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1. Indledning 
 

Med brev af 3. maj 2010 aftalte Ruderdal Kommune med Scanpharm A/S, at virksomhe-

dens miljøgodkendelse meddelt af Frederiksborg Amt den 18. marts 1997 skulle revideres, 

idet kommunen vurderede at godkendelsens vilkår ikke var tidssvarende. 

 

Grundet virksomhedens almindelige travlhed og med kommunens løbende accept, fik virk-

somheden først fremsendt oplysninger til brug for revisionen med virksomhedens redegø-

relser af hhv. 31. oktober 2011 og 15. maj 2014. Virksomheden var på daværende tids-

punkt omfattet af listen over godkendelsespligtige aktiviteter, pkt. D4. Fremstilling af læge-

midler under bilag 1 i dagældende godkendelsesbekendtgørelse1.  

 

Godkendelsesbekendtgørelsen har siden da gennemgået en række revisioner og det frem-

går af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i nugældende godkendelsesbekendt-

gørelse2, at revisionen af virksomhedens godkendelse skal behandles efter bekendtgørelse 

nr. 669 af 18. juni 2014 (historisk3), da Scanpharm A/S fremsendte ansøgningen om revisi-

onen den 14. maj 2014. Ifølge sidstnævnte bekendtgørelses bilag 2 er virksomheden om-

fattet af listepunkt D202: 

 

”D202. Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen giver anledning til 

væsentlig forurening, fremstiller lægemidler”.  

 

Det fremgår af nugældende godkendelsesbekendtgøres bilag 2, at ordlyden af dette liste-

punkt er uændret, og at virksomheden fortsat er godkendelsespligtig iht. dette listepunkt.   

 

 

2. Revideret miljøgodkendelse 
 

Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø meddeler hermed påbud om revision af vilkåre-

ne i Scanpharm A/S miljøgodkendelse af 18. marts 1997 efter miljøbeskyttelseslovens § 

414, jf. § 41b.  

Revisionen af miljøgodkendelsen omfatter alle miljøgodkendelsens vilkår, som kommunen 

har vurderet som ikke tilstrækkeligt tidssvarende.  

De reviderede vilkår for godkendelsen er angivet i det følgende.  

 

                                                
1
 Bek. nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed (historisk) 

2
 § 60 stk. 1 i Bek. nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed: ”Verserende sager i 
første instans om godkendelse, herunder udvidelse eller ændringer, som er indsendt efter den 6. januar 2013 
og inden den 1. januar 2016, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om 
godkendelse af listevirksomhed” 

3
 Bek. nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed (historisk):  

4 
Bek. af lov om miljøbeskyttelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer 
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2. 1 Vilkår  

2.1.1 Generelt 

 

1. Virksomheden må ikke udvides eller ændres produktions-, drifts-, bygnings- eller 

anlægsmæssigt i forhold til det godkendte uden tilsynsmyndighedens forudgående 

vurdering af, om udvidelsen eller ændringen kræver miljøgodkendelse. 

 

2. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. 

En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden 

senest 3 måneder før driften ophører.  

 

2.1.2 Indretning og drift  

 

3. Produktionsafkastene A2, A3.1 og A3.2 skal være forsynet med forrensning efter-

fulgt af absolutfiltrering. Absolutfilteret skal være minimum klasse H13 efter DS/EN 

1822 for nedbringelse af emissionerne til under 0,01 mg/Nm3.  

 

4. Alle absolutstøvfiltre, der er tilsluttet produktionsafkast, skal være forsynet med dif-

ferenstrykmålere og automatisk alarmering ved for højt eller for lavt differenstryk. 

Alarmudstyret skal være placeret centralt i produktionsafsnittet. 
 

5. Både forfilter- og absolutfilter-anlæggene skal drives, serviceres og vedligeholdes 

eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er 

opretholdt løbende. På baggrund af leverandørens anvisninger og de aktuelle drifts-

forhold, skal der foreligge en driftsinstruktion for tilsyn og kontrol, herunder rengø-

ring og skift af filterelementer, som ikke er omfattet af leverandørens service. Drifts-

instruks for filteranlæggene skal være let tilgængelig for driftspersonalet.   

 

6. Indretning og drift af produktionsafkastene A2, A3.1, og A3.2 må ikke ændres uden 

tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse.  

 

7. Samtlige afkast fra produktionsanlægget skal som minimum være ført 1 m over tag. 

 

8. Detailprojekt for indretning, samt materiale og data vedrørende etablering af evt. 

nye filteranlæg, der installeres på virksomheden, skal inden igangsættelse af an-

lægsarbejderne og før anlægget installeres være accepteret af kommunen. Detail-

projektet skal indeholde dokumentation for overholdelse af vilkår 12. 

 

9. Afkast fra rumventilation i produktionslokaler skal som min. være ført 1 m over tag. 
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10. Samtlige produktionsafkast skal være forsynet med målesteder indrettet i overens-

stemmelse med Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til måleme-

toden, jf. afsnit B.6.4 i ISO 14644-35.  

 

2.1.3 Luftforurening 

 
Lugt: 

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt, som efter tilsynsmyndighedens vurde-

ring er generende for omgivelserne. 

 

Støv: 

12. Virksomhedens bidrag til immissionskoncentrationen af støv med en partikelstørrel-

se mindre end 10 µm, må ikke overstige 0,0001 mg/m3 (B-værdi) uden for virksom-

hedens ejendom, beregnet ved hjælp af OML-modellen, ud fra teoretiske eller målte 

maksimale timemiddelemissioner. 

 

Ethanol: 

13. Virksomhedens bidrag til koncentrationen af ethanol uden for virksomhedens ejen-

dom må ikke overstige B-værdien for ethanol på 5 mg/m3. 

 

14. Den maksimale emission af ethanol i tabletfremstillingen må ikke overstige 6,25 

kg/time eller max. 43,75 kg over en 7 timers arbejdsdag for overholdelse af masse-

strømsgrænseværdien for ethanol på max 6,25 kg/time. 

 

2.1.4 Støj 

 

15. Virksomhedens samlede støjbidrag målt udendørs eller beregnet som det ækviva-

lente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt uden for virksomhedens skel 

overstige værdierne i nedenstående tabel:  

 

     Tidsrum 

 

 

Områdetype 

(faktisk anvendelse) 

Mandag-fredag 

kl. 07.00-18.00 

Lørdag 

kl. 07.00-14.00 

Mandag-fredag 

kl. 18.00-22.00 

Lørdag 

kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdage 

kl. 07.00-22.00 

Alle dage 

Kl. 22.00-07.00 

2. Erhvervs- og industri-

områder med forbud mod 

generende virksomheder 

60 60 60 

                                                
5
 Miljøstyrelsens brev af 24. oktober 2006: 5. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2/2001) - Revision 

af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5, J.nr. MST-5210-00007.  
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4. Etageboligområder 50  45 40 

5 Boligområder for åben 

og lav boligbebyggelse 
45 40 35 

6. Offentligt tilgængelige 

rekreative områder. Særli-

ge naturområder 

40 35 35 

7. Kolonihaveforeningen 40 35 35 

8. Det åbne land (området 

omfattet af Byplanvedtægt 

12, benævnt yderområdet, 

samt fredningsforslag) 

40 35 35 

Mest støjbelastede refe-

rencetidsrum  
8 timer 1 time ½ time 

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau angivet i dB(A) (re. 20 Pa) og målt 

som gennemsnit over referencetidsrummet. 

 

Støjens maksimalværdier i natperioden kl. 22.00-07.00 i områdetyperne 4, 5, 6, 7 

og 8 må ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A), målt med tids-

vægtningen ”fast”. 

2.1.5 Kemikalier og affald  

16. Kemikalier skal opbevares i egnede og tætte beholdere med tætsluttende låg og 

være tydeligt mærkede med angivelse af indholdet. Ved både indendørs og uden-

dørs opbevaring skal kemikalierne opbevares på tæt bund uden risiko for at indhol-

det kan løbe til kloak ved spild eller uheld. Ved evt. udendørs opbevaring på op-

lagsplads skal pladsen desuden være sikret mod slagnedbør, samt tilledning af 

overfladevand. 

Giftstoffer skal opbevares i den oprindelige emballage, være mærket tydeligt med 

giftmærke og opbevares i særskilt og forsvarligt aflåst rum eller skab. 

 

17. Farligt affald, herunder filteraffald og brugte filterkassetter/-poser, og kemikalier skal 

til enhver tid opbevares i egnede, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholder-

ne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærkede med angivelse af 

indholdet. Beholderne skal opbevares i dertil egnede kemikalierum med tæt belæg-

ning og uden mulighed for afløb til kloak ved spild eller uheld. 

Rummene må ikke være tilgængelige for uvedkommende udenfor virksomhedens 

åbningstider. 

 

18. Flydende kemikalier hhv. affald må ikke opbevares i ”destruktionsrummet”, med 

mindre rummet forsynes med opkant for tilbageholdelse i rummet af spild ved evt. 

uheld. 
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19. Virksomhedens oplag af farligt affald, inkl. kasserede medicinalvarer, skal som mi-

nimum bortskaffes én gang årligt, dog må oplaget på virksomheden til enhver tid ik-

ke overstige 4 tons.  

 

2.1.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand  

20. Tætte belægninger udendørs og indendørs, hvor der kan opstå spild af farligt affald 

eller kemikalier med risiko for nedtrængning i jorden skal holdes i god vedligehol-

delsesstand. Utætheder skal udbedres umiddelbart efter, at de er konstateret.  

 

21. Ved spild af affaldsstoffer og/eller kemikalier på udendørs belægninger skal disse 

straks opsamles og bortskaffes for at undgå risiko for nedtrængning i jorden eller af-

ledning til kloak. 

