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Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til lugtvejledning – Begrænsning af 

lugtgener fra virksomheder, jr. nr. MST-221-00024. 

 

Miljøstyrelsen har den 29. oktober 2018 udsendt udkast til lugtvejledning – Begrænsning af 

lugtgener fra virksomheder med høringsfrist den 11. september 2018, kl. 12:00. Vejledningen har 

været længe undervejs, og har været drøftet i flere følgegrupper. Fødevareerhvervet er i vidt 

omfang reguleret via lugtvejledningen, og vejledningen har væsentlig betydning for hele erhvervets 

omkostningsniveau og muligheder for at tilpasse og udvikle produktionen. Det har gennem hele 

forløbet været vores klare opfattelse, at intentionen med revisionen af lugtvejledningen ikke skulle 

medføre øgede omkostninger og administrative byrder for virksomhederne. Vi er derfor skuffede 

over, at vi ikke oplever særlig stor lydhørhed overfor erhvervets bekymringer i det nye 

vejledningsudkast. På grund af vejledningens kompleksitet og store konsekvenser for erhvervet, 

skal Landbrug & Fødevarer tage forbehold for yderligere bemærkninger efter høringsfristen. 

 

Den nye vejledning medfører skærpelser over en bred kam, som udover at sætte begrænsninger 

over tid vil medføre meget væsentlige omkostninger for fødevarevirksomheder. Som eksempel kan 

nævnes, at to konkrete virksomheder i Århus må forvente øgede investeringsomkostninger på op 

mod 70 mio. kr. og op mod to mio. kr. i øgede driftsomkostninger om året som følge af 

vejledningens skærpede krav.  

 

Vejledningen vil medføre et yderligere pres på danske produktionsvirksomheder, som i forvejen er 

hårdt presset som følge af blandt andet havnelukninger. Vi er derfor helt uforstående over, at 

vejledningen vil medføre yderligere krav til erhvervet i form af øgede omkostninger og 

administrative byrder. 

 

De voldsomme omkostninger står i skærende kontrast med erfaringerne fra den virkelige verden, 

som viser, at virksomhederne generelt har udformet deres produktion på en sådan måde, at 

naboerne ikke oplever lugt i generende koncentrationer ud fra den regulering vi har i dag 

(Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1554 fra 2014).  

 

Landbrug & Fødevarer savner i den grad en vurdering af vejledningens konsekvenser for 

virksomhederne, samt en klar beskrivelse af formålet med de konkrete ændringer. 

 

De væsentligste skærpelser i vejledningen – samt forslag til ændringer – er omtalt nedenfor: 

 

1. Ny regnemodel indfører skærpelser 

Vejledningen indfører en ny måde at regne lugt ud på, som anvender nye meteorologiske data og 

ændret ”følsomhedsfaktor”. Den nye måde at regne på kan medføre en stramning eller en lempelse 

af virksomhedernes eksisterende lugtvilkår. Vejledningen beskriver i meget klare vendinger, at 

virksomheder aldrig kan opnå lempelser med den nye regnemetode, men derimod godt kan få 
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skærpet sine vilkår. Hvis en virksomhed vil undgå en skærpelse, skal virksomheden udarbejde 

tekniske og økonomiske redegørelser, som dokumenterer, at omkostningerne til overholdelse af 

skærpelsen ikke er proportionale. Hvis virksomheden ikke kan dokumentere dette, vil 

virksomhedens vilkår blive skærpet.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det er helt urimelig overfor virksomhederne, at stille 

skærpede krav, der vil medføre væsentlige meromkostninger blot fordi en ny regnemodel giver et 

andet resultat end tidligere. Vejledningen bør derfor ændres, så virksomhedernes eksisterende krav 

til lugtemissioner overføres automatisk, uanset om en ny regnemodel medfører lempelser eller 

skærpelser for virksomheden og uden virksomheden skal udarbejde redegørelser el. lign. 

 

Landbrug & Fødevarer har vedlagt en juridisk redegørelse om problemstillingen, hvor det blandt 

andet konkluderes, at tilgangen i lugtvejledningen er retssikkerhedsmæssig betænkelig, og at 

hensynet til omgivelserne ikke kan begrunde en skærpelse af virksomhedernes lugtvilkår under en 

revurdering med ophæng i brugen af nye data. 

 

2. Ny højhusregulering rammer eksisterende virksomheder hårdt 

Den eksisterende lugtvejledning kræver, at virksomhedens lugtemissioner skal overholdes ved 

jordoverfladen (dvs. i 1½ meters højde). I den nye vejledning vil eksisterende virksomheder blive 

bedt om at overholde lugtemissionerne i andre højder, fx i nærheden af etageejendomme, som er 

opført efter virksomhedens etablering. Det har hidtil været helt almindelig praksis at etablere 

skorstene for at begrænse lugtgener hos naboerne, og mange virksomheder har investeret i denne 

løsning med henvisning til den eksisterende vejledning. Hvis man – som den nye vejledning 

foreslår – begynder at stille krav i højden på niveau med røgfanen fra skorstenen, vil det betyde, at 

store investeringer i skorstene for at reducere lugt hos naboer vil være værdiløse. Der er tale om en 

alvorlig ændring, som vil medføre, at virksomheder skal etablere omkostningstung lugtrensning. Det 

vil alene for to virksomheders vedkommende beløbe sig i op mod 70 mio. kr. i investeringer og op 

mod 2 mio. kr. i årlige driftsomkostninger, ligesom energiforbruget og dermed CO2 udledningen vil 

stige. 

 

Ændringen er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse helt urimelig for eksisterende virksomheder, 

som i god tro har investeret store beløb i høje skorstene. Vejledningen bør derfor justeres, så det 

fremgår klart, at eksisterende virksomheder fortsat skal overholde grænseværdien i 1½ meters 

højde. 

 

3. Indførelse af ”subjektive skærpelser” 

Vejledningen anfører, at grænseværdier kan skærpes for virksomheder, der udleder en ”ubehagelig 

lugt”. Omvendt beskriver vejledningen, at en ”behagelig lugt” ikke kan føre til lempelser.  

