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Anmeldelse af VVM pligtige produktioner i eksisterende Multipurpose Plant på Statens 
Serum Institut 

I forbindelse med etablering af fremtidige farmaceutiske produktioner i det eksisteren-
de Multipurpose plant (MPP fabrikken) på Statens Serum Institut, anmoder Statens 
Serum Institut hermed om, at der udarbejdes en VVM redegørelse og meddeles en 
VVM tilladelse for fabrikken iht. §3, stk. 1 i bekendtgørelse om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
De fremtidige produktioner i MPP fabrikken er VVM pligtige iht. bilag 1, pkt. 6 (e) i be-
kendtgørelse om VVM i medfør af lov om planlægning. 
 
En del af de fremtidige produktioner i MPP fabrikken er kendte og allerede planlagt. 
Det drejer sig om den eksisterende produktion af kighostevaccine, og fremstilling af et 
nyt hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede organismer (GMO) i genteknologi 
klasse 1 fra primo 2013.  
 
Derudover vil Statens Serum Institut gerne have mulighed for at udvide den eksiste-
rende produktion med følgende: 
 

 En forøgelse/fordobling af den eksisterende kighostevaccineproduktion fra 
2013. 

 Diverse CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder/lønarbejder til 
fremstilling af biologiske lægemidler eller API (active pharmaceutical ingre-
dient) til kommerciel brug eller til kliniske forsøg fra ultimo 2011. 

 
Alle forøgelser af den eksisterende produktion og etablering af CMO arbejder vil fore-
gå indenfor de i nærværende anmeldelse angivne rammer og betingelser. 
 
Vedlagt er anført oplysninger til brug for udarbejdelse af VVM redegørelse. De angiv-
ne informationer er angivet iht. bilag 4 i bekendtgørelse om VVM i medfør af lov om 
planlægning. 
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Af konkurrencehensyn ønsker Statens Serum Institut ikke at angive detaljerede tekni-
ske beskrivelser for alle produktionsprocesserne. Dette har dog ingen betydning for 
detaljeringsgraden af de miljømæssige oplysninger.  
 
Statens Serum Institut står gerne til rådighed med supplerende oplysninger. Henven-
delse i denne sag bedes rettet til undertegnede. 
 
Med venlig hilsen 
 
Inge Rudebeck, Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent 
Afdeling for Miljø og Sikkerhed 
Tlf.: 3268 3656 
iru@ssi.dk 
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1. En beskrivelse af det påtænkte anlæg 
 
1.1. En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika samt are-
alanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne, herunder angivelse af 
anlægget på kortbilag i relevante målestoksforhold. 
 
1.1.1 Generel beskrivelse af anlægget  
Det pågældende Multipurpose Plant (MPP fabrikken) er en eksisterende produktions-
bygning (bygning 96) på Statens Serum Institut. Placering af fabrikken fremgår af bi-
lag 1. 
 
Fabrikken er opført i 2007 og har siden 2008 produceret kighostevaccine (benævnt 
aP (acellulær Pertussis)) til det danske børnevaccinationsprogram. Kighostevaccine-
produktionen er miljøgodkendt december 2006.   
 
Fabrikken er iht. bilag 1, pkt. 6 (e) i bekendtgørelse om VVM i medfør af lov om plan-
lægning, at betragte som et integreret kemisk anlæg, hvor der fremstilles farmaceuti-
ske produkter ved hjælp af biologisk proces.  
 
Fabrikken der har et produktionsareal på ca. 1000 m2, er designet som et Multipurpo-
se Plant, hvilket betyder at fabrikken er indrettet til, at der kan foregå forskellige uaf-
hængige produktioner i samme bygning. Fabrikken er indrettet med separate produk-
tionslokaler, fælles rene og urene gange samt dedikerede sluser til hhv. personale, 
varer og dekontaminering. 
 
Hele MPP fabrikken er designet med indeslutningsfaciliteter (containment), der efter-
lever krav til risikogruppe 2 (BSL 2, Biosafety Level 2) iht. bekendtgørelse om biologi-
ske agenser og genmodificerede organismer (GMO) i genteknologi klasse 1 (GMO 1) 
iht. bekendtgørelse om genteknologi.  
Hovedparten af produktionsområdet er indrettet som containmentområde til BSL 2. Se 
bilag 2 for indretning af fabrikken og angivelse af containmentområde. Udenfor con-
tainmentområdet findes rum som bruges til produktionssupport eller transportveje. På 
bilaget ses endvidere den tilstødende bygning 95, der er fabrikkens administrations-
bygning. 
 
Alle produktioner i fabrikken er underlagt internationale GMP (Good Manufacturing 
Practice) regler og krav til indeslutning af biologiske agenser i klasse 2. Dette betyder 
i praksis, at fabrikkens produktionslokaler bygnings- og ventilationsmæssigt tilgodeser 
GMP kravene til fremstilling af sterile lægemidler og at filter-, afløbs- og trykforholdene 
tilgodeser krav til indeslutning af biologiske agenser i BSL 2. 
 
Efterlevelse af GMP reglerne betyder bl.a. at alle produktionsprocesser foregår i luk-
kede anlæg og at håndteringer af aktivt biologisk materiale foregår i særlige BSC II 
kabinetter (biosafety cabinets, klasse 2), der er forsynet med HEPA-filtre. GMP regu-
leringen betyder endvidere, at alle produktionsrelaterede fremgangsmåder og kvalitet-
sikringsaktiviteter er beskrevet og dokumenteret i et kvalitetssikringssystem.  
Kvalitetssikringsystemet sikrer bl.a. dokumenteret uddannelse af fabrikkens persona-
le, detaljerede produktionsforskrifter, fastlagte fremgangmåder for håndtering af spild, 
dokumenterede vedligeholdelsesarbejder, registrering af afvigelser og tilhørende kor-
rigerende og forebyggende handlinger. 
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GMP kravene til sterilproduktion omfatter endvidere en række krav, der er med til at 
mindske sandsynligheden for, at de biologiske agenser spredes internt i fabrikken. 
Disse krav omfatter krav til særligt renrumstøj, krav til tøjskift og bad imellem forskelli-
ge produktioner, fastlagte fremgangsmåder for rengøring af produktionsområder, 
fremgangsmåder for håndtering af spild og affald samt styrede adgangsforhold til pro-
duktionsområdet. 
 
Fabrikkens indeslutningsforanstaltninger/containment til BSL 2 indebærer bl.a., at der 
er etableret HEPA-filtre på luftindtag og luftafkast, at der er kontinuerligt overvåget 
undertryk i produktionslokalerne, at der sker en termisk inaktivering af aktivt biologisk 
materiale i spildevand og fast affald i hhv. kill-anlæg og dekontamineringsautoklave.  
I de rum hvor der arbejdes med levende eller aktivt biologisk materiale er gulvet i slu-
serne støbt med en forhøjning der bevirker, at en eventuel læk af hele indholdet af 
den største produktionsbeholder vil forblive i selve produktionslokalet. 
 
Alle fabrikkens indeslutningsforanstaltninger er sikret med nødstrøm og alarmer ved 
nedbrud. Ventilationsanlægget er tilkoblet nødstrømsanlæg som automatisk kobles til, 
i tilfælde af strømsvigt. Kill-anlæg er sikret mod udslip til kloak med afspærringsventi-
ler, der lukker automatisk i tilfælde af spændingsudfald og utilstrækkeligt kill-forløb.  
 
MPP fabrikken reguleres via Instituttets centrale SCADA (Supervisory Control and Da-
ta Acquisition) system, der overvåger, regulerer og indsamler data fra de anlæg, der 
er underlagt GMP regler. Systemet genererer alarmer ved funktionsfejl eller driftsfor-
styrrelser, hvilket gør det muligt at iværksætte afhjælpende, korrigerende og forebyg-
gende handlinger. Produktionsanlæggene er forsynet med alarmer, der er synlige i 
produktionslokalet, så der kan tages direkte aktion i form af en afhjælpende handling.  
For hver enkelt alarm identificeres årsagen og behovet for indsats vurderes. Ved kriti-
ske forhold der kan kompromittere bygningens indeslutningsforanstaltninger, vil pro-
duktionen blive stoppet.  
Ved kritiske alarmer udenfor normal arbejdstid går alarmer til en døgnbemandet 
driftsvagt, der har mulighed for at tage kontakt til driftspersonalet.  
 
MPP fabrikkens miljømæssigt relevante forhold og indeslutningsforanstaltninger er 
uddybet yderligere i nedenstående. 
 
Adgangsforhold 
Kun autoriseret personale har adgang til produktionsområdet i MPP. Adgang til pro-
duktionsområdet er styret ved hjælp af kortlæsere, hvor det dokumenteres, hvem der 
har haft adgang til produktionsområdet. 
Bygningen er udefra sikret med skalsikring, hvor uautoriseret adgang vil udløse en 
alarm, der går til døgnbemandet vagtselskab. 
 
MPP personale har kun adgang til en type produktion i MPP (eks. aP eller Hudtest re-
agens produktion) inden for samme dag, med mindre der ind imellem tages bad og 
skiftes tøj.  
De restriktive forhold omkring adgang til forskellige produktionsafsnit sikrer imod uau-
toriseret adgang og at risikoen for krydskontaminering mellem forskellige produk-
ter/produktioner er minimal. 
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Ventilations- og trykforhold 
Fabrikkens ventilations- og trykforhold er nøje reguleret for at sikre containment af 
luftbårne agenser og efterlevelse af GMP krav til produktion af sterile lægemidler.  
 
Ventilationen i containmentområdet styres af et separat indblæsningsanlæg og et se-
parat udsugningsanlæg. 
Indblæsningen, er forsynet med terminale HEPA filtre som sikrer at der ved uheld eller 
driftstop ikke kan trænge kontamineret luft baglæns ind i systemet.  
Udsugningsanlægget filtrerer den potentielt kontaminerede luft gennem HEPA filtre, 
som er dedikerede til det enkelte rum. Udsugningsanlægget er forsynet med et nø-
danlæg (koblet til UPS) hvilket betyder, at der altid vil være luftflow fra rene mod ure-
ne områder og at kontamineret udsugningsluft ikke vil kunne trænge ind i ikke konta-
minerede områder eller ud til omgivelserne. 
 