 

2.1.7 Egenkontrol  

Kontrol af filtre: 

22. Den kontinuerlige overvågning af absolutfilterene med differenstrykmåling skal til 

enhver tid kunne dokumenteres via dataudtræk eller alternativt ved ugentlige aflæs-

ninger af tryktabet over absolutfiltrene.  

Den automatiske alarmering ved for højt eller for lavt differenstryk i absolutfiltrene 

skal afprøves mindst 1 gang om året. 

 

23. Lækagetest af absolutfiltrene skal ske mindst 1 gang om året for de filtre, der er i 

daglig drift. Kommunen kan efter aftale med virksomheden lempe kontrolfrekvensen 

på 1 år for filtre, der ikke er i daglig drift.  

Absolutfiltre skal også kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning 

ved nymontering, afmontering eller på anden måde justering eller reparation af filtre. 

 

24. Lækagetesterne i vilkår 23 skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i 

ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede til-

føjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Miljøstyrel-

sens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 

Absolutfiltre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, 

at lækagetesten er udført. 

Testen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og 

skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Ak-

krediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 

medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Testrapporterne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsyns-

myndigheden i mindst 5 år. 
 

25. I tilfælde af konstaterede utætheder i absolutfiltrene, skal der fremsendes kopi til 

kommunen af lækagetestrapporterne og dertil hørende måleresultater fra både før 
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og efter filtrerskift senest 1 uge efter, at filterskiftet er gennemført, jf. vilkårene 23 og 

24.  

 

26. Virksomheden skal føre filterjournal med angivelse af tidspunkter for  

1. de ugentlige aflæsninger af tryktabet over absolutfiltrene, med mindre diffe-

renstrykket overvåges kontinuerlig og kan dokumenteres ved dataudtræk  

2. lækagetest af absolutfiltre  

3. udskiftning, justering og reparation af absolutfiltre  

4. afprøvninger og udløsninger af alarmfunktionen for absolutfiltrene 

Filterjournalen skal opbevares på virksomheden. Denne og evt. udtræk for kontinu-

erlig overvågning af filtrenes differenstryk skal forevises eller fremsendes på til-

synsmyndighedens forlangende. Journalen og evt. kontinuerlig overvågning af fil-

trenes differenstryk skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og 

derudover i absolutfilterenes levetid. 

 

Kontrol af ethanol-emissionen: 

27. Virksomheden skal føre batchjournal over tabletfremstillinger, hvor ethanol anven-

des som opfugtningsmiddel. Driftsjournalen skal indeholde dato, vægtmængde og 

produktionsvarighed over arbejdsdagen, som udtryk for ethanol emissionen pr. ar-

bejdsdag og pr. time.  

Journalen skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndig-

heden i mindst 5 år.  

 

Kontrol af støj: 

28. Hvis der ved klager, miljøtilsyn eller på anden måde konstateres overvejende sand-

synlighed for, at støjgrænseværdier i vilkår 15 ikke er overholdt, skal virksomheden 

på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at grænseværdierne er over-

holdt.  

 

29. Dokumentationen i vilkår 28 skal ske ved målinger/beregninger i henhold til Miljøsty-

relsens vejledninger nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj” og nr. 5/1993 ”Beregning af 

ekstern støj fra virksomheder” samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfre-

kvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” eller nyere udgaver.  

Driftsbetingelserne for beregningerne aftales mellem tilsynsmyndigheden og virk-

somheden  

Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er godkendt af Mil-

jøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj", hvilket fremgår af hjemmesiden for Mil-

jøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger.  

Hvis kravværdierne ved den forudgående måling/beregning er overskredet, kan til-

synsmyndigheden forlange, at virksomheden bekoster en gentagelse af målingerne. 

 

30. Resultatet af beregningerne/målingerne i vilkår 29 skal sendes Rudersdal Kommu-

ne senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af op-
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lysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkom-

met.  

Sammen med dokumentationen skal der, i tilfælde af, at støjgrænserne er over-

skredet, fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre 

for at overholde støjgrænserne. 

2.1.8 Indberetning 

31. Virksomheden skal hvert år, inden udgangen af januar, fremsende en årsopgørelse 

over produktionen i det foregående år, herunder også forbruget af råvarer og hjæl-

pestoffer med mængdeangivelser, fareklassificeringer og opdelinger efter, om de 

indeholder medicinsk aktive stoffer. 

2.1.9 Driftsuheld 

32. Ved driftsuheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, jord, grundvand, over-

fladevand eller luft, skal virksomheden straks: 

1. Forsøge at afværge situationen 

2. Forsøge at standse forureningen og/eller dens spredning 

3. Ved større eller ikke kontrollerbare uheld kontakte alarmcentralen på telefon 112. 

I tilfælde af mindre uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af jord, 

grundvand, overfladevand, kloak eller luft skal Rudersdal Kommune kontaktes på 

telefon 4611 0000 i indenfor kommunens åbningstid. 

Udenfor normal arbejdstid skal Nordsjællands Brandvæsens døgnbemandede 

Vagtcentral kontaktes på telefon 4580 3355. 

 

33. Virksomheden skal efterfølgende sende en skriftlig redegørelse til Rudersdal Kom-

mune om evt. driftsuheld, jf. vilkår 32, og heri også redegøre for tiltag, der iværk-

sættes for, at der ikke kan opstå lignende uheld igen.  

2.1.10 Renere teknologi - BAT 

34. Virksomheden og tilsynsmyndigheden skal ved hvert tilsyn afklare mulighederne for 

virksomhedens fortsatte renere teknologi-implementeringer med udgangspunkt i 

retningslinjerne i den til enhver tid gældende godkendelsesbekendtgørelse6. 

Hvis der forekommer muligheder for BAT, skal virksomheden fremsende en redegø-

relse for virksomhedens muligheder for implementering af de pågældende BAT-

tiltag.   

 
2.2 Andre forhold 

Der er ikke med denne revision taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgiv-

ning som f.eks. Beredskabsloven, Byggeloven, Jordforureningsloven eller Arbejdsmiljølo-

ven m.v. 

                                                
6
 Pt. BEK nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed, jf. § 30.  
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Virksomheden må ikke udvides eller ændres drifts- og/eller bygningsmæssigt på en måde, 

der indebærer øget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændrin-

gen er godkendt af Rudersdal Kommune, jf. vilkår 1. Godkendelsesmyndigheden afgør på 

baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det 

godkendte, og derfor kræver en miljøgodkendelse af ændringen. 

 

Revision af virksomhedens tilladelse af 28. juni 2001 til udledningen af spildevand til det 

offentlige kloaksystem meddeles i et særskilt påbud i henhold til § 30 i miljøbeskyttelseslo-

vens4 kap. 4. 
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3. Miljøteknisk beskrivelse  
 

3.1. Introduktion 

Scanpharm A/S fremstiller produkter indeholdende vitaminer, smertestillende midler, synte-

tiske hormoner, kosttilskud, antibiotika og andre medicinalvarer  

 

Scanpharm A/S er miljøgodkendt af Frederiksborg Amt den 18. marts 1997, og har af Bir-

kerød Kommune fået meddelt tilslutningstilladelse den 28. juni 2001til afledning af spilde-

vand til den offentlige kloak. 

 

Efter et miljøtilsyn på virksomheden aftalte Rudersdal Kommune med Scanpharm A/S, at 

virksomhedens miljøgodkendelse meddelt af Frederiksborg Amt den 18. marts 1997 skulle 

revideres, jf. kommunes brev af 3. maj 2010 til Scanpharm A/S. Baggrunden for revisionen 

var dengang dels at bringe miljøgodkendelsens vilkår i overensstemmelse med de faktiske 

forhold og dels at gøres dem tidssvarende. Den 31. oktober 2011 fremsendte Scanpharm 

A/S derfor en redegørelse med oplysninger til brug for revisionen af godkendelsen til Ru-

dersdal Kommune. Kommunen vurderede på baggrund af disse og supplerende oplysnin-

ger fremkommet under efterfølgende miljøtilsyn på virksomheden, at de konstaterede min-

dre produktionsomlægninger, der har fundet sted på virksomheden siden 1997, kan rum-

mes indenfor rammerne af den gældende miljøgodkendelse.  

 

På Rudersdal Kommunes miljøtilsyn den 19. december 2013 blev revisionen taget op igen, 

og på denne baggrund fremsendte Scanpharm A/S den 15. maj 2014 en opdateret ansøg-

ning om revision af både virksomhedens miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.  

 

 

3.2. Beliggenhed og planforhold  

Scanpharm A/S er beliggende på Topstykket 12, matr. nr. 109ø, Bistrup, Birkerød By, jf. 

bilag 1. Grunden udgør et areal på ca. 12.000 m2, hvoraf det samlede bebyggede areal ud-

gør ca. 2800 m2, herunder 890 m2 produktionsareal. 

 

Kommuneplan og lokalplan 

De overordnede planlægningsmæssige rammer for virksomheden fremgår af Kommune-

plan 20177.  

 

Virksomheden ligger i et erhvervsområde, som er omfattet af kommuneplanramme Bi.E10, 

Ved Topstykket. Området er udlagt som erhvervsområde med industri og større værkste-

der, entreprenør- og oplagsvirksomhed, samt engrosvirksomhed med miljøklasserne 3 

(virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad) til 5 (virksomheder 

                                                
7
 https://www.rudersdal.dk/infosider/kommuneplan-2017?search=kommuneplan 
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og anlæg, som er mere belastende for omgivelserne)8. Virksomhedens beliggenhed i for-

hold til kommuneplanramme fra 20179 fremgår af bilag 2. 

 

Området er endvidere omfattet af lokalplan 84 for Erhvervsbyen, 2001 (daværende Birke-

rød Kommune). Matriklen ligger indenfor lokalplanens delområde 1, som ”kun må anven-

des til industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt 

engrosvirksomhed.”   