 

Landbrug & Fødevarer er helt uforstående overfor indførelsen af ovenstående subjektive vurdering, 

som er baseret på enkeltpersoners lugtopfattelse. Det er en stor indgriben i virksomhedernes 

retssikkerhed, hvor virksomhederne risikerer store omkostninger som følge af en helt subjektiv (og 

vilkårlig) vurdering. Kravet er endvidere vanskeligt foreneligt med godkendelsesvejledningen, hvor 

det fremgår, at vilkår skal være klare, entydige og specifikke. Det er Landbrug & Fødevarers klare 

opfattelse, at muligheden for at indføre skærpelser som følge af lugtens såkaldte ”hedoniske 

karakter” (accepterbarhed) bør tages ud af vejledningen. Vejledningen bør i stedet fastholde 

anvendelsen af den anerkendte og nuværende lugtmålemetode. 
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4. Muligheder for reduktion af lugt hos naboerne forringes 

Landbrug & Fødevarer står uforstående overfor, at vejledningen skærper virksomhedernes 

lugtvilkår og samtidig forringer deres muligheder for at begrænse lugtgener.  

 

Det er vores opfattelse, at der er tale om et direkte paradigmeskift når det anføres i vejledningen, at 

etablering af skorstene som udgangspunkt er sidste valg i forhold til reducering af lugtemissioner. 

Det står i skarp kontrast til den eksisterende praksis, hvor virksomhederne i stort omfang har 

investeret i skorstene. Landbrug & Fødevarer kan tilslutte sig, at forurening bør nedsættes ved 

kilden med udgangspunkt i BAT og så vidt muligt forhindres i at opstå. Men med henvisning til BAT 

er det i øvrigt ikke myndighedernes opgave, at kræve bestemte metoder for at opnå en 

grænseværdi. Og når det kommer til gener som lugt (som ikke udgør en sundheds- eller miljøfare), 

bør det være frit for virksomhederne at vælge de mest effektive foranstaltninger, herunder også set 

i forhold til andre miljøbelastninger som øget CO2 udledning mv.  

 

Landbrug & Fødevarer skal på baggrund af ovenstående opfordre til, at vejledningen beskriver 

skorstene som et effektivt middel til reduktion af lugtgener på linje med fx ændringer i produktionen. 

 

5. Tidligere lempelsesmuligheder fjernes 

Det fremgår af den eksisterende vejledning, at lugtvilkårene i industriområder og åbne landområder 

kan lempes med en faktor 2-3. Denne mulighed fjernes for nye virksomheder samt for 

virksomheder, som udvider sin produktion. Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor denne 

stramning, da virksomhederne er placeret i områder, hvor lugten ikke er til gene. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at muligheden for lempelser fastholdes for nye 

virksomheder og for virksomheder, som udvider deres produktion. 

 

Specifikke bemærkninger  

 

1.1 Vejledningens formål 

Landbrug & Fødevarer har igennem revisionsprocessen fået en forståelse af, at vejledningen ikke 

skal ændre på beskyttelsesniveauet, og at man dermed heller ikke påtænker skærpede krav til 

virksomhederne. Landbrug & Fødevarer savner derfor en klar beskrivelse under formålet, som 

præciserer, at formålet med vejledningen er at fastholde det nuværende beskyttelsesniveau. 

 

Tabel 1.1 Ækvivalente lugtgrænseværdier 

Tabellen opstiller konverteringen af lugtgrænseværdier som en enkel og præcis metode. 

Usikkerhederne er imidlertid så store, at det er meget uhensigtsmæssigt at signalere, at 

lugtberegninger er så eksakte, at de uden videre kan konverteres. Det bør fx ikke anføres, at der 

kan skelnes med 1 LE/0,1 OUE, hvor man i dag skelner mellem 5 LE. Usikkerhederne bør beskrives 

og forklares under denne tabel. 

 

Det nævnes, at der sker en overgang fra minutmiddelværdi til timemiddelværdi. Landbrug & 

Fødevarer skal anmode om en vurdering af, om dette vil medføre en lempelse eller en skærpelse 

for virksomhederne, herunder hvordan det hænger sammen med prøvetagningen. 

 

2.3 Lugtoplevelse 

I afsnittet opstilles forhold, som kan påvirke lugtoplevelsen, som er et meget kompliceret emne. De 

oplistede punkter er således af stærk subjektiv karakter, og er meget vanskelig at håndtere for 

myndighederne. 
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2.3.2 Lugtintensitet 

En ”kvantificering” af lugtintensitet på en subjektiv 7-trinsskala er ikke hensigtsmæssig, når den 

ingen steder anvendes i reguleringen, ej heller ved målinger af lugt. Skalaen bør udelades, da den 

øvrige tekst beskriver emnet fint uden. 

 

2.3.4 Lugtens hedoniske karakter 

Afsnittet beskriver lugtens ”accepterbarhed”, også kaldet hedoniske karakter, der er et udtryk for, 

om lugten opleves som ubehagelig eller behagelig. 

 

Da lugtens hedoniske karakter baserer sig på en særdeles stærk subjektiv vurdering, skal 

Landbrug & Fødevarer på det kraftigste opfordre til, at dette afsnit tages ud. Vurderingen vil således 

svække virksomhedernes retssikkerhed i væsentligt omfang, idet vurderingen af den hedoniske 

karakter er tilfældig og afhængig af forskellige personers personlige præferencer. Vejledningen bør 

i stedet fastholde anvendelsen af den anerkendt lugtmålemetode, som også beskrives i 

vejledningen (Europæisk standard for olfaktometrisk kvantificering af lugt). 

 

2.3.7 Lugtkoncentration 

Der bør gøres mere ud af beskrivelsen af lugtkoncentrationen, da den indgår i den primære 

regulering af lugt. Det kan fx beskrives, at dette er metoden, som anvendes i dansk regulering, 

herunder henvisning til metode EN 13725 / MEL 13. 

 

2.3.8 Sammenhængen mellem lugtintensitet og lugtkoncentration 

Det fremgår af dette afsnit, at den logaritmiske sammenhæng for lugt betyder, at en reduktion i 

lugtkoncentrationen ikke giver en proportional reduktion i intensiteten af lugten og dermed af genen 

ved lugten. Fx vil en halvering af lugtkoncentrationen ikke give en oplevelse af, at lugten halveres. 

