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Resumé:  
 
Nærværende rapport omhandler en status pr. marts 2010 for de eksterne støjforhold omkring virksom-
heden Arla Foods Arinco, Mælkevejen 4, 6220 Videbæk. Formålet er at dokumentere virksomhedens 
aktuelle støjbelastning i omgivelserne. Støjbelastningen vurderes i forhold til støjvilkår i virksomhedens 
gældende miljøgodkendelse af 20. december 2000. 
 
Seneste samlede redegørelse for virksomhedens eksterne støj er udarbejdet i 1999 jfr. vor rapport nr. 
T4.015.99 af 25. januar 2000. Efter dette tidspunkt er der gennemført en række støjmæssigt betydende 
ændringer i form af støjdæmpning, nedlæggelse, ombygning eller nyetablering af anlæg. Alle disse æn-
dringer er indarbejdet i nærværende status. 
 
Støjbelastningen er beregnet i 8 referencepunkter, som repræsenterer de naboejendomme, som er støj-
mæssigt mest kritisk placeret, se bilag 1. Beregninger og målinger er udført i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. De driftsmæssige 
forudsætninger svarer til fuld normal produktion. 
 
 
Resultaterne af de udførte målinger og beregninger:  
 
Referencepunkt R1 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 
Periode dag aft. nat dag aft. nat dag aft. nat dag aft. nat dag aft. nat dag aft. nat dag aft. nat dag aft. nat

Støjbelastning i dB 44 39 40 42 39 39 39 36 37 38 35 35 37 34 35 34 34 34 37 37 37 33 32 32 

Grænseværdi  45 40 40 45 40 40 45 40 40 45 40 40 55 45 40 45 40 40 45 40 40 45 40 40 

Maksimalniveau i dB - - 52 - - 44 - - 49 - - 47 - - 47 - - <34 - - 37 - - <32

Grænseværdi  - - 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55 

 
På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at miljøgodkendelsens vilkår for eks-
tern støj er overholdt. 
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1 INDLEDNING 

Nærværende rapport omhandler en status pr. marts 2010 for de eksterne støjforhold 
omkring virksomheden Arla Foods Arinco, Mælkevejen 4, 6220 Videbæk. Formålet er 
at dokumentere virksomhedens støjbelastning ved de omliggende boliger. Støjbelast-
ning vurderes i forhold til støjvilkårene i virksomhedens gældende miljøgodkendelse 
af 20. december 2000. 
 
Støjbelastningen er beregnet i 8 referencepunkter, som repræsenterer de naboejen-
domme, som er støjmæssigt mest kritisk placeret. Beregninger og målinger er udført i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern 
støj fra virksomheder”. De driftsmæssige forudsætninger svarer til fuld normal produk-
tion. 
 
 

1.1 Tidligere støjredegørelser 

Som en del af grundlaget for miljøgodkendelsen fra 20. december 2000 blev der i 
1999 foretaget en samlet kortlægning af virksomhedens eksterne støj, og der blev i 
detaljer redegjort for de teknisk/økonomiske muligheder for støjdæmpning. Kortlæg-
ningen og redegørelsen for støjdæmpning fremgår af vor rapport nr. T4.015.99 ”MD 
Foods, Arinco, Videbæk, Redegørelse for ekstern støj - Grundlag for fastsættelse af 
støjvilkår” af 25. januar 2000. Siden da er der gennemført en række støjmæssigt be-
tydende ændringer i form af støjdæmpning, nedlæggelse, ombygning eller nyetable-
ring af anlæg. Alle disse ændringer er udført med støjmæssigt udgangspunkt i vilkå-
rene i godkendelsen fra 2000, der som nævnt også er lagt til grund for nærværende 
rapports vurdering af virksomhedens aktuelle støjsituation.  
 
De støjmæssigt betydende ændringer siden januar 2000 er detaljeret beskrevet i ne-
denstående notater, der ligeledes angiver den gradvist opnåede støjdæmpning ned til 
godkendelsens grænseværdier. Ændringerne omtales ikke yderligere i nærværende 
rapport. 
 
Notat N4.010.04 af 29.04.2004 ”Redegørelse for ekstern støj” 
Notat N4.005.06 af 29.03.2006 ”Redegørelse for ekstern støj” 
Notat N4.049.08 af 01.12.2008 ”Ekstern støj. Støjbelastning ultimo 2008”  
Notat N4.044.09 af 12.10.2009 ”Ekstern støj. Renovering af Spray 3” 

 
Det bemærkes, at der i forbindelse med nærværende redegørelse, er sket et skifte af 
beregningsværktøj. Den opbyggede beregningsmodel - oprindelig opbygget i et ældre 
DOS beregningsværktøj - er konverteret til beregningsværktøjet Soundplan. Konver-
teringen kan medføre mindre afvigelser i støjbidrag fra de enkelte kilder i omgivelser-
ne i forhold til tidligere fastlagt. 
 
   

1.2 De berørte parter 

Virksomheden/Klient: 
 
 Arla Foods Arinco, Mælkevejen 4, 6220 Videbæk tlf. 99 94 20 00 
 
Myndighed: 
 
 Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 72 54 05 00 
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Rådgivning vedrørende kortlægning og dæmpning af støj: 
 
 Grontmij | Carl Bro A/S, Acoustica, Vævervej 7, 8800 Viborg, tlf. 89 28 81 00 
 

1.3 Rapportens omfang 

De undersøgelser, der ligger til grund for nærværende rapport, er gennemført i perio-
den juni 1999 – marts 2010. Undersøgelserne indeholder følgende hovedelementer: 
 

• Bestemmelse af enkeltstøjkilders lydeffekt. 
• Fastlæggelse af driftsbetingelserne for faste støjkilder samt for mobile kilder. 
• Beregning af enkeltstøjkilders bidrag i referencepunkterne. 
• Udarbejdelse af rapport. 

 
Rapporten suppleres med bilag 1 til 7, som primært indeholder oplysninger af teknisk 
karakter. Definitioner for akustiske enheder, benyttet i rapporten, fremgår af bilag 6. 
 
