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Angående Høringssvar
Udkastet til tillægget til miljøgodkendelse blev sendt i høring hos de adresser, der er benyttet som beregningspunkter mht. støj.
Der var 8 af disse adresser, og der kom høringssvar fra 3 adresser.
Der kom høringssvar fra Hulvejen 171, 186 og 188.
Nummer 188 skrev på vegne af grundejerforeningen, men svaret betragtes som Hulvejens 188, da grundejerforeningen ikke er høringspart.
Formålet med høringer
Høringer som denne foretages for at afklare, om der er aspekter, som myndighed eller ansøger har overset.
Har høringssvarene ført til noget?
Ja, på baggrund af høringssvarene bliver det præciseret i tillægget, at udsugningsanlægget ikke må køre
om aftenen, da der ikke er beregnet støj for dette tidsrum.
Der er også rettet på nummerering af to figurer.
Svar til høringssvarene
I bilag 1 kan man se høringssvarene i deres helhed (navne, telefonnumre, underskrifter og e-mailadresser er dog retoucheret væk).
Herunder adresseres høringssvarene.
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186 høringssvaret
1. del

Svar til 1. del.
Placeringen af den eksisterende virksomhed er ikke en del af tillægget.
Støjberegningerne viser, at virksomheden godt kan ligge på stedet.
De eksisterende støjemissioner overskrider ikke grænseværdierne for støj.
De to nye støjkilder bidrager ikke til, at den samlede støj fra virksomheden overskrider grænseværdierne
for støj.
Dette er ikke det samme som at sige, at man ikke er generet, men det er hvad der skal kunne tåles, jf.
de vejledende støjgrænser.

Del 2.
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Svar til 2. del.
Det er virksomheden selv der skal betale en akkrediteret støjmand til at udføre beregningerne – Force
Technology fører tilsyn med de akkrediterede for at sikre fagligheden. Vi har ikke haft en grund til at
betvivle beregningerne.
Det er forståeligt med skepsis overfor negative decibel-værdier.
Decibel-skalaen er en logaritmisk skala. 0 dB er et menneske-centrisk valgt nul-punkt på skalaen, som er
sat efter grænsen for menneskelige hørelse. Der kan derfor godt være negative værdier, da der er lydtryk UNDER grænsen for den menneskelige hørelse. Nogle hunde kan f.eks. høre negative decibel fordi
de har bedre hørelse end os.
Med andre ord, er en negativ værdi et tegn på, at lydkilden bidrager med en så lav støj, for det pågældende målepunkt, at støjbidraget ikke ville kunne høres at et normalt menneske.
Negative værdier trækker ikke støj fra andre kilders beregnede støj, da støjen teknisk set beregnes ud
fra lufttryk (positive værdier) og ikke ud fra decibel.
Samtidig skal man også være opmærksom, at decibel ikke kan lægges sammen som alm. regning –
f.eks. giver 40 dB + 40 dB = 43 dB.
Kort sagt: Negative decibel er under den menneskelige høregrænse og forekomsten af negative decibel
kan ikke bruges til at ’skjule’ eller maskere støj fra andre kilder.
Om manglende aftenmåling og 2 decibel fra grænsen:
Pga. den logaritmiske stigning, betyder en stigning fra 43 dB til 46 dB en fordobling i energi/støj. Et
tænkt spring på 2 dB er derfor ikke en lille stigning.
Der er ikke beregnet for aftenværdier, da aktiviteten ikke er i brug for aftenholdet.
Dette skrives ind i vilkårene, så det fremgår tydeligt, at anlægget ikke må køre om aftenen.

Del 3.

Svar til 3. del.
Som nævnt under svaret til del 1:
Placeringen af den eksisterende virksomhed er ikke en del af tillægget.
Støjberegningerne viser, at virksomheden godt kan ligge på stedet.
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Rebild Kommune forholder sig til, om det ansøgte fra virksomheden er muligt inden for lovens rammer.
Når det ansøgte er muligt, er det Rebild Kommunes opgave at meddele tilladelser og godkendelser efter
loven.
Virksomhedsgruppen modtager høringssvarene, da det er os, der sidder med miljøgodkendelser for denne type virksomheder.
Teknik og Miljø hedder i dag Center Natur og Miljø samt Center Plan, Byg Vej (kommunen havde en organisationsændring i 2010-11, hvor center-strukturen blev valgt).
Virksomhedsgruppen hører under Center Natur og Miljø.
Teknik og Miljø bliver i daglig tale brugt om de to centre.
Business Rebild, som muligvis blev forvekslet med Virksomhedsgruppen i høringssvaret, er ikke involveret i dette tillæg og de hører under Sekretariatet.

188 høringssvaret
Der er indsendt et gammelt høringssvar fra 2019, som ikke har relation til denne høring og derfor ikke
svares på. Der svares kun på høringssvaret til dette tillæg fra 2022.
Del 1.