 

Ovenstående bør inddrages i afsnit 3, hvor det bør indgå i vurderingerne af, om der skal gribes ind 

overfor lugtgener fra bestående virksomheder. 

 

Afsnittet beskriver sammenhængen mellem lugtkoncentration og lugtintensitet og vægter mere end 

afsnittet om lugtkoncentration. Da lugtkoncentration er det der anvendes i reguleringen virker denne 

vægtning uheldig.  

 

Opstillingen af formler, hvori en ikke internationalt anerkendt metode til måling af intensitet indgår 

som væsentlig parameter, giver fejlagtigt indtryk af, at denne sammenhæng kan beregnes og 

dermed inddrages i reguleringen. Formlerne bør derfor udelades af teksten. 

 

Figur 2.1 Intensitetskurver 

Landbrug & Fødevarer er tvivlende overfor, hvad formålet med denne figur er. For eksempel 

anføres en intensitet, men det fremgår ikke, hvad enheden er. 

 

2.4.1 Lugtspredning af punktkilder 

Der kan i dette afsnit med fordel skives lidt om OML-modellen. 

 

Side 11, Skorstenshøjder, fjerde afsnit 

Afsnittet beskriver i alt for generaliserende vendinger, hvordan lugtemissioner kan reagere rundt om 

høje skorstene. Det bør derfor præciseres, at afsnittet i praksis ikke er anvendelig til regulering af 

virksomheder.  
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3. Punktkilder, tredje afsnit 

Teksten bør revideres, så det klart fremgår, at vejledningen kun er relevant i situationer, hvor der er 

konstateret lugtgener. Det er vigtigt, at vejledningen kun regulerer i situationer, hvor der er et 

oplevelsesmæssigt lugtproblem, og ikke et potentielt lugtproblem. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at følgende ændring af teksten: 

 

”Retningslinjerne finder kun anvendelse i forhold til punktkilder, hvor det er relevant, dvs. 

punktkilder, som udleder lugt, der giver lugtgener i omgivelserne. Relevansen beror på tilsyns- og 

godkendelsesmyndighedens konkrete vurdering.” 

 

3.1 Definitioner af punktkilder, tredje afsnit 

Det anføres, at lugtkilder, som overdækkes eller flyttes indenfor, og som udleder via afkast, også 

regnes som punktkilder. Dette medfører et meget uheldigt incitament, hvor virksomheder bliver 

straffet for at indkapsle en diffus kilde. Afsnittet bør justeres, så virksomhederne ikke straffes for at 

minimere lugtgener fra diffuse kilder. 

 

Det anføres, at ånderør ikke er punktkilder. Det bør derfor konsekvensrettes, at de således heller 

ikke bør vurderes på niveau med punktkilder. Det er endvidere uklart, hvordan og hvem der 

vurderer, om en kilde er væsentlig. Der indføres endvidere et nyt begreb – volumenkilder. Hvad 

menes med dette begreb? 

 

3.2.1 Baggrund for de vejledende lugtgrænseværdier 

Det anføres, at ”daværende” erfaringer fra ind- og udland viste, at lugtgrænser i almindelighed giver 

tilfredsstillende forhold. Her bør der anføres, at også nye erfaringer viser samme resultat, jf. 

Miljøprojekt 1554 fra 2014. 

 

3.2.2 Vejledende interval for lugtgrænseværdier 

Afsnittet bør ændres til: ”Vejledende interval for lugtpåvirkninger”. Der savnes desuden en mere 

overordnet beskrivelse af, at formålet med reguleringen er at undlade at genere mere end højest 

nødvendigt. Som afsnittet fremgår nu, er der for stort fokus på grænseværdier. 

 

Vedr. tabel 3.1 om ”Vejledende lugtgrænseværdier for punktkilder” skal det påpeges, at 

grænseværdiens minimum tidligere var 5 LE (svarende til 1,0 OUe), men med usikkerhederne i 

omregningerne kan virksomheder nu risikere at få fastsat en grænseværdi, som reelt er lavere end 

den tidligere minimumsværdi på 5 LE. Den skærpelse bør beskrives, herunder at myndigheden i 

disse situationer skal sikre en grænseværdi, som ikke er lavere, end hvad der tidligere svarede til 5 

LE. Samme bemærkning gør sig gældende ift. grænseværdier i det åbne land på 1,9 OUe/10 LE. 

Muligheden i den eksisterende vejledning vedr. en lempelse på en faktor 2-3 bør beskrives i 

sammenhæng til denne tabel. 

 

I afsnittet under tabellen, bør nedenstående tekst fjernes så eksisterende virksomheder ikke 

risikerer væsentlige stramninger af deres vilkår som følge af, at der er etableret boliger efter 

virksomhedens etablering: 

 

”Findes der imidlertid en mere lugtfølsom arealanvendelse af et givent område, er det den faktiske 

anvendelse, der er bestemmende ved fastlæggelsen af områdetypen.” 

 

Fjerde og femte afsnit på side 14 beskriver regulering af lugt i højder. Disse afsnit er særdeles 

problematiske, og vil i praksis medføre væsentlige skærpelser for eksisterende virksomheder. 
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Landbrug & Fødevarer skal på det kraftigste opfordre til, at afsnittene ændres, så det sikres, at 

eksisterende virksomheder – fx i forbindelse med en revision af deres miljøgodkendelse – skal 

overholde lugtgrænseværdien ved jordoverfladen, dvs. i 1½ meters højde, som det fremgår af den 

eksisterende vejledning (side 14). 

 

Side 14, fjerdesidste afsnit beskriver, at lugtgrænserne gælder i relevante højder i et hvert punkt 

indenfor områder/delområder med høje bygninger. Dette er et nyt krav i forhold til eksisterende 

vejledning, og bør tages ud af vejledningen, så der fastholdes samme beskyttelsesniveau.  

 

3.3 Fastlæggelse af lugtgrænseværdi 

I første afsnit beskrives det, at lugtgrænseværdien fastsættes med én decimal. Dette giver igen 

indtryk af, at der er tale om en eksakt værdi. Den store grad af usikkerhed i målingerne tilsiger, at 

man ikke kan regulere med én decimal. 