 
 

2 BEREGNINGSOBJEKT 

2.1 Virksomhedens produktion og drift 

Arla Foods Arinco producerer en række mælkepulverprodukter primært på basis af 
råmælk. 
 
Transport til og fra virksomheden foregår med lastvogne. Mælk og mellemprodukter 
transporteres med tankvogne, mens færdigvarer læsses på lastvogne (afsækkede og 
dåsepakkede produkter). 
 
Produktionen kører i døgndrift alle ugens dage. Indlevering af råvarer i form af mæl-
ketransporter forekommer således hele døgnet alle dage, medens en række øvrige 
aktiviteter, som indlevering af lagervarer og hjælpestoffer og udlevering af færdigvarer 
m.v. er reduceret i niveau i weekender eller foregår udelukkende på hverdage. 
 
I afsnit 8 er der redegjort for de driftsmæssige forudsætninger, som er lagt til grund 
for bestemmelsen af den eksterne støj. 
    
 

2.2 Virksomhedens placering og omgivelser 

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, men er omgivet af støjfølsomme 
naboområder bestående af åben, lav boligbebyggelse mod nord, vest og sydvest. 
Virksomhedens og naboområdernes placering fremgår af beliggenhedsplanen på bi-
lag 1 og kommuneplanens rammebestemmelser jf. kortudsnittet i afsnit 7.  
 
 

2.3 Virksomhedens støjkilder 

Der er på virksomheden et relativt stort antal betydende støjkilder, som i det følgende 
er opdelt i de to hovedgrupper ”Faste tekniske installationer” og ”Mobile støjkilder”. 
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De faste tekniske installationer, herefter også benævnt faste kilder, omfatter primært 
ventilations- og køleanlæg samt luftindtag og -afkast fra sprayanlæggene. Gruppen 
omfatter tillige støjudstråling fra facader.  
 
De mobile støjkilder omfatter kørsel med lastvogne (tankvogne og andre), læsning af 
færdigvarer, emballage og hjælpestoffer, kørsel med trucks samt kørsel med person-
vogne til og fra parkeringspladserne. Tankvognene ejes alle af Arla Foods, mens øv-
rige lastvogne for en dels vedkommende tilhører fremmede vognmænd. 
  
Støjudstrålingen fra de faste kilder varierer kun i mindre grad hen over døgnet og 
ugen, mens der for de mobile kilder er tale om et stærkt varierende aktivitetsniveau 
og dermed også noget varierende støjemission. 
 
Bilag 3 indeholder en oversigt med støjdata og driftsforudsætninger for virksomhe-
dens faste kilder. Placeringen af de faste kilder fremgår af bilag 2. Støjdata og drifts-
forudsætninger for de mobile kilder findes på bilag 4. 
 
Enkelte støjkilder er ikke medtaget i undersøgelsen. Disse kilder er på grund af deres 
placering og/eller beskedne støjudstråling vurderet til at give ubetydelige støjbidrag. 
 
 
 

3 LYDUDBREDELSESFORHOLD 

Støjen udbredes stort set frit i alle retninger, bortset fra den skærmende effekt fra 
virksomhedens egne bygninger. Skærmvirkningen og refleksioner fra virksomhedens 
egne bygninger er indregnet, men der er ikke indregnet skærmvirkning og refleksio-
ner fra bygninger eller andre genstande uden for virksomhedens område. 
 
Terrænets varierende akustiske beskaffenhed i området på og omkring virksomheden 
er vurderet og indregnet på grundlag af fotos og besigtigelser på stedet.  
 
Da refleksioner fra bygninger tæt på beregningspunkterne således ikke er indregnet, 
betegnes resultaterne som fritfeltsværdier. Disse kan umiddelbart sammenholdes 
med miljøgodkendelsens grænseværdier. 
 
 
 

4 BAGGRUNDSSTØJ 

Den dominerende kilde til baggrundsstøj er trafikken på de offentlige veje i området. 
Der er ikke foretaget målinger af baggrundsstøjen. Da virksomhedens eksterne støj 
er bestemt på grundlag af målinger tæt på de enkelte kilder og efterfølgende bereg-
ning, er baggrundsstøjen uden indflydelse på resultaterne af denne undersøgelse. 
 
 
 

5 MÅLE- OG BEREGNINGSMETODER 

Bestemmelse af den enkelte støjkildes lydeffekt og beregningen af kildernes støjbi-
drag i omgivelserne er foretaget i henhold til metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Dette gælder så-
vel nye som ældre målinger. 
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Undersøgelsen omfatter en detaljeret kortlægning af alle betydende støjkilder på virk-
somheden. Kortlægningen har for hver støjkilde omfattet: 
 

• identifikation 
• registrering og placering i et rumligt koordinatsystem 
• bestemmelse af driftstider 
• bestemmelse af immissionsrelevant lydeffekt opdelt på frekvensbånd. Den im-

missionsrelevante lydeffekt er for alle faste kilder bestemt ved måling på virk-
somheden. For de mobile kilder er der anvendt standarddata, jfr. bilag 4. 

 
Herefter er de enkelte støjkilders bidrag til støjbelastningen i omgivelserne beregnet. 
Beregningen tager hensyn til alle faktorer, der påvirker lydens udbredelse, herunder 
refleksioner, afskærmende genstande (f.eks. bygninger), terrænets karakter m.v.. 
Endvidere indgår støjkildernes driftstider. Summen af de beregnede støjbidrag fra 
hver enkelt støjkilde svarer til den samlede støj fra virksomheden. Støjens udbredelse 
er beregnet under anvendelse af beregningsværktøjet SoundPlan ver. 7.0. 
 
Det anvendte måle- og analyseudstyr er kontrolleret som beskrevet i Acoustica´s  
DANAK-akkrediterede kvalitetssikringssystem. Fortegnelse over udstyr anvendt i for-
bindelse med nærværende opdatering findes i bilag 7.   
 

