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Erhvervsstyrelsen 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv 

Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast til vejledning om produktionserhverv i høring 

med frist for bemærkninger den 14. august 2017.  

 

Landbrug & Fødevarer er generelt positivt indstillet overfor vejledningsudkastet, der kan være med 

til at sikre, at virksomheder ikke fremover skal bebyrdes med stramme vilkår til lugt, støj og støv, 

hvis der etableres følsom anvendelse, fx beboelse, i deres nærhed. Der er tale om en klar 

forbedring i forhold til nuværende praksis, hvor virksomheder pålægges omkostninger til 

foranstaltninger på grund af opførelse af beboelse i deres nærhed. Den hidtidige praksis har skabt 

usikkerhed om virksomhedernes kommende investeringer. 

 

Selvom loven og vejledningens intentioner er klare, er der enkelte beskrivelser, som i deres 

nuværende form risikerer at medføre ringere vilkår for virksomhederne, jf. nedenstående. 

 

Støj 

Indførelse af Hamborgmodellen tillader, at beboelsesarealer kan belastes med støj over de 

vejledende grænseværdier med max 5 dB.  

 

For at undgå at virksomheder ikke bliver pålagt skrappere vilkår, er det nødvendigt at anføre klart i 

vejledningen, at anvendelse af modellen ikke må medføre, at virksomheder får begrænset deres 

støjvilkår, herunder også eventuelle lempede vilkår.  

 

Det er endvidere nødvendigt at sikre, at etablering af en bolig (med en støjlempelse på 5 dB) ikke 

medfører en ændret arealanvendelse i nærheden af en virksomhed. Hvis etablering af en bolig i et 

industriområde fx medfører, at området får status af blandet bolig og erhverv, vil dette medføre 

væsentligt skærpede støjvilkår for virksomheden, som ikke kan ”absorberes” af en 5 dB lempelse. 

 

Lugt 

Det anføres i vejledningen, at lugtgrænseværdier skal overholdes i 1½ meters højde, men hvis 

mennesker opholder sig i højere bygninger, gælder grænseværdierne også i den højde, hvor 

mennesker bliver udsat for lugtgener. Dette er ikke en korrekt gengivelse af lugtvejledningen, som 

anfører, at grænserne skal overholdes ”ved jordoverfladen”. Som teksten fremgår nu, kan den for 

eksisterende virksomheder medføre væsentligt øgede omkostninger og store investeringer i 

forbindelse med nye skorstene og/eller forbedret luftrensning, da forudsætningerne for deres 

lugtmålinger ændres markant. 

 

For at undgå misforståelser lægger Landbrug & Fødevarer vægt på, at teksten ændres, så den er i 

overensstemmelse med lugtvejledningen. Landbrug & Fødevarer skal endvidere gøre opmærksom 

på lovforslagets bemærkning til nr. 32, hvor følgende fremgår i forhold til beskrivelsen af måling af 

lugt i højder over 1½ meter: 
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”Bestemmelsen omhandler alene arealudlæg til nye boliger, institutioner, kontorer, rekreative 

anvendelser m.v. og bestemmelsen har derfor ikke indflydelse på den måde, lugt fra eksisterende 

virksomheder reguleres på i forhold til eksisterende boliger, jf. Miljøstyrelsens lugtvejledning”. 

 

Ovenstående citat bør indsættes i vejledningen. 

 

Såfremt ovenstående bemærkning ikke imødekommes, skal Landbrug & Fødevarer anmode om et 

møde med styrelsen inden offentliggørelse af den endelige vejledning. 

 

Andre miljøpåvirkninger 

Der bør generelt tages højde for andre miljøfaktorer, som kan have indflydelse på virksomhedernes 

vilkår i forbindelse med etablering af fx boliger i nærheden af virksomhederne. Det kunne fx være 

vibrationer, visuelle gener eller støv under grænseværdierne, som eksempelvis over en årrække 

måske kan medføre algevækst på bygninger. 