 

De nærmeste forureningsfølsomme områder er, jf. bilag 3: 

 

 Lokalplan 58: Boliger – åben lav (afstand: ca. 240 meter) 

 Lokalplan 217: Område til offentlige formål – Lions Park, etagebyggeri (afstand: ca. 

310 meter) 

 Lokalplan 73: Rekreativt område (afstand: ca. 65 meter) 

 Byplanvedtægt nr. 12: Landzone. Ejendom med landbrugspligt (afstand: 85 m) 

 Haveforeningen Hestkøbgård (kolonihaver) (afstand 335 m) 

Ifølge lokalplanen er den maksimale bygningshøjde for området 8,5 meter med mulighed 

for 10 meter, hvis driften betinger det.  

 

Spildevand, overfladevand og grundvand 

Området er fælleskloakeret, dvs. overfladevand og spildevand afledes til samme offentlige 

kloakledning, jf. kommunens spildevandsplan10. Spildevandet afledes til Sjælsø Rensean-

læg. Det rensede spildevand herfra føres via en lukket ledning til Usserød Å og derfra ud i 

Øresund. 

 

Retningslinjerne for grundvandsbeskyttelsen i området, hvor ejendommen er beliggende 

fremgår af Rudersdals Kommunes Kommuneplan 2017. Ejendom er beliggende i den syd-

lige udkant af vandindvindingsoplandet for Birkerød Vandværk, som ligger ca. 2,5 km 

nordøst for ejendommen. Birkerød Vandværk er nærmeste vandindvindingsboring. Områ-

det har en meget ringe naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet.  

 

Naturbeskyttelse og Natura 2000 

Nærmeste naturbeskyttede område er den fredede og naturbeskyttede Stavnsholtkilen, 

som er et åbent landskab ud mod Furesøen og som ligger ca. 500 m vest og syd for virk-

somheden. 

Nærmeste habitat- og fuglebeskyttelsesområder ligger omkring Furesøen i en afstand af 

ca. 2,5 km syd for virksomheden, (EF habitatområde: Øvre Mølleådal, Furesø og Frede-

riksdal Skov. EF fuglebeskyttelsesområde: Furesø med Vaserne og Farum Sø).  

 

                                                
8
 https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/erhverv/erhverv 

9
 https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/overview 

10 
Rudersdal Kommunes digitale Spildevandsplan 2017: https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/ 
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3.3. Etablering og indretning 

Virksomheden har ligget på matriklen siden 1997. Der er ifølge kommunens oplysninger 

ikke foretaget væsentlig bygningsmæssige om- eller tilbygninger til virksomheden siden 

etableringen.  

 

Virksomheden har produktion, laboratorier, pakkeri, lager, værksted og kontoraktiviteter.  

 

Placeringen af virksomhedens bygninger på grunden fremgår af bilagene 1 og 4. I hoved-

bygningen findes produktionsfaciliteter, laboratorier og administrationslokaler. I øvrige byg-

ninger er der pakkeri, lager, værksted og kedelanlæg. Lokalerne er fordelt på to etager, 

stuen og 1. sal. 

 

Indretningen af virksomheden med angivelser af, hvor de enkelte produktions-, pakkeri- , 

laboratorie- og værkstedsaktiviteter foregår fordelt på lokaler fremgår af hhv. bilagene 4.1 

og 4.2 (plantegninger) og bilag 5 (tabel-oversigt).  

 

3.4. Produktion og drift  

Virksomheden fremstiller produkter indeholdende vitaminer, smertestillende midler, synteti-

ske hormoner, antibiotika og andre medicinalvarer. Der foregår ikke syntese på virksomhe-

den. Der anvendes kun færdige medicinalråvarer, som tilsættes hjælpestoffer (formuleres) 

og færdigbearbejdes til tabletter, granulater, kapsler, syrups (flydende medicin) og stikpiller. 

 

Virksomhedens produkter omfatter præparater til både human og veterinær brug, herunder 

bl.a. medicin til behandling af spedalskhed, smertestillende medicin, vitamintabletter og sy-

rups, samt tekniske produkter mv. Der bliver ikke længere produceret penicilliner eller cyto-

statika.  

 

3.4.1 Produktionsændringer siden 1997 

Scanpharm A/S satte i december en ny teknisk produktion i gang, dog uden bygnings-

mæssige ændringer. Denne produktion foregår i stuelokalerne 6.0.1 og 6.0.2, samt 1.0.3. 

Under denne produktion afvejes de flydende råvarer, blandes med vand eller påfyldes di-

rekte fra leverandørbeholder i plastflasker eller aluminiums-sachetter (små specialposer). I 

denne produktion pågår der afvejninger af propanolholdige råvarer. Der er punktudsug til 

afkast fra dette rum. 

 

Virksomheden startede desuden også en ny lægemiddelproduktion af stikpiller medio 2014 

i nyindrettet produktionsrum. Produktionen foregår i 1. sals lokalerne 2.0.14 og 2.0.1. I lo-

kale 2.0.14 smeltes lægemidlerne med macrogoler (polyethylene glycol). Den smeltede 

masse pumpes i lukket system over til stikpillestøbemaskine placeret i lokale 2.0.1. De 

bygningsmæssige ændringer begrænsede sig til, at der i lokale 2.0.1 blev opsat en skille-

væg, hvormed der blev etableret et pakkerum benævnt 2.0.2. Endvidere skete der en om-
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lægning af nogle kloakrør I lokale 2.0.14 til afledning af kølevand fra smeltekaret i pakkeri-

et, hvor smelteprocessen foregår. 

 

Endelig har virksomheden i april 2017 etableret en ny tabletmaskine til tabletering af ca. 10 

tons kosttilskuds-tabletter pr. år udelukkende med indhold af ikke-klassificerede råvarer. 

 

De pågældende produktionsudvidelser skal ses i lyset af totalproduktionen i 1997 var på 

310 tons, mens den eksisterende produktion reduceret til ca. 100 tons (2017-niveau). End-

videre har de pågældende produktionsændringer emissionsmæssigt kunnet rummes inden-

for den hidtil gældende miljøgodkendelses rammer. 

 

Virksomheden har oplyst, at man på sigt påtænker at foretage en 100 % udvidelse af pro-

duktionen i forhold til eksisterende niveau. Derfor indarbejdes denne produktionsudvidelse i 

nærværende godkendelse med de forbehold, at såfremt produktionsudvidelsen ikke kan 

rummes indenfor de etablerede forureningsbegrænsende tiltag og indebærer øget forure-

ning i forhold til det hermed tilladte skal udvidelsen godkendes af Rudersdal Kommune.  

 

3.4.2 Processer 

Følgende operationer foregår på virksomheden: afvejning, sigtning, blanding, tørring, tab-

lettering, kapsulering, påfyldning og emballering. Samtlige produktioner foregår batchvist. 

 

Virksomhedens processer fremgår af procesdiagram i bilag 6 over fremstilling af tabletter, 

Syrups, stikpiller og teknisk produktion. 

 

Tabletproduktion: Råvarerne afvejes, blandes og sigtes, hvorefter de granuleres med 

ethanol eller vand, tørres i et fluidbedanlæg, hvorunder ethanolen/vandet fordamper. Gra-

nulatet tabletteres og sendes til pakkeriet. Opfugtningen sker i en intensivblander – max. 

100 kg. Til 1 produkt anvendes 35 kg ethanol til opfugtning, som fordeles over 6 delblan-

dinger. Herfra sker der emissioner af ethanol. 

Tabletproduktionen omfatter også pakning af færdige tabletter i blisterpakninger. 

 

Syrupsproduktion: fremstilles ved opløsning af de aktive stoffer og hjælpemidler i vand, evt. 

tilsat ethanol, under omrøring, hvorefter blandingen aftappes på mindre beholdere, etikette-

res og pakkes. Der anvendes en 1200 l blandetank til fremstilling af vitaminblandinger. Til 1 

produkt anvendes 90 l ethanol, som ikke emitteres, men er en del af produktet. 

 

Teknisk produktion: Flydende råvarer, blandes med vand eller påfyldes direkte fra leveran-

dørbeholder i plastflasker eller aluminiums-sachetter. Propanol indgår i produktionen. 

 

Stikpilleproduktion: Råvarer afvejes, smeltes og støbes maskinelt i stikpilleforme. De pak-

kes efterfølgende i salgsæsker. 
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Laboratorierne er indrettet med i alt 4 stinkskabe, hvert med afkast på 1 - 1,5 m over tag. 

Der vil på laboratorierne kun foregå afprøvninger af råvarer og produkter, herunder ren-

hedsanalyser, hovedsageligt ved hjælp af HPLC udstyr. Der vil ikke foregå egentlig forsk-

ning eller prøveproduktion. 

 

Værkstedsaktiviteter: På værkstedet har kun maskinmester adgang. Der udføres reparati-

on/servicering af produktionsudstyr. Der forekommer svejsning i mindre omfang. Deminera-

liseret vand fremstilles i eget omvendt-osmosebaseret anlæg. 

 

3.4.3 Produkter 

Totalproduktionen kan variere en del fra år til år, således var den i 1997 på 310 tons, men 

produktionen er faldet til et niveau på 95 tons i 2017. 

 

Totalproduktionen var fordelt på: 

 

40 tons tabletter og kapsler 

19 tons granulat 

34 tons flydende produkter 

  1 tons stikpiller 

 

Der er en forventning om en øget produktion med op til 100 % indenfor de kommende år. 

Virksomheden har oplyst, at en øget produktion med 100 % fra 100 tons til 200 tons vil fo-

regå på eksisterende udstyr og i eksisterende lokaliteter. 

