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Sammenfattende redegørelse til Ballerup Kommune 
 
LEO Pharma A/S 
Revision af miljøgodkendelse samt produktion af ingenol mebutate   
    
Efter afholdelse af den offentlige høring om forslag til tillæg nr. 2 til Ballerup Kommunes 
Kommuneplan 2009 med VVM i perioden 26. juni – 28. august 2012 
   
  

 

 
 
 
 
 
Offentlig høring 
Miljøstyrelsen Roskilde har i perioden 26. juni 2012 til 28. august 2012 af-
holdt høring om et forslag til kommuneplantillæg for Ballerup Kommune 
med tilhørende miljørapport og VVM - Revision af miljøgodkendelse samt 
produktion af ingenol mebutate på LEO Pharma A/S.  Endvidere har et ud-
kast til miljøgodkendelse været i offentlig høring i samme periode. 
 
I forbindelse med den offentlige høring blev dette materiale blandt andet 
fremsendt til Ballerup Kommune som planmyndighed. 
 
Der indkom i den offentlige høring 0 indsigelser/bemærkninger. 
 
Forventet afgørelse 
På baggrund af det offentliggjorte planforslag med tilhørende miljørapport 
og VVM redegørelse og det foreliggende udkast til miljøgodkendelse og den 
gennemførte offentlige høring forventer Miljøstyrelsen nu at kunne træffe 
afgørelse i sagen, når der foreligger en udtalelse fra Ballerup Kommune.  
 
Afgørelsen vil omfatte en udstedelse af et tillæg nr. 2 til Ballerup Kommunes 
Kommuneplan 2009. Der vil senere blive meddelt en VVM tilladelse til LEO 
Pharma A/S i form af en miljøgodkendelse. Indholdet i kommuneplantillæg-
get og miljøgodkendelsen vil give LEO Pharma A/S mulighed for at opret-
holde den nuværende produktion og realisere produktion af ingenol mebuta-
te på nærmere angivne vilkår. 
 
Ballerup Kommune har den 5. september 2012 oplyst, at de ikke havde 
nogen bemærkninger til den sammenfattende redegørelse. 
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Forventet udformning af kommuneplantillæg nr. 2 til Ballerup Kom-
munes Kommuneplan 2009 for produktion af ingenol mebutate på LEO 
Pharma A/S. 
 
Kommuneplantillægget formuleres som følger: 
 
Med dette kommuneplantillæg gives der mulighed for, at den nuværende 
produktion kan opretholdes og produktion af ingenol mebutate kan realise-
res. 
 
Muliggørelsen sikres ved, at de retningslinjer for LEO Pharma A/S (ramme-
område 6.E.18), som er fastsat med Ballerup Kommunes Kommuneplan 
2009, fastholdes.  
 
Derudover fastlægges, at udvidelse og ændringer af LEO Pharma A/S i Bal-
lerup ikke må være i strid med kommuneplantillæg for ”VVM i forbindelse 
med revision af miljøgodkendelse samt produktion af ingenol mebutate” 
udstedt af Miljøstyrelsen den 13. september 2012 som tillæg nr. 2 til Balle-
rup Kommunes Kommuneplan 2009.  
 
Kommuneplantillægget er udstedt til Ballerup Kommune og er gældende fra 
udstedelsesdagen. Retningslinjen for Kommuneplantillægget kan kun ænd-
res af Miljøstyrelsen. 
 
Høringens indflydelse på afgørelsen  
Da der ikke er kommet nogen indsigelser/bemærkninger i høringsfasen, har 
høringen ikke haft nogen indflydelse på afgørelsen. 
 
Overvågning 
I forslag til tillæg nr. 2 til Ballerup Kommunes Kommuneplan 2009, ”Opret-
holdelse af den nuværende produktion og produktion af ingenol mebutat”, 
med tilhørende VVM-redegørelse, er der i afsnit ”4 – Miljørapport i henhold 
til miljøvurderingsloven” angivet et forslag til overvågningsprogram i afsnit 
4.4. Da der ikke var kommentarer til overvågningsprogrammet i den offentli-
ge høring, og Miljøstyrelsen heller ikke på anden måde har modtaget oplys-
ninger eller tilkendegivelser, der kunne føre til en ændring i programmet, vil 
Miljø-styrelsen med udstedelsen af kommuneplantillægget betragte forsla-
get til overvågningsprogram som det endelige overvågningsprogram, jf. ne-
denfor.  
 
Overvågningsprogram for kommuneplantillæg  
Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som for-
ventet ved udarbejdelse af miljørapporten.  
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil fremgå af virksomhedens 
endelige miljøgodkendelse. 
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Miljøgodkendelse erstatter VVM tilladelsen. 
En VVM tilladelse kan erstattes helt eller delvist af en godkendelse efter mil-
jøbeskyttelseslovens § 33. Jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 
2010 (VVM bekendtgørelsen) § 9 stk. 3. Det forudsættes, at resultatet af 
den gennemførte VVM-procedure lægges til grund, når afgørelsen træffes 
efter miljøbeskyttelsesloven § 33. 
 
En miljøgodkendelse efter § 33 erstatter fuldt ud VVM tilladelsen, hvis an-
lægget ligger inden for et område, der på forhånd er lokalplanlagt, i det om-
fang anlægget kan etableres inden for rammerne af den gældende lokal-
plan. Baggrunden for at miljøgodkendelsen i denne situation kan erstatte 
VVM tilladelsen er, at der i forbindelse med lokalplanprocessen er foretaget 
en vurdering af, hvilke anlægstyper lokalplanen sætter rammer for, og at 
offentligheden har været inddraget i processen. 
 
Miljøgodkendelsen må dog tidligst gives, når der på grundlag af en VVM 
foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende 
anlægsprojekt. 
 
I forbindelse med LEO Pharma A/S ønske om mulighed for at opretholde 
den nuværende produktion og realisere produktion af ingenol mebutate på 
nærmere angivne vilkår, har Frederikssund Kommune vurderet, at etable-
ringen af den nye produktion kan ske inden for rammerne af den gældende 
lokalplan. Det betyder, at der ikke skal gives en VVM tilladelse til den nye 
produktion. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Kirsten Grahn Nielsen 
Tlf.: 72 54 43 57, Mail: kigni@mst.dk 
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