Svar til 1. del.
Eftersom der var tale om et udkast, som blev sendt i høring, var der ikke truffet en afgørelse.
Støjberegning sendes med, når tillægget meddeles og offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside.
I den sammenhæng vil grundejerforeningen få tilsendt tillægget.
Ligeledes vil adresser, der var høringsparter få det samme tilsendt.
Der foretages ikke en ny høring.

Side 4 af 9

Del 2.

Svar til 2. del.
Klagen over tillægget fra 2019 har ikke relation til denne udvidelse.
Klagen fra 2019 har ikke opsættende virkning for andre tillæg eller for virksomhedens drift.

Del 3.

Svar til 3. del.
Som nævnt under svaret til del 1, kommer bilagene med i forbindelse med meddelelse af tillægget.
Det er virksomheden selv der skal betale en akkrediteret støjmand til at udføre beregningerne – Force
Technology fører tilsyn med de akkrediterede for at sikre fagligheden. Vi har ikke haft en grund til at
betvivle beregningerne.
Jeg antager, at du henviser til Rebild Kommunes orienterende målinger i forbindelse med en klagesag fra
2019, som Ambercon efterfølgende reagerede på ved at ændre på arbejdsgangen. De orienterende støjmålinger fra 2019 har ikke noget med dette tillæg at gøre.
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Del 4.

Svar til 4. del.
Om manglende aftenmåling og 2 decibel fra grænsen:
Pga. den logaritmiske stigning, betyder en stigning fra 43 dB til 46 dB en fordobling i energi/støj. Et
tænkt spring på 2 dB (fra 43 dB op til støjgrænsen på 45 dB) er derfor ikke en lille stigning.
Der er ikke beregnet for aftenværdier, da aktiviteten ikke er i brug for aftenholdet.
Dette skrives ind i vilkårene, så det fremgår tydeligt, at anlægget ikke må køre om aftenen.
Del 5.

Svar til 5. del.
Tillægget fra 2019 er ikke til høring, og det gamle høringssvar behandles ikke.
Der bliver ikke indsat et vilkår, der forhindrer natdrift for virksomheden.
Vi har ikke fundet grund til at betvivle støjberegningen - der foretages ikke en ny støjberegning eller
støjmåling som grundlag for at meddele tillægget.
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Del 6.

Svar til 6. del.
Placeringen af den eksisterende virksomhed er ikke en del af tillægget.
Støjberegningerne viser, at virksomheden godt kan ligge på stedet.
Miljøgodkendelsen bliver ikke behandlet af Teknik- og Miljøudvalget.

171 høringssvaret
Del 1.

Svar til 1. del.
Beregninger er som regel den bedre løsning, da man kan isolere anden støj, så man eksempelvis ikke
måler på en nabovirksomheds støj eller vejstøj samtidigt. Samtidig er der tale om et anlæg, der ikke er
etableret endnu og vi skal have dokumentationen før vi kan give lov til at bygge anlægget – en beregning
er derfor desuden mest logisk.
Decibel-skalaen er en logaritmisk skala, hvor lydtryk omsættes til et tal. 0 dB er et menneske-centrisk
valgt nul-punkt på skalaen, som er sat efter grænsen for menneskelige hørelse.
Der er med andre ord et lydtryk ved 0 dB, men det er så lavt, at det ikke kan høres af mennesker.
Der skal også tages med, at grænseværdierne er gennemsnitsværdier – og anlægget kommer ikke til at
køre særligt længe ad gangen.
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Virksomheden må gerne have drift før kl. 07.00 – dette har været gældende siden januar 2011 (se tillæg
fra 2011 i bilagslisten).

Del 2.

Svar til 2. del.
Høringer som denne foretages for at afklare, om der er aspekter, som myndighed eller ansøger har overset.
Støjberegningerne offentliggøres sammen med tillægget og du vil kunne genfinde figurene i bilag 3, side
2 og bilag 8, side 4.
Desuden rettes nummereringen på figurerne, da der kun er 2 figurer i 2022 tillægget og ikke 3.
Del 3.

Svar til 3. del.
Det er virksomheden selv der skal betale en akkrediteret støjmand til at udføre beregningerne – Force
Technology fører tilsyn med de akkrediterede for at sikre fagligheden. Vi har ikke haft en grund til at
betvivle beregningerne.
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Placeringen af den eksisterende virksomhed er ikke en del af tillægget.
Støjberegningerne viser, at virksomheden godt kan ligge på stedet.
Rebild Kommune forholder sig til, om det ansøgte fra virksomheden er muligt inden for lovens rammer.
Når det ansøgte er muligt, er det Rebild Kommunes opgave at meddele tilladelser og godkendelser efter
loven.
Hvis I mener, at der støjes mere end de vejledende støjgrænser, har I muligheden for at klage til Rebild
Kommune.

Thorbjørn Bach Hansen
Miljømedarbejder
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