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Notat
Bilag 4 Lundbeck, høringsnotat fra berørte myndigheder

Behandling af høringssvar til Miljøvurdering og høring af
risikomyndighederne for Lundbeck og virksomhedens omgivelser,
Lumsås.
Bemærkninger til høringssvar.
Høring af Risikomyndigheder for Lundbeck A/S
Jævnfør Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder 1, har planmyndigheden i Odsherred Kommune hørt berørte risikomyndigheder forud for
tilvejebringelsen af Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017- 02.1 for Lundbeck A/S i Lumsås.
Planmyndigheden ønsker at inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i
Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017-2.1. Inden Odsherred Kommune behandler forslagene politisk med henblik på offentlig fremlæggelse i
høring i 8 uger, er relevante myndigheder blevet hørt om planforslagene.
Høringen sker med basis i bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder (BEK nr 371 af 21/04/2016) § 3 stk. 1.
De berørte myndigheder modtog med høringen, de af Odsherred Kommune udarbejdede udkast til Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017- 02.1
for Lundbeck A/S i Lumsås.
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Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, BEK nr 371 af 21/04/2016 i medfør af § 3 i lov om planlægning, jf. LBK nr. 1529 af 23. november
2015

Miljø og Teknik
Sag: 306-2020-54356
Dok: 306-2020-213627

Kontakt
Direkte: 59 66 67 74
tidon@odsherred.dk

Odsherred Kommune
59 66 66 66

Kommuneplan-tillægget udlægger:

•
•
•

en konsekvenszone på 500 meter omkring virksomheden samt
et udlæg af sikkerhedszone svarende til lokalplanafgrænsningen, samt
en Planlægningszone på 500 meter,

Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017- 02.1 for Lundbeck A/S i Lumsås skaber rammenerne for det fysisk byggede miljø, men tager ikke stilling
til hvilken type produktion der kan foregå i en ny bebyggelse, hvor en eventuelt kommende 6. produktionsenhed kan etableres. Planloven skaber rammerne
for udviklingen, men er ikke handlepligtige.
Miljørapportafgrænsning høring
Efter miljøvurderingslovens 2 § 8 skal der gennemføres en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017- 02.1 for Lundbeck A/S i
Lumsås, hvis denne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2, eller planen medfører krav om en
vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.
Det er Odsherred Kommunes vurdering, at Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017- 02.1 for Lundbeck A/S i Lumsås skal miljøvurderes. Der skal
derfor udarbejdes en miljørapport, der kan afdække, fastlægge, beskrive og evaluere den sandsynlige væsentlige påvirkning af miljøet, samt rimelige
alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde. Derudover skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af, hvordan
indvirkningerne på miljøet kan overvåges.
Inden arbejdet med at udarbejde miljørapporten blev igangsat, blev der foretaget en afgrænsning af miljørapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 11.
Inden der blev taget stilling til afgrænsningen af miljørapporten, blev berørte myndigheder hørt, jf. § 32 stk. 1 nr. 2.
På baggrund af vedlagte ’Afgrænsning for miljøpåvirkninger’ (bilag A) af kommuneplantillæg og lokalplan for Lundbeck A/S i Lumsås, vurderes det, at planen
kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger inden for disse emner, som miljørapporten således vil omhandle:

•
•
•
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Landskabelig værdi, arkitektonisk og landskabeligt udtryk, herunder mulig påvirkning af kystnærhedszonen.
Lys.
Risiko for forurening af jord og spredning af eksisterende jordforurening.

LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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•
•

Risiko for spredning af forurening til grundvandet og nærliggende recipienter ved gravning i jord og ved terrænregulering.
Særlig risiko for uheld, herunder ulykker eller fare for menneskers sundhed, sikkerhed, herunder giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare, samt om
risikoforholdene kan medføre begrænsninger på naboarealer.

Følgende myndigheder er blevet hørt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturteamet, Odsherred Kommune
Vandteamet, Odsherred Kommune
Klimateamet, Odsherred Kommune
Miljøteamet, Odsherred Kommune
Naturstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Vestsjællands Museum
Arbejdstilsynet
Miljøstyrelsen
Midt- og Vestsjællands Politi
Vestsjællands Beredskab

De berørte myndigheder blev hørt i perioden 16. juni 2020 til 1. juli 2020.
Der er kommet høringssvar fra, Miljøstyrelsen samt vandteamet og miljøteamet i Odsherred Kommune.
Miljøstyrelsen har nogle kommentarer til udlægning af konsekvenszone, og Miljøstyrelsen ønsker at støj og luftforurening samt forøgelse af mængden af
affald og spildevand indgår i afgrænsningen.
Vandteamet ønsker, at eksisterende viden om jordforurening, samt risiko for spredning med udvidelse af virksomheden indgår i afgrænsningen. Miljøteamet
ønsker at støj indgår i afgrænsningen.
Høring af berørte myndigheder er indarbejdet i Miljørapporten.
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Om høringsnotatet: I høringsnotatet gengives de indkommende bemærkninger som resumé, samt administrationens bemærkninger og administrationens
forslag til ændringer. Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag ”Bilag 7 – miljøvurdering/risikobekendtgørelsen”, dokument
nr.: 306-2020-214148.
AFSENDER
Vestsjælland Museum