 

I andet afsnit beskrives det, at myndigheden kan fastsætte en lugtgrænseværdi, som ligger udenfor 

det tidligere anførte interval. Det bør efter Landbrug & Fødevares opfattelse ikke være muligt at 

fastsætte lugtgrænseværdier under de angivne intervaller/værdier i tabel 3.1. Intervallerne bør 

anvendes således, at det er intervallets nedre ende der anvendes, når det skønnes 

formålstjenesteligt iht. retningslinjerne i afsnit 3.3.2. Det er endvidere en skærpelse, at vejledningen 

på side 16 anfører, at det lave interval kan anvendes ved boliger i det åbne land.  

 

Da en række af disse vurderinger er subjektive, bør vejledningen indeholde en absolut nedre 

grænse for de mulige krav ift. virksomhedernes retssikkerhed. 

 

Side 15, fjerdesidste afsnit 

Fjerdesidste afsnit side 15 angiver en god vejledning i forhold til høje skorstene, som understøttes 

af praksis, hvor der ikke opleves lugtgener i disse situationer. 

 

Side 15, tredjesidste afsnit 

Det anføres, at for virksomheder med en skorsten på op til ca. 30 meter med fuld bygningseffekt, 

bør der fastsættes en lugtgrænseværdi på 1,0 OUE ved boligområder. Dette er en skærpelse, og 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om, at afsnittet fjernes, så det eksisterende beskyttelsesniveau 

fastholdes. 

 

Side 15, andensidste afsnit 

Andensidste afsnit side 15 anfører, at virksomheder med både høje og lave skorstene bør få fastsat 

en lugtgrænseværdi i den lave ende af intervallet. Dette afsnit bør helt udgå af vejledningen, da det 

vil medføre skærpede vilkår for en lang række virksomheder, som i dag ikke har problemer med 

deres naboer. Der kan i den forbindelse henvises til Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1554 som viser, 

at virksomhederne generelt har udformet deres produktion på en sådan måde, at naboerne ikke 

oplever lugt i generende koncentrationer.  

 

Det giver endvidere ikke mening, at virksomheder med høje og lave afkast automatisk får tildelt den 

mest restriktive lugtgrænseværdi, da virksomhederne typisk vil lede de mest lugtbelastende 

emissioner ud via det højeste afkast. 

 

Dertil kommer, at det vil blive særdeles omfattende at kortlægge højder og anvendelse af bygnings- 

og boligmassen i receptorområderne i forbindelse med konkrete spredningsberegninger i OML (op 

til 540 beregningspunkter). Det er meget sandsynligt, at myndigheden vil regulere store 
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sammenhængende områder i forhold til de ganske få huse med 1. eller 2. sal, hvorved relevansen 

af 10 års vejrdata og skarp tolkning bortfalder.  

 

Side 16, andet og tredje afsnit side  

Det anføres, at grænseværdier kan skærpes for virksomheder, der udleder en ”ubehagelig lugt”. 

Omvendt beskrives det, at en ”behagelig lugt” ikke kan føre til lempelser.  

 

Landbrug & Fødevarer er helt uforstående overfor indførelsen af ovenstående subjektive vurdering, 

som er baseret på enkeltpersoners lugtopfattelse. Det er en stor indgriben i virksomhedernes 

retssikkerhed, hvor virksomhederne risikerer store omkostninger som følge af en helt subjektiv (og 

vilkårlig) vurdering. Det er Landbrug & Fødevarers klare opfattelse, at muligheden for at indføre 

skærpelser som følge af lugtes ”hedoniske karakter” (accepterbarhed) bør tages ud af 

vejledningen. Vejledningen bør i stedet fastholde anvendelsen af den anerkendte lugtmålemetode. 

 

Side 16, fjerde sidste afsnit 

Det anføres, at lugtværdien ikke bør lempes ved etablering af ny virksomhed. Dette er en 

skærpelse af gældende vejledning, som bør tages ud. Det giver således ikke mening at stille krav til 

en virksomhed, som ikke medfører gener for naboerne, uanset om der er tale om en ny eller 

eksisterende virksomhed. 

 

Side 16, andensidste afsnit  

Det fremgår af den eksisterende vejledning, at lugtvilkårene i industriområder og åbne landområder 

kan lempes med en faktor 2-3. Denne mulighed fjernes for nye virksomheder samt for 

virksomheder, som udvider sin produktion. Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor denne 

stramning, da virksomhederne er placeret i områder, hvor lugten ikke er til gene. 

 

Det bør anføres, at muligheden for lempelser også gælder for nye virksomheder og for 

virksomheder, som udvider deres produktion. 

 

Eksempel 3.1 Sukkerfabrikker 

Angiver et godt og brugbart eksempel om forsvarlig lempelse for sæsonbetonede virksomheder. 

 

Der bør også indføres et eksempel med et slagteri i et industriområde. 

 

3.3.2 Skærpelse i forhold til vejledende lugtgrænseværdier 

Det anføres i vejledningen, hvordan BAT kan anvendes til at skærpe grænseværdierne. Landbrug 

& Fødevarer skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er fastsat 

lugtgrænseværdier i BREF sammenhæng. BREFerne foreskriver kun teknikker til lugtreduktion. 

Landbrug & Fødevarer er derfor ikke enige i, at BAT bør kunne anvendes til at skærpe 

virksomhedernes vilkår, og det står fuldstændigt uklart for os, hvordan en skærpet lugtgrænse skal 

fastsættes med udgangspunkt i BAT. Dertil kommer, at lugt betragtes som en gene og ikke en 

sundheds- eller miljøfare. Når virksomhederne ikke giver anledning til gene, er der ingen grund til at 

skærpe deres vilkår uanset hvilke teknikker, der er beskrevet i BAT-sammenhæng. 

 

Såfremt afsnittet fastholdes, bør det anføres, at hvis en virksomhed har installeret renseudstyr, 

skorstene, indkapsling m.m. svarende til BAT/BREF, så bør myndigheden acceptere 

virksomhedens lugtbidrag og ikke fastsætte skærpede krav. 
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Det anføres, at der i forbindelse med en skærpelse skal udarbejdes en ”tilbundsgående” teknisk og 

økonomisk undersøgelse. Landbrug & Fødevarer skal anmode om, at ordet ”tilbundsgående” 

slettes, idet formuleringen ellers vil opfordre til et unødvendigt administrativt arbejde. 