 
6 REFERENCEPUNKTER 

Støjbelastningen er bestemt i 8 referencepunkter, som i overensstemmelse med ret-
ningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 afsnit 7.1 er placeret, hvor sand-
synligheden for overskridelse af grænseværdierne er størst. 
 
Referencepunkterne, jf. bilag 1, har følgende numre og benævnelser: 
 
1  Spætten 2 
Repræsenterer et område for åben lav boligbebyggelse (VB5) vest for Søndergade. 
Punktet er placeret 1,5 m over terræn i områdets sydlige afgrænsning 
  
2  Sandbækallé 10 
Repræsenterer et område for åben lav boligbebyggelse (VB8) nord for virksomheden. 
Punktet er placeret 1,5 m over terræn i områdets sydlige afgrænsning.  
3  Spætten 8-10 
Repræsenterer et område for åben lav boligbebyggelse (VB5) vest for Søndergade. 
Punktet er placeret 1,5 m over terræn i områdets østlige afgrænsning mod Sønder-
gade.  
4  Østerallé 33 
Repræsenterer et område for åben lav boligbebyggelse (VB8) nord for virksomheden. 
Punktet er placeret 1,5 m over terræn. 
 
5  Gl. Kongevej 1 
Repræsenterer en landejendom i erhvervsområde (VE17) mod nordøst. Punktet er 
beliggende 1,5 m over terræn. 
 
7  Varnelundvej 1 
Repræsenterer et område for åben lav boligbebyggelse (VB23) sydvest for virksom-
heden. Punktet er placeret 1,5 m over terræn i områdets østlige afgrænsning mod 
Søndergade. 
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8  Søndergade, matrikel 7al 
Repræsenterer et område for åben lav boligbebyggelse (VB23) sydvest for virksom-
heden. Punktet er placeret 1,5 m over terræn i områdets nordøstlige afgrænsning 
mod Søndergade. 
 
9  Søndergade 50/52 
Repræsenterer et område for åben lav boligbebyggelse (VB23) sydvest for virksom-
heden. Punktet er placeret 1,5 m over terræn i områdets sydøstlige afgrænsning mod 
Søndergade. 
 
 

7 GRÆNSEVÆRDIER OG REFERENCETIDSRUM 

Vilkårene for ekstern støj i virksomhedens miljøgodkendelse fra 20. december 2000 
henføres til delområder i daværende Videbæk Kommunes Kommuneplan 1997. Det 
relevante udsnit af kommuneplanens kortbilag nr. 1 ”Rammeplan for Videbæk” er vist 
nedenstående. Virksomhedens nuværende udstrækning og placering er til lejligheden 
indlagt i blå farve (begrænset nøjagtighed - kun vejledende). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delområderne er i godkendelsens vilkår grupperet således: 
 
Område 1: Boligområderne VB5, VB8 og VB23, offentligt område VO20 samt op-

holdsarealer til boliger i det åbne land. 
 
Område 2: Erhvervsområde VE17 og VE18 (ekskl. virksomhedens eget område). Det 

bemærkes, at godkendelsen ikke forholder sig specifikt til boliger i disse 
erhvervsområder. 
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Godkendelsens grænseværdier for de 2 områder er anført i nedenstående tabel, idet 
det skal bemærkes, at værdierne i parentes under ”Område 2” ikke stammer fra mil-
jøgodkendelsen. I mangel af konkrete vilkår for boliger i erhvervsområderne er græn-
seværdierne i parentes i denne rapport anvendt for disse boliger. Grænseværdierne 
er Miljøstyrelsens vejledende værdier for områdetype 3: ”Områder for blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)” 
 
Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi (midling på ener-
gibasis) over et tidsrum, som betegnes referencetidsrummet. Længden af reference-
tidsrummet varierer alt efter tidspunkt på døgnet som anført i nedenstående tabel. 
 

  Grænseværdier i referencepunkterne  
Periode Reference- Støjbelastning Maksimalniveau 

Ugedag kl. tidsrum [h] Område 1 Område 2 Område 1 Område 2

Mandag – fredag 06.00–18.00 8 45 60 (55) - - 
Lørdag 06.00–14.00 8 45 60 (55) - - 
Lørdag 14.00–18.00 4 40 60 (45) - - 
Søn- og helligdage 06.00–18.00 8 40 60 (45) - - 
Aften, alle dage 18.00–22.00 1 40 60 (45) - - 
Nat, alle dage 22.00–06.00 ½ 40 60 (40) 55 - (55) 

Værdier i parentes stammer IKKE fra miljøgodkendelsen 
 
Referencetidsrummene skal lægges, hvor støjbelastningen er højest, hvilket f.eks. i 
natperioden betyder, at støjbelastningen bestemmes for den ½ time, hvor der er mest 
støj. Den tidsmæssige placering af referencetidsrummene er ikke nødvendigvis ens 
for referencepunkterne.  
 
 
  

8 DRIFTSFORHOLD 

8.1 Faste kilder 

Virksomheden er normalt i drift døgnet rundt alle ugens syv dage, hvilket indebærer, 
at hovedparten af de faste tekniske installationer er i drift uden afbrydelse døgnet 
rundt. 
 
Undtagelser herfra fremgår af driftsforudsætningerne i bilag 3. 
 
 

8.2 Mobile kilder 

Fastlæggelsen af det driftsbetingede beregningsgrundlag for de mobile kilder har om-
fattet følgende: 

 
 Definition af de transportopgaver, som finder sted på virksomhedens område. En 
transportopgave kan f.eks. omfatte kørsel med biler, tomgang og aflæs-
ning/læsning. Aktuelt er der defineret 10 transportopgaver på virksomheden. 

 
 Fastlæggelse af antallet af transporter/hændelser og den tidsmæssige fordeling 
på døgnet. 
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 Definition af andre forudsætninger, som varighed for forskellige hændelser, f.eks. 
tomgangskørsel, læsning/aflæsning.  

  
De forudsatte kørselsmønstre og øvrige driftsmæssige forudsætninger fremgår af bi-
lag 4. 