 

3.4.4 Råvarer og hjælpestoffer 

Råvarerne omfatter hovedsagligt basisstoffer i form af vitaminer og medicinsk aktive stof-

fer, typisk dapsone, sulfadiazin, trimetoprim, paracetamol samt en række tilsætningsstoffer, 

herunder smagsstoffer, bindemidler, farvestoffer o. lign. Langt de fleste råvarer er på fast 

form, som krystaller eller pulver. I forbindelse med forbehandling af råvarerne (granulering) 

eller med efterbehandling af tabletter (overtrækning), anvendes der i nogle produktioner 

ethanol. Ethanol indgår også som bestanddel i nogle af produkterne. Der er tidligere også 

blevet anvendt isopropanol, men det anvendes ikke længere. 

 

Virksomheden anvender en lang række forskellige råvaretyper. Årsopgørelsen viste et for-

brug i 2017 på i alt 22 tons klassificerede stoffer (efter den gamle faremærkning: Xi, Xn O, 

T, N og F) ud af i alt ca. 95 tons råvarer og hjælpestoffer. De giftige T-mærkede stoffer er 

opgjort til 84 kg i 2017, hvilket er mindre end de 100 kg, som gifttilladelsen giver mulighed 

for.  

 

Fordelt på hovedtyper vil virksomhedens årlige forbrug andrage (2017-niveau): 
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Vitaminer         5.000 kg 

Medicinsk aktive stoffer,    13.000 kg 

herunder giftige/meget giftige stoffer             3 kg 

Hjælpestoffer      75.500 kg 

Ethanol            470 kg 

 

Langt de fleste giftige og meget giftige stoffer er på krystallinsk form. LD50 (oralrotte)-

værdien for det mest giftige af stofferne ligger på 16 mg/kg legemsvægt. 

 

Endvidere forbruges der ca. 3,7 m3 vand om dagen i produktionen og til rengøring og sani-

tet bruges ca. 1 m3 (2017-niveau). 

 

3.4.5 Driftstider 

Virksomhedens produktion foregår fra ca. kl. 06 – 16 fra mandag – fredag. Der er normalt 

ikke produktion ud over dette tidsrum, lørdag eller søndag. Der er p.t. 44 medarbejdere, 

som arbejder på virksomheden. Ca. 50 % af medarbejderne er beskæftiget ved administra-

tion og lager, og ca. 50 % arbejder i produktion, pakkeri og laboratorium. 

 

Ved en evt. 100 % forøgelse af produktionen kan arbejdstiden blive udvidet kl. 06 – 18 fra 

mandag – fredag og kl. 06 – 13 lørdag.  

 

 

3.5. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

 

3.5.1 Luftforurening  

Der er i alt 3 produktionsafkast på virksomheden. Forureningen fra afkastene består af 

støv, herunder hovedgruppe 1 stoffer, jf. luftvejledningen 11 og opløsningsmidlet ethanol. 

 

Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over, hvorfra emissioner forekommer i forhold til hvilke 

afkast og processer. 

 

De oprindelige afkast A1 og A4 er nedlagte og afkast A3 er senere blevet delt i 2 afkast og 

kaldes hhv. A3.1 og A3.2. Ændringerne er sket i forbindelse med at de oprindeligt fore-

kommende anlæg, granulat-tørreskab og dragerkedel, blev nedlagt. 

 

Oversigtstegning over afkast og placering findes i bilag 7. Alle afkast er ført over 1 meter 

over tagryg.  

 

 

 

 

                                                
11 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001: Luftvejledningen 
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Af-

kast 

Udsug fra  

lokaler 
Anlæg 

Flow 

Nm3/h 
Indhold 

Cyklon-

/filtre 

Emissions- 

mængde 

 

A 2 

 

2.1.11  

(Fluid-bed loka-

ler) 

 

Procesudsug fra: 

Tabletproduktion: 

Tørring af granulater 

(Fluid-bed) 

 

 

Max. 

2500 

 

Støv:  

vitaminer, 

Sulfonaminer, 

Acetaminophen 

Hjælpestoffer 

 

Dampe: 

Ethanol 

 

Posefiltre + 

Absolutfil-

ter (HEPA) 

(ingen cy-

klon) 

 

Støv: 

max. 0,01 

mg/Nm3 

 

 

 

Dampe: 

max. 4,8 

g/Nm3 

 

 

A 3.1 

 

 

2.04 og 2.05 

2.1.10 (sugearm) 

2.1.11 (sugearm) 

2.0.14 (sugearm) 

og 2.0.1 

 

Punktudsug fra: 

- Pakkeri  

- Tabletprod. 

(granulering, tablet-

tering, afvejning, 

- Syrupsprod. 

(væsker) 

- Stikpilleprod. 

 

 

Max. 

1500 

 

Støv:  

vitaminer, 

Sulfonaminer, 

Acetaminophen 

Hjælpestoffer 

 

Cyklon + 

Posefiltre + 

Absolutfil-

ter (HEPA) 

 

Støv: 

Max. 0,01 

mg/Nm3 

 

 

A 3.2 

 

 

2.0.4 (blisterpak-

kemaskine) 

2.1.5,  

2.1.6, 

2.1.7,  

2.1.8  

 

 

Punkt- og pro-

cesudsug fra 

- Pakkeri  

- Tabletprod. 

(granulering, tablet-

tering, afvejning, 

- Syrupsprod. 

(væsker) 

- Stikpilleprod. 

 

 

Max. 

1500 

 

Støv:  

vitaminer, 

Sulfonaminer, 

Acetaminophen 

Hjælpestoffer 

 

Cyklon + 

Posefiltre + 

Absolutfil-

ter (HEPA) 

 

Støv: 

Max. 0,01 

mg/Nm3 

 

Tabel 1: Produktionsafkast og emissioner 

 

Støv 

Det er især ved blanding og tørring, og i mindre omfang ved afvejning, at der kan dannes 

støv i mængder relevante for virksomhedens afkast. Støvets sammensætning i afkastet vil 

hovedsageligt svare til produkternes sammensætning, og dermed bestå af bl.a. medicinsk 

aktive stoffer i mængder svarende til dets andel i præparatet. En del af støvmængden be-

står således af biologisk inaktive tilsætningsstoffer, såsom stivelse og deslige. Højeste an-
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del af aktiv stof findes i præparatet Dapsone 100 mg (spedalskhedsprodukt), hvor Dapso-

num udgør 87 %. 

 

Udsug fra processer og anlæg passerer gennem forskellige filtreringsanlæg med høj tilba-

geholdelsesgrad i form af cykloner, posefiltre og absolutfiltre. Procesafkastene A2, A3.1 og 

A3.2 er hver især forsynede med 3 stk. F6 filtre (for-filtre), 3 stk. F9 filtre (fin-filtre) og 3 stk. 

HEPA-filtre (absolut-filtre).  

 

HEPA-filtrene (H13) efter DS/1822 har en filtereffektivitet på mindst 99,8 %. Det emitterede 

støv til det fri kan dermed præstere koncentrationer på langt under. 0,01 mg/Nm3. 

 

Dampe 

Der forekommer ikke stoffer, udover ethanol, som kan give anledning til dampe af betyd-

ning i afkastluften. Emissionen af propanol fra den Tekniske produktion er forsvindende, da 

emissionen af propanol fra produktionsudstyret søges holdt på et absolut minimum for at 

kunne overholde mængdeangivelserne i produktspecifikationerne. 

 

Virksomheden anvendte tidligere isopropanol, men det er udfaset.  

 

I 2017 blev der anvendt ca. 670 kg ethanol. Ethanol anvendes i forbindelse med tørring af 

granulater (fluid-bed) i tabletfremstillingen og ethanolen afdampes via afkast A2 fra blande- 

og tørreanlægget. Virksomheden vurderet, at der er emitteret ca. 100 kg ethanol i alt i 

2017.  

 

Der anvendes ethanol i granuleringen af flere typer tabletter. Det maksimale forbrug fore-

kommer ved granulering af Bevidoxine-tabletter. Her har virksomheden oplyst, at det mak-

simale ethanolforbrug, der kan forekomme over en arbejdsdag, ligger på ca. 35 kg. Den 

maksimale timeemission for ethanol fra tørreanlægget har virksomheden dermed opgjort til 

mellem 3,5 – 4 kg/time og max. 5 kg/time.  

 

Ethanol anvendes også i syrups-fremstillingen. Ved ihældning af 90 kg i 1100 kg syrup 

(sukkerblanding) kan det ikke udelukkes, at der afgives lidt ethanoldampe. Det vil dog være 

yderst minimalt. I så fald vil de emitteres til A 3.1 og A 3.2, hvor der ellers kun emitteres 

støv, jf. tabel 1. 

 

Lugt 

Der forventes ikke at forekomme lugtgener fra virksomheden.  

 

3.5.2 Spildevand 

Virksomhedens spildevand består af vand fra rengøring af udstyr og rumrengøring, spilde-

vand fra rentvandsanlæg (RO-anlæg) og sanitært spildevand. Der udledes ikke spildevand 

fra køleanlægget. 
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I 2017 blev der udledt ca. 840 m3 spildevand.  

 

Rengøringsvandet indeholder rester af de råvarer og hjælpestoffer, der indgår i produkter-

ne, og hvoraf en lang række af dem indeholder klassificerede stoffer (efter tidligere anvend-

te fareklassemærkning: Xi, Xn O, T, N og F). Mange af disse råvare- eller hjælpestoffer an-

vendes dog kun i meget små, nøje afvejede mængder og restudledningen til spildevandet 

vurderer virksomheden vil være begrænset. Rengøringsvandet er pH neutralt og har opva-

skevandstemperaturer. 

 

Spildevandsudledningen reguleres imidlertid af virksomhedens tilslutningstilladelse af 28. 

juni 2001. Tilladelsen vil blive opdateret i forbindelse med denne revision af miljøgodken-

delsen. 

