum har på baggrund af en arkivarisk og kartografisk kon-
trol fastslået, at der ikke vil være væsentlige arkæologiske interesser forbundet med det fremti-
dige anlægsarbejde, og museet anser jordlagene for at være voldsomt forstyrrede af byggeaktivi-
teter.  

Vurdering 

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være nogen særlige arkæologiske interesser på 
Novo Nordisk’ område.  

 

 Kulturmiljø, arkitektur og rekreative in-
teresser 

Novo Nordisk site i Bagsværd er beliggende i et erhvervsområde. 

De sydvestlige bygninger kaldet 1-rækken er tegnet af Arne Jacobsen, som en del af en general-
plan Arne Jacobsen fik til opgave at udforme for området i 1959. Planen blev dog kun delvist 
realiseret med opførelse af 1-rækken, der består af en række bygninger udformet som enetages 
æskeformede volumener præget af et klart modulært system. I nyere tid er nogle af disse byg-
ninger dog fjernet, og der er foretaget en række ombygninger på de eksisterende bygninger.  

Den øvrige del af siten har ikke samme interne samhørighed, og bygningerne har typisk ikke 
nogle klart iøjnefaldende arkitektoniske træk.  

Området er ikke registeret som et område med særlige kulturmiljømæssige interesser eller med 
bevaringsværdige bygninger /26/. Fremtidige nye faciliteter vil i øvrigt blive bygget med et arki-
tektonisk udtryk, der stilmæssigt passer til de øvrige bygninger i området. 
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9.13

Der er ingen rekreative interesser i området, og området hindrer eller begrænser ingen adgang 
til eksisterende rekreative områder.  

 Afværgeforanstaltninger 

Anvendte afværgeforanstaltningerne er beskrevet under de enkelte delafsnit i kapitel 9. Neden-
for er afværgeforanstaltningerne listet på punktform. De fremtidige faciliteter vil blive etableret 
med tilsvarende afværgeforanstaltninger. 

For både eksisterende drift og fremtidige ændringer gælder: 

 HEPA-filtrering på afkastluft, hvor der håndteres aktive farmaceutiske produkter på 
pulverform. 

 Sikring mod spild af råvarer og kemikalier til jord og grundvand: 

o Sikring af udendørsoplag med tæt bund, der kan indholde volumenet af den stør-
ste tank/beholder 

o Udendørs ikke-synlige rør er dobbeltrør 

 Sikring mod spild af råvarer og kemikalier til regnvands og spildevandskloak: 

o Udendørs håndtering sker kun ved transport fra lastbil til bygning.  
o Markering af regnvandskloakker med rødt 
o Nødstop i kloaksystem, der kan aktiveres ved spild. Alternativt er der andre bar-

rierer såsom eks. opholdstank hvor spild kan tilbageholdes. 
o Neutralisering af processpildevand inden udledning til kommunalt kloaknet 
o Farlige kemikalier eller kemikalier uønsket i spildevandet opsamles separat 

 Der foretages løbende kortlægning af støj fra virksomheden iht. vilkår i den samlede 
miljøgodkendelse. Ved nyetablering af støjende udstyr stilles der krav til dette, således 
at der sikres en fortsat overholdelse af vilkår. 

 Miljø-, energi- og arbejdsmiljørigtig projektering jf. afsnit 8.3. 

Derudover er der på eksisterende bygning 4D desuden: 

 Kulfilter på luftemission, hvor der foregår kemisk syntese 

Miljøledelsessystem 

Novo Nordisk har et certificeret miljøledelsessystem, der bl.a. omfatter en tydelig ansvarsforde-
ling, krav om risikovurderinger og en regelmæssig overvågning af den miljømæssige præstation, 
herunder vurdering af affaldsfrembringelse, energi- og vandforbrug mv.  Afvigelser skal regi-
streres, og eventuelle korrigerende handlinger skal vurderes.  

 

Vurdering 

Virksomheden har en række afværgeforanstaltninger, herunder filtre på afkastluft, særlige ind-
retninger i forhold til at hindre spild til jord og grundvand samt kemikalieudslip til kloak. Eks-
tern støj kortlægges jævnligt, og ved ændringer beregnes krav til nyt udstyr, så vilkårsgrænser 
overholdes. Ved ændringer og ny-etableringer vil tilsvarende tiltag blive implementeret, derud-
over har virksomheden procedurer for miljø- og energirigtig projektering. Virksomhedens miljø-
ledelsessystem sikrer overvågning samt procedurer for håndtering af afvigelser. Det vurderes 
derfor, at virksomheden har etableret de nødvendige afværgeforanstaltninger i den eksisterende 
drift, og at tilsvarende vil være gældende for de fremtidige ændringer og nyetableringer. 



side 50 af 59 

 

10 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 
Støj og trafik 

I byggefasen vil der være påvirkninger i form af støj og trafik fra kørsel med lastbiler med mate-
rialer og entreprenørmaskiner. Der må forventes et vist støjbidrag under opførelsen af de nye 
faciliteter.  

