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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

mst@mst.dk 

 
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse 

med etablering og drift af autoværksteder m.v.; bekendtgørelse om 

virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål og andre metaller; 

bekendtgørelse om støj fra vindmøller; bekendtgørelse om miljøgodkendelse 

af hurtigfærgeruter; samt bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets 

øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner, j. nr. 029-00407 

 

Miljøstyrelsen har den 7. december 2015 udsendt fem bekendtgørelser samt en vejledning, som 

har til hensigt at skabe bedre mulighed for kommunerne til at finde midlertidige indkvarteringssteder 

til flygtninge.  

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist bemærke, at høringsfristen på kun 3 dage er urimeligt 

kort, og Landbrug & Fødevarer tager derfor forbehold for evt. yderligere bemærkninger til høringen. 

 

Landbrug & Fødevarer lægger stor vægt på, at den erklærede hensigt med lovforslaget opfyldes, 

så virksomheders vilkår ikke kan skærpes efterfølgende med begrundelse i, at støjbelastningen ved 

midlertidige opholdssteder for flygtninge overstiger de grænseværdier for støjfølsom 

arealanvendelse, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser. Det gælder både 

for eksisterende virksomheder og for nye virksomheder.  

Ligesom midlertidig indkvartering af flygtninge kan få betydelige konsekvenser for diverse 

virksomheder uden de ovenfor foreslåede ændringer, kan det samme være tilfældet for 

nærliggende landbrug, hvor særligt lugtkravene kan blive problematiske for både eksisterende og 

fremtidige bedrifter. Betydningen af lugtkravene blev også påpeget i vores høringssvar til Forslag til 

lov om ændring af planloven – midlertidig indkvartering af flygtninge dateret 19. februar 2015 (J.nr. 

NST-101-01955). 

Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at der parallelt med foreslåede ændringer bliver 

foretaget tilsvarende ændringer for lugt i bekendtgørelsen om godkendelse mv. af husdyrbrug, da 

disse lugtgrænser er fastsat bindende, ligesom eksempelvis støjgrænserne er for vindmøller.  

Ligeledes bør administration af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug omtales i udkast til 

vejledning, parallelt med omtalen af administration af miljøbeskyttelsesloven, da det for husdyrbrug 

er lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, der regulerer de forhold, der for andre virksomheder 

reguleres ved miljøbeskyttelsesloven. 

Vedrørende vindmøller foreslår Landbrug & Fødevarer, at der i forslaget til ændring af 

bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra vindmøller efter ”støj fra vindmøller” 
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tilføjes, ”herunder meddelelse af tilladelser eller godkendelser af nye vindmøller”. Herved 

tydeliggøres det, at det gælder både for vurderingen af støj fra nye og fra eksisterende vindmøller. 

 

Landbrug & Fødevarer skal endvidere gøre opmærksom på Regeringens vækstplan for vækst og 

udvikling i hele Danmark, hvor det fremgår, at der skal tages hensyn til produktionsvirksomheder i 

den kommunale planlægning.  

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, stiller vi os selvfølgelig til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Camilla Memmert Willadsen 
Miljøpolitisk konsulent 
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