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Hvad er VVM?
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for
anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov
om planlægning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet
væsentligt, kun kan realiseres på baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse.
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det
videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal
tillægges særlig vægt og forslag om alternativer.
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på
• mennesker, fauna og flora
• jordbund, vand, luft, klima og landskab
• materielle goder og kulturarv, og
• samspillet mellem disse faktorer
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres
sammen med et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af
kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcenter imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning eller som kræver
planlægning i mere end to kommuner.
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1. Indledning
Virksomheden har siden 1959 haft produktion på Dalslandsgade 11 i
København S.
Axellia Pharmaceuticals ApS blev oprindeligt etableret som Dumex
A/S, og har fra starten været en farmaceutisk virksomhed.
Virksomheden har siden haft forskellige navne; tidligere bl.a. Alpharma Aps og Dumex-Alpharma A/S
Produktionen har siden starten omfattet forskellige former for lægemidler, herunder af typen antibiotika. Blandt virksomhedens antibiotikum anvendes flere til behandling af livstruende sygdomme, og er
samtidigt klassificeret som knappe lægemidler.
Antibiotika produceres ved fermentering (gæring). Råvarerne til fermentering er ikke-sygdomsfremkaldende mikroorganismer som tilsættes vækstmedie; hovedsageligt bestående af mel, stivelse og sukker.
Efter fermentering oprenses og evt. bearbejdes produktet, med henblik på pakning og forsendelse fra adressen. Produktet afsendes både
som ”aktive farmaceutiske ingredienser” til anvendelse i produktionen
hos andre farmaceutiske virksomheder, og som pakninger klargjort til
anvendelse på hospitaler.
Axellia Pharmaceuticals ønsker, pga. stigende efterspørgsel, mulighed
for udvidelse af produktionen af produktet Vancomycin fra de nuværende 30 tA (ton aktivt stof) til 45 tA.
Udvidelsen af produktionen kan ske ved begrænsede bygningsændringer, idet en væsentlig del af produktionsudvidelsen sker ved højere udnyttelsesgrad med mere effektivt udstyr, som begrænser spildet.
Produktionen af Vancomycin er at opfatte som et integreret kemisk
anlæg, hvor der indgår flere kemiske processer i fremstillingen af
stoffet.
En udvidelse af produktionen med 50% er at opfatte som en væsentlig ændring af det bestående anlæg.
Det er Miljøcenter Roskildes Vurdering af det ansøgte er omfattet af
LB. 1335, ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.
Miljøcenteret lægger §3 stk. 1 i LB 1335 til grund for vurderingen
sammenholdt med bilag 1. stk. 6. punkt e.
Da virksomheden desuden ikke tidligere har gennemført en VVM er
det besluttet at gennemføre en VVM for hele virksomheden.
Parallelt med VVM-processen skal virksomheden have fornyet sin miljøgodkendelse. Miljøcenter Roskilde er også myndighed for miljøgodkendelsen.
Miljøcenter Roskilde
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Det ansøgte anlæg skal sideløbende med udarbejdelse af kommuneplantillæg vurderes efter lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.2009 om
Miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen vil indgå i
VVM-undersøgelsen.

2. Baggrund
Axellia Pharmaceuticals er beliggende afgrænset af Dalslandsgade
mod vest/syd, Prags Boulevard mod syd/øst og Vermlandsgade mod
nord.
Der er i alt knap 350 medarbejdere på virksomheden, som har flere
afdelinger med 3 holds skift.
Der har været drevet farmaceutisk virksomhed på stedet siden 1959.
Der er mellem 30 og 50 meter fra Axellia Pharmaceuticals til de
nærmeste boliger på Dalslandsgade og Prags Boulevard.

2.1 Eksisterende planlægning
Området, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af Lokalplan
204 for Nerikegade, vedtaget i 1993. Lokalplanens formål er “at opretholde området til erhvervsformål, herunder industri med dertil hørende administration med henblik på, at den eksisterende industri
kan udvikles inden for området”.
I Københavns Kommuneplan 2009 er området udlagt til industri, omfattende virksomheder af klasse 4, der kan medføre mindre væsentlig
Miljøcenter Roskilde
5

Indkaldelse af ideer og forslag
Udvidelse af produktionen af antibiotika
på Axellia Pharmaceuticals ApS,
Dalslandsgade, København S
forurening med begrænsninger i arealanvendelsen, der primært er
knyttet til virksomhedens placering tæt på beboelse.
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13.12.2006 punkt D104. Listepunktet omfatter virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse fra
Københavns kommune af 18. maj 2000 med tillæg til miljøgodkendelse af 28. april 2004.
2.2 Projektbeskrivelse
Axellia Pharmaceuticals ønsker, pga. stigende efterspørgsel, mulighed
for udvidelse af produktionen af antibiotika-produktet Vancomycin fra
de nuværende 30 tA (ton aktivt stof) til 45 tA.
Med udvidelsen ønsker virksomheden dermed fremadrettet at foretage fermentering med henblik på produktion og forarbejdning af
Amphotericin, Colistin/CMS, Polymyxin, Vancomycin og Tobramycin,
med en samlet produktion på 55 tA antibiotika, hvoraf altså Vancomycin vil udgøre de 45 tA. Herudover produceres et vitaminprodukt
baseret på sesamolie.
Desuden ønsker virksomheden mulighed for at andre produkter af
sammenlignelig art, som fremstilles med tilsvarende produktionsmetoder, og som ikke forøger virksomhedens samlede miljøpåvirkning,
helt eller delvist kan erstatte de ovennævnte produkter, ligesom årlige udsving i fordelingen af ovennævnte produktionsvolumer ønskes
tilladt under samme vilkår.