En række maskiner vil være underlagt lovkrav om maksimal støjudsendelse for maskiner til 
arbejde i det fri, hvilket betyder, at støjen fra byggepladsen er bedre kontrolleret.  

Der kan blive behov for at foretage spunsning eller pælefundering til fremtidige byggerier, hvil-
ket udover støj også kan give anledning vibrationer.  

Støjgener bliver reduceret mest muligt, bl.a. vil særligt støjende aktiviteter planlægges, så de så 
vidt muligt foretages i dagtimerne. Midlertidige aktiviteter såsom støj fra byggeri skal anmeldes 
til Gladsaxe Kommune.  

Jord og grundvand 

Håndtering af kemikalier på byggepladsen vil være styret af sikkerheds- og sundhedsledelsen på 
byggepladsen. Der vil være særlige procedurer for evt. håndtering og opbevaring af kemikalier 
og materialer på byggepladsen.  

Området er betegnet som områdeklassificeret iht. Jordforureningsloven /27/. Der er ingen spe-
cifikke kortlægninger på de grunde, hvor der skal etableres nye faciliteter (se afsnit 9.7). Der er 
særlige regler for jordhåndtering fra områdeklassificerede arealer. I forbindelse med det fremti-
dige gravearbejde vil der iht. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen /28/ blive taget prøver af 
jorden inden bortgravning, på hvilken baggrund Gladsaxe Kommune vil anvise jorden til god-
kendt jordmodtager.  

Spildevand 

Det kan blive nødvendigt at bortpumpe indtrængende grundvand under udgravning til det frem-
tidige byggeri. Vandet kan bortledes efter tilladelse fra Gladsaxe Kommune. 

Støv 

Der forventes en begrænset støvemission til omgivelserne i forbindelse med anlægsarbejderne, 
samt emission af udstødningsgasser fra maskiner og lastbiler.  Ved eventuelle støvgener vil der 
blive foretaget sprinkling/vanding af arealerne.  

Affald 

Byggeaffald vil blive kildesorteret med henblik på størst mulig genanvendelse og blive bortskaf-
fet efter Gladsaxe Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ /15/. 

Arkæologi 

De arkæologiske interesser er gennemgået i afsnit 9.11. Overordnet set vurderes området ikke at 
have nogen væsentlig arkæologisk interesse. Skulle der under udgravning til nye bygninger ses 
tegn på fortidsminder, træder museumsloven i kraft, og arbejdet vil blive sat på hold indtil even-
tuelle fund er registreret.  
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Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstalninger i byggefasen vil være: 

o Sikkerheds- og sundhedskoordinering på byggepladsen (plan for sikkerhed og sundhed) 

o Planlægning af særligt støjende og støvende aktiviteter i dagtimerne 

o Opbevaring af kemikalier så der sikres mod spild 

o Prøvetagning af jord inden i gangsættelse af gravearbejde 

 

Vurdering 

Anlægsfasen er midlertidig, og det vurderes, at miljøpåvirkningerne fra bygge- og anlægsarbej-
det vil blive reduceret mest muligt via planlægning af arbejdet og sikkerheds- og sundhedskoor-
dinering på byggepladsen. Anlægsaktiviteterne vurderes at kunne gennemføres uden væsentlige 
gener og miljøpåvirkninger.  
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11 Socioøkonomiske forhold 
Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås de samfunds- og lokalsamfundsmæssige påvirknin-
ger. Det vil sige grundlaget for områdets sociale struktur og erhvervsliv, herunder eventuel på-
virkning på indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger 
/29/. 

Novo Nordisk’ aktiviteter i Bagsværd bidrager generelt set positivt til samfundet ved at være en 
virksomhed med mange arbejdspladser. Derudover bidrager virksomheden med sin forskning 
og sine produkter til et sundere samfund og et bedre og længere liv til de mennesker som lider af 
diabetes eller andre sygdomme, som Novo Nordisk producerer lægemidler til behandling af.  

Virksomhedens miljøpåvirkninger, som der er redegjort for, vurderes ikke at have nogen negati-
ve socioøkonomiske effekter. Der er ingen væsentlige påvirkninger af naturområder eller rekrea-
tive interesser. Virksomheden beslaglægger ikke områder som ikke allerede er ejet af virksom-
heden og de planlagte ændringerne vurderes ikke at påvirke trafikken i nævneværdig grad. Om-
rådet er allerede fuldt udbygget, og Novo Nordisk blokerer derfor ikke med de skitserede projek-
ter for andre virksomheders eventuelle ønske om at etablere sig i området. 