Principperne for fabrikkens trykforhold er, at produktionsområdet er omgivet af en ren 
gang, der har overtryk i forhold til såvel produktionsområdet som omgivelserne. Pro-
duktionsområdet er således omgivet af en kappe af overtryk som sikrer, at der ikke 
trænger fremmede kim eller partikler ind eller kim ud.  
Det laveste tryk i området findes i uren gang i midten af bygningen, det betyder at luft-
flowet altid går fra ren gang, gennem produktionsrummene og ud i uren gang. 
Produktionsrummene imellem er der ligeledes etableret trykforskelle. Således er tryk-
ket lavt i de rum, hvor der arbejdes med smittefarlige mikroorganismer, mens trykket 
er højere, hvor der arbejdes med ikke smittefarligt produkt.  
Mellem 2 rum der støder op til hinanden og hvor der arbejdes med smittefarligt mate-
riale, vil trykforskellen være mindst mulig.  
Trykforholdene overvåges af differenstrykmålere, der er placeret i hvert enkelt rum. 
Trykdifferencen mellem to rum accepteres når målingerne ligger inden for acceptkrite-
rierne. Hvis acceptkriterierne overskrides udsendes alarm og driftspersonale tager ak-
tion på problemet.  
Trykforholdene ses illustreret på bilag 3. De viste tryk er angivet i pascal (Pa) og er 
angivet som tryk i rummene målt i forhold til udendørs tryk. 
De pågældende tryk i fabrikken er fastlagt med udgangspunkt i at sikre optimal be-
skyttelse af produkterne, arbejdsmiljø og eksternt miljø. 
 
 
Kill-anlæg 
Kill anlægget er placeret i MPP fabrikkens kælder. Rummet, hvor anlægget er place-
ret er designet og godkendt som BSL 2 område. Anlægget består af en opsamlings-
tank på 9,3 m³ og en varmebehandlingstank på 4 m³. Rummet har ingen afløb og er 
designet med ”badekars” effekt, der kan rumme hele voluminet fra opsamlingstanken 
og varmebehandlingstanken.  
Alle afløb i fabrikkens containmentområde er tilsluttet opsamlingstanken. Under nor-
mal drift er afløb til opsamlingstanken spærret med automatventiler og gulvafløbene 
er desuden forsynet med tætsluttende låg. Undertryk i opsamlingstanken bevirker, at 
der ikke kan ske ”tilbageløb” fra opsamlingstanken til produktionsrummene. Der er 
indbygget nødanlæg i systemet som sørger for, at undertrykket bibeholdes, også ved 
strømsvigt. 
Det opsamlede spildevand føres batchvis over i varmebehandlingstanken, hvor pH ju-
steres og spildevandet varmeinaktiveres ved en valideret proces (30 minutter ved 80 
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ºC). Efter afkøling til under 50 ºC og en regulering af pH i intervallet 6,5-9, ledes spil-
devandet til kloak. 
 
Kill anlægget er ligeledes koblet til SCADA systemet, så data fra varmebehandling og 
pH justering opsamles og dokumenterer, at anlægget har kørt efter forskrifterne. Hvis 
fastlagte grænser overskrides går anlægget i alarm og processen stopper. 
 
Behandling af affald 
Alt affald inkl. tøj autoklaveres eller dekontamineres ud af containmentområdet, så ri-
sikoen for udslip af biologiske agenser via affaldet er ikke eksisterende. 
 
Fast affald opsamles og emballeres i produktionsområder og laboratorier, hvorefter 
det autoklaveres ud af containmentområdet. Hvis autoklavering ikke er hensigtsmæs-
sig eller mulig, kan affaldet bringes ud via Dekontamineringsslusen (rum 157), hvor 
det overfladedekontamineres ved afspritning eller aftørring med desinfektionsmidler 
eller gasses med en brintperoxid/eddikesyre blanding. 
Flydende affald i form af spildevand fra produktionsprocessen, der hældes i vaske el-
ler gulvafløb i produktionslokalerne, ledes til kill anlæg, hvor det varmebehandles og 
pH justeres, inden det ledes ud som almindeligt spildevand.  
 
Hvis affaldet indeholder giftige eller miljøskadelige stoffer vil det blive opsamlet, em-
balleret og bragt ud af containmentområdet via dekontamineringsslusen (157), hvoref-
ter det sendes til Kommunekemi til destruktion. 
 
Brugt udstyr forlader produktionsområdet gennem dekontamineringsautoklave eller 
dekontamineringsslusen (rum 157), hvor udstyret kan overfladedekontamineres ved 
aftørring eller gasses med brintperoxid/eddikesyre. 
 
Håndtering af spild 
Ved mindre spild desinficeres spildet og optørres med Chemsorb (et sugende granu-
lat) eller papirservietter, som efterfølgende emballeres og via uren gang bringes til de-
kontamineringsautoklaven og autoklaveres ud. Ved større mængder ledes spildet til 
kill anlæg og varmebehandles/pH justeres efter valideret proces før det ledes til of-
fentlig kloak.  
På grund af undertryk i kill systemet kan man åbne gulvafløbene uden risiko for at ae-
rosoler m.v. strømmer fra kill anlæg ud i produktionsrummene. 
 
Rengøring 
Til rengøring bruges dedikeret udstyr, som opbevares i særlige rengøringsskabe i de 
enkelte produktionsrum. Klude, mopper o.l. emballeres i de enkelte rum og autoklave-
res ud af containmentområdet.  
Rengøringen er tilrettelagt således, at der altid arbejdes fra rene områder mod urene 
områder og således, at der ikke er risiko for at krydskontaminere mellem forskellige 
produkter.  
Der foretages altid tøjskift i udsluserne (159/166) når man bevæger sig fra et produk-
tionslokale til et andet. Hvis rengøringspersonale på samme dag skal udføre rengø-
ring i lokaler, hvor der arbejdes med forskellige produkter, skal der tages bad i forbin-
delse med tøjskift. Dette foregår i omklædningsrummene (95/144 og 95/156). 
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1.1.2 Bygningsfase - anlægsarbejder  
Der skal ikke udføres større anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nye pro-
duktioner, da der ikke skal gennemføres bygningsmæssige ændringer. Etablering af 
nye produktioner vil typisk kun medføre mindre ændringer i fabrikkens eksisterende 
installationer mht. tilslutninger til forsyningsanlæg som f.eks. vand, kølevand, trykluft, 
damp og el.  
 
Anlægselementet i forbindelse med nye produktioner vil om nødvendigt bestå i ind-
flytning af procesudstyr, der ikke kan komme ind via fabrikkens eksisterende indgan-
ge. Hvis der er behov for indflytning af stort procesudstyr i produktionslokalerne, er 
det muligt at åbne fabrikken ved at fjerne bestemte vinduesfag i den ene side af fa-
brikken.  
Hvis der viser sig behov for at åbne fabrikken for at indføre procesudstyr og derved 
kompromittere indeslutningsforanstaltningerne, vil der blive truffet særlige forholdsreg-
ler for at sikre, der ikke sker udslip af biologiske agenser. Forholdsreglerne vil blive 
fastlagt ved gennemførelse af en dokumenteret risikovurdering. 
Som udgangspunkt vil hele produktionen eller afgrænsede produktionslokaler blive 
lukket ned og der vil blive gennemført en dekontaminering. Inden der åbnes til fabrik-
ken vil der blive gennemført kontrollerende hygiejnemålinger for at sikre, der ikke vil 
ske udslip af smittefarligt materiale.  
Efter endt indflytning af udstyr lukkes åbningen og der vil blive gennemført tætheds-
tests med røgstudier, inden produktionen startes op igen. 
 
Hvis etablering af CMO arbejder evt. vil kræve, at der installeres et nyt kill-anlæg, vil 
det være muligt at indføre et nyt anlæg ved at åbne muren ved det eksisterende kill-
anlæg. Murkonstruktionen ved kill-anlægget er designet således, at det er muligt at 
åbne og derefter retablere muren i forbindelse med indflytning af et nyt anlæg. 
 
Anlægsarbejder i forbindelse med de fremtidige produktioner vil således være meget 
begrænsede og kun kræve et minimum af ekstern transport. 
 
 
1.2 En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne 

f.eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om der indgår 
risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold. 

 
1.2.1 Rammer for fremtidige produktioner 
Produktionsprocesserne kan karakteriseres som værende fremstilling af biologiske 
lægemidler eller API (active pharmaceutical ingredient) til brug for videre forarbejdning 
til lægemidler. Lægemidlerne vil være til human eller veterinær brug, og blive fremstil-
let enten til direkte kommerciel brug eller til kliniske forsøg.  
 
Lægemidlerne vil blive fremstillet ved anvendelse af biologiske agenser, f.eks. vira, 
bakterier eller parasitter. Lægemidlerne vil typisk være cellekulturer eller subunits 
heraf til brug som vacciner eller reagenser til brug for diagnostik.  
En del af de fremtidige produktioner i MPP fabrikken er kendte og allerede planlagte. 
Det drejer sig om den eksisterende produktion af kighostevaccine (aP) og fremstilling 
af et nyt hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede organismer (GMO) i gentekno-
logi klasse 1 fra primo 2013.  
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Derudover vil Statens Serum Institut gerne have mulighed for at udvide den eksiste-
rende produktion med følgende: 
 

 En forøgelse/fordobling af den eksisterende kighostevaccineproduktion fra 
2013. 

 Diverse CMO-/lønarbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller API til 
kommerciel brug eller til kliniske forsøg fra ultimo 2011. 

 
Etablering af de angivne CMO arbejder vil generelt være begrænset af fabrikkens 
produktionskapacitet og kravene til maksimal BSL klasse. MPP fabrikkens samlede 
produktionskapacitet er maximalt 8000 liter pr. uge og omfanget af CMO arbejder vil 
derfor, med samtidig produktion af aP, være begrænset til 6000 liter pr. uge. 
 
