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På grundlag af oplysningerne i bilag B, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed, at Novozymes A/S i visse tilfælde tager 
nye stoffer i brug eller øger forbruget af allerede anvendte (kendte) stoffer 
uden Miljøstyrelsens forudgående vurdering af godkendelsespligt efter mil-
jøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1.  

Der indsættes derfor et nyt vilkår i Novozymes A/S overordnede miljøgod-
kendelse af 14. august 2007 med betingelser og begrænsninger for ibrugtag-
ning og øget forbrug af stoffer. Som konsekvens heraf ændres et vilkår i den 
overordnede godkendelse og der bortfalder vilkår i 5 af virksomhedens mil-
jøgodkendelser af produktions- og pilotanlæg i Bagsværd. 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 

 
Vilkårsændringerne 

Følgende vilkår indsættes i Novozymes A/S’ overordnede miljøgodkendelse 
af 14. august 2007: 

2a. Produktions- og pilotanlæg skal anmelde nye stoffer samt større for-
brug af allerede anvendte (kendte) stoffer, end der er lagt til grund 
ved miljøgodkendelsen inkl. senere ændringer, til godkendelses-
myndigheden. 

 Anmeldelse skal ske forudgående ved: 

• anvendelse af mere end 1 kg/år af et stof, der 1) er et lægemid-
delstof, 2) er på listen over uønskede stoffer2, 3) er på kandi-
datlisten under REACH3-forordningen eller 4) skal mærkes 
”Akut giftig”, ”Kronisk sundhedsfare” eller ”Miljøfare” efter 
CLP-forordningen4. 

• anvendelse af mere end 25 kg/år af alle andre stoffer, der er 
mærkningspligtige efter CLP-forordningen, undtagen stoffer 
der alene skal mærkes ”Ætsende”. 

Ved forudgående anmeldelse må de nye stoffer ikke tages i brug og 
forbruget af kendte stoffer ikke forøges, inden ændringen er vurderet 
af godkendelsesmyndigheden. 

En forudgående anmeldelse skal oplyse om: 

• Navn og CAS-nr. 
• Klassifikation og mærkning 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
2 rientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/2010: Listen over uønskede stoffer 2009  O
3 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om 
oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets 
direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF 
4 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. dec. 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og blandinger. 
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• Stoffet er på B-værdilisten, listen over uønskede stoffer, kan-
didatlisten, listen over harmoniseret klassificering eller indu-
strilisten 

• Tilstandsform 
• Forbrugsramme 
• Anvendelses- og oplagringssted 
• Maksimalt oplag 
• Afkast nr. og emissionsbegrænsende foranstaltninger 
• Bortskaffelsesmetode 

 En anmeldelse skal også indeholde en vurdering af stoffets påvirk-
ning af det eksterne miljø og forholdet til de gældende vilkår. Hvis 
stoffet/produktet er på listen over uønskede stoffer, kandidatlisten 
eller er omfattet af VOC-bekendtgørelsens5 § 3 skal anmeldelsen 
desuden ledsages af en vurdering af muligheden for anvendelse af 
renere teknologi og/eller substitution.     

 For alle andre stoffer skal anmeldelse senest ske samtidig med rap-
porteringen af det årlige forbrug.  

 Produktions- og pilotanlæg skal registrere forbruget af råvarer og 
hjælpestoffer og rapportere det årlige forbrug til tilsynsmyndigheden 
jf. vilkår 33. 