 



12 Kumulative effekter 
Området hvor Novo Nordisk site Bagsværd er beliggende er delt med Novozymes. Den samlede 
støjpåvirkning fra området genereres således af begge virksomheder.  I afsnit 9.3.2 er redegjort 
for virksomhedens støjmæssige forhold i det kommende Bagsværd Bypark.    

Der er udarbejdet en støjberegning for det samlede bidrag fra begge virksomhederne. Støjkortet 
i Figur 7 viser den forventede støjudbredelse i 2025. Beregningen er foretaget i 10 meters højde 
efter nedlæggelse af de eksisterende bygninger i området. Det grønne område på kortet viser, 
hvor støjbelastningen i natperioden ved en fremtidig etagebolig vil være under grænseværdien 
på 40 dB(A)vii for etageboliger.  

Det ses, at grænsen for 40 dB(A) er rykket længere ind i Bagsværd Bypark, da Novozymes bidrag 
er inkluderet. Konklusionen er den samme som beskrevet i afsnit 9.3.2, at der i den sydlige del 
af Bagsværd Bypark bør etableres ikke-støjfølsomt byggeri, som har en støjafskærmende effekt 
og at placeringen af etageboliger i Bagsværd Bypark bør tilpasses den støjafskærmende effekt 
som opnås. 

Novozymes bidrag har tidligere været inkluderet i de drøftelser der har været mellem Gladsaxe 
Kommune og virksomhederne jf. afsnit 4. 

 

Figur 7: Det samlede støjbidrag fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Den gule afgrænsning angiver 
hvor støjen er større en 40 dB(A).  

                                                             

vii 40 dB(A) er grænseværdien for ekstern støj ved etageboliger jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 ”Ekstern støj fra 
virksomheder”. 
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Luft 

Novo Nordisk’ bidrag til luftforurening sker som tidligere beskrevet i form af støv- og VOC-
emission. Novozymes i Bagsværd emitterer også støv. Novo Nordisk’ støvimission vil ved 
fremtidig drift kun udgøre 6 % af B-værdien ,og der vurderes derfor ikke at være væsentlige 
kumulative effekter i forhold til støv. 

I forhold til virksomhedens VOC emission vurderes det, at der ikke er andre virksomheder i 
umiddelbar nærhed med tilsvarende VOC emission. Der vurderes på den baggrund ikke at 
være væsentlige kumulatives effekter i forhold til emission af VOC. 
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13 Eventuelle mangler  
De planlagte ændringer vil ske løbende over de kommende år frem til 2025. Indenfor de første 
par år vil ændringen gå på at producere til kommercielt brug i de eksisterende pilotanlæg. De 
nye faciliteter hhv. ny pilot- og produktionsfacilitet på Brudelysvej 19 samt ny formulerings- og 
fyldefabrik ved 2H, alternativt en tabletproduktion ligger nogle år længere fremme, og den reelle 
projektering af de nye faciliteter er således ikke påbegyndt.  Miljøpåvirkningerne for de nye faci-
liteter er derfor skønnet på baggrund af kendte påvirkninger fra de eksisterende anlæg.  
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14 Ordforklaring 
API Active Pharmaceutical Ingredient. Aktiv farmaceutisk in-

grediens. Det aktive stof i et lægemiddel. 

HEPA-filter høj-effektive filtre med mere end 99,9% tilbageholdelse 

OML-Multi Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel. Pc-
beregningsprogram baseret på dansk meteorologi. Spred-
ningsmodel der benyttes til beregning af luftformige immis-
sioner i Danmark jf. Miljøstyrelsen /6/.  

Stomata Spalteåbninger. Bladenes overhud er gennembrudt af spal-
teåbninger, stomata, der tillader den omgivende luft at stå i 
forbindelse med hulrummene i bladets indre. Derved kan 
kuldioxid komme ind i bladet og ilt ud. 

VOC Volatile Organic Carbon, flygtige organiske forbindelser. 
Udtrykket benyttes i forbindelse med luftforurening og at-
mosfærekemi om samlingen af organiske forbindelser, der 
fortrinsvis findes i dampform. 

VOC’er defineres som organiske forbindelser, hvis damp-
tryk er ≥ 0,01 kPa ved 293,15 K (20 °C) eller ved de anvend-
te driftsbetingelser. 

WFI Water for Injection, vand for injektion. Betegnelsen for 
vand med så høj en renhedsgrad at det må injiceres i krop-
pen.  
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