Arbejdstilsynet
Miljøstyrelsen

Kommentar
Der vurderes ikke at kunne være nyere tids interesser i
sagen.
Der er ingen registrerede fortidsminder inden for
lokalplansarealet. Der er dog på marken umiddelbart nord
for lokalplansområdet i 2012 fundet en bronzegenstand,
som vurderes at kunne være en mejsel fra bronzealderen.
Museet vil anbefale at bygherre indhenter en §25
udtalelse fra museet i god tid forud for påbegyndelse af
anlægsarbejde.
Såfremt I heller ikke denne gang ønsker at indarbejde
museets udtalelse mere direkte i lokalplansteksten, så
skal jeg dog bede jer om at rette info om hvem og hvor en
bygherre skal henvende sig med ønsker omkring §25
udtalelse, fra det der står i lokalplansudkastet.
Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger
I forhold til det fremsendte Forslag til Tillæg nr. 12 til
Kommuneplan 2017-29 er på s. 7 illustreret en
konsekvenszone på 500 meter fra virksomhedens matrikel.
Den maksimale konsekvensafstand tager som regel afsæt i
udbredelsen af gasser på AEGL3 niveau. Den
af virksomheden oplyste maksimale konsekvenszone, er
angivet med et gasudslip der rækker 355 meter ud fra
kilden på virksomheden. Sandsynligheden for et sådant
scenarie er dog meget lille.
I forhold til en samlet høring af risikomyndighederne
i forhold til risikovurdering af H. Lundbeck, skal
Miljøstyrelsen afslutningsvis gøre opmærksom på, at
Vestsjællands Brandvæsen også er en del af

Forslag til ændring/kommentar
Kontaktoplysninger i teksten ændres

berører
Lokalplanen

Ingen ændringer
Evt præcisering i
lokalplanen/kommuneplantillæg

Ingen
Miljøvurdering beskriv at
planlægningen
er 500 m, men
at der kun
vurderes på 355
m

Administrationen hørte efterfølgende
Vestsjællands Brandvæsen, som ikke havde
bemærkninger til planen.

Afgjort
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risikomyndighederne for H. Lundbeck A/S. Fra
Høringsskrivelsen ses Vestsjællands Brandvæsen dog ikke
at være medtaget som høringspart.
Luftemissioner, der er en af de væsentligste
miljøpåvirkninger fra virksomhedens drift. Med hensyn til
henvisningen til CWW BREF skal gøres opmærksom på, at
denne ikke indeholder krav til luftrensning ud over
monitering af diffuse VOC-emissioner og teknikker til
reduktion af disse. Miljøstyrelsen kan derfor anbefale, at
luftpåvirkninger belyses i forbindelse med en udvidelse af
produktionsanlægget med øgede luftemissioner.

Støj, hvor de vejledende støjgrænser ikke overholdes for
den eksisterende produktion.

Bortskaffelse af flydende affald/spildevand. Det er anført,
at affaldsmængderne forventes at stige med 50 - 70 %.
Ved en sådan udvidelse af mængderne kan anbefales, at
muligheder for bortskaffelse belyses.
Udledning af overfladevand, hvor forurenet overfladevand
i dag ledes til kommunens renseanlæg og uforurenet
overfladevand ledes direkte ud i Kattegat. Udvidelsen vil
betyde øgede mængder, hvor det anbefales, at
muligheden for bortskaffelsen belyses.

Lokalplanen sætter den bygningsmæssige
ramme for fremtidige udvidelser af
produktionsanlægget i Lumsås. Det er derfor
ikke muligt at vurdere den fremtidige
luftforurening nærmere, da det ikke er lagt
fast hvilke udvidelser af
produktionsanlæggene der vil ske. I
forbindelse med sagsbehandling efter
miljøvurderingsloven (af en konkret projekt)
og efter miljøbeskyttelsesloven vil øgede
luftemissioner blive vurderet nærmere.
Luftforurening beskrives således overordnet

Miljøvurdering vil forholde sig
til emnet på et
overordnet
niveau

Miljøbeskyttelsesloven og miljøgodkendelse
vil sikre de fremtidige støjforhold i
omgivelserne.

Miljøvurdering vil forholde sig
til emnet på et
overordnet
niveau
Miljøvurdering vil forholde sig
til emnet på et
overordnet
niveau
Miljøvurdering vil forholde sig
til emnet på et
overordnet
niveau

Mulighederne for bortskaffelse af
affald/spildevand kan ikke belyses nærmere
på dette niveau. Ved miljøgodkendelse af ny
produktion vil affaldsforholdene blive
nærmere vurderet.
Udledning af større mængder vurderes
overordnet, men kan ikke belyses nærmere på
dette niveau. Ved miljøgodkendelse af ny
produktion vil udledning blive vurderet
nærmere
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Midt og Vestsjællands
Politi
Vestsjællands
Beredskab

Under henvisning til nedenstående kan jeg oplyse, at Midtog Vestsjællands Politi ikke har bemærkninger til
høringerne.
Vestsjællands Brandvæsen har ingen bemærkninger til
høringen om udvidelse af virksomheden H. Lundbeck A/S i
relation til arealudvidelse eller miljørapportens
afgrænsning.

Ingen ændringer

ingen

Ingen ændringer

ingen
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