Alle forøgelser af den eksisterende produktion og etablering af CMO arbejder, vil så-
ledes foregå indenfor de nedenfor angivne rammer og betingelser:  
 

 Produktionerne vil kun indbefatte biologiske agenser til og med risikogruppe 2 
(BSL 2) og genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 (GMO 
1). 

 
 Lægemidlerne og API vil blive fremstillet ved anvendelse af biologiske agen-

ser, f.eks. vira, bakterier eller parasitter. Lægemidlerne vil typisk være cellekul-
turer eller subunits heraf til brug som vacciner eller reagenser til brug for diag-
nostik. 

 
 Produktionerne vil fortrinsvis være baseret på batchprocesser og anvendelse 

af disposables (engangsudstyr), hvilket betyder at hardware og software gen-
bruges, mens alle dele i produktkontakt (slanger, poser etc.) er disposables, 
der udskiftes mellem hver batch. 

 
 Fabrikkens samlede produktionskapacitet vil være maksimalt 8000 liter pr. 

uge. 
 

 CMO arbejder vil maximalt være 6000 liter pr. uge. Enten med ét samlet 
batchhvolumin på 6000 liter - eller i flere mindre batches.  

 
 
1.2.2 Karakteristika for produktionsprocesser og hjælpestoffer 
Produktionsprocesserne i MPP fabrikken vil principielt være meget ens og det vil der-
for være muligt at karakterisere og generalisere både processer og anvendelsen af 
hjælpestoffer. 
 
Til brug for beskrivelse og karakterisering af de fremtidige CMO arbejder er der an-
vendt et ”worst case” scenarie. Scenariet anvender en standard fermentering af det 
maksimale fermenteringsvolumin på 6000 liter pr. uge og en typisk downstreamproces 
med både filtreringsprocesser og kromatografisk oprensning. Som filtreringsprocesser 
er valgt TFF (tangentiel flow filtrering) over membranfiltre. Først høst med mikrofiltre-
ring efterfulgt af opkoncentrering over ultrafilter og afsluttende med bufferskift ved dia-
filtrering. Den kromatografiske oprensning er en affinitetsssøjle og en gelfiltrering.  
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Worst case situationen er oprensning af alle 6000 liter pr. uge ved anvendelse af både 
filtrering og kromatografi. 
 
1.2.2.1 Produktionsprocesser 
Produktionsprocesserne kan overordnet karakteriseres i to processer - en upstream- 
og en downstream proces. Ved upstream processerne sker der en opformering af ak-
tivt biologisk materiale ved fermentering, hvorved der dannes de ønskede biologiske 
produkter, f.eks. bakterier, cellekulturer, vira eller proteiner. Ved downstream proces-
serne sker der en oprensning og en eventuel inaktivering af de biologiske produkter. 
Downstreamprocesserne, kan karakteriseres ved enten at være forskellige filtrerings-
processer eller kromatografiske processer eller en kombination af både filtrering og 
kromatografiske processer.  
 
Filtreringsprocesserne er typisk forskellige TFF membranfiltreringer (mikro-, ultra-  og 
diafiltrering). Den kromatografiske oprensning foregår ved hjælp af forskellige affini-
tets- og gelfiltreringssøjler. Oprensningsprocesserne med enten filtrering eller kroma-
tografi kan være suppleret med kemiske fældninger.  
 
1.2.2.2 Hjælpestoffer - generelt 
Hjælpestoffer i forbindelse med produktionsprocesserne kan generaliseres til at være 
forbrug af vand, vækstmedier, syrer, baser, salte, buffere, tensider/detergenter, inakti-
verings- og desinfektionsmidler og en række analysekemikalier til brug for laboratorie-
analyser. Størstedelen af de anvendte kemikalier er ikke faremærkede, da de anven-
des i lave koncentrationer. Analysekemikalierne og nogle af de anvendte syrer og ba-
ser er faremærkede.  
 
Fremstilling af brugsopløsninger af de enkelte hjælpestoffer til produktionen foregår 
ikke i MPP fabrikken. Fabrikken modtager færdigblandede medier og kemikalieopløs-
ninger fra Instituttets medieafsnit. 
 
Hjælpestoffer - upstream 
I forbindelse med upstreamprocesserne, hvor der sker en opformering anvendes der 
vand, vækstmedier, syre eller baser til pH regulering og evt. tensider/detergenter til 
enten skumdæmpning eller for at modvirke at produktet hæfter sig til procesudstyret. 
 
Hjælpestoffer - downstream 
Ved membranfiltreringsprocesserne vil hjælpestofferne være; vand (WFI), syrer, ba-
ser, buffere og evt. tensider.  
Ved de kromatografiske processer vil hjælpestofferne være; WFI, syrer, salte, buffere 
og søjlematerialer (f.eks. sepharose koblet til en specifik ligand). Ved de kemiske 
fældninger fældes med enten syre eller salt.  
En yderligere beskrivelse og karakterisering af de enkelte typer af hjælpestoffer er 
angivet nedenfor. 
 
 
Vækstmedier 
Vækstmedier anvendes i fermenteringsprocesserne.og kan karakteriseres som vandi-
ge opløsninger indeholdende aminosyrer, salte og vitaminer. Et vækstmedie indehol-
der altid en kulstofkilde (f.eks. glucose el. glycerol), en kvælstofforbindelse (f.eks. 
ammoniumsalte eller nitrater), fosfat, sulfat og mikronæringsstoffer (f.eks. kalium, 
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magnesium, jern, kobber, cobolt og zink) Vækstmedierne kan også indeholde forskel-
lige andre vækstfaktorer f.eks. gærekstrakt og plantepeptoner og i visse tilfælde 
væksthæmmende stoffer i form af små mængder antibiotika. Antibiotika vil kun blive 
anvendt i nogle tilfælde ved fermentering af genmodificerede mikroorganismer, hvor 
der kan være behov for selektiv vækst. Det enkelte vækstmedie vil være tilpasset det 
pågældende agens.  
 
Indholdet af spormetaller fra de vækstfremmende mikronæringstoffer forekommer kun 
i meget lave koncentrationer. Den maksimale koncentration af spormetaller vil være 
0,03 ppm, svarende til ca. 10 g pr. år. I de tilfælde vækstmediet er selektivt og inde-
holder antibiotika, vil det ligeledes være i meget lave koncentrationer – max. 0,02 
ppm, svarende til ca. 6 gram pr. år. Den maksimale mængde antibiotika er estimeret 
med udgangspunkt i, at der anvendes antibiotika ved både det maksimale CMO pro-
duktionsvolumin og ved fremstilling af hudtestreagens. 
 
Syrer og baser  
Anvendes til pH justering i de enkelte procestrin og til rengøring (CIP) af produktions-
anlæg. 
Der anvendes hovedsageligt uorganiske syrer og baser f.eks. saltsyre (HCl), fosforsy-
re (H3PO4), kaliumhydroxid (KOH) og natriumhydroxid (NaOH). Derudover kan der 
anvendes svage organiske syrer i buffere, f.eks. guanidin HCl. 
 
Salte 
Uorganiske salte i vandig opløsning der anvendes i vækstmedier eller til fælding, 
f.eks. natriumchlorid (NaCl), ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) og magnesiumchlorid 
(MgCl2).  
 
Buffere 
Produktionsprocesserne anvender relativt store mængder buffere. Bufferne anvendes 
til at fastholde og regulere ønskede pH værdier i bestemte intervaller. De mest an-
vendte buffere er; PBS-buffer (fosfat bufferet saltvand), Tris-HCl, ammoniumsulfat-
buffer, MgCl2/Tris-buffer, NaCl/Tris-buffer. 
 
Desinfektion/dekontaminering 
Til brug for desinfektion af procesudstyr og i tilfælde af spild anvendes Oxivir, Sporo-
cid eller ethanol. Ved behov for dekontaminering ved hjælp af gasning anvendes 
Minncare®, der består af en blanding af brintperoxid og eddikesyre. 
 
 
1.2.2.3 Rengøring og sanitering af prosesudstyr 
Da produktionerne i MPP fortrinsvis vil være baseret på disposables er behovet for 
rengøring af procesudstyret begrænset til at omfatte filtermembraner og faste installa-
tioner fra f.eks. aP produktionen (stålfermentorer, søjler og tilhørende rørsystemer) 
samt almindelig rengøring af produktionslokaler. 
 
Filtermembraner og faste installationer rengøres ved hjælp af CIP eller CIP/SIP (clea-
ning eller steaming in place). CIP af filtermembraner foregår typisk med en base (na-
trium- eller kaliumhydroxid) eller et chlor holdigt stof (f.eks. natriumhypochlorit) og 
konserveres efter behov med natriumhydroxid (NaOH). De faste installationer fra aP 
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produktionen er tilkoblet et automatisk CIP/SIP anlæg der anvender damp, base 
(NaOH) og syre (fosforsyre). 
 
Søjler og tilhørende rørføringer rengøres også ved CIP. Ved CIP af søjler anvendes 
der typisk base (NaOH) og en svag syre (Guanidin HCl), hvorefter søjlerne konserve-
res med saltbuffere og ethanol. Affinitetssøjler kan ved behov for ekstra rensning ren-
gøres med klorhexidin og ethanol. Gelfiltreringssøjler rengøres og konserveres med 
NaOH. 
Rørføringerne tilknyttet søjlerne rengøres også ved CIP, hvor der anvendes NaOH og 
efterfølgende ethanol som konserveringsmiddel. 
 
Søjler regenereres efter hver produktion og pakkes med nyt søjlemateriale efter be-
hov, fortrinsvis 1 gang årligt.  
 
Ved alle rengøringsprocesser af produktionsudstyr anvendes WFI- eller ionbyttet 
vand. Til rengøring af lokaler anvendes almindeligt ledningsvand og WFI.  
Fabrikkens samlede vandforbrug vil være relativt begrænset. Vandet anvendes i pro-
duktionsprocesserne og til rengøring.  
 