 

Det anføres, at der i særlige tilfælde kan gives grænseværdier under den lave ende af intervallet. 

Dette er en markant skærpelse, og da en vurdering af den hedoniske kvalitet er en subjektiv 

vurdering, giver dette en betragtelig usikkerhed for virksomhederne. Skærpelsen bør tages ud af 

vejledningen. 

 

Side 17, andensidste afsnit 

Det fremgår, at eksisterende virksomheder ikke kan få skærpet lugtgrænseværdier med henvisning 

til, at der etableres en ny virksomhed med samme lugttype i området. Det er en meget væsentlig 

vejledning til miljømyndigheden, som ikke bør ændres. 

 

Side 19, tredje afsnit 

Det fremgår, at usikkerheden på lugtmålinger m.v. hverken kommer naboer eller virksomheder til 

gode. Landbrug & Fødevarer er ikke enige i denne betragtning, og skal anmode om, at 

usikkerheden i eftervisningssituationen kommer virksomheden til gode. Samme fremgangsmåde er 

gældende på støjområdet. 

 

Side 19, femtesidste afsnit 

Det er positivt, at det fremgår, at der skal anvendes en skarp retningstolkning. 

 

Side 19, andensidste afsnit 

Det er positivt, at det præciseres, at kortene ikke kan bruges til at vurdere, om 

lugtgrænseværdierne er overholdt. 

 

3.3.5 Hvad udtrykker en grænseværdi 

I ”Faglig rapport fra DMU nr. 697, 2008” konkluderes det, at anvendelsen af den 4. største mdl. 99 

% fraktil giver et beskyttelsesniveau svarende til det nuværende, ved brug af 1976 Kastrup og 

konservativ tolkning:  

 

”Undersøgelsen anbefaler, at en ny fremtidig beregningsværdi til brug for sammenligning med 

Luftvejledningens B-værdier baseres på en 10 års meteorologisk tidsserie fra Aalborg Lufthavn, og 

at der anvendes den 4. største månedlige 99%-fraktil for perioden 1974-83.” 

 

Landbrug & Fødevarer skal på den baggrund anmode om en begrundelse for anvendelsen af den 

maksimale månedlige 99 % fraktil på 10 års data fremfor anvendelse af den 4. største som 

anbefalet?  

 

Fjerde og femte afsnit bør udelades, da den hidtidige praksis med at omregne minutmiddelværdi 

allerede indgår i omregningen til de nye - og faktor ”7,8/1,5” - lavere grænseværdier.  

 

Eksempel 3.2 – Maksimale minutmiddelværdier 

Dette eksempel vurderes ikke relevant, da minutmiddel er indeholdt i ny grænseværdi. I stedet kan 

eksempelboksen med fordel bruges til at beskrive betydningen af 99 % fraktilen, da en sådan 

savnes.  

 

”I mindst én af årets måneder har der i et eller andet receptorpunkt været 7 timer med en højere 

koncentration end den dimensionerende (der er 720 timer i en måned, og 1% af disse har større 
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værdi end tallet). Det kan ikke udelukkes, at der i hver af de øvrige 11 måneder har været op til 6 

timer med koncentration højere end den dimensionerende.” 

 

Side 23, andensidste afsnit 

Det anføres, at virksomheder med stort lugtpotentiale bør få vilkår om at gennemføre regelmæssig 

egenkontrol. Her bør det præciseres, at dette ikke er nødvendigt i situationer, hvor der ikke er et 

oplevelsesmæssigt lugtproblem. Det bør endvidere anføres, at såfremt lugtmålinger ligger ”jævnt”, 

bør der ikke lægges op til jævnlige målinger. 

 

Side 23, sidste afsnit 

I forhold til indretningen i overensstemmelse med metodeblad MEL22, bør det være muligt at 

tilpasse denne konkrete forhold, hvor det er muligt at lempe på retningslinjerne. 

 

Side 26, første afsnit 

Afsnittet beskriver en ændring af hidtidig praksis, hvor der ofte udtages 3 prøver over hver 2-3 

minutter i spidsbelastningssituationer, med minimum 30 minutter imellem hver prøve. 10 minutters 

udtagning kan gennemføres uden væsentlig fordyrelse af lugtmålinger, mens tre prøver á 30 

minutter kraftigt vil reducere, hvor mange prøver, der kan udtages på en arbejdsdag, og dermed en 

kraftig fordyrelse af prøvetagningen. 

 

Da prøvetagningen er afhængig af de konkrete forhold hos virksomheden skal Landbrug & 

Fødevarer opfordre til, at prøvetagningen, herunder varigheden af prøvetagningstiden, overlades til 

virksomheden/prøvetagningsinstituttet. 

 

Side 27, nederst 

Andet punkt beskriver, at det ikke er tilstrækkeligt at skrive ”normal” drift. Dette bør flugte med EN 

13725. Prøvningsrapporterne under akkrediteringssystemet udarbejdes efter standardens krav, og 

ikke lugtvejledningen. Krav til oplysninger om driftsforhold bør stilles i krav om virksomhedernes 

rapportering af resultater af lugtkortlægning og OML-beregning, og ikke i selve prøvningsrapporten. 

 

Eksempel 3.4 

Det anføres, at der skal udtages mindst 3 prøver fra hvert afkast, og at prøverne på det enkelte 

afkast skal udtages med mindst en halv time mellem hver prøve. Her bør det præciseres til mindst 

en halv time mellem hver opstart af prøvetagning. Hvis prøvetagningstiden forlænges markant - 

som der lægges op til - fordyres prøvetagning, da prøveudtager kan nå færre afkast på en dag. 

 

Det fremgår, at rapporteringen bør indeholde en grafisk fremstilling af beregningsresultaterne. Dette 

bør tages ud, da den grafiske fremstilling alligevel ikke kan anvendes til at tolke virksomhedernes 

overholdelse. 

 

På side 29, afsnit 4 bør det anføres, at der er mulighed for til tillempelse af metodeblad MEL22. 

 

På side 30, tredje punkt anføres det, at driftsforholdene skal beskrives, og at det ikke er 

tilstrækkeligt at skrive ”normal” drift. Dette bør ændres, da det bør være muligt at anføre ”normal” 

drift, såfremt der er tale om normal drift. 