Følgende vilkår i Novozymes A/S’ overordnede miljøgodkendelse af 14. au-
gust 2007 ændres (ændringer er fremhævet med kursiv): 

33. Novozymes A/S skal 1 gang årligt inden 1. maj udarbejde et resume 
af oplysninger i driftsjournaler. Resuméet skal indsendes til tilsyns-
myndigheden. Indberetningsform og omfang aftales med tilsyns-
myndigheden. Den årlige rapportering skal desuden omfatte: 

• En opdateret plan over bygningsfordelingen mellem Novozy-
mes A/S og Novo Nordisk A/S 

• Resultater af støjkortlægning 
• OML-beregninger for enzymstøv, støv, lugt og acetone for 

gennemførte målinger 
• Oversigt over spild og udslip til Lundtofte, Smør- og Fedtmo-

sen, samt jord- og grundvand 
• Oversigt over resultater af inspektioner og vedligehold af tætte 

belægninger, fuger og barrierer samt kloak 
• Oversigt over forbrug af råvarer og hjælpestoffer med stof-

navn, CAS nr., forbrugsramme og aktuelt forbrug 
• Oplysning om hvilke nye stoffer der er taget i brug og hvilke 

forbrugsrammer for kendte stoffer der er forøget uden forud-
gående anmeldelse 

                                                 
5 Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af 
organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, bek. nr. 350 af 29-05-2002 
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Følgende vilkår i miljøgodkendelser af produktions- og pilotanlæg bortfal-
der:  

• Vilkår 2 i Miljøgodkendelse af Recovery & Development Pilot Plant, 
Bygning 3A i Bagsværd af 15. november 2000 

• Vilkår 2 i Miljøgodkendelse af Anvendelsesteknik Pilot Plant (EAPP), 
Bygning 3B, Novozymes A/S i Bagsværd af 28. februar 2003 

• Vilkår 3 i Miljøgodkendelse af Novozymes A/S, Krystallinsk enzym 
produktion, Bygningerne 4C, 4BM,4R og 4Q af 12. juli 2005 

• Vilkår 2 i Miljøgodkendelse af Solid Product Development Pilot 
Plant, Novozymes A/S bygning 6E i Bagsværd af 4. juli 2001 

• Vilkår 2 i Miljøgodkendelse af Novozymes A/S, Bygning 6JPG, 
Smørmosevej 25, 2880 Bagsværd, Granulering af enzymer af 14. au-
gust 2007 

 
Sagens oplysninger 

Novozymes A/S har med brev af 13. juni 2012 søgt om at få indsat et vilkår 
om anvendelse af nye stoffer i den overordnede miljøgodkendelse af 14. au-
gust 2007 af virksomhedens aktiviteter i Bagsværd.  
 
Virksomheden henviser til, at der allerede er vilkår af denne type i nogle 
men ikke alle godkendelser af virksomhedens produktions- og pilotanlæg i 
Bagsværd.  
 
Miljøteknisk vurdering 

Miljøgodkendelsen af en virksomhed eller et anlæg er bl.a. baseret på de 
oplysninger om forbrug af råvarer og hjælpestoffer, der forelå på godkendel-
sestidspunktet. Oplysningerne om hvilke stoffer og mængder der anvendes 
udgør således en forbrugsramme for virksomhedens/anlæggets produktion.  
 
Novozymes produktions- og pilotanlæg i Bagsværd har imidlertid løbende 
behov for at tage nye råvarer og hjælpestoffer i anvendelse eller forøge for-
brugsrammen for allerede anvendte (kendte) stoffer. 
 
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 må bl.a. driften af en virksomhed 
ikke ændres uden godkendelse, hvis ændringen medfører forøget forure-
ning. Både anvendelse af nye stoffer og øget forbrug af kendte stoffer kan 
potentielt medføre forøget forurening.  
 
For så vidt angår Novozymes A/S’ produktions- og pilotanlæg i Bagsværd er 
det Miljøstyrelsens erfaring, at anvendelse af nye stoffer og øget forbrug af 
kendte stoffer i de fleste tilfælde er uproblematisk. Det skyldes bl.a., at de 
nye stoffer ofte ligner de kendte stoffer, at stofferne miljømæssigt set er 
uproblematiske, at der er tale om små mængder eller at det nødvendige 
emissionsbegrænsende udstyr allerede er installeret.  
 