1.2.3 Forbrug af hjælpestoffer 
Fabrikkens samlede årlige forbrug af hjælpestoffer kan generaliseres og sammenfat-
tes som følger: 
 
Hjælpestof Maximalt årligt forbrug 
Vand  1020 m3 
Vækstmedier 112 m3 
Syrer 5,4 t 
Baser 2,3 t 
Buffere 148 m3 
Salte 3,3 t 
Analysekemikalier < 10 l 
Desinfektionsmidler  341 l 
Detergenter 664 l 

 
 
1.2.4 Risikofyldte produktionsprocesser 
I produktionsprocesserne vil der blive anvendt biologiske agenser, der udgør en po-
tentiel risiko for mennesker og omgivelser. Biologiske agenser er defineret som mi-
kroorganismer, herunder genetisk modificerede mikroorganismer, cellekulturer og en-
doparasitter hos mennesker, som er i stand til at fremkalde en infektionssygdom, al-
lergi eller toksisk effekt.  
De biologiske agenser, der vil blive anvendt vil maximalt tilhøre BSL 2, der er define-
ret som følger: ”Ved et biologisk agens i gruppe 2 forstås et biologisk agens, der kan 
forårsage infektionssygdom hos mennesker og være til fare for de ansatte; der er lille 
risiko for spredning til samfundet; der findes sædvanligvis effektiv forebyggelse eller 
behandling.” 
 
De genmodificerede mikroorganismer, der vil blive anvendt er maximalt i genteknologi 
klasse 1 (GMO 1). 



 

For at GMO'en kan karakteriseres som en klasse 1-organisme, skal følgende være 
opfyldt:  

 Ingen af de anvendte organismer må forventes at kunne fremkalde sygdomme 
hos mennesker, dyr eller planter.  

 Det overførte genetiske materiale kan ikke give værtsorganismen en fænoty-
pe, så den bliver sygdomsfremkaldende.  

 Den endelige GMO må forventes ikke at kunne fremkalde sygdomme hos 
mennesker, dyr eller planter eller at få miljøskadelige virkninger. 

 
Fabrikkens omgivelser vil være beskyttet mod eventuelle udslip med tre barrierer; 
 

1. den primære barriere, der består af procesudstyret, de lukkede produktionssy-
stemer og BSC II kabinetter,  

2. den sekundære barriere, der består af produktionslokaler med undertryk og til-
hørende ventilationsanlæg, 

3. den tertiære barriere, der består af selve bygningen og de driftsinstruktioner, 
der sikrer indeslutningen i bygningen. 

 
De 3 barrierer er illustreret i nedenstående figur. 
 

BSL2

1
2

3

BSL 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derudover findes yderligere specifikke barrierer og indeslutningsforanstaltninger i 
form af HEPA-filtre, kill-anlæg, autoklaver og kemisk dekontaminering m.v. 
Luftafkast fra fermentorer, hvor der ved fermenteringen tilføres luft eller gas, vil endvi-
dere være forsynet med sterilfiltre (åndefiltre) som en ekstra beskyttelse, inden afka-
stet føres via HEPA-filter til det fri. 
 
En yderligere beskyttelse mod udslip er fabrikkens fastlagte produktionsfremgangs-
måder, træning af personale samt automatisk nedluk og alarmer ved kritiske funkti-
onsfejl på indeslutningsforanstaltninger. 
 
Ved uheld i form af spild vil kun den primære indeslutningsbarriere blive brudt. Smit-
somt materiale vil kunne løbe ud i lokalet, men vil ikke komme forbi den sekundære 
barriere. Ved brand eller eksplosion kan den sekundære barriere blive brudt, men det 
er meget usandsynligt, at der vil ske brud på den tertiære barriere samtidig med, at de 
biologiske agenser vil overleve opvarmningen fra en omfattende brand.  
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I forbindelse med etablering af MPP fabrikken er der blevet udarbejdet en risikoanaly-
se, hvor sandsynligheden for udslip til omgivelserne er vurderet. Resultatet herfra er 
kort resumeret i nedenstående. 
 
Fabrikkens indeslutningsfaciliteter i BSL 2 gør, at der ikke kan ske udslip af organisk 
aktivt materiale til omgivelserne, selv ikke ved brand, svigt i ventilationsanlæg eller 
fuldstændig udtømning af fermentorerne i produktionslokalerne.  
En mindre brand i produktionsområdet vil ikke kompromittere bygningens indeslut-
ningsforanstaltninger. En kraftig brand der kan kompromittere indeslutningsforanstalt-
ningerne vil formodentlig inaktivere det biologiske materiale.  
 
Det anses derfor for usandsynligt, at der kan ske udslip af organisk aktivt materiale til 
omgivelserne. Hvis der skulle ske udslip af biologiske agenser vil begrænsningen i 
form af BSL 2 og GMO 1, reducere den skadelige effekt, da disse klasser er karakte-
riseret ved en lille risiko for spredning til samfundet og få miljøskadelige virkninger. 
 
MPP fabrikken vil ikke være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Der vil ikke blive anvendt eller opbe-
varet stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsen. Der vil maksimalt blive opbevaret 29 
liter ethanol (70%) i sprøjteflasker i produktionsområdet til brug for desinficering af 
LAF-bænke og procesudstyr og 1-2 liter 99,9% ethanol (analysekemikalie) i laborato-
rier (svarende til max. 8 oplagsenheder). 
 
 
1.3 Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner 
(vand-, luft og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling osv.) i 
forbindelse med driften af det foreslåede projekt. 
 
Produktionerne i MPP fabrikken vil medføre udledning af spildevand til kloak, en del 
affald i form af kemisk affald og affald til forbrænding, en mindre diffus luftemission af 
ethanol og varme fra ventilationsanlæg, samt et støjbidrag.  
 
De forventede reststoffer og emissioner i forbindelse med etablering af de nye produk-
tioner er estimeret med udgangspunkt i data fra de kendte produktioner og scenariet 
for ”worst case” CMO arbejde med maksimal produktionskapacitet.  
 
 
1.3.1 Emissioner 
Der vil ikke være kemiske emissioner fra fabrikken. Der vil ikke blive anvendt organi-
ske opløsningsmidler bortset fra små mængder ethanol til desinfektion af LAF-bænke 
og procesudstyr. Der vil således være en mindre diffus emission af ethanol og varme 
fra ventilationsanlæg. Den maksimale emission af ethanol er beregnet til at være 0,3 
ton pr. år.  
 
Der vil ikke forekomme biologiske emissioner. De biologiske agenser håndteres i rela-
tivt små mængder i lukkede produktionsanlæg. Der er HEPA-filter på bygningens luft-
indtag og afkast og der vil endvidere være undertryk i produktionslokalerne. 
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Støj, lugt og lys 
Der vil ikke blive foretaget ændringer i installationer der kan give anledning til forøget 
støjbelastning eller øvrige gener i form af f.eks. lugt og lys. For oplysninger omkring 
fabrikkens støjbelastning, se pkt. 4.3 Støjbelastning. 
 
 
1.3.2 Karakterisering af spildevand 
Alt spildevand fra produktionslokaler og laboratorier ledes til kill-anlæg. Der afledes 
spildevand fra de enkelte procestrin og fra rengøring og sanitering af procesudstyr.  
 
Spildevandet vil inden udledning til kloak være reguleret til en pH værdi mellem 6,5 og 
9. Det vil højst være 50°C varmt og det vil være fri for smittefarlige stoffer.  
 
Spildevandet indeholder ingen reaktive eller miljøskadelige stoffer. Spildevandet vil 
indeholde ikke-faremærkede uorganiske salte i vandig opløsning, f.eks. NaCl , fosfa-
ter og sulfater fra buffere – i alt maksimalt 3,3 ton opløste salte om året. Desuden ud-
ledes inaktiveret bakteriebiomasse maksimalt 21 kg tørstof i vandig opløsning pr. år 
og en lille mængde spormetaller og antibiotika fra vækstmedier, hhv. maksimalt 10 g 
pr. år og 6 g pr. år. Derudover vil der blive udledt detergenter og fortyndede syrer og 
baser, hvor pH vil blive justeret i intervallet 6,5 til 9. Mængden af detergenter er mak-
simalt 664 liter og mængden af syrer og baser maksimalt 7,7 ton om året. Spildevan-
det kan endvidere indeholde små mængder ethanol. 
 
Den samlede spildevandsmængde fra MPP fabrikken vil maksimalt være 2000 m3 pr. 
år. 
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2. En oversigt over de væsentlige alternativer, som bygherren har under-
søgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ 
under hensyn til virkningerne på miljøet. Endvidere en oversigt over de 
væsentligste alternativer og alternative placeringer, som herudover har 
været undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke 
gennemføres (0-alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til 
planmyndighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på 
miljøet. 
 
2.1 Alternative placeringer af Multipurpose Plant (MPP) på Statens Serum Insti-
tut 
 
2.1.1 Rationale bag placeringsovervejelser 
Da MPP fabrikken er en del af Statens Serum Instituts integrerede anlæg til vaccine-
produktion (det samlede produktionsanlæg består af kvalitetskontrollaboratorier, me-
dieproduktion, færdigvarekonfektionering og så selvfølgelig selve produktionsappara-
terne hvoraf MPP er et af flere) har Instituttet ved valg af placeringen af MPP fabrik-
ken anvendt følgende kriterier: 
 

1. Transporten af medier til produktionen skulle være så kort som muligt. 
2. Transporten af produkt til færdig konfektionering skulle også være så kort som 

muligt. 
3. Transporten af prøver til kontrol skulle være så kort som muligt. 
4. Det skulle være muligt at udveksle medarbejdere fra MPP med medarbejdere i 

resten af vaccineproduktionen. 
5. MPP skulle kunne serviceres hurtigt af vedligeholdelsesafdelingen på Institut-

tet i tilfælde af unormale driftsforhold. 
6. MPP skulle placeres så naboerne ikke blev generet eller bragt i fare af aktivite-

terne i bygningen. 
 
Derudover blev der stillet følgende krav til selve bygningen og dens emissioner: 
 

A. Bygningen skulle leve op til GMP krav. 
B. Bygningen skulle være i overensstemmelse med AT’s krav om indeslutning af 

biologiske agenser i risikogruppe 2. 
C. Der måtte ikke være emissioner fra bygningen som kunne genere omgivelser-

ne eller betyde overskridelse af vilkår i miljøgodkendelsen. 
 
