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Kortbilag i målestok 
 
Virksomhed er ejer af følgende tilstødende matrikler: 
 

1. 2i Tveje Merløse, Holbæk Jorder og  
2. 7r, Tåstrup, Holbæk Jorder 

  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 

 X   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes: 
Produktionen vil være omfattet af Bilag 2 pkt. 6a: ”Behandling af mellemprodukter og 
fremstilling af kemiske produkter” og pkt 14: ” Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 
og som allerede er godkendte” 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    For den nye tilbygning er der behov for at areal på 1.000 m2 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   X Nej 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 
 
 

    Den nye tilbygning vil have et areal på 1.000 m2. Den nye bygning vil have en højde på ca. 
11 meter, hvilket svarer til en bygningsmasse på 11.000 m3 Bygningen opføres i tilknytning 
til den eksisterende fabrik, der har et bebygget areal på 12.000 m2. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    11 meter (14 meter med spraytørrer) 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  

    Den nye produktion vil øge kapaciteten med  15% i forhold til  den nuværende dextran 
produktionskapacitet. Fremstilling af DEAE-dextran sker på basis af dextran, som allerede 
fremstilles på fabrikker. 
Råvarer og færdigvarer opbevares tilsvarende den øvrige produktion.  



   
   Færdigvarer – type og mængde:  
6
 

. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X    Ikke relevant 
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. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  X    Ikke relevant 

8
 
. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 

   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

 
 

X 

 
 
 

X 

  
 

Til byggeriet og installation af procesudstyr vil der være et forbrug af materialer. Forbruget 
er ikke opgjort.  
Samlet vil der være et årligt behov for 120 tons råstoffer til den nye produktionslinje 
bestående af DEC (2 chloroethyl-diethyl-aminochlorid, syre og base).  

9. 
     

Behov for vand – kvalitet og mængde:  

      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

 
 

X 

 
 
 

X 

   
Der vil være et mindre forbrug i anlægsfasen, som ikke er opgjort. 
Det årlige forbrug af kommunevand vil stige med ca. 5 % i forhold til  det eksisterende 
forbrug. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

   X Holbæk Kommune har vurderet, at der ikke er behov for yderligere vandforsyningskapacitet 
jf. skrivelse fra Holbæk Kommune dateret den 29.6.2012. 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     

   Farligt affald:     
    

   Andet affald:    
   
     Spildevand:  

 

 
 
 

 
 
X 
 
X 
 
X 

  
 
 
 
 
 

 
 

00 tons/år, som vandig opløsning fra den nye produktionslinje 4
 

0 ton/år filter – og emballageaffald fra den nye produktionslinje 3
 
Spildevandet fra den nye produktion vil udgøre 3.000 m3/år. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 

   X Nej 

1
 

3. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:    X Jf. notat om støjberegninger foretaget i august 2012 viser beregningerne, at der i 
forbindelse med den nye produktionslinje ikke sker overskridelse af støjniveauet i forhold til 
de fastsatte støjgrænser. 

1
 

4. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:    X Afkastet fra ny spraytørrer vil overholde en emissionsgrænsen for støv på 10 mg/Nm3. 
Virksomheden overholder de vejledende grænseværdier for støv., 

1
 

5. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener::    X Anlægget forventes ikke at medføre vibrationsgener. 

1
 

6. Vil anlægget give anledning til støvgener:    X Se pkt. 14. 

1
 

7. Vil anlægget give anledning til lugtgener:     X Anlægget forventes ikke at medføre lugtgener. 
Myndighederne vurderer, at der ikke er væsentlige lugtgener ved produktionen 

1
 

8. Vil anlægget give anledning til lysgener:     X Anlægget forventes ikke at medføre lysgener 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:     X Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, fordi mængden af oplag af giftige 
og farlige stoffer på virksomheden er under tærskelværdierne for kolonne 2 og 3 
klassificerede risikovirksomheder. 



Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
realanvendelse:  a

 

   X Nej.  
Virksomheden er placeret i et område omfattet af Lokalplan nr. 2.04 og 
Kommuneplanramme 2.E13 for Erhvervsområde Rørvang Syd i Kommuneplan 2007-2018 
for Holbæk Kommune. Området er, som det fremgår, udlagt til erhvervsformål miljøklasse 
2-4. 

 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
mrådet:  o

 

   X Nej, se pkt. 20. 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X Nej, se pkt. 20 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
okalplaner: l
 

   X Nej. 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
mrådets råstoffer og grundvand:  o

 

   X Nej, 

Virksomheden ligger i område med drikkevandsinteresser. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X Nej. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X Nej. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Nej. 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
eservater eller naturparker:  r

 

   X Nej 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X Nej. 