 

På side 30, sidste afsnit anføres det, at virksomheden ”hver X måned år” skal dokumentere, at den 

overholde vilkår. Det er helt uklart, hvad der kan udløse dette supplerende krav. 
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4 Andre lugtkilder end punktkilder 

Det er positivt, at det af indledningen fremgår, at lugtgener fra andre type lugtkilder ikke reguleres 

af lugtgrænseværdier. 

 

Side 31, afsnit 3 

Landbrug & Fødevarer foreslår følgende ændring af teksten, som vil sikre, at der ikke reguleres i 

situationer, hvor der reelt ikke er lugtgener: 

 

”Retningslinjerne finder kun anvendelse i forhold til lugtkilder, hvor det er relevant, dvs. hvor der er 

lugtgener.” 

 

4.2 Regulering af andre lugtkilder end punktkilder 

Det fremgår i første afsnit, at reguleringen må bero på myndighedens konkrete vurdering af 

lugtkildens ”potentielle lugtudledning”. Teksten bør ændres, så det klart fremgår, at det ikke skal 

vurderes ud fra lugtkildens ”potentielle” lugtpåvirkning, men ud fra, om der er et 

”oplevelsesmæssigt” lugtproblem. Som teksten fremgår nu, vil der blive reguleret i tilfælde, hvor der 

ikke er et reelt lugtproblem. 

 

Det anføres, at andre lugtkilder end punktkilder konverteres til punktkilder, hvis der stilles krav om 

overdækning og udledning via afkast. Dette er en skærpelse af nuværende krav. Da skærpelsen 

giver et nyt beregningsmæssigt bidrag fra virksomhed, bør vejledningen forholde sig til, at en 

virksomhed kan blive ”klemt” af dette ift. overholdelse af eksisterende lugtgrænseværdier. 

 

4.2.4 Egenkontrol med andre lugtkilder end punktkilder 

Sidste punkt på side 33 anfører, at egenkontrol fx kan være vilkår om ”Lugtestimater og 

undersøgelser”. Her skal det bemærkes, at lugt er alt for komplekst til at estimere. 

 

Side 34, 7. sidste afsnit 

Det anføres, at tilsynsmyndigheden ud fra en konkret vurdering kan tage stilling til anvendelse af 

metoderne. Det bør anføres, at myndigheden bør inddrage virksomheden i denne vurdering. 

 

Side 34, sidste afsnit 

”Modificeret lugtfane-metode” bør fjernes, da den er meget upræcis, og har en enorm variation, 

hvilket blandt andet er set på minkområdet. Dertil kommer, at metoden er meget omkostningstung. 

 

4.4.1 Estimering af lugt fra arealkilder 

Det anføres, at måling af effekten af eventuelle tiltag bør udføres af samme lugtpanel. Landbrug & 

Fødevarer stiller sig tvivlende overfor, om det i det hele taget er muligt at måle og dokumentere en 

effekt af sådanne tiltag. Miljøstyrelsen bedes redegøre for baggrunden for denne prøvetagning. 

 

4.5 Feltinspektioner 

Feltmetoderne er vanskelige at planlægge og gennemføre pga. omfattende krav til bl.a. vejr og vind 

og adgang til traversering ved virksomheden, og dermed meget omkostningstunge. Metoderne er 

primært kendt fra Tyskland, hvor tyske laboratorier oplyser, at sådanne feltmålinger udføres med 

brug af paneler bestående af studerende, som er meget fleksible i planlægning, har en lav timepris 

og samtidig har gratis offentlig transport ud til virksomhederne. Dette er ikke realistisk under danske 

forhold.   

 

Herunder fremgår bærbare, personlige olfaktometre på listen over anbefalelsesværdige metoder, 

men disse er ikke fundet specielt anvendelige i tidligere danske undersøgelser i bl.a. landbruget.  
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Generelt savnes en systematisk vurdering af feltmetoder ved sammenligning med metoden med 

måling på punktkilder og efterfølgende OML-beregning. 

 

4.5.2 Bærbare, personlige feltolfaktometre 

I sidste afsnit beskrives konkrete feltolfaktometre, som er testet af en af Landbrug & Fødevarers 

medlemmer. Erfaringen er, at disse værktøjer er så usikre, at de bør fjernes fra teksten. De kan 

ikke anvendes til regulering. 

 

4.6 Naboundersøgelser og dialog 

I sidste afsnit bør det anføres, at klager altid bør anbefales at kontakte virksomheden direkte, når 

der konstateres lugtgener. 

 

5. Foranstaltninger til reduktion af lugtgener 

Landbrug & Fødevarer står uforstående overfor, at vejledningen på den ene side skærper 

virksomhedernes lugtvilkår og på den anden side forringer deres muligheder for at begrænse 

lugtgener.  

 

I beskrivelsen af foranstaltninger til reduktion af lugtgener indfører vejledningen et decideret 

paradigmeskift i mulighederne for lugtreduktion. Det anføres i vejledningen, at etablering af 

skorstene som udgangspunkt er sidste valg i forhold til reducering af lugtemissioner. Det står i 

skarp kontrast til den eksisterende praksis, hvor virksomhederne i stort omfang har investeret i 

skorstene. Landbrug & Fødevarer kan tilslutte sig, at forurening bør nedsættes ved kilden, og så 

vidt muligt forhindres i at opstå, men når det kommer til gener som lugt - som ikke udgør en 

sundheds- eller miljøfare - så bør det være frit for virksomhederne at vælge de mest effektive 

foranstaltninger.  

 

Det bør anføres klart i afsnittet, at skorstene ligestilles med andre lugtreducerende foranstaltninger 

ift. reduktion af lugtgener. 

 

5.3 Renseforanstaltninger 

I tredje afsnit anføres en række teknikker til reduktion af lugt. Skorstene bør nævnes i denne 

sammenhæng. 

 

Det bør i afsnit 6 anføres, at for så vidt angår virksomheder underlagt BREF, bør der tages 

udgangspunkt i den relevante BREF i forhold til relevante teknikker. 

 

Tabel 5.1 

Skorstene bør indføres i tabellen. 