Axellia Pharmaceuticals ønsker, at den planlagte VVM skal danne
grundlag for, at virksomheden kan foretage relevant udskiftning og
installation af nyt produktionsudstyr enten indenfor de rammer, som
fastsættes gennem virksomhedens miljøgodkendelse, eller som der
Miljøcenter Roskilde
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kan opnås tilladelse til med efterfølgende tillægsansøgninger efter
miljøbeskyttelsesloven.
Selve den påtænkte udvidelse af produktionen fra 30 tA (ton aktivt
stof) til 45 tA Vancomycin forventes at kunne ske med begrænsede
ændringer, idet en væsentlig del af produktionsudvidelsen sker ved
højere udnyttelsesgrad med mere effektivt udstyr, som begrænser
spildet, og dermed miljøbelastningen af omgivelserne. Samtidigt arbejdes løbende med forbedring af processer, hvilket reducerer råvareforbruget.
Virksomheden ønsker samtidigt at forøge volumen i virksomhedens to
ethanoltanke for at holde antallet af leverancer med lastbil nede. Det
er virksomhedens opfattelse at volumenforøgelsen ikke vil skæmme
omgivelserne.
Transportstøj vil fremtidigt yderligere blive sænket, idet Axellia
Pharmaceuticals skifter fra at fyre med olie til at anvende rørlagt naturgas.
Axellia Pharmaceuticals har i 2009 dokumenteret overskridelse af vilkår for udledning af lugt til omgivelserne; et forhold virksomhedens
naboer også har bemærket i henvendelser til virksomheden og Miljøcenter Roskilde.
Uafhængigt af ændringer i produktionens størrelse, vil virksomheden
skulle dokumentere, at tiltagene for lugtreduktion sikrer overholdelse
af gældende vilkår.

3. Mulige miljøpåvirkninger
Ud fra en foreløbig vurdering af virksomhedens nuværende
miljøpåvirkninger og de påvirkninger, som er forbundet med en
udvidelse af produktionen fra 30 TA til 45 TA Vancomycin pr. år, har
Roskilde Miljøcenter vurderet, at virksomhedens miljøpåvirkninger
primært er knyttet til følgende forhold:
• Forbrug af råvarer og ressourcer
• Støj
• Afkast til luft
• Afledning af spildevand til kommunalt rensningsanlæg
• Bortskaffelse af affald
• Risiko for spild og uheld
Miljøredegørelsen skal indeholde en redegørelse for og en vurdering
af virksomhedens samlede miljøpåvirkninger efter bekendtgørelsens
regler.
Der vil især blive lagt vægt på at sandsynliggøre:
• at virksomheden med de allerede igangsatte tiltag er i stand til at
overholde de vejledende støjgrænser ved nærmest beliggende boligområder
• at virksomheden er i stand til at begrænse lugtudslip og øvrige
luftemissioner, således at vejledende krav kan overholdes i boligMiljøcenter Roskilde
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områder og andre berørte områder, herunder nærliggende naturområder.
• at virksomhedens spildevandsudledning ikke giver anledning til
gener på renseanlægget Lynetten
• at virksomheden i øvrigt kan drives, uden at spild og uheld medfører belastning af omgivelserne.

4. Den videre proces
Når Idéfasen er afsluttet sammenfatter Miljøcenter Roskilde de indkomne forslag i en redegørelse, der fastlægger, hvad der skal indgå i
det videre arbejde. Miljøcenter Roskilde vil i samarbejde med virksomheden og Københavns Kommune udarbejde en VVM-redegørelse,
som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af etableringen af
anlægget. Anlægget skal endvidere miljøgodkendes af Miljøcenter
Roskilde. Miljøgodkendelsen vil regulere virksomhedens indretning og
drift og bortskaffelse af affald, emissioner til omgivelserne og støj
herunder transport. Det forventes at den videre proces vil foregå efter tidsplanen, se senere.
4.1. Ideer og forslag
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøcenter Roskilde forslag og ideer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. Vi skal have
dine ideer og forslag skriftligt i brev eller e-mail senest den. 18. februar 2010.
Forslag og ideer til planlægningen skal sendes til
Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
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eller post@ros.mim.dk (Husk postadresse ved mailhenvendelser).
Mærkes med journalnr.: ROS-200-00127
Få flere oplysninger i Miljøcenter Roskildes Plangruppe
tlf: 72 54 80 87 eller email: post@ros.mim.dk
Spørgsmål til
Axellia Pharmaceuticals ApS kan rettes til:
Miljøleder Thomas Lisborg
Telefon: 32 64 55 00
Når idéfasen er slut, vil Miljøcenter Roskilde fastlægge hvilke emner,
der skal arbejdes med, og dermed indgå i kommuneplantilllæg med
tilhørende VVM-redegørelsen. Redegørelsen vil blandt andet vurdere
risikoen ved anlægget og påvirkninger fra den øgede trafik. Udvidelsen kræver som nævnt også en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen
vil regulere indretning og drift herunder bl.a. emissioner til omgivelserne og støj.
Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger
sammen med forslag til miljøgodkendelse. I forbindelse med forslag
til kommuneplantillæg skal der udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007). Efter høringsperioden beslutter Miljøcenter Roskilde om kommuneplantillægget med VVMredegørelsen kan godkendes.
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Deltag i debatten
Indsigelser og bemærkninger om
Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse
senest den 10. februar 2010 til
Husk
Anfør venligst navn og adresse på brevet
samt j.nr. ROS-200-000127
Der er flere oplysninger om projektet på
Miljøcenter Roskildes hjemmeside
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