 
På grundlag af de givne oplysninger om virksomhedens driftsforhold (særligt kørsel) 
vurderes, at støjforholdene på lørdage samt på søn- og helligdage er mindre kritiske 
end støjforholdene på hverdage. Dette betyder, at overholdelse af støjvilkårene på 
hverdagsdøgn indebærer, at støjvilkår for lørdage samt søn- og helligdage også vil 
være overholdt. Det er på denne baggrund valgt kun at redegøre for støjforholdene i 
dag- aften- og natperioderne på hverdage. 

 
 
 

9 METEOROLOGISKE FORHOLD 

Beregningsresultaterne er gældende for den meteorologiske ramme, der i Miljøstyrel-
sens vejledning 6/1984 er anført for måling af støj fra virksomheder. Dermed er for-
udsat en svag medvind fra støjkilderne mod referencepunkterne samt temperaturfor-
hold i den nedre del af atmosfæren, der medfører lydudbredelsesmæssigt stabile for-
hold. 

 
 
 

10 RESULTATER  

10.1 Støjens karakter     

Virksomhedens støjkilder indeholder ikke – subjektivt vurderet – tydeligt hørbare to-
ner i støjkildernes nærfelt, og det kan derfor påregnes, at der heller ikke er tydeligt 
hørbare toner i støjen i referencepunkterne. Der korrigeres derfor ikke for tydeligt 
hørbart toneindhold ved beregning af støjbelastningen, Lr.  
Støjen fra de faste tekniske installationer er uden hurtige tidsmæssige variationer og 
dermed uden impulsindhold.  

 
De mobile kilder giver anledning til støj, som er noget varierende, og som også i peri-
oder har et vist indhold af impulser. I omgivelserne er oplevelsen af impulserne af-
hængig af bl.a. niveauet af den øvrige støj fra virksomheden og baggrundsstøjen. Ak-
tuelt vurderes impulsindholdet ikke at have et omfang og en karakter, der kan beretti-
ge et 5 dB-tillæg. 

 
Subjektivt vurderet indeholder støjen i referencepunkterne således hverken tydeligt 
hørbare toner eller impulser i et omfang, som betyder, at der skal korrigeres herfor 
ved bestemmelse af støjbelastningen, Lr i referencepunkterne. 
 
 

10.2 Usikkerhed 

Fastlæggelsen af den udvidede usikkerhed på beregningsresultaterne er sket efter 
anvisningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj fra virk-
somheder” og Orientering nr. 36 ”Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj 
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fra virksomheder” fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger. Den ud-
videde usikkerhed er efterfølgende benævnt usikkerhed. 

 
Den detaljerede beregning af usikkerheden medfører, at usikkerheden normalt er for-
skellig i de forskellige referencepunkter og referencetidsrum. Usikkerheden vil endvi-
dere kunne blive påvirket, såfremt der sker ændringer af markante støjkilder. 

 
De beregnede værdier for usikkerheden fremgår af resultatskemaet i afsnit 10.3. Vur-
deringen af, hvorvidt et givet støjvilkår er overskredet, foretages i henhold til Miljø-
styrelsens vejledning nr. 5/1984 stk. 7.5.2, hvor der er anført: 
 
“I forbindelse med forvaltningen af Miljøbeskyttelsesloven er det et almindeligt princip, 
at der fra miljømyndighedernes side kun foretages indgreb over for en virksomhed, 
såfremt det med 95% sandsynlighed kan dokumenteres, at der er tale om en over-
skridelse af den fastlagte støjgrænse. 
 
En støjgrænse betragtes som overskredet, hvis måleværdien/beregningsværdien mi-
nus usikkerheden er større end støjgrænsen. Den sande værdi af virksomhedens bi-
drag til støjbelastningen er da med 95% sandsynlighed større end støjgrænsen.”  
 
I så fald betegnes overskridelsen som signifikant. 
 
 

10.3 Beregnede støjbelastninger 

De summerede bidrag for alle støjkilder fremgår af nedenstående resultatskema. Re-
sultaterne sammenholdes med grænseværdierne, jfr. afsnit 7.  
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Referencepunkt Døgn-
inddeling 

Sum alle 
kilder  

LAeq dB 

Støjbe-
lastning 

Lr dB 

Støj-
grænser 

Lr dB  

Over-
skridelse  

dB 

Beregnet 
usikkerhed 

dB 

Signifikant 
over-

skridelse1)

Referencepunkt 1 Spætten 2          
Hverdage, dag 06 - 18 44,4 44   45 - 3,1 - 
Hverdage, aften 18 - 22 38,9 39   40 - 2,2 - 
Hverdage nat 22 - 06 39,9 40   40 - 2,6 - 

Referencepunkt 2 Sandbækalle 10        
Hverdage, dag 06 - 18 41,6 42   45 - 2,0 - 
Hverdage, aften 18 - 22 38,7 39   40 - 1,9 - 
Hverdage nat 22 - 06 38,8 39   40 - 1,9 - 

Referencepunkt 3 Spætten 8-10         
Hverdage, dag 06 - 18 39,5 39   45 - 2,4 - 
Hverdage, aften 18 - 22 36,2 36   40 - 1,9 - 
Hverdage nat 22 - 06 36,7 37   40 - 1,9 - 

Referencepunkt 4 Østerallé 33         
Hverdage, dag 06 - 18 38,2 38   45 - 2,1 - 
Hverdage, aften 18 - 22 35,1 35   40 - 2,0 - 
Hverdage nat 22 - 06 35,4 35   40 - 2,0 - 

Referencepunkt Gl. Kongevej 1         
Hverdage, dag 06 - 18 36,7 37   55 - 2,2 - 
Hverdage, aften 18 - 22 33,5 34   45 - 2,1 - 
Hverdage nat 22 - 06 34,6 35   40 - 2,3 - 

Referencepunkt Varnelundvej 1         
Hverdage, dag 06 - 18 34,3 34   45 - 2,0 - 
Hverdage, aften 18 - 22 34,0 34   40 - 2,1 - 
Hverdage nat 22 - 06 34,0 34   40 - 2,1 - 

Referencepunkt Søndergade, matr. 7al        
Hverdage, dag 06 - 18 37,3 37   45 - 2,1 - 
Hverdage, aften 18 - 22 36,7 37   40 - 2,2 - 
Hverdage nat 22 - 06 36,8 37   40 - 2,2 - 

Referencepunkt Søndergade 50/52        
Hverdage, dag 06 - 18 32,5 33   45 - 1,9 - 
Hverdage, aften 18 - 22 32,1 32   40 - 2,0 - 
Hverdage nat 22 - 06 32,1 32   40 - 2,0 - 

1) Se afsnit 10.2 
 
Som det fremgår af resultatskemaet ligger den beregnede støjbelastning i alle refe-
rencepunkter på eller under grænseværdierne.  
 