 

5.4.2 Krav til indretning og drift af andre lugtkilder end punktkilder 

Det bør anføres, at de enkelte teknikker ”ikke er generelt anvendelige”, og at de er afhængige af 

den konkrete produktion. 

 

Det bør præciseres, at foranstaltningerne kun anvendes, hvor det er relevant, ”dvs., hvor der er 

lugtgener”. 

 

Tabel 5.2 og 5.3 Aktive og passive arealkilder 
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I første celle bør det anføres, at myndigheden skal stille krav om at overdække alle renseanlæg og 

bassiner på virksomhedens grund, og at der kun kan stilles krav, hvis der er tale om et reelt 

lugtproblem. 

 

5.5.1 Fastlæggelse af dimensionerende kildestyrke 

Andensidste afsnit stiller spørgsmålstegn ved hele metoden og bør fjernes. 

 

Ved at øge antallet af panelister, vil man ligeledes fjerne sammenligningsgrundlaget. Afsnittet må 

endvidere forventes at øge myndighedernes krav til prøvetagning for at være på den sikre side. 

Korrekt dimensionering er endvidere virksomhedens eget ansvar, og tilsynsvirksomheden bør ikke 

kunne stille krav om ændret laboratoriepraksis i forhold til standardens krav (EN 13725). Ændrede 

krav til laboratoriepraksis vil fordyre omkostningerne, da der skal ændres på arbejdsgangene. 

 

7.2 Regulering af lugt ved godkendelse af udvidelse eller ændring af bestående virksomhed 

Der bør fremgå, at det kun er for så vidt angår udvidelse eller ændring af bestående virksomhed 

med betydning for lugtforholdene, at der skal foretages spredningsberegninger efter de nye 

retningslinjer og evt. ændring af lugtvilkårene. Det er dog vigtigt at få understreget, at det ikke er 

intentionen med vejledningen at skærpe de eksisterende lugtvilkår. 

 

7.3 Regulering af lugt ved revurdering af godkendelse for bestående virksomhed 

Vejledningen indfører en ny regnemodel, som anvender nye meteorologiske data og ændret 

”følsomhedsfaktor”. De pågældende afsnit anfører, at såfremt den nye regnemodel medfører en 

lempelse for virksomheden i forhold til tidligere beregninger, så skal virksomheden automatisk have 

skærpet vilkårene svarende til den gamle regnemodel. Hvis den nye regnemodel derimod medfører 

en skærpelse for virksomheden, så skal virksomheden udarbejde tekniske/økonomiske 

redegørelser som dokumenterer, at omkostningerne til overholdelse af skærpelsen ikke er 

proportionale. Hvis virksomheden ikke kan dokumentere dette, vil virksomhedens vilkår blive 

skærpet.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at ovenstående fremgangsmåde er helt urimelig overfor 

virksomhederne og vil medføre væsentlige meromkostninger. Vejledningen bør derfor ændres, så 

virksomhedernes eksisterende krav til lugtemissioner overføres automatisk, uanset om en ny 

regnemodel medfører lempelser eller skærpelser for virksomheden, og at der ikke kan stilles krav 

om tekniske/økonomiske redegørelser. 

 

Juridiske betænkeligheder ift. ny regnemetode 

Landbrug & Fødevarer har fået vurderet vejledningens fremgangsmåde af eksterne advokater, som 

vurderer, at vejledningens beskrivelser ift. den nye regnemetode er særdeles problematiske. 

Vurderingen er vedlagt. 

 

Vejledningens beskrivelse er betænkelig i et forvaltningsretligt perspektiv, idet en revurdering er 

kendetegnet ved, at virksomheden ikke har udvidet aktiviteten mv. som grundlag for revurderingen. 

En revurdering påbegyndes som det klare udgangspunkt på myndighedens initiativ, uden at 

virksomheden har ændret sine aktiviteter på en sådan måde, at det har givet anledning til øget 

forurening mv. En skærpelse af vilkår i en godkendelse mv. i den forbindelse kræver herefter et 

sikkert retsligt og naturvidenskabeligt grundlag, og en miljøgodkendelse er under alle 

omstændigheder en begunstigende, tidsubegrænset forvaltningsakt, hvorefter virksomheden mv. 

har en berettiget forventning om, at godkendelsen i forbindelse med en revurdering ikke ændres på 

et vilkårligt grundlag mv. 
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Vurderingen af data med udgangspunkt i en ny regnemetode (10 års meteorologi og ændret 

følsomhedsfaktor) er således at sidestille med en omvurdering af faktiske oplysninger i en sag, idet 

der helt vilkårligt ændres beregningsmetode. Det fremgår af den juridiske teori, at en ændring til 

skade for godkendelsesindehaveren (adressaten) som klart udgangspunkt ikke kan lade sig gøre 

med ophæng i en omvurdering af faktiske forhold. 

 

Herudover vil en praksisændring mv., som der også kan argumenteres for, at der er tale om i 

nærværende situation, ikke kunne begrunde en ændring af et eksisterende retsforhold, og kan 

således alene få virkning for fremtiden, dvs. nye godkendelser. Hensynet til omgivelserne kan ikke 

begrunde en skærpelse af virksomhedens lugtvilkår under en revurdering med ophæng i brugen af 

nye data, idet der helt enkelt ikke er tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at ændre vilkårene på 

dette grundlag, henset til risici for omgivelserne ved en lugtpåvirkning mv. Ovennævnte følger af 

Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Almindelige Emner, 6. udgave side 526-535. 

 

Herudover vil en skærpelse af lugtgrænserne på baggrund af ændret beregningsmetode potentielt 

være overordentligt indgribende, idet virksomheden både skal lave en teknisk økonomisk 

redegørelse og samtidig risikerer at blive mødt med skærpede vilkår uanset denne redegørelse, 

hvilket ydermere taler for, at der ikke kan ske skærpelse af lugtvilkårene i revurderingssituationen. 

En skærpelse kan således, uanset hvad, være problematisk i forhold til proportionalitetsprincippet 

grundet de byrder virksomheden pålægges som grundlag for tilsynsmyndighedens vurdering af 

sagen. 

 

7.3.2 Særlige forhold i relation til følsomhedsfaktor 

I forhold til følsomhedsfaktoren har Landbrug & Fødevarer tidligere bedt om at få foretaget en 

genberegning af gennemgangen af følsomhedsfaktorerne, da vi ikke kan genkende tallene i 

afsnittet. Er der foretaget en genberegning? 