Miljøstyrelsen finder det derfor hensigtsmæssigt og acceptabelt, at Novozy-
mes A/S i Bagsværd som udgangspunkt kan tage nye stoffer i brug og øge 
forbrugsrammen for kendte stoffer uden godkendelsesmyndighedens forud-
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gående vurdering. For visse stoffer bør godkendelsesmyndigheden dog fort-
sat vurdere, om ændringen giver anledning til forøget forurening inden 
ibrugtagning eller forøgelse af forbrugsrammen. Dette gælder bl.a. stoffer på 
Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og stofferne på REACH’ kandi-
datliste samt stoffer der er mærkningspligtige fordi de er farlige for sundhed 
og miljø. Miljøstyrelsen stiller derfor krav om forudgående anmeldelse af 
sådanne stoffer og om hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.  
 
Der stilles desuden krav om rapportering af det årlige forbrug af råvarer og 
hjælpestoffer i produktions- og pilotanlæg, for at tilsynsmyndigheden kan 
kontrollere, om der er sket godkendelsespligtige ændringer.  
 
Novozymes A/S har anmodet om, at der fastsættes en frist på 10 arbejdsda-
ge for forudgående anmeldelse. Dette vil dog reelt betyde, at der fastsættes 
en frist for godkendelsesmyndighedens sagsbehandlingstid i virksomhedens 
miljøgodkendelse. Efter Miljøstyrelsens opfattelse er sagsbehandlingstider 
af så generel karakter, at de ikke hører hjemme i den enkelte virksomheds 
miljøgodkendelse.  
 
Miljøstyrelsens sagsbehandlingstider findes på hjemmesiden (www.mst.dk). 
Der er ikke fastsat tidsfrister for virksomheder som Novozymes A/S, men 
som det fremgår behandles alle sager hurtigst muligt. Anmeldelser af nye 
stoffer behandles typisk i løbet af få uger, hvis de er fyldestgørende. 
 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Følgende kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet 

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

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 26. november 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er 500 kr.  
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets hjemmeside.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljø-
klagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domsto-
lene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort 
afgørelsen. 
 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Gladsaxe Kommune, kommunen@gladsaxe.dk
Embedslægeinstitutionen, Hovedstaden, hvs@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
 
 

BILAG 

Bilag A: Liste over sagens akter  
Bilag B: Ansøgning om ændring af vilkår for Novozymes Bagsværd 
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Bilag A: Liste over sagens akter 
 
/1/ Ansøgning om ændring af vilkår for Novozymes Bagsværd. Novozymes A/S 13. 

juni 2012 
/2/ Bemærkninger til udkast til vilkårsændring for miljøgodkendelse for Bagsværd. 

Novozymes A/S 21. september 2012 
/3/ Novozymes A/S, Bagsværd, Overordnet godkendelse. Miljøcenter Roskilde 14. au-

gust 2007 
/4/ Miljøgodkendelse af Recovery & Development Pilot Plant, Bygning 3A i Bagsværd. 

Københavns Amt 15. november 2000 
/5/ Miljøgodkendelse af Anvendelsesteknik Pilot Plant (EAPP), Bygning 3B, Novozy-

mes A/S i Bagsværd.  Københavns Amt 28. februar 2003 
/6/ Miljøgodkendelse af Novozymes A/S, Krystallinsk enzym produktion, Bygningerne 

4C, 4BM,4R og 4Q. Københavns Amt 12. juli 2005 
/7/ Miljøgodkendelse af Solid Product Development Pilot Plant, Novozymes A/S byg-

ning 6E i Bagsværd. Københavns Amt 4. juli 2001 
/8/ Miljøgodkendelse af Novozymes A/S, Bygning 6JPG, Smørmosevej 25, 2880 Bag-

sværd, Granulering af enzymer. Miljøcenter Roskilde 14. august 2007 
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Bilag B: Ansøgning om ændring af vilkår for Novozymes Bagsværd 
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Novozymes A/S 
Krogshøjvej 36 
DK-2880 Bagsværd 
Denmark 