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
mråder –  o

 
Nationalt:           

      
   Internationalt (Natura 2000):    

   
 bilag IV       Forventes området at rumme beskyttede arter efter

     Forventes området at rumme danske rødlistearter:  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 

Afstanden fra virksomheden til nærmeste habitat- og fuglebeskyttelsesområde er mere end 
5 km (Ordrup Skov), men der ligger beskyttede naturområder i umiddelbar nærhed til 
virksomheden. Holbæk Kommune har i deres høringssvar af meddelt, at der på den 
modsatte side af Rørvangsvej (syd-øst) er flere søer, hvor der er en bestand af spidssnudet 
frø (bilag IV art) og at der derfor ikke kan udelukkes, at de også findes i de søer, som ligger 
omkring Pharmacosmos. Holbæk Kommune vurderer imidlertid, at siden udvidelsen ikke 
ommer i nærheden af disse søer vil der heller ikke være nogen konflikter. k

 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at udvidelsen ikke vil 

gende naturområder. påvirke hverken fjerne eller nærvedlig
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 

Overfladevand:           
      

   Grundvand:    
   
     Naturområder:  

 
     Boligområder (støj/lys og Luft):  

 

     
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

Anlægget vil ikke påvirke områderne; 
 
Overfladevand fra udendørs arealer til parkering afledes jf. tilladelse fra Holbæk Kommune. 
 
Råvarer og hjælpestoffer til produktionen opbevares på befæstede arealer eller i 
pildbakker uden mulighed for udslip til jord og grundvand mv. s

 
Anlægget  påvirker ikke  naturområde – se pkt. 30. 
 
Grænseværdier for støj og emissioner til luft er overholdt, og der vil ikke være lysgener. 



32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:  
 

  X Nej. 

33. Kan anlægget påvirke: 
 

Historiske landskabstræk:       
      
     Kulturelle landskabstræk:  

 
     Arkæologiske værdier/landskabstræk:  

 
     Æstetiske landskabstræk:  

 
     Geologiske landskabstræk:  

 

    
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

 
Nej, Området omfatter ikke de nævnte landskabstræk. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
orventede miljøpåvirkning:  f

 

   X Nej. 
Der forventes kun minimal miljøpåvirkning.  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

   X Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan medvirke til
Virksomheden er placeret i et område omfattet af Lokalplan nr. 2.04 og 
Kommuneplanramme 2.E13 for Erhvervsområde Rørvang Syd i Kommuneplan 2007-2018 
for Holbæk Kommune. Området er, som det fremgår, udlagt til erhvervsformål miljøklasse 
2-4. Det vurderes, at der ikke vil være kumulative miljøpåvirkninger idet virksomheden 

stsatte grænseværdier for emissioner. 

 kumulative forhold. 

overholder de fa
36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Nej, se pkt. 35. 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

X     

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
ommunen/Miljøstyrelsen’s område: k

 

   X Der forventes kun minimal miljøpåvirkning.  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X Nej. 

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
     Enkeltvis:  

 
     Eller samlet:  

 

    
X 
 
X 

Der forventes ikke væsentlige miljøpåvirkninger. 
 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Nej 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X Nej, miljøpåvirkningen er ikke væsentlig. 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
     Varig:  

 
     Hyppig:  

 
      Reversibel: 

    
X 
 
X 
 
X 

 
Miljøpåvirkningen er varig, da den kommer fra kontinuert produktion, men den er ikke 
væsentlig. 

 



Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 

    
X 

Nej. 

 
 
 
Dato: 2. oktober 2012 Sagsbehandler: Henrik Bechmann Nielsen 



Bilag til VVM screeningsskema: 
 

1. Virksomhedens matrikel nr. 2i, Tveje Merløse, Holbæk jorder 
2. Virksomhedens matrikel nr. 7r, Tåstrup, Holbæk jorder 
3. Oversigtskort, Virksomhed-Holbæk 
4. Oversigtskort, Virksomhed-nærområde 
5. Oversigtskort, ortofoto 
6. Oversigtskort, ortofoto med angivelser af naturområder 



© Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold 1:9070
Dato 10/9-2012

Signaturforklaring



© Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold 1:4535
Dato 10/9-2012

Signaturforklaring



© Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold 1:36283
Dato 10/9-2012

Signaturforklaring



© Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold 1:4535
Dato 10/9-2012

Signaturforklaring



© Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold 1:4535
Dato 10/9-2012

Signaturforklaring



© Danmarks Arealinformation, © Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold 1:4535
Dato 10/9-2012

Signaturforklaring