3.5.3 Støj 

Virksomheden har følgende udendørs støjkilder: 

 

 Ventilationsanlæg  

 Procesudsug 

 Kørsel af biler og lastvogne 

Ventilationsanlægget kører kun i dagtimerne og neddrosles i weekenden. Procesudsug kø-

rer kun i dagtimerne og afkastet er påmonteret en lydsluse. Ventilationsanlægget er lydiso-

leret og støjdæmpet. Ved en støjmåling i 2009 efter en støjklage blev det konstateret, at 

støjkravene var overholdt, og der er ikke siden forekommet støjklager.  

 

Virksomheden har oplyst, at der vil forekomme mindre støj fra biler og lastbiler, som kører 

til og fra virksomheden. Til og frakørsel af varer foregår via Hammerbakken 15 i tidsrummet 

kl. 07-14.30. Der kører 5-7 lastbiler med varer til og fra virksomheden fra mandag til fredag. 

 

Ved en evt. 100 % udvidelse af arbejdstiden forventes trafik af tunge køretøjer ikke øget, 

da lagerets åbningstid vil forblive uændret.  

3.5.4 Affald 

Det fremgår af tabel 2 nedenfor hvilke affaldsfraktioner, der forekommer på virksomheden, 

og herunder også mængderne af farligt affald og transportører af affaldet 

 

Filterstøv, absolutfilterkassetter og filterposer indgår i medicinrest-fraktionen og håndteres 

og bortskaffes som sådan. ”Potent biologisk aktiv materiale” i Dapsone, som er det mest 

potente præparat, der bruges på virksomheden, udgør ca. 87% af indholdet. I langt de fle-

ste præparater er det aktive indhold mellem 10-50 %. Det er i virksomhedens egen interes-

se, at tabet af stof er minimal, da produktet ellers ikke ville holde assay. Under granule-

ringsprocessen bindes eksempelvis det aktive stof.  
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Affald sorteres i afdelingerne og samles derfra til opbevaring i diverse større beholde-

re/containere i de vestligst beliggende lagerbygninger. Specielt opbevares farligt affald en-

ten i en aflåst miljøcontainer, se nedenfor, eller i et aflåst ”destruktionsrum” (Rum 5.01) ved 

et overdækket område i forbindelse med lagerhallen. I dette rum er der hidtil opbevaret far-

ligt affald i tromler eller plastdunke mærket med ”Olieaffald”, f.eks. olieaffald, der frem-

kommer ved olieskift på ex. tabletmaskiner men ikke fra værkstedet, hvor der ikke genere-

res olieaffald. Der må dog fremover kun opbevares faste fraktioner i destruktionsrummet, 

da rummet ikke er forsynet med opkant, og der ligger en afløbsrist til kloak i en rampe 

umiddelbart udenfor destruktionsrummet. Flydende affald skal i stedet opbevares i lager-

hallen på fast bund og uden risiko for afløb til kloak. 

 

Farligt affald: Mængde/år 2017 Transportør/Modtager 

Rengøringsmidler 840 kg 

Special Waste System A/S 
Opløsningsmidler 430 kg 

Laboratorieaffald 530 kg 

Medicinrester *)  9.800 kg 

Olieudskiller – med funktion 

som fedtudskiller 
1.160 kg 

Norfors I/S / 

Alfa Specialaffald 

Øvrigt affald til genbrug   

Brændbart affald 11.200 kg 

HCS A/S 

Papir 1.100 kg 

Pap 3.300 kg 

Glas uden kemikalierester 700 kg 

Folie + plast 500 kg  

Jern- og metalaffald - Genbrugsstationen 
 
*) Langt størstedelen af affaldet udgøres af kassationsvarer/testvarer dvs.  

primært produkter pakket ind i emballage. 
 

Tabel 2. Affaldstyper fra virksomheden, samt transportører og modtagere  

 

Virksomheden har en udendørs placeret og eksplosionssikret, aflåst miljøcontainer, som er 

opdelt i 2 rum. I det ene rum opbevares kemikalier fra laboratoriet til SWS A/S og i det an-

det rum opbevares flydende affald samt ethanol. Den maksimalt oplagrede mængde 

ethanol er 400 kg.  

 

Affaldet bortskaffes af godkendte transportører og det farlige affald bortskaffes til miljøgod-

kendte affaldsbehandlere. Virksomheden fritagelse for pligten til at aflevere farlig affald til 

Norfors A/S og fritagelsen er meddelt af Rudersdal Kommune den 13. februar 2014. Frita-

gelsen er dog undtaget affaldet fra olieudskilleren, som er primært fedtaffald fra virksomhe-

dens kantine. Udledningen fra virksomheden er ikke olieholdigt, men olieudskilleranlægget 

blev angiveligt oprindeligt etableret pga. at lagerbygningerne indeholdt et daværende olie-

holdigt oplag tilhørende en anden virksomhed. I dag fungerer olieudskilleren i stedet som 

fedtudskiller.  
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Årligt gennemgås affaldsmængderne af virksomheden med henblik på minimering. Virk-

somheden tilrettelægger endvidere indkøbs- og logistikmæssigt indkøb af råvarer og em-

ballage ud fra indkomne ordrer, så virksomheden minimerer kassationer af nævnte.  

 

3.5.5 Råvarer og hjælpestoffer 

Virksomheden udarbejder hvert år årsopgørelser med produktionsoversigt og råvareliste 

med forbrugte råvarer året forinden. Årsopgørelsen danner også grundlag for overvejelser 

omkring anvendelse af råstoffer, ressourceforbrug og driftsmetoder.  

 

Virksomhedens køleanlæg anvender R22 og R404 A som kølemiddel. De 2 anlæg med 

kølemiddel det udfasede kølemiddel R22 er under udfasning til nye anlæg inden udgangen 

af 2018. 

 

De meget giftige stoffer omfattet af gifttilladelse opbevares i aflåst giftskab, og der må op-

bevares maksimalt 3 kg. De øvrige råvarer opbevares i den store lagerbygning, hvorfra de 

større mængder transporteres med elektrisk løftevogn/truck, eller i miljøcontaineren. 

 

3.5.6 Jord og grundvand 

Der findes ingen aktive tankanlæg på virksomheden. Der er dog kendskab til to gamle 20 

m3 nedgravede olietanke på grunden. Disse blev sløjfet ved ombygning af fyringsanlægget 

i 1992 i forbindelse med overgang til energiforsyning med naturgas. Der foreligger doku-

mentation for sløjfningen. 

 

Der foretages kun nedsivning af tagvand fra den nyere lagerbygning via 2 faskiner. Kemi-

kalier og kemikalieaffald opbevares dels i lukket miljøcontainer dels indendørs i ”destrukti-

onsrum” med fast og tæt betongulv, samt uden afløbsriste, men uden opkant, så eventuelt 

spild eller læk i rummet risikere at løbe til afløbsrist til kloak udenfor.  

 

Miljøcontaineren er forsynet med lukket ”spildbakke” til opsamling af opbevarede emner 

ved evt. lækage. Der er ikke påvist indhold i spildbakken siden indførelse af miljøcontainer. 

Transport af brandfarlige væsker til og fra miljøcontaineren foregår i originalemballagen fra 

leverandør. Brandfarlige affaldsprodukter opsamles og transporteres til containeren i be-

holdere som originalemballagen. 

 

Parkerings- og kørearealer er befæstede og forsynet med regnvandsnedløb til fælleskloak. 

Af- og pålæsningsarealet for råvarer og produkter er overdækket. Der er ikke indrettet un-

derjordiske oplag af nogen art på ejendommen. 

 

Grunden er ikke kortlagt, og er dermed registreret som ikke-forurenet.  
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3.5.7 Energi og vand 

Virksomhedens energiforsyning er via el og fjernvarme. Virksomheden er skiftet fra natur-

gas til fjernvarme ultimo oktober 2013. 

 

Vand-, el- og varmeforbrug registreres og vurderes ugentligt. Ved større udsving lokalise-

res kilden for iværksættelse af forebyggende tiltag. 

 

Der sker løbende udskiftning af lysstofrør til mere energivenlige LED-armaturer og udskift-

ninger af ældre energikrævende anlæg til nye energibesparende anlæg. Der er endvidere 

installeret timere på kompressorer til trykluft og ventilation, så disse kun kører ved normal 

arbejdstid. 

 

Virksomheden har i 1999 indført elektronisk styring af varmesystemer og ventilationsan-

læg. Ved natsænkning af rumtemperaturen er forbruget af el og fjernvarme mindsket.  

 

Vandforbruget var i 2017 på 1.040 m3, hvilket er en forøgelse i forhold til tidligere år. Men 

det skyldes, at omvendt osmosebehandlet vand (RO- vand) indgår i virksomhedens pro-

duktsortiment med en særlig renhedsgrad, som virksomheden sælger til mindre medicinal-

virksomheder. 

 

 

3.6 Egenkontrol  

Støvfilterkontrol: 

Der foretages daglige registreringer af trykgradienter på skrårørsmanometre i alle produkti-

onsafsnit.  

 

Desuden foretages der ugentlig kontrol af ventilationsanlæggets driftsfunktioner, herunder 

registreringer af tryktab/lækage over filtre via computerovervågning (CTS). Skærmbilledet 

indikerer, når forfiltre (F6), finfiltre (F9) skal skiftes på grund af tilstopning eller lækage. 

 

Forfiltre (F6), finfiltre (F9) samt HEPA-filtre for procesudsug aflæses manuelt én gang 

ugentligt og noteres i logbog, hvor grænser for tryk er angivet, se dog nærmere i afsnit 5.7. 

 

I produktionsafdelingen er der desuden installeret lyd- og lysudslagsgivende udstyr til vars-

ling af evt. filterbrud. 