2.1.1.1 Mulige placeringer på adressen Artillerivej 5 
Ud fra de ovennævnte placeringsrationaler 1-4 ønskede Statens Serum Institut at pla-
cere MPP fabrikken på adressen Artillerivej 5, da det gav de bedste logistiske løsnin-
ger og medførte fuld fleksibilitet til at udveksle medarbejdere. 
Det sikrede også den hurtigste responstid fra vedligeholdelsesafdelingen i tilfælde af 
unormale driftsforhold. 
 
På tidspunktet for projekteringen var der udover den eksisterende bygningsmasse, to 
ledige byggefelter og en tom produktionsbygning på Artillerivej 5.  
 
Statens Serum Institut valgte at nedrive den tomme produktionsbygning og opføre 
MPP fabrikkenpå den plads. Denne placering sikrede i størst muligt omfang at kriteri-
erne 1-4 blev opfyldt. 
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Placering i eksisterende bygningsmasse 
På grund af krav A og B nævnt ovenfor kunne placering af MPP i eksisterende byg-
ningsmasse enten ske i lokaler der opfyldte GMP og BSL 2 eller også skulle der være 
mulighed for at opgradere eksisterende bygninger til de krævede sikkerhedsniveauer. 
De områder, der levede op til de nævnte krav på tidspunktet var allerede optaget af 
anden produktion og det blev vurderet at Lægemiddelstyrelsen og FDA ikke ville ac-
ceptere, at der skete samtidig produktion af flere vacciner, med risiko for krydskonta-
minering af produkterne. Ombygning af eksisterende bygningsmasse blev hurtigt for-
kastet, idet det er stort set umuligt at indbygge nye ventilationsanlæg og spildevands-
behandlingsanlæg i eksisterende bygninger, uden at de øvrige brugere af bygningen 
er nødt til at fraflytte under byggeriet. Derudover er omfattende ombygning af eksiste-
rende bygningsmasse normalt meget dyrere end at bygge nyt fra bunden. 
 
Byggefelt 1 
Ved siden af bygning 91 (Infektionsdyrestald) er der et ledigt byggefelt (se bilag 4). 
Statens Serum Institut fravalgte dette byggefelt til MPP, fordi vi ønskede at reservere 
plads til en sammenhængende udvidelse af det Epidemiologiske område. Epidemio-
logerne havde i flere år ønsket sig en ny bygning til opbevaring af humane prøver til 
forskningsformål. 
 
Miljømæssige konsekvenser hvis byggefelt 1 var blevet valgt. 
 
Støj  
Støjvilkårene i miljøgodkendelsen mod skel i syd afspejler, at der er planlagt bolig-
byggeri på nabogrunden. En placering på byggefelt 1 ville ikke ændre i antallet af eks-
terne støjkilder eller behovet for dæmpning af dem i forhold til den valgte placering 
som ligeledes er nær skel til boligområde. 
 
Lugt 
Der er ingen lugtemissioner fra MPP fabrikken. Dette punkt indgår derfor ikke i vurde-
ringen af alternative placeringer. 
 
Transport og energiforbrug 
Hvis byggefelt 1 var blevet valgt ville der ske en lille øgning af den interne transport, 
fordi der ville være længere til medieproduktionen i bygning 50 og konfektioneringen i 
80´er komplekset. Det ville have medført et lidt større energiforbrug til el-truks. 
 
Risiko  
På grund af de omfattende sikkerhedsforanstaltninger er risikoen ved at opholde sig i 
nærheden af MPP stort set 0, uanset hvor den er placeret på grunden. Bygningen le-
ver op til alle de krav, der stilles til indeslutning i dansk lovgivning. Hvis byggefelt 1 var 
blevet valgt ville afstanden til nærmeste nabo være ca. 50 m. 
 
Påvirkninger af natur og kulturområder 
MPP medfører ingen emissioner, der vil have negative påvirkninger af flora eller fauna 
og da byggefelt 1 ikke grænser op til hverken sårbar natur eller kultur vurderes det, at 
en placering i byggefelt 1 ikke ville have medført hverken større eller mindre indvirk-
ning på natur og kulturområder end den valgte placering. 
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Byggefelt 2 
I forlængelse af bygning 211 i den nordvestlige ende af Instituttet er der et ledigt byg-
gefelt (se bilag 4). Statens Serum Institut fravalgte at anvende dette byggefelt til MPP, 
fordi sektor for Mikrobiologi og Diagnostik ønsker at have mulighed for at placere en 
fremtidig laboratoriebygning på stedet. Byggefelt 2 ligger i umiddelbar forlængelse af 
en eksisterende laboratoriebygning og ved en sammenbygning kan to laboratorie om-
råder opnå stor besparelse ved at kunne have nogle fælles dyre faciliteter som f.eks. 
elektronmikroskop, analyserobotter og lignende 
 
Miljømæssige konsekvenser, hvis byggefelt 2 blev valgt 
 
Støj 
Var MPP fabrikken blevet placeret på byggefelt 2, havde der været færre støjkrav og 
ingen behov for at dæmpe eksterne støjkilder. 
 
Lugt  
Se foregående konsekvensvurdering 
 
Transport og energiforbrug 
Hvis byggefelt 2 var blevet valgt ville der ske en moderat øgning af den interne trans-
port, fordi der ville være længere til medieproduktionen i bygning 50 og konfektione-
ringen i 80´er komplekset. Det ville have medført et større energiforbrug til el-truks. 
 
Risiko  
På grund af de omfattende sikkerhedsforanstaltninger er risikoen ved at opholde sig i 
nærheden af MPP fabrikken stort set 0, uanset hvor den er placeret på grunden. Byg-
ningen lever op til alle de krav, der stilles til indeslutning i dansk lovgivning. Hvis byg-
gefelt 2 var blevet valgt ville afstanden til nærmeste nabo være ca. 300 m. 
 
Påvirkninger af natur og kulturområder 
MPP medfører ingen emissioner, der vil have negative påvirkninger af flora eller fauna 
og da byggefelt 2 ikke grænser op til hverken sårbar natur eller kultur vurderes det, at 
en placering i byggefelt 2 ikke ville have medført hverken større eller mindre indvirk-
ning på natur og kulturområder end den valgte placering. 
 
2.1.1.2 Placering på anden adresse 
Da ingen grunde grænsende op til Instituttet er udlagt til industri, lå det fra starten af 
projektet fast, at der ikke var mulighed for at købe eller leje en grund grænsende op til 
Artillerivej 5, hvor der ville være mulighed for at opføre en lægemiddelproduktion.  
En placering af MPP fabrikken i et af de nærmeste industrikvarterer ville stadig være 
så langt væk (mere end 5 km), at det ikke ville være muligt at sikre et fortsat integreret 
produktionsanlæg og fri udveksling af medarbejdere fra et produktionsområde til et 
andet. Derudover var der store økonomiske begrænsninger i projektet, som betød, at 
der ikke var råderum til at købe en ny grund til opførelse af MPP. 
MPP skulle derfor enten opføres på Artillerivej 5 eller på et af Instituttets 2 andre sites. 
 
Instituttet ejer en gård i Allerød. Denne gård er udelukkende placeret i landzone og 
opførsel af en produktionsbygning til lægemidler er derfor udelukket. 
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Derudover lejer Statens Serum Institut sig ind i et erhvervskompleks i Hillerød. Kom-
plekset er fuldt udbygget og en egentlig udvidelse ville ikke være fysisk muligt.  
Instituttet har tidligere ombygget en del af bygningen, så den kunne leve op til moder-
ne produktionskrav, men det blev uforholdsmæssigt dyrt i forhold til at bygge nyt og 
Instituttet modtog kritik fra Rigsrevisionen, fordi ombygningsløsningen blev valgt. 
Samtidigt har det vist sig svært at sikre systematisk forebyggende vedligehold og hur-
tig responstid i tilfælde af problemer med installationerne. 
 
Miljømæssige konsekvenser ved en placering i eksisterende lokaler i Hillerød.   
 
Støj 
Var MPP blevet placeret i industrikvarteret, havde der været færre støjkrav og ingen 
behov for at dæmpe eksterne støjkilder. 
 
Lugt  
Se foregående konsekvensvurdering 
 
Transport og energiforbrug 
Hvis en placering i Hillerød var blevet valgt skulle transport af medier og produkt være 
sket med lastbil. Det ville medføre øget miljøbelastning i form af CO2 emissioner og 
partikler fra dieselbilen. 
 
Risiko  
På grund af de omfattende sikkerhedsforanstaltninger er risikoen ved at opholde sig i 
nærheden af MPP fabrikken stort set 0, uanset hvor den er placeret på grunden. Byg-
ningen lever op til alle de krav, der stilles til indeslutning i dansk lovgivning. Hvis Hille-
rød var blevet valgt ville afstanden til nærmeste nabo være ca. 500 m. 
 
Påvirkninger af natur og kulturområder 
MPP medfører ingen emissioner, der vil have negative påvirkninger af flora eller fauna 
og da industrikvarteret i Hillerød ikke grænser op til hverken sårbar natur eller kultur 
vurderes det, at denne placering ikke ville have medført hverken større eller mindre 
indvirkning på natur og kulturområder end den valgte placering. 
 
2.2 0-alternativ 
Et afslag af det ansøgte projekt vil få konsekvenser for Statens Serum Institut. 
Opnåelse af VVM tilladelse til etablering af de pågældende produktioner i MPP fabrik-
ken er afgørende for Instituttets evne til at kunne opfylde sin forpligtelse til levering af 
vacciner til det danske børnevaccinationsprogram. Derudover har muligheden for ud-
videlse af den eksisterende produktion (indenfor samme fysiske rammer) samt an-
vendelse af fabrikken i forbindelse med produktion for andre virksomheder været en 
helt central del af forretningsgrundlaget for etableringen af fabrikken. 
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3. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt 
af det ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på 
omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på befolkningen, fauna, flo-
ra, jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle 
goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landska-
bet, offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng mel-
lem ovennævnte faktorer samt en beskrivelse af de som en mulig følge af 
miljøpåvirkningen socioøkonomiske forhold. 
 
MPP fabrikken er placeret i bymæssig bebyggelse og er etableret, hvor der tidligere 
har ligget medicinalproduktion. Det betyder, at der ikke er inddraget naturområder ved 
etablering af faciliteten. 
 