Telephone: 
+45 4446 0000 
Telefax: 
+45 4446 2630 

E-mail: 
cbsc@novozymes.com 
Internet: 
www.novozymes.com 

CVR number: 
10 00 71 27 

 

Miljøministeriet 
Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7 - 11 
4000 Roskilde 
Att.: Anne Mette Nielsen Dato: 13. juni 2012 
 Cbsc-ENV12-3003 
 Ba/Generel/01 
  
 

Ansøgning om ændring af vilkår for Novozymes Bagsværd 

 
 
På baggrund af drøftelsen med Miljøcenteret Roskilde (dialogmødet den 10. november 2011) 
angående ensretning af vilkår for ansøgning om anvendelse af et nyt stof/råvarer for Novozymes i 
Bagsværd, ansøges om revision af nedenstående vilkår jf. Miljøbeskyttelsesloven §72 stk. 3.  
 
Af vilkår 2 i miljøgodkendelse af 6JPG i Bagsværd (14. august 2007) fremgår det, hvilke nye 
stoffer der skal ansøges om før de tages i anvendelse. Et lignede vilkår (vilkår 2) er også stillet i 
miljøgodkendelsen af 6E i Bagsværd (4. juli 2001) og miljøgodkendelsen af 4C i Bagsværd (12. juli 
2005) (vilkår 3)  
 
Et tilsvarende vilkår er ikke givet i miljøgodkendelsen for GPP (bygning 3A) i Bagsværd (oktober 
1999), miljøgodkendelsen for RPP (bygning 3A) i Bagsværd (november 2000) og 
miljøgodkendelse af EAPP (bygning 3B) i Bagsværd (marts 2003).  
 
For at opnå et mere ensartet vilkår for bygninger i Bagsværd, er nedenfor anført forslag til mulig 
tilføjelse af vilkår i den overordnede miljøgodkendelse for Bagsværd af 14. august 2007.  
 
Som udgangspunkt kunne formuleringen af vilkåret for de førstnævnte bygninger anvendes, 
således ville vilkåret i den overordnede godkendelse blive som følger: 
 
”Hvis Novozymes A/S ønsker at anvende et stof, der ikke er nævnt i ansøgningen, skal 
virksomheden senest 10 arbejdsdage forinden anmelde dette til Miljøstyrelsen Roskilde. 
 
Dette gælder kun i følgende situationer: 
  

- stoffet ønskes anvendt i større mængde end 25 kg pr. år og er optaget på Miljøstyrelsens 
liste over farlige stoffer, listen over uønskede stoffer eller effektlisten.  

eller   
- stoffet ønskes anvendt i større mængde end 1 kg pr. år og skal mærkes giftigt (mærket T, 

meget giftigt (mærket Tx) eller farligt for vandmiljøet (mærket N). 
 
Anmeldelser skal være ledsaget af fyldestgørende oplysninger om stoffet, herunder hvor stoffet 
skal anvendes, leverandørbrugsanvisninger, tilstandsform, maksimalt oplag, forventede anvendte 
mængde, CAS nr. eller lignende entydig definition af stoffet”.  
 
Ved at indføje ovenfor nævnte vilkår i den overordnede miljøgodkendelse for Bagsværd, kunne 
eventuelle vilkår i delgodkendelserne erstattes af ét vilkår i den overordnede godkendelse.   



Side 2 af 2 

 
En ensretning af vilkåret for alle bygninger vil endvidere gøre råvarer rapporteringen i årsrapporten 
mere konsistens.    
 
Novozymes ser frem til, at få Miljøcenterets tilbagemelding på de ovenfor nævnte forslag til 
ændringer af egenkontrolvilkår i henhold til årsrapportering på råvareforbrug.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christine Schiøler Bärenholdt 
Miljø Specialist 
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