 

Der bør ved omregning af grænseværdien sikres en repræsentativ følsomhedsfaktor, som tager 

højde for de seneste års følsomhedsfaktorer i målingerne. 

 

Det bør anføres, at myndighederne skal tage hensyn til en evt. højere følsomhedsfaktor ved 

virksomhedens analyser. 

 

Følsomhedsfaktoren på 1,5 er fastsat ud fra data for perioden 2002 – 2004. En så væsentlig 

ændring af reguleringsgrundlaget skal belyses bedre end ved anvendelse af 16 år gamle data. 

 

På side 64 er beskrevet, at den ”oprindelige dokumentation” skal anvendes. For virksomheder, der 

er lugtreguleret i mange år, er det forventeligt, at der ikke er en enkelt måling, der har været 

anvendt og/eller, at der ikke foreligger oplysninger om følsomhedsfaktorer for ældre lugtanalyser. 

 

Eksempler i kapitel 7 

Der bør anføres et eksempel på en virksomhed, som opnår en lempelse på 2-3 lugtenheder. 

Eksemplet bør være ifm. med en udvidelse af en eksisterende virksomhed. 

 

Det beskrives flere steder, at der kan tages hensyn til virksomhedernes udviklingsrum ved 

fastsættelse af lugtgrænseværdier. Størrelsen af disse bør afspejle den væsentlige usikkerhed som 

udtagning, måling og beregning af lugt er omfattet af. 0,2 OUE/m3 som angivet i eksempel 7.3 må 

antages at være i underkanten af, hvad der med en vis sikkerhed kan administreres efter. Dertil 

kommer, at lugt er logaritmisk, hvorved en diskussion om en beregnet værdi på fx 1,1 eller 1,2 

OUe/m3 ikke bør udløse en diskussion om skærpede vilkår. Dette bør omtales i vejledningen. 
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Tabel 7.1 Ækvivalente lugtgrænseværdier 

Tabellen giver indtryk af, at der er tale om eksakt videnskab, men usikkerhederne er voldsomt 

store. De voldsomme usikkerheder bør omtales i dette afsnit. 

 

7.3.3 Særlige forhold ved nærliggende etageejendomme 

Den eksisterende lugtvejledning kræver, at virksomhedens lugtemissioner skal overholdes ved 

jordoverfladen (dvs. i 1½ meters højde). I den nye vejledning vil eksisterende virksomheder blive 

bedt om at overholde lugtemissionerne i andre højder, fx i nærheden af etageejendomme, som er 

opført efter virksomhedens etablering. Det betyder, at store investeringer i lugtreduktion via høje 

skorstene vil gå tabt, da lugtemissioner i ”skorstenshøjde” vil være højere end i 1½ meters højde. 

Skærpelsen vil medføre, at virksomheder skal etablere yderligere lugtrensning.  

 

Skærpelsen er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse helt urimelig for eksisterende virksomheder, 

som i god tro har investeret store beløb i høje skorstene. Vejledningen bør derfor justeres, så det 

fremgår klart, at eksisterende virksomheder fortsat skal overholde grænseværdien i 1½ meters 

højde, eller ved jordoverfladen, som det fremgår af den eksisterende lugtvejledning. 

 

Vi ved fra et konkret eksempel i Århus, at teksten i det nuværende vejledningsudkast vil medføre 

væsentlige skærpelser. For DLG i Århus er der således ikke taget højde for beregninger i andre 

højder på trods af, at der er etableret et højhus i Århus med tagterrasse (EY huset). Hvis 

vejledningen fastholder, at miljømyndigheden kan vælge, at grænseværdien for eksisterende 

virksomheder skal overholdes i andre højder, vil dette få væsentlige konsekvenser for blandt andet 

DLG i Århus, der vil skulle overholde grænseværdien på EY husets tagterrasse. 

 

En efterlevelse af grænseværdierne på EY husets tagterrasse forventes at medføre et krav om en 

halvering af lugtemissionerne fra DLGs fabrik, jf. vedlagte notat fra Niras. Et sådant krav skønnes at 

koste mellem 25-35 mio. kr. i investeringer samt ½-1 mio. kr. i ekstra årlige driftsomkostninger jf. 

vedhæftede notat fra DLG. Der må forventes lignende omkostninger for Himmerland Grovvarer, 

som ligger ved siden af DLG, dvs. samlet set op mod 70 mio. kr. i investeringer og op mod 2 mio. 

kr. i ekstra årlige driftsomkostninger. 

 

Det er også væsentligt at påpege, at forskellene i lugtbidragene i andre højder er væsentlig større 

mellem Kastrup og Aalborg data, jf. vedlagte notat fra Niras. Ved en receptorhøjde på 120 meter 

ses en forskel på Kastrup (skarp tolkning) og Aalborg (skarp tolkning) på 5 LE, mens det for de 

øvrige højder kun ses en forskel på 2 LE (tal for Kastrup i 1,5 meter er konservativt retningsbestemt 

- øvrige højder er skarp retningsbestemt).  

 

Boks 7.1 – Følsomhedsfaktoren, side 66 

I boks 7.1 vedr. anvisninger til egenkontrol med lugtgrænseværdier for bestående virksomheder 

angives det, at der som udgangspunkt skal anvendes en konservativ tolkning af resultaterne af 

OML-beregningerne.  

 

Det er ikke praksis i dag at anvende en konservativ tolkning, og det er således ikke en videreførelse 

af en generel, nuværende kutyme, men en skærpelse ift. den nuværende kontrol for de 

virksomheder, der hidtil er reguleret via en skarp retningstolkning.  

 

Ved anvendelse af konservativ tolkning mindskes beregningsmetodens saglighed. Udover, at 

variationerne i de beregningsmæssige vindretninger kommer virksomheden til ugunst, så vil også 

markante forskelle i terrænhøjder være problematiske – beregnes et maksimum i et højt 
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terrænpunkt vil denne terrænhøjde forudsættes gældende for hele beregningsradiussen, uanset 

hvad terrænhøjden reelt er. Vejledningen bør ændres på dette punkt. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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