 

Når grænserne for tryktab nærmer sig max. udskiftes HEPA-filtrene.  

 

Der foretages desuden lækagetest en gang om året af absolutfiltre (HEPA-filtre) i de 3 af-

kast A2, A3.1 og A3.2, jf. kontrakt med ventilationsfirma. Ved skift af HEPA filtre udføres 

tæthedskontrol i umiddelbar tilknytning til udskiftningen. Filterskift føres i filterjournal (Bilag 

4 til SOP 095). 
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Kontrol af ethanol-emissioner 

Ethanol-emissionerne gennem afkast A2 fra tørreanlægget (Glattanlægget) må ikke over-

stige B-værdien for ethanol, som er fastsat til 5 mg/m3 udenfor skel.  

 

Da virksomhedens maksimale ethanolforbrug i tørreanlægget over en arbejdsdag er vurde-

ret til ca. 35 kg, vil den maksimale timeemission for ethanol fra tørreanlægget være maks. 

5 kg/time, hvormed B-værdien vil kunne overholdes udenfor skel med meget god margin, 

se afsnit 4.2.  

 

Kontrollen med omfanget af virksomhedens ethanol-emission er hidtil foretaget gennem 

virksomhedens batchjournal. Heri er anført hvilke tabletgranuleringer, der er fremstillet på 

de enkelte produktionsdage. Hermed fremgår også ethanolforbruget over den pågældende 

produktionsdag, idet al ethanolen fra tørreanlægget emitteres.  

 

 

3.7 Risiko, driftsforstyrrelser og uheld  

På virksomheden forekommer der giftige og meget giftige stoffer samt meget letantændeli-

ge produkter, som er nævnt i bilag 1 til risikobekendtgørelsen12, og som kan medføre et 

større uheld. Imidlertid forekommer de pågældende stoffer i mængder på virksomheden, 

der ligger væsentligt under de tærskelmængder, der står angivet i bekendtgørelsens bilag 

1 Virksomheden er således ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

 

Ingen af de stoffer, der indgår i produktionen anses beskaffenhedsmæssigt eller toksikolo-

gisk at kunne give anledning til større uheld, svarende til definitionen i risikobekendtgørel-

sen. De letantændelige væsker (ethanol og propanol) opbevares i meget begrænset om-

fang i den eksplosionssikrede miljøcontainer, svarende til max. 400 kg ethanol og max. 200 

kg propanol. 

 

Virksomheden gennemgås jævnligt af brandmyndighederne og virksomheden har udarbej-

det en beredskabsplan. 

 

Virksomheden har ikke en decideret procedure for driftsuheld vedrørende spildevand. Eneste 

værst tænkelige kilde til et større spild, er tabletproduktionens 1200 l procestank med væske, 

heraf 90 l sprit. Et sådan spild vurderer virksomheden for det første som ret usandsynligt og 

for det andet, er der ikke gulvafløb i Syrums-rummet. I laboratoriet er gulvristen endvidere 

støbt til.  

 

I forbindelse med etableringen af stikpilleproduktionen i lokale 2.0.14 ledes der kølevand 

direkte ned på gulvet fra en kølevandskappe på smeltekarret, når karret skylles rent med 

vand. Her er der etableret en elektrisk anordning, der pr. automatik åbner op til kloakken, 

når kølevandet afledes. Hvis stophanen på smeltekarret ved et uheld skulle blive åbnet un-

der produktionen, vil massen i smeltekarret løbe ud på gulvet og til gulvafløbet i rummet. 

                                                
12 

BEK nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
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Men så snart massen får en temperatur på under 35°C størkner den, og vil i så fald stoppe 

afløbet til.  

 

Virksomheden har dermed kun konstateret ringe risiko for spild med større mængder spilde-

vand fra virksomhedens produktions- og rengøringsrum.  

 

Uregelmæssigheder i filterdrift imødekommes ved regelmæssig kontrol og hyppige efter-

syn. Derudover er der installeret alarmer til varsling ved filterbrud.  

 

 

3.8 Renere teknologi  

Virksomheden stoppede i 2000 brugen af ethanol ved fremstilling af trimazin-granulat og 

erstattede det med vand i granuleringen. Isopropanol er udfaset af produktionen og anven-

des ikke længere. Virksomheden har tidligere indstillet produktionen af visse typer hormo-

ner og antibiotika, samt produkter som krævede brug af chloroform som granuleringsmid-

del.  

 

Virksomheden arbejder løbende på at substituere forbruget af opløsningsmidler (ethanol) i 

samtlige produktioner, hvori det indgår som befugtnings- og opløsningsmiddel. Ethanol i 

tabletproduktion søges til stadighed erstattet af vand 

 

Hvor det er teknisk og registreringsmæssigt muligt, sker der substitution af organiske op-

løsningsmidler/sprit til vand. Ved igangsætning af nye produktioner anvendes ikke spritop-

fugtninger, men udelukkende tørstofblandinger. 

 

Virksomheden søger til stadighed at energioptimere produktionen, og at reducere vandfor-

bruget. Vandforbruget vil dog svinge fra år til år afhængt af omfanget af Syrupsproduktio-

nen og salget af RO-vand. 

 

Virksomheden forsøger til stadighed at anvende renere teknologi, hvor det er muligt og re-

levant ud fra miljømæssige, arbejdsmiljømæssige, økonomiske og produktionsmæssige 

hensyn. 
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4. Miljøteknisk vurdering  
I det følgende vurderes virksomhedens aktiviteter på baggrund af oplysningerne i virksom-

hedens gældende miljøgodkendelse af 18. marts 1997, fremsendte oplysninger den 14. 

maj 2014 hhv. den 31. oktober 2011 om revision af gældende miljøgodkendelse, diverse 

oplysninger under efterfølgende miljøtilsyn, samt den miljøtekniske beskrivelse i afsnit 3.  

 

Vurderingen ligger til grund for de vilkår, der er stillet i afsnit 2.  

 

 

4.1 Beliggenhed og planforhold 

Som det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, er virksomheden beliggende i et område 

omfattet af lokalplan 84 for Erhvervsbyen, 2001 og matriklen ligger indenfor lokalplanens 

delområde 1, som er udlagt til miljøklasse 3 - 5, jf. beskrivelserne i Kommuneplan 2017 un-

der temaet erhvervsområder, med udgangspunkt i definitionerne i Håndbog om Miljø og 

Planlægning13. Virksomhedens aktiviteter og miljøbelastning vurderes dermed at være i 

overensstemmelse med planbestemmelserne for området. 

 

Virksomheden er beliggende ca. 85 m fra et landzoneområde omfattet af byplanvedtægt 12 

og heri benævnt yderområdet. Fastsættelser af støjgrænseværdier i landzone beror på en 

konkret vurdering i de enkelte tilfælde, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om ekstern 

støj fra virksomheder. Da dette område også er omfattet af fredningen af Stavnsholtkilen, 

Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i Rudersdal og Furesø Kommuner med henblik på 

bl.a. at sikre rekreativ natur for borgerne, fastsættes støjgrænseværdierne for dette land-

zoneområde derfor til de støjgrænseværdier, der gælder for bl.a. særlige naturområder. 

 

Virksomheden er beliggende ca. 310 meter fra Lions Park, der i lokalplan 217 er udlagt til 

plejeboliger, som kan bebygges i op til 2 etager. Støjgrænseværdierne for dette område 

fastsættes derfor til grænseværdierne for etagebebyggelser. 

 

Endelig er virksomheden også beliggende ca. 335 m fra kolonihaveforeningen Hest-

købgård. Fastsættelse af støjgrænseværdier for kolonihaver beror ifølge ovennævnte støj-

vejledning også på en konkret vurdering. Kolonihaveforeningen er beliggende i landzone 

og grænser op til et syd for beliggende rekreativt område (golfbane). Derfor fastsættes 

grænseværdierne for dette område til de støjgrænseværdier, der gælder for sommerhus-

områder i overensstemmelse med retningslinjerne i den nævnte støjvejledning nr. 5, 1984 

om ekstern støj fra virksomheder. 

 

Grundvand 

Virksomheden ligger i udkanten af vandindvindingsoplandet for Birkerød Vandværk, som 

ligger ca. 2,5 km’s afstand fra matriklen og er nærmeste vandindvindingsboring. Området 

har kun en ringe naturlig grundvandsbeskyttelse. Det vurderes dog, at virksomhedens akti-

                                                
13

 Håndbog om Miljø og Planlægning – bolig og erhverv i byerne, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, 

november 2004. 
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viteter ikke giver anledning til en væsentlig miljøbelastning og udgør dermed ikke en risiko 

for grundvandsforurening. Endvidere ligger der yderligere en sikkerhed i virksomhedens 

beliggenhed i god afstand af vandindvindingsboringen.  

 

Naturbeskyttelse og Natura 2000 

Kommunen vurderer, at virksomheden ligger så lang væk fra både det naturbeskyttede om-

råde og Natur 2000-området, at virksomhedens drift ikke påvirker de herværende bilag IV-

arter. 

 

 

4.2 Luftforurening  

Luftforureningen fra virksomheden omfatter primært støv fra håndteringen af de pulverfor-

mige eller småkrystallinske bestanddele i præparaterne, samt dampe af ethanol fra overve-

jende granulering og i ringe grad fra overfladebehandling af tabletter og kapsler. 

 

Støv 

Det støv, der emitteres fra virksomheden vil som regel være en blanding af miljømæssigt 

relevante, dvs. skadelige støvtyper, herunder medicinsk aktive stoffer eller fedtopløselige 

vitaminstoffer, samt støv, der toksikologisk er af mindre betydning, såsom øvrige vitamin-

stoffer, tilsætningsstoffer mv. 