Mere detaljerede beregningsresultater i form af alle kildernes delbidrag i reference-
punkter fremgår af bilag 5a. I bilag 5b, 5c og 5d er kildernes delbidrag i 3 udvalgte re-
ferencepunkter (punkt 1, 2 og 3) tillige vist sorteret efter bidrag i den kritiske natperio-
de.   
 

10.4 Maksimalniveauer 

Som anført i afsnit 7 er grænseværdierne for støjens maksimalniveau kun gældende i 
natperioden. 
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Betydende maksimalniveauer optræder primært i forbindelse med kørsel med lastbi-
ler og tankvogne samt i forbindelse med personvognsparkeringsoperationer 
(dørsmæk). Data for maksimalniveauer fremgår af bilag 4. 
 
I referencepunkterne R7, R8 og R9 ligger de beregnede maksimalværdier på eller 
under den jævne støj og vurderingen er derfor irrelevant. 
 
Maksimalniveauerne for de øvrige referencepunkter er anført i nedenstående resul-
tatskema.  
 

Referencepunkt R1 R2 R3 R4 R5 
LpAmax,fast i dB 52 44 49 47 47 
Støjkildetype  Kørsel Kørsel Parkering Kørsel Kørsel 
Grænseværdi (nat) 55 55 55 55 55 
Overskridelse - - - - - 
Usikkerhed 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
Signifikant overskridelse - - - - - 

 
Maksimalniveauerne ligger i alle referencepunkter under grænseværdien. 
 
 
 

11 KONKLUSION 

Nærværende rapport omhandler de eksterne støjforhold omkring virksomheden Arla 
Foods Arinco beliggende Mælkevejen 4 i Videbæk. Støjbelastningen er beregnet i 8 
referencepunkter ved boliger i de nærmeste omliggende bolig- og erhvervsområder. 
 
Målinger og beregninger er foretaget i henhold til metoderne beskrevet i Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj fra virksomheder” og afrappor-
teres efter retningslinierne for ”Miljømåling – ekstern støj” som akkrediteret teknisk 
prøvning i overensstemmelse med Acousticas akkreditering nr. 134 fra Danak.  
 
Rapporten belyser støjforholdene pr. marts 2010 under driftsforhold, som svarer til 
fuld produktion inden for de i den gældende miljøgodkendelse fastsatte vilkår for virk-
somhedens indretning og drift. Godkendelsen er meddelt af Ringkøbing Amt den 
20.12.2000. 
 
På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at miljøgodkendel-
sens vilkår for ekstern støj er overholdt. 
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Resumé 
 
Nærværende rapport omhandler en redegørelse for den eksterne støj fra MD Foods, Arinco, Mælke-
vejen 4, 6920 Videbæk. Redegørelsen indgår i grundlaget for virksomhedens ansøgning om miljø-
godkendelse, for så vidt angår fastsættelse af støjvilkår. 
 
Et formål med rapporten er at dokumentere, hvorledes MD Foods Arinco falder ind under den kate-
gori af større virksomheder, der er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996: “Supplement til 
vejledning om ekstern støj fra virksomheder”, og som dermed er i en situation, hvor det på givne vil-
kår må accepteres, at støjen overstiger de vejledende støjgrænser. 
 
Rapporten giver et historisk tilbageblik, en redegørelse for støjhensynet i virksomhedens hidtidige 
udvikling, en aktuel status for den eksterne støj, samt en redegørelse for indsats og udbytte ved frem-
tidig støjreduktion. 
 
Rapporten viser, at der om natten er behov for lempelse i forhold til den vejledende støjgrænse i bo-
ligområder. Det er således påvist, at omkostningerne ved støjdæmpning til under ca. 40 dB(A) er 
uforholdsmæssigt store både i forhold til den opnåelige dæmpning og i forhold til det antal naboer, 
der tilgodeses. Begrænsede  muligheder for dæmpning af støjen fra eksisterende sprayanlæg sætter 
endvidere en nedre grænse på ca. 38 dB(A) for virksomhedens støjbelastning. 
 
 
Dæmpning af støjbelastningen til 40 dB(A) om natten i de tilstødende boligområder indebærer sam-
lede investeringer af størrelsesordenen 5 mio. kr. Dæmpningen tænkes opdelt i 3 overordnede faser, 
tilrettelagt således, at en meget væsentlig del af den samlede dæmpning sker i dæmpningsforløbets 
første fase. Hermed tilgodeses de omkringboendes interesse i en hurtig reduktion af støjen. 
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1. Indledning 
 
 
Nærværende rapport omhandler en redegørelse for den eksterne støj fra 
MD Food Arinco, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk. Virksomhedens belig-
genhed er vist på oversigtsplanen bilag 1a. 
 
Redegørelsen indgår i grundlaget for virksomhedens ansøgning om mil-
jøgodkendelse, for så vidt angår fastsættelsen af støjvilkår for virksom-
hedens drift. 
 
 
Redegørelsen består af følgende hoveddele: 
 
 
-   Oversigtlig historisk redegørelse for virksomhedens og naboområ-

dernes udvikling, herunder en beskrivelse af de støjhensyn, som har 
indgået i virksomhedens hidtidige udvikling.  

 
-   Dokumentation af virksomhedens nuværende eksterne støj.  
 
- Redegørelse for den fremtidige reduktion af støjbelastningen. 
 