 

Dialog 

Det bør beskrives i vejledningen, at kommunerne som minimum skal tage kontakt til virksomheder i 

god tid, når der planlægges for områder, som kan indflydelse på deres drift og 

udviklingsmuligheder. Det gælder både i forbindelse med erhvervsområder forbeholdt 

produktionsvirksomheder og virksomheder i øvrige erhvervsområder. 

 

Fastholdelse af eksisterende emissionsgrænser 

I den opfølgende implementering via diverse vejledninger på miljøområdet bør det sikres, at 

virksomhedernes emissionskrav ikke indskrænkes, og at der dermed gives mulighed for fortsat 

udvikling og vækst. 

 

Specifikke bemærkninger 

Nedenfor angives specifikke bemærkninger til de enkelte afsnit i vejledningen. 

 

2.1.2 Konsekvensområder omkring udpegede erhvervsområder 

I forbindelse med kommunernes inddragelse af virksomheder, bør det anføres, at virksomhederne 

som minimum skal forelægges et udkast i god tid, inden offentliggørelse, jf. bemærkning til lovens 

nr. 33. 

 

2.1.3 Redegørelse i lokalplanen ved planlægning indenfor et konsekvensområde 

Der mangler en beskrivelse af, hvordan det sikres, at støjafskærmninger fastholdes fremadrettet, fx 

via krav om tinglysning eller lignende. 

 

Det bør for god ordens skyld præciseres, at afværgeforanstaltninger kan etableres udenfor 

virksomhedernes område. 

 

Det bør præciseres, at eventuelle støjafskærmninger ikke skal finansieres af 

produktionsvirksomhederne. 

 

2.1.4 Støj, støv og anden luftforurening 

Det bør indledningsvist klart præciseres, at forbuddet mod at planlægge for følsom arealanvendelse 

i områder, som ikke kan leve op til grænseværdier for støj, støv og anden luftforurening, gælder 

uanset, om der er tale om et erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder eller et ”normalt” 

erhvervsområde. 
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Det bør endvidere anbefales, at kommunerne anvender samme metodik som for erhvervsområder 

forbeholdt produktionsvirksomheder, når det skal fastlægges, om et område kan blive påvirket af 

støj, støv og anden luftforurening. 

 

Side 8, fodnote 9 

Forkert henvisning. Der skal henvises til lugtvejledningen. 

 

2.2.3 Regulering af lugtgener fra virksomheder 

Det anføres, at lugtvejledningen anviser, hvordan man ved hjælp af den såkaldte OML-model 

beregner skorstens- og afkasthøjder. OML-modellen beskrives ikke i lugtvejledningen, og teksten 

bør således rettes til med korrekt henvisning. 

 

Der henvises i øvrigt til vores indledende bemærkninger om lugt. 

 

3. Planlægning omkring produktionsvirksomheder 

Det bør beskrives, at kommunerne som minimum skal tage kontakt til virksomheder i god tid, når 

der planlægges for områder, som kan indflydelse på deres drift og udviklingsmuligheder. Det 

gælder både i forbindelse med erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder og 

virksomheder i øvrige erhvervsområder. 

 

3.3 Afværgeforanstaltninger 

Det bør for god ordens skyld præciseres, at omkostninger til afværgeforanstaltninger ikke kan 

pålægges produktionsvirksomhederne. 

 

Side 11, anden kolonne, første afsnit 

Det bør præciseres, at det som konsekvens heraf ikke er muligt at etablere tagterrasser eller 

balkoner på disse bygninger, såfremt grænseværdierne ikke kan overholdes. 

 

4. Planlægning for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder 

Det bør for god ordens skyld præciseres, at omkostninger til afværgeforanstaltninger ikke kan 

pålægges produktionsvirksomhederne. 

 

Side 12 anden spalte: ”I dialogen med virksomheden er det…..” 