 

I henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning14 bør de meget potent biologisk aktive stoffer, 

som udgangspunkt, altid betragtes som hovedgruppe 1-stoffer. Dette indebærer, at emissi-

onsbegrænsningen for disse stoffer skal foregå efter bedst tilgængelig renseteknik, herun-

der gennem et absolutfilter med rensegrad minimum H13 (efter DS/EN 1822-1), som sikrer 

afkastkoncentrationer på langt under 0,01 mg/Nm3. I overensstemmelse hermed har virk-

somheden etableret absolutfiltrering på samtlige relevante støvholdige afkast fra produktio-

nen, jfr. tabel 1, afsnit 3.5.1. 

 

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet B-værdier for de enkelte anvendte stoffer. I stedet vurde-

res immissionsbidraget af alle aktivstoffer tilsammen ud fra en fælles B-værdi på 0,1 µg/m3 

eller 1 x 10-4 mg/m3, en værdi som generelt anvendes for stoffer i højeste fareklasse (Tx-

mærkede stoffer, jf. tidligere anvendte faremærkning), og som derfor dækker selv de mest 

toksiske stoffer på virksomheden. 

 

Afkastenes dimensioner skal være af en størrelse så ovennævnte B-værdi kan overholdes, 

administrativt betragtet dog som om hele den emitterede støvmængde består af aktivstof-

fer, dvs. uden hensyntagen til den andel af støvet, som udgøres af uskadelige hjælpestof-

fer.  

 

OML-beregningerne foretaget i forbindelse med etableringen af virksomheden og gennem-

ført med udgangspunkt i absolutfiltrenes minimumspræstation på 0,01 mg/Nm3 og teoreti-

                                                
14

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001: Luftvejledningen 
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ske afkasthøjder på kun 1 m over tag under de daværende afkastforhold, har vist bidrags-

værdier i omgivelserne på max. 0,4 x 10-4 mg/m3, dvs. godt under ovennævnte B-værdi.  

 

Der er foretaget nye overslagsmæssige beregninger med udgangspunkt i absolutfiltrenes 

minimumspræstation på 0,01 mg/Nm3, de opdaterede afkastforhold, jf. tabel 1, og alle 3 

støvemitterende afkast i maksimal brug på én gang, jf. kommunens notat af 5. marts 2018. 

Det fremgår af beregningsresultaterne, at den samlede immission i 10 meters afstand fra 

afkastene og i retning af 250 grader og dermed indenfor skel, overslagsmæssigt er bereg-

net til 0,06 µg/m3. Dertil kommer, at ikke alt støv er hovedgruppe 1-støv, men støvet består 

også af inaktiv støv, svarende til produkternes sammensætning.  

 

Dermed vurderes grænseværdien på 0,1 µg/m3 udenfor skel at kunne overholdes med me-

get god margin med de eksisterende afkastforhold.  

 

 

Dampe 

Ethanol emitteres fra tørreanlægget (Glatten) og dampene udledes gennem afkast A2. 

Ethanol er i Luftvejledningen klassificeret som klasse III stoffer under hovedgruppe 2. Hvis 

virksomhedens totale massestrøm for stoffet skulle overskride 6,25 kg/time, målt som gen-

nemsnit over en arbejdsdag, skal der foretages rensning for ethanolen.  

 

Virksomhedens ethanol-emissionen giver imidlertid maksimalt anledning til en emission på 

knapt 5 kg/time midlet over en arbejdsdag og ligger dermed under massestrøms-

grænseværdien på max. 6,25 kg/time. Dermed skal der ikke foretages rensning.  

 
B-værdien for ethanol er fastsat til 5 mg/m3. Der er foretaget en overslagsmæssig vurdering 

af ethanol-emissionen ved beregning af den såkaldte spredningsfaktor for ethanolen, jf. 

Luftvejledningen15. Spredningsfaktoren er defineret ved kildestyrken af ethanolen angivet i 

g/s divideret med B-værdien for ethanol. Ved kildestyrken forstås den maksimalt tilladelige 

emission af stoffet over en driftstime angivet i mg/s. Hvis spredningsfaktoren ikke overskri-

der 250 m3/s skal afkastet blot føres 1 meter over tag.  

Beregningerne viser, at spredningsfaktoren med den givne luftmængde i A2 ligger på 59 

m3/s og er dermed væsentlig lavere end de 250 m3/s, jf. kommunens notat af 5. marts 

2018. Dermed er afkasthøjden for afkast A2 på de 1 meter tilstrækkelig. 

Den begrænsende maksimale time-emission af ethanol fra tabletfremstilligen vil svare til  

massestrømsgrænseværdien på 6,25 kg/time, idet en overskridelse heraf vil medføre krav 

om rensning. Tages der i overensstemmelse med Luftvejledningen udgangspunkt i at en 

produktionsdag typisk ligger på 7 timer, må virksomhedens ethanol emission over en pro-

duktionsdag ikke overstige 43,75 kg.  
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Men virksomhedens angivelse af, at der maksimalt brugs op til 35 kg ethanol pr. produkti-

onsdag ved fremstilling af granulat forventes virksomheden at kunne overholde grænse-

værdierne for ethanol-emissionen med meget god margin. 

 

En 100 % produktionsforøgelse af produktionen vil ifølge virksomhedens oplysninger ikke 

øge emissionen af ethanol. De få produkter, hvor ethanol anvendes ved granuleringen, vil 

ikke forekomme i større mængder. De evt. nye produkter eller de eksisterende produkter, 

som virksomheden skønner, at der kan ske øget produktion af, vil ifølge virksomhedens 

oplysninger skulle produceres ved direkte komprimering uden anvendelse af befugtnings-

midler. 

 

Generelt 

Med HEPA- filtrering af virksomhedens støvemissioner og virksomhedens relativt begræn-

sede forbrug af ethanol, som eneste emitterende opløsningsmiddel, herunder også ved en 

evt. 100 % produktionsforøgelse (jf. afsnit 3.4.1), vurderes det, at virksomhedens emissio-

ner til luften ikke giver anledning til risiko for forurening i omgivelserne med hverken farligt 

støv eller opløsningsmidler.  

 

 

4.3 Spildevand 

Rudersdal Kommune vurderer og fastsætter vilkår for udledningen af virksomhedens spil-

devand til offentlig kloak i forbindelse med den kommende revision af virksomhedens gæl-

dende tilslutningstilladelse af 28. juni 2001 meddelt af Birkerød Kommune. 

 

 

4.4 Støj 

Virksomhedens væsentligste støjkilder vurderes at være ventilatoranlæg og procesudsug. 

Men da både ventilatoranlæg og procesudsug er driftsoptimerede og lydisolerede forventes 

disse anlæg ikke under normale omstændigheder at foranledige støjemissioner, som kan 

være til gene for omgivelserne. 

 

Da trafikken til og fra virksomheden er relativt begrænset vurderes den af virksomheden 

genererede trafikstøj ikke at give anledning til støjgener. 

 

Virksomheden skal overholde vilkår om maksimale støjbidrag til omgivelserne svarende til 

de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning om støjgrænseværdier16.  

 

Kommunen kan kræve, at virksomheden i forbindelse med f.eks. en eventuel berettiget 

støjklage dokumenterer, at støjkrav overholdes ved måling og/eller beregninger, jf. Miljøsty-

relsens vejledninger på området. 
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Driften af virksomheden må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen i na-

boområderne overstiger de vejledende grænseværdier for de respektive områder.   

 

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde og i forholdsvis god afstand fra støjføl-

somme områder. Det vurderes således, at virksomheden kan overholde disse grænsevær-

dier med god margin. 

 

 

4.5 Affald, råvarer og hjælpestoffer 

Affaldsdannelsen bør generelt minimeres mest muligt. 

 

Almindeligt affald, såvel som kemikalieaffald skal bortskaffes efter Rudersdal Kommunes 

anvisninger hhv. fritagelser for afleveringspligten til Norfors I/S. 

 

Filterstøv, absolutfilterkassetterne og filterposer skal, ligesom øvrige medicinrester, bort-

skaffes som farligt affald. 

 

Opbevaring af farligt affald og brandfarlige hjælpestoffer skal altid foregå indenfor de dertil 

specielt indrettede rum/miljøcontainer på virksomheden, med mulighed for opsamling af 

eventuelt spild, samt uden adgang for uvedkommende udenfor virksomhedens normale 

arbejdstider. 

 

Eventuelt spild eller læk af kemikalier eller farligt affald må ikke kunne sive ned til under-

grunden eller blive ledt ud til kloak. Derfor stilles der vilkår om, at der ikke må opbevares 

flydende affald og kemikalier i ”destruktionsrummet”, da rummet ikke er forsynet med op-

kant for tilbageholdelse af evt. spild. 

 

Der stilles vilkår om, at affaldet skal opbevares i egnede og mærkede beholdere og/eller 

containere.  

 

Affaldet skal bortskaffes efter gældende bestemmelser angivet i Rudersdal Kommunes af-

faldsregulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald. 

 

 

4.6 Jord og grundvand 

Da den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet i området er meget ringe, er der der-

for påkrævet skærpet agtpågivenhed i forhold til samtlige aktiviteter og/eller indretninger på 

virksomheden, som kan udgøre en risiko for jord- eller grundvandsforurening. 

 

Det vurderes imidlertid, at virksomheden hverken indretnings- og driftsmæssigt giver an-

ledning til risiko for jord- eller grundvandsforurening.  
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4.7 Egenkontrol 

 

Kontrol af støvfiltre 

Virksomheden foretager lækagetest af absolutfiltre (Hepa-filtre) i de 3 afkast A2, A3.1 og 

A3,2 én gang om året.  