2. Formål 
 
 
MD Foods Arinco er beliggende i et område, hvor mange arealanven-
delser er repræsenteret. I støjmæssig sammenhæng er områder med bo-
liger naturligvis mest interessante. Virksomheden er mod sydvest, vest 
og nord omgivet af boliger i boligområder. Mod nordøst, øst og sydøst 
grænser virksomheden op til erhvervsområder og åbent land med enkel-
te fritliggende beboelser.  
 
Kortlægningen af den eksterne støj viser overskridelser af de vejledende 
grænseværdier i boligområderne. Dette forhold er drøftet med miljø-
myndigheden, Ringkjøbing Amt på møder i september og oktober 1999, 
hvor der bl.a. er redegjort for vanskelighederne ved at dæmpe støjen til 
de vejledende grænseværdier. I forlængelse heraf er behovet for lempel-
ser af grænseværdierne beskrevet. Der henvises til udarbejdede notater 
fra Acoustica af  9. september 1999 og 25. oktober 1999.     
 
Det skønnes relevant at anskue sådanne lempelser ud fra de retningsli-
nier, der fremgår af Miljøstyrelsen vejledning nr. 3/1996: “Supplement 
til vejledning om ekstern støj fra virksomheder”.  
 
Supplementet retter sig primært mod “virksomheder, der er etableret og 
udbygget før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden, og hvor byudvik-
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lingen siden hen har bevirket, at virksomheden i dag ligger uhensigts-
mæssigt i eller nær større samlede boligområder” (vejledningens 
kap.2) 
 
 
Vejledningen anfører, under hvilke forhold det må accepteres, at støjen 
fra sådanne virksomheder overstiger de vejledende støjgrænser. De for-
udsætninger og krav, der skal være opfyldt er bl.a.: 
 
- Virksomheden er blevet klemt planlægningsmæssigt (stigende støj-

følsomhed i de omliggende områder). (Vejledningen s.8). 
 
- Virksomheden skal arbejde seriøst med detaljeret kortlægning af 

støjforholdene herunder udarbejde og løbende justere handlingspla-
ner for støjreduktion.  (Vejledningen s.9). 

 
- Udvidelser eller ændringer bør ikke føre til, at den samlede støj fra 

virksomheden forøges.  (Vejledningen s.9). 
 
- Virksomheden foretager eller har foretaget betydelige investeringer i 

støjdæmpende tiltag.  (Vejledningen s.11). 
 
- Omboende skal opleve en mærkbar reduktion af støjniveauet fra 

virksomheder, der hidtil har støjet for meget.  (Vejledningen s.11). 
 
Det er bl.a. et formål med nærværende rapport at dokumentere, hvorle-
des MD Foods Arinco falder ind under den kategori af større virksom-
heder, der er omfattet af nævnte vejledning nr. 3/1996. 
 
Til belysning af MD Foods Arinco´s forhold i relation hertil er rap-
porten opdelt i følgende hoveddele: 
 
- Historisk tilbageblik. Der redegøres oversigtligt dels for virksomhe-

dens udvikling siden etableringen i 1954, dels for udbygningen af 
boligområderne omkring virksomheden. 

 
- Redegørelse for, hvorledes støjhensynet til de omboende er indarbej-

det i virksomhedens hidtidige udvikling. 
  
- Aktuel status for ekstern støj pr. medio 1999. 
 
- Økonomisk optimering af fremtidig støjdæmpning, herunder illustra-

tion af sammenhængen mellem indsats og udbytte ved støjdæmp-
ning. 
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3. Historisk tilbageblik  

3.1. Virksomhedens udvikling 
 
 
Virksomheden er etableret på den nuværende placering i 1954 og har 
siden undergået en gradvis udbygning i såvel areal som produktion. Ud-
viklingen fra 1954 til nu har stikordsvis været følgende med angivelse 
af ca. år for etablering: 
 
 
1954: Etablering af oste- og sprayanlæg. 
 
1962: Sprayanlæg II etableres. 
 
1973: Sprayanlæg III etableres. 
 
1979: Sprayanlæg IV etableres. Sprayanlæg I fungerer kun som re-

servekapacitet. 
 
1979: Lager i tilknytning til sprayanlæg IV etableres. 
 
1983: Udvidelse af færdigvarelager.   
 
1986: Opførelse af lager- og værkstedsbygning. 
 
1986: Etablering af naturgasfyret kedelanlæg. 
 
1990: Etablering af sprayanlæg V med tilhørende lagre m.m.  
 
1990: Demontering af sprayanlæg I. 

 
1990: Ombygning af indvejningsterminal og tankgård.  
 
1990: Omlægning af kørsel.  Etablering af ind- og udkørsel via ny 

adgangsvej mod øst.  
 
1992: Om- og tilbygning af ostelager. 
 
1993: Etablering af dåse- og emballagelager. 
 
1994: Etablering af nuværende spildevandsrensningsanlæg. 
 
1995: Etablering af gasfyret kraftvarmeværk. 

 
1997: Etablering af portanlæg mod Søndergade. Lastvognkørsel til og 

fra virksomheden via Søndergade bringes effektivt til ophør. 
 
 
Som det fremgår har virksomheden undergået en ret betydelig udvik-
ling. Anlæg etableret efter miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden i 1974 - 
som er godkendelsespligtige efter loven - er godkendt af Ringkjøbing 
Amt.   
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3.2. Udbygningen af naboområderne 
 
 
MD Foods Arinco’s hidtidige tilladelige støjudstråling har primært væ-
ret  bestemt af hensynet til de omkringliggende boligområder mod vest 
og mod nord. Udbygningen af disse boligområder er til lejligheden 
nærmere undersøgt ved indhentning af oplysninger fra Videbæk kom-
mune. De omtrentlige tidsperioder for udbygning af områderne er angi-
vet nedenfor og vist på bilag 1b (kort til rammeplan for Videbæk by jf. 
seneste kommuneplan for Videbæk kommune.): 
 
Nordøstlig del af boligområde VB 5 mod vest: 1955 
Nordlig del af boligområde VB 5 mod vest: 1969-1992 
Sydlig del af boligområde VB 5 mod sydvest: 1974-1995 
Boligområde VB 8 mod nord: 1950-1998 
Boligområde VB 23 mod sydvest: 1957-1998 
 
Det fremgår, at der på tidspunktet for virksomhedens etablering kun var 
få boliger i naboområderne, og at boligområderne i alt væsentlighed er 
udbygget efter etableringen af mejeriet. Det principielt uheldige nabo-
skab mellem virksomheden og boligområderne er altså gradvist opstået i 
takt med boligområdernes udbygning. 
 

