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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til vejledning om regulering af
produktionsvirksomheder – som følge af planlovens regler om transformationsområder
m.v., J. nr. 2020-17256
Miljøstyrelsen har den 13. januar sendt udkast til ovenstående vejledning i høring med frist for
bemærkninger den 3. marts 2021 klokken 12.
I forhold til støj skal Landbrug & Fødevarer indledningsvist gøre opmærksom på, at der opleves en
skærpelse af administrationen på støjområdet. Den skærpede administration harmonerer desværre
ikke med det overordnede ønske om øget rummelighed i miljøgodkendelserne. Således er
Landbrug & Fødevarer bekendt med, at der i stigende omfang stilles krav om produktionslofter, fx i
form af et maksimalt tilladt antal lastbiler fremfor krav om efterlevelse af støjemissionsgrænser.
Den nærværende høring har til formål at:

• Fastsætte vejledende grænseværdier for støj fra produktionsvirksomheder udendørs
på boligers facader og opholdsarealer i transformationsområder
• Fastsætte grænseværdier indendørs (med åbne vinduer) i boliger udlagt i
transformationsområder i første række mod produktionsvirksomheder
Vejledende grænseværdier udendørs
Det er helt afgørende at få fastlagt, at etablering af en ny bolig - hvor borgerne skal tåle yderligere 5
dB – ikke medfører, at et område skifter karakter fra fx et industriområde til et boligområde eller et
blandet bolig- og erhvervsområde. Hvis dette sker, vil virksomheden opleve meget væsentlige
skærpelser i støjvilkårene, fordi der for disse områder gælder skærpede støjgrænser. Hermed vil
formålet med ændringen – at virksomhederne ikke skal have strammet deres vilkår – forsvinde.
Vejledende grænseværdier indendørs
Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at det klart fremgår, at vejledende grænseværdier for
virksomhedsstøj indendørs i boliger i transformationsområder udelukkende benyttes i en
planlægningssituation efter planloven, og ikke kan anvendes til regulering efter
miljøbeskyttelsesloven.
Hvis der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen
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