 

Seneste tæthedsrapporter af alle 3 HEPA-filtre er udført i oktober 2017 og viste i alle 3 filtre 

lækager på mindre end 0,03 %, som er virksomhedens lækagekriterium. De overholdt 

dermed de fastsatte grænseværdier på 99,9 % i godkendelsens vilkår 2. I december 2017 

udførtes der igen tæthedskontrol på A3.1 efter konstateret utæthed. Testrapporten viste 

her en lækage på mindre end 0,056 %, hvormed grænseværdien på 99,9 % stadig er over-

holdt. Uanset dette har virksomheden skiftet filteret. 

 

Miljøstyrelsen har i 2006 udarbejdet et supplement nr. 5 til Luftvejledningen vedr. kontrol af 

absolutfiltre17. Heraf fremgår det, at lækagen gennem filteret skal være mindre end eller lig 

med 0,05 %, hvilket er en skærpelse af kravet på 0,1 % i den hidtil gældende miljøgodken-

delse. Disse rettelser er indarbejdet i de nye reviderede vilkår.   

 

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium18 for målinger af emissioner til luften har udtalt, at 

da driften af for-filtrene forlænger levetiden for HEPA-filteret, er det tilstrækkeligt at stille 

krav til overvågning af HEPA-filteret med en differenstrykmåling. Endvidere har Reference-

laboratoriet også udtalt, at hvor der på et eller flere større anlæg arbejdes med et hoved-

gruppe 1 stoffer, bør der være kontinuert overvågning og automatisk alarmering ved for 

højt eller for lavt differenstryk. Derfor vil der blive stillet vilkår om, at virksomheden skal ha-

ve etableret denne form for overvågning.  

 

Til egenkontrol med filtertilstanden og -driften skal virksomheden i lighed med hidtil praksis 

notere tidspunkterne for udskiftning af filtermateriale og filtereftersyn i en filterjournal.  

 

Fald i differenstrykket uden at flowet ændres, er tegn på en utæthed, som kan forekomme 

ved montage og udskiftning af HEPA-filterelementer. Derfor skal virksomheden i lighed 

med dens hidtidige praksis fortsat foretage tæthedsprøvninger af HEPA-filtrene i forbindel-

se med hvert skift af filtermateriale i absolutfiltrene. 

 

På denne baggrund vurderes virksomhedens støvemissioner ikke at give anledning til risi-

ko for forurening i omgivelserne af farligt støv. 

 

 

 

                                                
17

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001: Luftvejledningen:  5. supplement af 24. okt. 2006 til Luftvejledningen - 

Revision af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5 vedr. emission af støv af hovedgruppe 1-stoffer og kontrol af absolutfiltre. 
18

 Svar den 12. januar 2018 til Rudersdal Kommune fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for målinger af 

emissioner til luften v.  
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Kontrol af ethanol emissioner 

Virksomheden fører batchjournaler over produktion af granulat i tørreanlægget. Dermed vil 

ethanolforbruget pr. produktionsdag fremgå, og dermed også ethanol-emissionen, idet al 

ethanolen fra tørreanlægget emitteres.  

 

B-værdien for ethanol overholdes med meget god margin ved et forbrug på op til masse-

strømsgrænseværdien på 6,25 kg/time, som ikke må overskrides, jf. afsnit 4.2.  

 

Virksomheden skal derfor føre kontrol med, at granulatproduktionen ikke medfører over-

skridelser af en maksimal ethanolemission på 43,75 kg/dag målt over en 7 timers produkti-

onsdag, svarende til max. 6,25 kg/time. 

 

 

4.8 Risiko, driftsforstyrrelser og uheld 

Med baggrund i den miljøtekniske beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og vurderingen 

heraf, samt virksomhedens egenkontrol vurderes det samlet set, at der ikke er særlige risici 

forbundet med virksomhedens aktiviteter. 

 

Væsentlige driftsforstyrrelser og/eller uheld med miljømæssig konsekvens skal øjeblikkeligt 

anmeldes telefonisk (tlf. 46 11 00 00) og efterfølgende skriftligt til Rudersdal Kommune, 

Natur, Park og Miljø, e-mail tom@rudersdal.dk, jf. § 71 i miljøbeskyttelsesloven. 

 

 

4.9 Renere teknologi 

Virksomheden har løbende arbejdet med både substitueringer af stoffer til miljømæssigt 

mindre belastende stoffer, med energioptimeringer og vandbesparelser. 

 

På denne baggrund og med virksomhedens oplysninger om, at der til fortsat arbejdes med 

at anvende renere teknologi, hvor det er muligt og relevant ud fra miljømæssige, arbejds-

miljømæssige, økonomiske og produktionsmæssige hensyn, vurderes det, at virksomhe-

den lever op bekendtgørelsens krav om brug af BAT. 

 

Kommunen vil imidlertid gerne støtte op om virksomhedens fortsatte arbejde med BAT. Der 

fastsættes derfor et vilkår om, at virksomheden og kommunen ved hvert tilsyn skal afklare 

mulighederne for virksomhedens fortsatte renere teknologi-implementeringer med ud-

gangspunkt i retningslinjerne i godkendelsesbekendtgørelsens19 bilag 5.  

 

 

4.10 Samlet vurdering 

Det er Rudersdal Kommunes vurdering af Scanpharm A/S kan drives uden at give anled-

ning til forureningsgener for omgivelserne, så længe virksomheden drives i overensstem-

melse med de vilkår, der er stillet i denne godkendelsesrevision. 
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 § 30 i BEK nr 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed 
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5 Liste over sagens akter 
Nærværende reviderede miljøgodkendelse er baseret på følgende væsentlige sagsakter: 

 

Ref. Dato Fra Til Titel 

 5.3.2018  Rudersdal 
Kommune 

Spredningsfaktor- og OML-beregninger af 
emissioner fra afkastene fra Scanpharm A/S, 
Topstykket 12, 3460 Birkerød 

 23.2.2018 Scanpharm 
A/S  

Rudersdal 
Kommune 

Svar på kommunens spørgsmål vedr. virksom-
hedens ethanol-emissioner 

 5.2.2018 Rudersdal 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

Scanpharms input til kommunens udkast til 
revision af miljøgodkendelse for Scanpharm, 
dateret 25. januar 2018 

 2.2.2018 Rudersdal 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

Forbrugs- og produktionsoversigt for 2017 

 26.1.2018 Scanpharm 
A/S 

Rudersdal 
Kommune 

Produktoversigt og råvareliste for 2017 

 25.1.2018 Rudersdal 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

Udkast til revision af miljøgodkendelse for 
Scanpharm, dateret 25. januar 2018 

 24.1.2028 Scanpharm 
A/S 

Rudersdal 
Kommune 

Afkastdata til brug for OML-beregninger af 
Scanpharms emissioner til omgivelserne 

 24.1.2028 Scanpharm 
A/S 

Rudersdal 
Kommune 

Kommentarer og rettelser til kommunens Af-
rapportering af miljøtilsyn 20. dec. 2017 

 16.1.2018 Rudersdal 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

Afrapportering af miljøtilsyn 20. dec. 2017  

 12.1.2018 Miljøstyrelsens 
ref. Lab. for 
måling af luft-
emissioner 

Rudersdal 
Kommune 

Svar på Rudersdal Kommunes spørgsmål vedr. 
kontrolvilkår for absolutfiltre ved emissioner af 
Hovedgruppe 1-støv 

 17.12.2015 Rudersdal 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

Afrapportering af miljøtilsyn 17. dec. 2015 og 
opsummering af aftale om Scanpharms oplys-
ninger til brug for godkendelsesrevisionen 

 22.9.2014 Rudersdal 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

Referat af møde d. 11. sept. 2014 vedr. revision 
af Scanpharms miljøgodkendelse 

 8.9.2014 Scanpharm 
A/S 

Rudersdal 
Kommune 

Scanpharms input til kommunens udkast til 
revision af miljøgodkendelse for Scanpharm, 
dateret 3. aug. 2014 

 3.8.2014 Rudersdal 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

kommunens udkast til revision af miljøgodken-
delse for Scanpharm, dateret 3. aug. 2014 

 14.5.2014 Alectia A/S Rudersdal 
Kommune 

Ansøgning rev.2 om miljøgodkendelse på veg-
ne af Scanpharm A/S 

 23.12.2011 Alectia A/S Rudersdal 
Kommune 

Ansøgning rev. 1 dateret 31.10.2011 om miljø-
godkendelse på vegne af Scanpharm A/S 

 28.6.2001 Birkerød 
Kommune 

Scanpharm 
A/S 

Tilladelse til afledning af processpildevand fra 
virksomheden Scanpharm0 

 18.3.1997 Frederiksborg 
Amt 

Scanpharm 
A/S 

Miljøgodkendelse 
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Bilag 1 - Virksomhedens beliggenhed på ejendommen 
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Bilag 2 - Virksomhedens beliggenhed i forhold til rammerne i 
Kommuneplan 2017 

 

 

 
 

Scanpharms A/S beliggenhed fremgår af den lilla markering 
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Bilag 3 - Virksomhedens beliggenhed ift. lokalplanområder mv. 

 

 

 
 

Scanpharm A/S beliggenhed på Topstykket 12, Birkerød fremgår af den røde prik 
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Bilag 4 - Indretning af virksomheden på ejendommen 
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Bilag 4.1 - Indretning af virksomheden - Stuen 
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Bilag 4.2 - Indretning af virksomheden – 1. sal 
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Bilag 5.1 - Virksomhedens aktiviteter/emissioner fra de enkelte lokaler 
 

 



Side 42 af 44 

  

  

Bilag 5.2 - Virksomhedens aktiviteter/emissioner fra de enkelte lokaler 
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Bilag 6 - Procesdiagrammer for fremstilling af produkttyper. 
 

 
 

 

 

  

 
Procesdiagrammer 
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Bilag 7 - Oversigt over afkast og placering på tag af bygning 02  

 

 
Afkast A4 er nedlagt 


