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Forslag til miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven inkl. Overvågningsprogram
Udvidelse af Vancomycinproduktionen på Xellia Pharm., Dalslandsgade 11, Kbh. S.
Lovmæssig baggrund
Planlovens VVM-regler er udformet som en konsekvens af EU´s VVM-direktiv fra 1985 med senere
ændringer. VVM-reglerne gælder for konkrete projekter. EU supplerede i 2001 VVM med et direktiv
om miljøvurdering af bestemte planer og programmer. De nye regler betyder, at man skal se på
planers og programmers mulige indvirkning på miljøet allerede ved udarbejdelsen af overordnede
planer, hvis sådanne planer kan siges at fastlægge rammer for anlægstilladelser til visse nærmere
angivne projekter. Disse regler fremgår i Danmark af miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
936 af 24. september 2009. Loven gælder for planer og programmer inden for en række nærmere
fastlagte forvaltningsområder som i medfør af lovgivningen tilvejebringes – eller ændres - af offentlige myndigheder.
Forslag til udstedelse af et kommuneplantillæg for udvidelse af Vancomycin produktionen på Xellia
Pharm., Dalslandsgade 11, Kbh. S, tilvejebringes efter planlovens kommuneplanbestemmelser og
er efter Miljøcenter Roskildes vurdering omfattet af miljøvurderingslovens § 3, stk. 1. I henhold til
denne bestemmelse skal bl.a. kommuneplantillæg som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til en lang række nærmere angivne projekter ledsages af en særlig miljøvurdering, en ”miljørapport”. Det drejer sig bl.a. bestemt om projekter, der er anført på miljøvurderingslovens bilag 3
og/eller 4. I dette tilfælde bilag 3.
Miljøvurderingen skal gennemføres af den myndighed, som er ansvarlig for udarbejdelsen af den
pågældende plan, i dette tilfælde Miljøcenter Roskilde.
Miljøvurderingsloven indeholder regler for tilvejebringelsen af en miljøvurdering. Reglerne er i høj
grad sammenfaldende med de krav, der stilles til en VVM-proces, og de er dermed til dels opfyldt,
når VVM-processen er gennemført efter reglerne. Der er dog fire punkter, hvor der er særlige miljøvurderingskrav. Det drejer sig om:
1. et krav om høring af andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget til plan, inden der
tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten,
2. et krav om særskilt udarbejdelse af den nævnte miljørapport, der er en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af
rimelige alternativer til projektet,
3. et krav om et særskilt program for, hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.
4. et krav om udarbejdelse af en sammenfattende redegørelse for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt hvorfor den vedtagne planen er valgt på baggrund af
de rimelige alternativer, der har været behandlet,

For så vidt angår nr. 1, er Københavns og Tårnby Kommuner, Region Hovedstaden, samt relevante ministerier og DN orienteret i forbindelse med VVM-processens idefase.
For så vidt angår nr. 2 er nærværende bilag med nedenstående bemærkninger til planforslagets
væsentligste miljøpåvirkninger og alternativer udformet med henblik på - sammen med den faglige
uddybning i VVM-redegørelsen - at udgøre den nævnte miljørapport.
For så vidt angår nr. 3, er der nedenfor angivet et forslag til overvågningsprogram.
For så vidt angår nr. 4 vil den sammenfattende redegørelse blive udarbejdet efter den offentlige
høring om forslaget til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.
Væsentligste miljøpåvirkninger
Planforslaget udløser en øget produktion af vancomycin. Produktionsforøgelsen vil dog blive imødegået af krav til rensning og filtrering som sikre en beskyttelse af naturen, miljøet og den mennesker.
Alternativer
Nul-alternativet er at virksomheden fortsætter sin nuværende produktion. Et andet alternativ er at
virksomheden flytter ud. Begge alternativer bliver tilbagevist. Se yderligere under alternativer i
VVM-redegørelsen.
Forslag til overvågningsprogram
Miljøcenter Roskilde skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som forventet ved udarbejdelse af miljørapporten
Miljøcenter Roskilde vil anmode om at modtage de indberetninger vedr. miljøforhold, som indberettes til miljømyndighederne. Endelig vil Miljøcenter Roskilde anmode kommunen om oplysninger
vedrørende spildevand, som kommunen kommer i besiddelse af i forbindelse med kommunens
tilsynsopgaver m.v. efter anden lovgivning.
Miljøcenter Roskilde vil udarbejde en situationsstatus løbende og efter 8 år vil overvågningen ophøre.
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