Det bør præciseres, at der skal tages højde for udviklingsmulighederne, hvis virksomheden fx 

udvider på et senere tidspunkt. Det bør endvidere præciseres, at der som minimum skal tages 

udgangspunkt i den højeste koncentration. 

 

Side 15 – afgrænsning af konsekvensområdet 

Jf. lovforslagets bemærkninger til nr. 13 bør det præciseres, at uanset hvilken metode der 

anvendes, vil det være et krav, at der ikke planlægges for følsom anvendelse i områder eller 

højder, hvor grænseværdierne ikke kan overholdes. 

 

Side 15, andet afsnit, anden sætning 

Det bør præciseres, at der skal tages højde for gældende værdier i virksomhedernes 

miljøgodkendelser samt deres nuværende produktions- og miljøanlæg. 

 

Side 16, figur 2 

Figuren er vanskelig at forstå, da det ikke lader til, at der er 500 meter fra hverken virksomhed eller 

produktionsområde. Der mangler endvidere figurtekster. 
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Side 17, andet afsnit, startende med ”Omvendt vil en analyse...” 

Teksten bør ændres, så der i stedet for ”mange produktionsvirksomheder” står ”nogle 

produktionsvirksomheder”.  

 

Det bør på side 17 for god ordens skyld fremgå, at konsekvenszonerne skal fremgå af lokalplaner 

såvel som kommuneplaner. 

 

4.4.1 Afværgeforanstaltninger 

Det bør for god ordens skyld præciseres, at omkostninger til afværgeforanstaltninger ikke kan 

pålægges produktionsvirksomhederne. 

 

4.4.3 Planlægning med hensyntagen til produktionsvirksomhedens udviklingsmuligheder 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der skal tages højde for udviklingsmuligheder. 

 

5. Planlægning for nye boliger på støjbelastede arealer 

Landbrug & Fødevarer forstår afsnittet således, at der gives mulighed for at afvige fra nugældende 

byomdannelsesbestemmelser, hvor der ikke er en grænse for, hvornår virksomheden skal afvikles, 

og at denne mulighed således ikke pålægger virksomhederne pligter. 

 

For at sikre omkringliggende virksomheders produktionsmuligheder bør det fremgå, at der i de 5 dB 

overskridelse tages udgangspunkt i en godkendelsessituation, så måleusikkerheden fortsat 

kommer virksomheden til gode. 

 

Side 21, figur 4 

Figurtekst mangler. 

 

5.3.3 Maksimal overskridelse på 5 dB 

Der henvises til vores indledende bemærkninger vedr. støj. 

 

5.3.4 Krav til bygningerne 

Det bør præciseres, at overholdelse af grænseværdierne i bygningen med åbne vinduer gælder i 

den modsatte side af bygningen (væk fra støjen). 

 

5.3.6 Tinglysning 

Det bør være et krav for udlejere at oplyse lejere om de særlige støjregler, da det vil være med til at 

begrænse fremtidige konflikter. 

 

5.4 Produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder 

Det fremgår af andet afsnit, at kommunen ”skal” således ved planlægningen af boligerne tage 

højde for virksomhedernes udviklingsmuligheder. Det bør på samme måde i første sætning fremgå: 

”For at tage højde for produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder skal kommunen tænke 

eventuelle produktionsvirksomhederes udviklingsmuligheder med ind i planlægningen...”. 

 

Bilag A, side 28, næstsidste celle 

”Forhøjede miljøkrav” bør ændres til ”lempede miljøkrav”. 

 

Tjekliste 2, næstsidste celle 
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I forhold til spørgsmål til andre relevante forhold, bør der i eksemplerne tilføjes visuelle gener samt 

støv under grænseværdierne, som over en årrække måske medfører algevækst på de nye 

bygninger. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål til bemærkningerne, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Virksomheds- & Bedriftsmiljø 

 

D +4533394656 

M +4551671549 

E HBK@lf.dk 