4. Støjhensyn i virksomhedens hidtidige udvikling  
 
 
Støjhensynet til naboerne er gennem de seneste ca. 20 år i stigende grad 
blevet inddraget i virksomhedens planlægning. De første støjmålinger i 
omgivelserne er foretaget i 1979-1981. Beregninger af støjbelastningen 
er foretaget fra 1990 og fremefter i forbindelse med udvidelser af virk-
somheden. I samme forbindelse er der foretaget en støjmæssig dimensi-
onering af anlæggene, herunder i relevant omfang foretaget kontrolmå-
linger af anlæggenes støjudsendelse. Der er foretaget en støjmæssig di-
mensionering i forbindelse med: 
 
-  Etablering af sprayanlæg 5, 1990. 
 
-  Dæmpning af luftindtag spray IV, 1992. 
 
-  Etablering af dåse- og emballagelager, 1993. 
 
-  Ny kondensator ved spray 2, 1994. 
 
-  Etablering af kraftvarmeanlæg, 1995. 
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-  Ny kondensator ved spray 5. 
 
-  Diverse nye ventilationsanlæg, 1998-99. 
 

5. Status for ekstern støj pr. medio 1999 

5.1. Indledning 
 
 
Dette afsnit beskriver en status pr. medio 1999 for virksomhedens eks-
terne støj. Resultaterne foreligger dels i form af beregnede støjbelast-
ninger i 8 udvalgte punkter i de nærmeste omgivelser, dels i form af 
støjkurver, som mere generelt illustrerer støjen omkring virksomheden. 
 
Beskrivelse af metodik og særlige forudsætninger i forbindelse med 
kurveberegningerne findes i afsnit 7. 
 
De seneste udarbejdede rapporter vedrørende beregninger af den ekster-
ne støj fra virksomheden har været: 
 
- Rapport nr. 2 af 10. april 1992. Kortlægning af støj fra miljøgodkendte 

anlæg. 
 
- Rapport nr. 3 af 22. juni 1993. Status efter gennemførelse af dæmp- 
  ning af bidrag fra luftindtag til spray IV og afkast fra spray V. 
 
I forbindelse med ansøgningen om total miljøgodkendelse af virksom-
heden, er det valgt at foretage en komplet og ajourført kortlægning af 
virksomhedens eksterne støj. Der er derfor medio 1999 sket en indmå-
ling og bestemmelse af støjudsendelsen fra alle betydende faste støjkil-
der. I den forbindelse er der foretaget genmåling af hovedparten af de 
kilder, som tidligere har indgået i nævnte rapporter. 
 

5.2. Måle- og beregningsmetode 
 
 
Enkeltstøjkildernes afstrålede lydeffekt (kildestyrke), samt støjbi-
dragene i referencepunkterne er bestemt ved målinger og beregninger 
efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, jf. 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder".  
 
Kildestyrkerne er bestemt ved målinger på stedet. Dog er der fra enkelte 
anlæg anvendt standarddata fra Acousticas database over støjkilder.  
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Der er under målinger og analyser anvendt udstyr, der løbende bliver 
kontrolleret og kalibreret i overensstemmelse med Acoustica’s DANAK 
akkreditering nr. 134. 
 
I det følgende benyttes nedenstående definitioner for akustiske enheder: 
 
Leq: Det energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau, som måles i 

dB(A), re. 20 µPa. 
 
Lr: Støjbelastningen, det energiækvivalente A-vægtede, korrigere-

de, lydtrykniveau. Fås af Leq ved evt. 5 dB tillæg for toner eller 
impulser. Enhed dB(A). 

 
Lw: Det A-vægtede immissionsrelevante lydeffektniveau med en-

heden dB(A), re. 1 pW. Karakteriserer en støjkildes udstrålede 
lydenergi. Herefter benævnt kildestyrken. 

 
Lmaks: Maksimalværdien af det A-vægtede lydtrykniveau målt med 

tidsvægtning “Fast”. Enhed dB(A), re. 20 µPa. 
 

5.3. Referencepunkter 
 
 
Virksomhedens støjbelastning er bestemt i 8 referencepunkter beliggen-
de som vist på bilag 2. Data for referencepunkterne - herunder højde-
forhold og terrænets beregningsmæssige beskaffenhed - fremgår af bilag 
7.   
Referencepunkterne repræsenterer naboområderne således: 
 

Referencepunkt Sted/område 
B1, B3 Boligområde VB 5 mod vest 
B2, B4 Boligområde VB 8 mod nord 
E5 Landejendom i erhvervsområde 

mod nordøst 
E6 Landejendom i erhvervsområde 

mod sydvest 
B7, B8 Boligområde VB 23 mod sydvest 

 
Referencepunkt B1 og B2 er sammenfaldende med de 2 referencepunk-
ter, som tidligere har indgået i analyser af støjen fra de miljøgodkendte 
anlæg på virksomheden. Der henvises til teknisk rapport nr. 3, dateret 
22. juni 1993 fra Acoustica. 
 
Vedrørende referencepunkt E06, som repræsenterer 2 ejendomme i 
planlagt erhvervsområde mod sydvest, er det oplyst, at disse ejendom-
mes status som beboelser er ophævet/ophæves.  
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5.4. Virksomhedens støjkilder 
 
 
Faste kilder 
 
De støjkilder, der indgår i analysen, er på bilag 3 vist med deres place-
ring, benævnelse og løbenummer. Registrerede og beregnede data for de 
faste anlæg fremgår af bilag 4. Ikke indregnede støjkilder vurderes at 
give ubetydelige støjbidrag.  
 