Fabrikkens væsentligste udledninger og påvirkninger af omgivelserne er støj, spilde-
vand der ledes til kloak og fast affald som opbevares inden døre indtil afhentning. De 
eneste luftbårne emissioner fra fabrikken er ubetydelige mængder ethanol, hvor den 
maksimale udledning er estimeret til at være 0,3 ton pr. år.  
 
Transporten til og fra MPP fabrikken består dagligt af 20 personbiler og et tungt køre-
tøj 2-3 gange årligt. Al øvrig varetransport foretages med el- eller gasdrevne køre-
tøjer, som ikke har nogen motorlarm. 
 
Nærmeste nabo er et etagebyggeri med lejligheder. Disse lejligheder påvirkes kon-
stant af mellem 22 og 24 dB støj fra MPP. Der er ikke konstateret yderligere påvirk-
ninger af de nærmeste omgivelser hverken i form af lys, lugt eller andre emissioner. 
  
Nærmeste grønne område er Stadsgraven, som ligger ca. 300 m nord for fabrikken. 
Etablering eller driften af MPP fabrikken har ingen direkte påvirkning af Stadsgravens 
vandkvalitet eller dyreliv, fordi alle flydende udledninger fra MPP ledes til kloak og der-
for ikke kan påvirke Stadsgraven. Skulle det usandsynlige ske, at der var et kloak-
brud, så spildevandet fra fabrikken blev ledt til recipient, er spildevandet sammensæt-
ning således, at det ikke vil medføre toksisk virkning på vandlevende organismer. Det-
te skyldes at spildevandet fra MPP er varmeinaktiveret og pH justeret og at spilde-
vandet ikke indeholder miljøskadelige stoffer. 
 
Nærmeste kulturmindesmærke er Faste Batteri som ligger 400 m fra fabrikken. På 
grund af mellemliggende bygninger kan man ikke se eller høre fabrikken fra Faste 
Batteri.  
Ved udgravning til teknikkælder under fabrikken blev der ikke fundet arkæologiske el-
ler kulturelle spor.  
 
Nærmeste sårbare naturområde som er underlagt beskyttelse er Kalvebodfælled, der 
ligger ca. 4,5 km mod syd. Miljøbelastningen fra fabrikken er af en sådan karakter, at 
dette område ikke vil blive påvirket på nogen måde. 
 
Det kan således sammenfattes, at MPP fabrikken ikke påvirker særlige naturbeskyt-
telsesområder, fauna, flora eller kulturarv. MPP fabrikken belaster de nærmeste na-
boer med begrænsede mængder støj, men kun i niveauer, som er tilladt i henhold til 
Instituttets miljøgodkendelse. Der er således ingen gener, der kan påvirke anvendel-
sen af omkringliggende arealer. 
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4. En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virk-
ninger på miljøet, som følge af: 
 
4.1 Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer 
Etablering af de nye produktioner har ingen påvirkning af overfladevandssystemer. 
Grundvandssystemet vil principielt blive påvirket i form af et øget vandforbrug. Fabrik-
kens relativt begrænsede vandforbrug på maksimalt 1020 m3 pr. år, vurderes dog kun 
at have en minimal påvirkning. 
 
4.2 Luftforurening 
 
Emission af drivhusgasser 
På grund af GMP kravene til ventilation og luftskifter ved sterilproduktion, har MPP fa-
brikken et relativt stort energiforbrug. 
Fabrikkens forbrug af el, fjernvarme og damp (produceres med naturgas) genererer 
drivhusgasser som bidrager til drivhuseffekten. Det maksimale årlige energiforbrug vil 
være 3 millioner KWh fordelt ligeligt på el, fjernvarme og naturgas. Den samlede 
emission af drivhusgasser fra produktionen af disse energityper svarer til 950 ton 
CO2, 1,4 ton NOx og 0,3 ton SO2 pr. år. 
Udledningen svarer til ca. 10 % af Instituttets samlede udledning. 
 
Øvrige emissioner 
Der udledes maksimalt 0,3 ton ethanol fra fabrikken om året, svarende til ca. 1,3 kg 
pr. arbejdsdag. Ethanol er biologisk nedbrydeligt og i de nævnte mængder vurderes 
det ikke at påvirke mennesker, fauna eller flora i omgivelserne overhovedet. Instituttet 
anvender årligt 5000 liter ethanol til aftørring af overflader uden, at der er registreret 
miljømæssige påvirkninger af omgivelserne.  
 
Derudover vil der være en diffus emission af varme fra ventilationsanlæg.  
 
4.3. Støjbelastning 
Støjbelastningen fra MPP fabrikken overholder både i dagtimerne og om nat-
ten/weekenden de støjgrænser, der er fastsat for Instituttet.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende anmeldelse er der gennemført støjbe-
regninger af ekstern støj, hvor bygning 96 og de tilhørende støjkilder er fjernet. Be-
regningerne viser, at bygningen fungerer som et støjværn overfor naboerne og, at In-
stituttet ville støje mere i skel, hvis bygning 96 ikke var blevet etableret.  Beregninger 
kan ses i bilag 5 Notat NT001 fra Alectia.  
 
Det eneste beregningspunkt i Instituttets omgivelser, hvor bygning 96 kan beregnes at 
have en effekt, er i beregningspunkt 1, som er placeret i de nærliggende etageboliger. 
 
I beregningspunkt 1 bidrager afkast fra bygningens ventilationsanlæg med 24 dB og 
luftindtagene med 22 dB. Anlæggene kører i døgndrift. 
 

Støjen fra bygningen bliver målt regelmæssigt som led i Instituttets støjmåleprogram. 
Støjen er senest målt i 2010. 
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Der var i 2009 en enkelt klage over støj fra fabrikken. Efter støjdæmpning af et venti-
lationsanlæg, har der ikke været nogen naboklager. 
 
4.4. Anvendelse af naturlige råstoffer 
Der anvendes naturlige råstoffer i form af vand og spormetaller, der tilsættes de an-
vendte vækstmedier. 
Mængden af spormetaller er estimeret til maksimalt at være 10 g pr. år, hvilket må 
anses for et ubetydeligt forbrug. 
 
4.5 Emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelse af 
affald 
 
4.5.1 Emission af forurenende stoffer og andre genevirkninger 
Der vil ikke forekomme kemiske emissioner fra fabrikken. Der vil ikke blive anvendt 
organiske opløsningsmidler bortset fra små mængder ethanol til desinfektion af LAF-
bænke og procesudstyr. Der er således blot en mindre diffus emission af ethanol på 
maksimalt 0,3 t pr. år. 
 
Der vil ikke forekomme biologiske emissioner. De biologiske agenser og GMO hånd-
teres i relativt små mængder i lukkede produktionsanlæg. Der er HEPA-filter på byg-
ningens luftindtag og afkast og der vil endvidere være undertryk i de pågældende pro-
duktionslokaler.  
 
Der vil ikke være genevirkninger i form af f.eks. støj, lugt eller lys. Der vil ikke blive fo-
retaget ændringer i installationer der kan give anledning til forøget støjbelastning eller 
øvrige gener i form af eks. lugt og lys. Fabrikken fungerer i realiteten som et støjværn 
overfor de nærmeste naboer. For oplysninger omkring fabrikkens støjbidrag, se pkt. 
4.3 Støjbelastning.  
 
4.5.2 Bortskaffelse af affald  
 
Kemisk affald 
Der bortskaffes små mængder kemisk affald i form at kasserede analysekemikalier. 
Mængden af analysekemikalier er mindre end 10 liter pr. år. Kemikalieaffaldet vil blive 
sendt til Kommunekemi via SMOKA, iht. Instituttets retningslinier. Derudover bortskaf-
fes slam fra kill-anlæggets varmebehandlings tank – ca. 300-400 kg pr. år. Slammet 
bortskaffes med slamsuger og sendes til Kommunekemi. 
 
Affald i øvrigt  
Alt affald fra produktionsområdet autoklaveres inden det bortskaffes som forbræn-
dingsegnet affald. Affaldet vil være engangsfiltre, slanger, poser fra hhv. fermentorer 
og mellembeholdere samt diverse plast fittings. Alle materialer vil være af forbræn-
dingsegnet materiale, eksempelvis PP, HDPE, LDPE, silikone og cellulose.  
Den maksimale mængde affald der bortskaffes til forbrænding er estimeret til at være 
37 ton pr. år. 
 
Alt affald fra laboratorierne, der kan indeholde biologiske agenser eller GMO vil som 
udgangspunkt blive autoklaveret, inden det bortskaffes som almindeligt affald. Der 
bortskaffes dog en mængde klinisk risikoaffald fra laboratorierne – maksimalt 1000 
kg/år og en mængde søjlemateriale fra affinitetssøjler maksimalt 150 liter pr. år.  Det 
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kliniske risikoaffald fra laboratorierne består af petriskåle med aktivt biologisk materia-
le og skarpe spidse genstande.  
 
Derudover bortskaffes noget emballagemateriale til genbrug. Eksempelvis plastik-
tromler, der anvendes til transport af hjælpestoffer.  
 
De samlede maksimale affaldsmængder kan således sammenfattes som følger: 
 
Affald Mængde/år Bortskaffelse 
Analysekemikalier < 10 liter Kemikalieaffald - Kommunekemi 
Slam fra kill-anlæg 300-400 kg Kemikalieaffald - kommunekemi 
Søjlemateriale 150 liter Klinisk risikoaffald - forbrænding 
Klinisk risikoaffald 1000 kg Klinisk risikoaffald - forbrænding 
Disposables 37 ton Forbrænding 

 
 
4.6 Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virk-
ningerne på miljøet. 
Beregninger af virkningerne på miljøet er generelt foregået ved at granske produkti-
onsforskrifter mhp. at fastlægge de specifikke forbrug af hjælpestoffer og vand. Der-
udover er der anvendt forbrugs- og affaldsdata. Fabrikkens støjbelastning er beregnet 
af akkrediteret målefirma. Emissionen af ethanol er estimeret ved at antage, at der 
sker en 100% fordampning af det ethanol der anvendes til desinfektion i forbindelse 
med produktionen. 
 
Emission af drivhusgasser er beregnet ved anvendelse af nøgletal fra energileveran-
dører, hhv. DONG Energy og Københavns Energi. 
 
 
5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik 
på at undgå, nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virknin-
ger på miljøet 
 
Fabrikkens principielle multipurpose design og indeslutningsforanstaltninger, er foran-
staltninger der forhindrer udslip af biologiske agenser eller GMO. 
 
Regulering af spildevandets pH værdi i kill-anlægget inden udledning til kloak, og an-
læggets automatiske nedlukningsprocedure ved utilstrækkeligt kill- eller neutralisati-
onsforløb, reducerer spildevandets miljøskadelige virkning. 
 
Produktionsprocesserne er, og vil generelt blive optimeret mht. optimering af udbytte, 
minimering af råvareforbrug og fastlæggelse af hensigtsmæssige fremgangsmåder. 
MPP fabrikkens ansatte er tillige uddannet og trænet i at modvirke uhensigtsmæssige 
miljøbelastninger. 
 
MPP fabrikkens anvendelse af disposables reducerer den relative spildevandsmæng-
de i forhold til traditionel produktion, da der således ikke er behov for store mængder 
vand til rengøring/sanitering af procesudstyr. Til gengæld er den relative mængde af 
affald til forbrænding større.  
 



 

23 

For at forebygge driftsuheld og andre afvigelser, er der indført faste vedligeholdelses-
rutiner og fremgangsmåder for registrering af afvigelser og tilhørende korrigerende og 
forebyggende handlinger.  
Alle vedligeholdelsesopgaver registreres i SAP i PM-modulet, hvilket sikrer dokumen-
teret udbedring og opfølgning på vedligeholdelsesarbejder og fejlramt udstyr. Der er 
udarbejdet instruktioner for vedligehold af de enkelte anlæg og arbejdet udføres af 
teknikere, der er uddannet til den enkelte vedligeholdelsesopgave.  
 
Endvidere udføres der løbende risikovurderinger med henblik på at identificere mulige 
risici indenfor miljø, sikkerhed og produktsikkerhed. Ved opstart af nye produktioner vil 
der altid blive gennemført omfattende risikovurderinger for at sikre, at alle potentielle 
uheldsscenarier og andre risikoforhold er blevet vurderet.  
 
 
6. Et ikke teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger 
 
Statens Serum Institut søger om VVM tilladelse til hhv. en udvidelse af den eksiste-
rende produktion af kighostevaccine og etablering af nye farmaceutiske produktioner.  
 
De pågældende produktioner er som følger: 
 

 En forøgelse/fordobling af den eksisterende kighostevaccineproduktion fra 
2013. 

 Fremstilling af et nyt hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede mikroorga-
nismer i genteknologi klasse 1 fra primo 2013. 

 Diverse CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder/lønarbejder til 
fremstilling af biologiske lægemidler eller aktive mellemprodukter (API, active 
pharmaceutical ingredient) til kommerciel brug eller til kliniske forsøg fra ultimo 
2011. 

 
6.1 Beskrivelse af anlæg og behov for anlægsarbejder 
 
6.1.1 Beskrivelse af anlæg 
Produktionerne skal foregå i Instituttets Multipurpose Plant (MPP fabrikken), der er en 
eksisterende produktionsbygning (bygning 96). Placering af fabrikken fremgår af bilag 
1. Fabrikken er opført i 2007 og har siden 2008 produceret kighostevaccine til det 
danske børnevaccinationsprogram.  
 
Fabrikken, der har et produktionsareal på ca. 1000 m2, er designet som et Multipurpo-
se Plant, hvilket betyder at fabrikken er indrettet til, at der kan foregå forskellige uaf-
hængige produktioner i samme bygning.  
Hele MPP fabrikken er designet med særlige indeslutningsforanstaltninger (contain-
ment), der skal forhindre udslip af aktive biologiske stoffer. Indeslutningsforanstaltnin-
gerne efterlever krav til risikogruppe 2 (BSL 2, Biosafety Level 2) iht. bekendtgørelse 
om biologiske agenser og genmodificerede organismer (GMO) i genteknologi klasse 1 
(GMO 1) iht. bekendtgørelse om genteknologi. Hovedparten af produktionsområdet er 
indrettet som containmentområde til BSL 2. Se bilag 2 for indretning af fabrikken og 
angivelse af containmentområde. Udenfor containmentområdet findes rum, som bru-
ges til produktionssupport eller transportveje.  
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Alle produktioner i fabrikken er underlagt internationale regler for fremstilling af læge-
midler (GMP, Good Manufacturing Practice) og krav til indeslutning af biologiske 
agenser i klasse 2. Dette betyder i praksis, at fabrikkens produktionslokaler bygnings- 
og ventilationsmæssigt tilgodeser GMP kravene til fremstilling af sterile lægemidler og 
at filter-, afløbs- og trykforholdene tilgodeser krav til indeslutning af biologiske agenser 
i BSL 2. 
 
Fabrikkens indeslutningsforanstaltninger til BSL 2 indebærer bl.a., at der er etableret 
HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air) på luftindtag og luftafkast, at der er konti-
nuerligt overvåget undertryk i produktionslokalerne og at der foretages en varmebe-
handling, der inaktiverer alt aktivt biologisk materiale i hhv. spildevand og fast affald. 
Spildevand varmebehandles i kill-anlæg og affald varmebehandles i autoklave.  
I de rum hvor der arbejdes med levende eller aktivt biologisk materiale er gulvet i slu-
serne støbt med en forhøjning der bevirker, at en eventuel læk af hele indholdet af 
den største produktionsbeholder vil forblive i selve produktionslokalet. 
 
Alle fabrikkens indeslutningsforanstaltninger er sikret med nødstrøm og alarmer ved 
nedbrud. Ventilationsanlægget er tilkoblet nødstrømsanlæg som automatisk kobles til, 
i tilfælde af strømsvigt. Kill-anlæg er sikret mod udslip til kloak med afspærringsventi-
ler, der lukker automatisk i tilfælde af spændingsudfald og utilstrækkeligt kill-forløb.  
 
Efterlevelse af GMP reglerne betyder bl.a., at alle produktionsprocesser foregår i luk-
kede anlæg og at håndteringer af aktivt biologisk materiale foregår i særlige sikrede 
kabinetter (biosafety cabinets). GMP reguleringen betyder endvidere, at alle produkti-
onsrelaterede fremgangsmåder og kvalitetsikringsaktiviteter er beskrevet og doku-
menteret i et kvalitetssikringssystem.  
Kvalitetssikringsystemet sikrer bl.a. dokumenteret uddannelse af fabrikkens persona-
le, detaljerede produktionsforskrifter, fastlagte fremgangmåder for håndtering af spild, 
dokumenterede vedligeholdelsesarbejder, registrering af afvigelser og tilhørende kor-
rigerende og forebyggende handlinger. 
 
GMP kravene til sterilproduktion omfatter endvidere en række krav, der er med til at 
mindske sandsynligheden for, at de biologiske agenser spredes internt i fabrikken. 
Disse krav omfatter krav til særligt renrumstøj, krav til tøjskift og bad imellem forskelli-
ge produktioner, fastlagte fremgangsmåder for rengøring af produktionsområder, 
fremgangsmåder for håndtering af spild og affald samt styrede adgangsforhold til pro-
duktionsområdet. 
 
 
6.1.2 Anlægsarbejder 
Der skal ikke udføres større anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nye pro-
duktioner i fabrikken, da der ikke skal gennemføres bygningsmæssige ændringer. 
Etablering af nye produktioner vil typisk kun medføre mindre ændringer i fabrikkens 
eksisterende installationer mht. tilslutninger til forsyningsanlæg som f.eks. vand, køle-
vand, trykluft, damp og el.  
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6.2 Karakteristika for produktionsprocesser og risikoforhold 
 
6.2.1 Karakteristika for produktionsprocesser 
 
6.2.1.1 Rammer for fremtidige produktioner  
Produktionsprocesserne kan karakteriseres som værende fremstilling af biologiske 
lægemidler eller aktive mellemprodukter (API, active pharmaceutical ingredient) til 
brug for videre forarbejdning til lægemidler. Lægemidlerne vil være til human eller ve-
terinær brug, og blive fremstillet enten til direkte kommerciel brug eller til kliniske for-
søg.  
 
Lægemidlerne vil blive fremstillet ved anvendelse af biologiske agenser, f.eks. vira, 
bakterier eller parasitter. Lægemidlerne vil typisk være cellekulturer eller undergrup-
per heraf til brug som vacciner eller reagenser til brug for diagnostik.  
 
Etablering af CMO arbejder vil generelt være begrænset af fabrikkens produktionska-
pacitet og kravene til maksimal BSL klasse. MPP fabrikkens samlede produktionska-
pacitet er maximalt 8000 liter pr. uge og omfanget af CMO arbejder vil derfor, med 
samtidig produktion af kighostevaccine, være begrænset til 6000 liter pr. uge. 
 
Alle forøgelser af den eksisterende produktion og etablering af CMO arbejder, vil så-
ledes foregå indenfor de nedenfor angivne rammer og betingelser:  
 

 Produktionerne vil kun indbefatte biologiske agenser til og med risikogruppe 2 
(BSL 2) og genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 (GMO 
1). 

 
 Lægemidlerne og aktive mellemprodukter (API) vil blive fremstillet ved anven-

delse af biologiske agenser, f.eks. vira, bakterier eller parasitter. Lægemidler-
ne vil typisk være cellekulturer eller undergrupper heraf til brug som vacciner 
eller reagenser til brug for diagnostik. 

 
 Produktionerne vil fortrinsvis være baseret på batchprocesser og anvendelse 

af engangsudstyr (disposables), hvilket betyder at hardware og software gen-
bruges, mens alle dele i produktkontakt (slanger, poser etc.) er engangsudstyr, 
der udskiftes mellem hver batch. 

 
 Fabrikkens samlede produktionskapacitet vil være maksimalt 8000 liter pr. 

uge. 
 

 CMO arbejder vil maximalt være 6000 liter pr. uge. Enten med ét samlet 
batchhvolumin på 6000 liter - eller i flere mindre batches.  

 
 
6.2.1.2 Karakteristika for produktionsprocesser og hjælpestoffer 
Produktionsprocesserne i MPP fabrikken vil principielt være meget ens og det vil der-
for være muligt at karakterisere og generalisere både processer og anvendelsen af 
hjælpestoffer. 
Produktionsprocesserne kan overordnet karakteriseres i to processer - en upstream- 
og en downstream proces. Ved upstream processerne sker der en opformering af ak-
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tivt biologisk materiale ved fermentering, hvorved der dannes de ønskede biologiske 
produkter, f.eks. bakterier, cellekulturer, vira eller proteiner. Ved downstream proces-
serne sker der en oprensning og en eventuel inaktivering af de biologiske produkter. 
Downstreamprocesserne, kan karakteriseres ved enten at være forskellige filtrerings-
processer eller kromatografiske processer eller en kombination af både filtrering og 
kromatografiske processer. Oprensningsprocesserne med enten filtrering eller kroma-
tografi kan være suppleret med kemiske fældninger.  
 
Hjælpestoffer i forbindelse med produktionsprocesserne kan generaliseres til at være 
forbrug af vand, vækstmedier, syrer, baser, salte, buffere, detergenter, inaktiverings- 
og desinfektionsmidler og en række analysekemikalier til brug for laboratorieanalyser. 
Størstedelen af de anvendte kemikalier er ikke faremærkede, da de anvendes i lave 
koncentrationer. Analysekemikalierne og nogle af de anvendte syrer og baser er fa-
remærkede. 
 
Fabrikkens samlede årlige forbrug af hjælpestoffer kan generaliseres og sammenfat-
tes som følger: 
 
Hjælpestof Maximalt årligt forbrug 
Vand  1020 m3 
Vækstmedier 112 m3 
Syrer 5,4 t 
Baser 2,3  t 
Buffere 148 m3 
Salte 3,3 t 
Analysekemikalier < 10 l 
Desinfektionsmidler  341 l 
Detergenter 664 l 

 
 
6.2.1.3 Risikofyldte produktionsprocesser 
I produktionsprocesserne vil der blive anvendt biologiske agenser, der udgør en po-
tentiel risiko for mennesker og omgivelser. Biologiske agenser er defineret som mi-
kroorganismer, herunder genetisk modificerede mikroorganismer, cellekulturer og en-
doparasitter hos mennesker, som er i stand til at fremkalde en infektionssygdom, al-
lergi eller toksisk effekt.  
 
Fabrikkens indeslutningsfaciliteter i BSL 2 gør, at der ikke kan ske udslip af organisk 
aktivt materiale til omgivelserne, selv ikke ved brand, svigt i ventilationsanlæg eller 
fuldstændig udtømning af fermentorerne i produktionslokalerne.  
En mindre brand i produktionsområdet vil ikke kompromittere bygningens indeslut-
ningsforanstaltninger. En kraftig brand der kan kompromittere indeslutningsforanstalt-
ningerne vil formodentlig inaktivere det biologiske materiale.  
 
Det anses derfor for usandsynligt, at der kan ske udslip af organisk aktivt materiale til 
omgivelserne. Hvis der skulle ske udslip af biologiske agenser vil begrænsningen i 
form af BSL 2 og GMO 1, reducere den skadelige effekt, da disse klasser er karakte-
riseret ved en lille risiko for spredning til samfundet og få miljøskadelige virkninger. 
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MPP fabrikken vil ikke være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
 
 
6.3 Emissioner, spildevand og affald 
 
6.3.1 Emissioner 
Der vil ikke være biologiske eller kemiske emissioner fra fabrikken.  Der vil ikke blive 
anvendt organiske opløsningsmidler bortset fra små mængder sprit til desinfektion i 
forbindelse med produktionen. Der vil således være en mindre diffus emission af sprit 
og varme fra ventilationsanlæg. Den maksimale emission af sprit er beregnet til 0,3 
ton pr. år.  
 
6.3.2 Karakterisering af spildevand 
Alt spildevand fra produktionslokaler og laboratorier ledes til kill-anlæg, hvor der sker 
en termisk inaktivering af biologisk materiale og en pH regulering. 
Spildevandet vil inden udledning til kloak være reguleret til en pH værdi mellem 6,5 og 
9. Det vil højst være 50°C varmt og det vil være fri for smittefarlige stoffer.  
 
Spildevandet indeholder ingen reaktive eller miljøskadelige stoffer. Spildevandet vil 
indeholde ikke-faremærkede uorganiske salte i vandig opløsning, f.eks. NaCl , fosfa-
ter og sulfater fra buffere. Desuden udledes inaktiveret bakteriebiomasse og en lille 
mængde spormetaller og antibiotika fra vækstmedier, hhv. maksimalt 10 gram pr. år 
og 6 gram pr. år. Derudover vil der blive udledt detergenter og fortyndede syrer og 
baser.  
 
Den samlede spildevandsmængde fra MPP fabrikken vil maksimalt være 2000 m3 pr. 
år. 
 
6.3.3 Affald 
De samlede maksimale affaldsmængder er som følger: 
 
Affald Mængde/år Bortskaffelse 
Analysekemikalier < 10 liter Kemikalieaffald - Kommunekemi 
Slam fra kill-anlæg 300-400 kg Kemikalieaffald - kommunekemi 
Søjlemateriale 150 liter Klinisk risikoaffald - forbrænding 
Klinisk risikoaffald 1000 kg Klinisk risikoaffald - forbrænding 
Engangsudstyr (engangs-
filtre, slanger, fittings, po-
ser etc.) 

37 ton Autoklaveres, hvorefter det bort-
skaffes til forbrænding 

 
 
6.4 Alternative placeringer 
Alternative placeringer af fabrikken på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, vil ikke 
medføre ændringer af fabrikkens miljømæssige påvirkning af omgivelserne. 
Placering af fabrikken på anden adresse vil heller ikke medføre ændringer i den mil-
jømæssige påvirkning af omgivelserne. En flytning til anden adresse vil medføre en 
øget miljøbelastning i form af CO2 emissioner og partikler fra dieselbiler, som følge af 
en øget ekstern transport. 
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6.5 Påvirkning af omgivelser 
MPP fabrikken er placeret i bymæssig bebyggelse og er etableret, hvor der tidligere 
har ligget medicinalproduktion. Det betyder, at der ikke er inddraget naturområder ved 
etablering af faciliteten. 
 
Fabrikkens væsentligste udledninger og påvirkninger af omgivelserne er støj, spilde-
vand der ledes til kloak, fast affald som opbevares inden døre indtil afhentning og en 
mindre emission af sprit.  
 
MPP fabrikken påvirker ikke særlige naturbeskyttelsesområder, fauna, flora eller kul-
turarv. MPP fabrikken belaster de nærmeste naboer med begrænsede mængder støj, 
men kun i niveauer, som er tilladt i henhold til Instituttets miljøgodkendelse. Der er så-
ledes ingen gener, der kan påvirke anvendelsen af omkringliggende arealer. 
 
 
6.6 Kortsigtede og langsigtede virkninger på miljøet 
 
6.6.1 Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer samt luftforurening 
MPP fabrikken vil ikke påvirke overflade- og grundvandssystemer.  Fabrikken har et 
relativt begrænset vandforbrug på maksimalt 1020 m3 pr. år, hvilket vurderes at have 
en minimal påvirkning.  
 
MPP fabrikkens forbrug af el, fjernvarme og damp genererer drivhusgasser som bi-
drager til drivhuseffekten. Den samlede emission af drivhusgasser fra produktionen af 
disse energityper svarer til 950 ton CO2, 1,4 ton NOx og 0,3 ton SO2.  
Derudover udledes en mængde sprit på maksimalt 0,3 ton pr. år. Sprit er biologisk 
nedbrydeligt og i de nævnte mængder vurderes det ikke at påvirke mennesker, fauna 
eller flora i omgivelserne.  
 
6.6.2 Støjbelastning og andre genevirkninger 
Der vil ikke være genevirkninger i form af f.eks. støj, lugt eller lys. 
Støjbelastningen fra MPP fabrikken overholder både i dagtimerne og om nat-
ten/weekenden de støjgrænser, der er fastsat for Instituttet.  
Gennemførte støjberegninger viser, at fabriksbygningen fungerer som et støjværn 
overfor naboerne og, at Instituttet ville støje mere i skel, hvis fabrikken ikke var blevet 
etableret.   
 
6.7 Foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkningerne 
Fabrikkens principielle multipurpose design og indeslutningsforanstaltninger, er foran-
staltninger der forhindrer udslip af biologiske agenser eller genmodificerede mikroor-
ganismer. 
Derudover er følgende foranstaltninger også medvirkende til at begrænse fabrikkens 
miljøpåvirkninger: 
 

 Kontinuerlig overvågning og regulering af fabrikken via et centralt SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) system, der genererer alarmer ved 
funktionsfejl og driftsforstyrrelser. 

 Automatiske nedlukningsprocedurer ved utilstrækkelige varmeinaktiverings- el-
ler neutralisationsforløb. 
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 Optimering af produktionsprocesser mht. optimering af udbytte, minimering af 
råvareforbrug og fastlæggelse af hensigtsmæssige fremgangsmåder. 

 Uddannelse og træning af medarbejdere med henblik på at modvirke uhen-
sigtsmæssige miljøbelastninger. 

 Faste og dokumenterede vedligeholdelsesrutiner og fremgangsmåder til regi-
strering af afvigelser og tilhørende korrigerende og forebyggende handlinger. 

 Gennemførelse af dokumenterede risikovurderinger. 
 
 
7. En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen 
af miljøpåvirkningerne. 
 
Den eksisterende og de planlagte produktioner er veldefinerede, hvorfor oplysninger-
ne om miljøpåvirkningerne ikke er mangelfulde. 
Specifikke oplysninger omkring de fremtidige CMO arbejder er som udgangspunkt ik-
ke kendt. Karakteriseringen af CMO arbejder med det anvendte ”worst case” scena-
rie, vil under alle omstændigheder kunne dække og repræsentere den maksimale mil-
jøpåvirkning. 
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