 
Mobile kilder 
 
Vedrørende kildestyrker for intern kørsel med lastvogne, truck og per-
sonvogne incl. parkeringsoperationer er der benyttet data fra "Støjda-
tabogen, del 3: Kørsel og intern transport", Lydteknisk Institut, novem-
ber 1989. Kørslen med lastvogne forudsættes at falde ind under støjda-
tabogens kategori “kørsel med svag acceleration, 10-20 km/t”, hvor kil-
destyrken Lw er 101 dB(A). Støjens maksimalværdier er beregnet for 
køremåden “kørsel med kraftig acceleration”, hvor kildestyrken Lw er 
108 dB(A).  
 
Vedr. kørsel med truck er der regnet med støjudsendelse under maksi-
mal motorbelastning ved kombineret kørsel og løft.  
 
Vedr. støjudsendelse i forbindelse med af- og pålæsning af distributi-
onslastvogne er der benyttet støjdata, som er bestemt ud fra målinger fo-
retaget af Acoustica på tilsvarende læsseaktivitet (læsning med truck) 
på andet mejeri.  
 
På grundlag af virksomhedens oplysninger om kørselsmønsteret er kø-
revejene forenklet som vist på bilag 3, - tegning nr. 4300 fra Rambøll. 
Hver enkelt delstrækning behandles som en selvstændig støjkilde. 
 
Støjdata for lastvogne, personvogne, trucks og læsseaktiviteter fremgår 
af bilag 5, mens geometriske data for kørevejene fremgår af bilag 6. 
 

5.5. Driftsforhold 
 
De faste kilders driftstid er bestemt ud fra oplysninger om driftsmønste-
ret for hver enkelt kilde. I kildeoversigten i bilag 4 er driftstiden for 
hver enkelt kilde angivet ved den procentdel af tiden, kilden kan være i 
drift i nedenfor fastlagte referencetidsrum.  
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For de mobile kilder har virksomheden udfyldt skemaer, der for hver af 
ugens syv dage angiver, hvordan de forskellige kørselsarter mængde-
mæssigt fordeler sig over døgnet. Ud fra disse skemaer er de reference-
tidsrum, hvor aktivitetsniveauet er højest, fundet som følger: 
 
A: Hverdage,  8 timer fra kl. 06.00-14.00 
B: Hverdage,  1 time fra kl. 21.00-22.00 
C: Hverdage,  ½ time fra kl. 05.30-06.00 
D: Lørdag,  8 timer fra kl. 06.00-14.00 
E: Lørdag,  4 timer fra kl. 14.00-18.00 
F: Lørdag,  1 time fra kl. 21.00-22.00  
G: Lørdag,  ½ time fra kl. 05.30-06.00 
H: Søndag, 8 timer fra kl. 06.00-14.00 
I: Søndag, 1 time fra kl. 21.00-22.00 
J: Søndag, ½ time fra kl. 05.30-06.00 
 
Vedr. placeringen af referencetidsrum, er det forudsat, at mejeriet opnår 
godkendelse af, at overgangen fra nat til dag fastsættes til kl. 06.00 i ste-
det for kl. 07.00 jf. retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.  
  
Kørslen er opdelt i en række kørselsarter og hovedgrupper som følger: 
 

Kørselsart Kørsel i forbindelse med 
A Personbiler, vest 
B Spray V, aflæsning 
C Udlæsning spray III 
D Olieleverance 
E Affald, incl. ludleverence 
F Olie/N2/CO2 incl. olieleverance spray IV 
G Aflæsning af emballage 
H Aflæsning af dåser og sækkevarer 
I Indvejning/modtagelse 
J Mælkesiloer spray II incl. indlevering 
K Rampe ved smelteost 
Li Vaskehal, ind 
Lu Vaskehal, ud 
M Lager smelteost 
O Personbiler, øst 
P Personbiler, smelteost 
Q Ind- og udlæsning spray II 
T Truckkørsel 
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På grundlag af virksomhedens oplysninger om kørselsarternes mæng-
demæssige fordeling over døgnet og ugen er forekomsten af de enkelte 
kørselsarter optalt inden for ovennævnte referencetidsrum. Beskrivelsen 
af kørslen er dækkende for en situation med fuld produktion.   
 
Optællingsresultatet er vist på bilag 8. På bilag 9 er det angivet hvilket 
antal passager af de enkelte køreveje, som hver af kørselsarterne giver 
anledning til. Bilag 8 og bilag 9 giver tilsammen mulighed for at be-
stemme det samlede antal passager på de enkelte køreveje, som hver af 
ovennævnte hovedgrupper giver anledning til inden for referencetids-
rummene.  
 
Denne mængdeberegning gør det muligt at bestemme støjbidragene in-
dividuelt for hver af de anførte hovedgrupper af kørsel. 
 
Om driften af de mobile kilder er det i øvrigt forudsat: 
 
- Eventuelle kølemaskiner på lastvogne er kun i ubetydeligt omfang i 

drift under vognenes ophold på virksomheden. 
 

- Hver ankomst af vogn til læsserampe følges af 15 minutters læsseak-
tivitet. 

 
- Fyldning og tømning af tankbiler sker i indvejningsbygningen uden 

betydende støjudsendelse.  
 

-   På virksomhedens areal er regnet med en gennemsnitlig køreha-
stighed på 10 km/t. 
 

5.6. Ubestemthed 
 
 
Ved den aktuelt anvendte metode til bestemmelse af den eksterne støj er 
ubestemtheden erfaringsmæssigt ca. 3 dB(A) på den samlede støjbelast-
ning og ca. 5 dB(A) på enkeltbidragene.  
 

5.7. Støjens karakter 
 
Støjen fra virksomhedens faste anlæg er under normale driftsforhold 
tidsmæssigt stort set jævn og uden indhold af impulser.  
 
Fra enkelte kilder forekommer der i dag tydeligt hørbare toner i støjen. 
Det er dog ikke påvist, at tonerne også er tydeligt hørbare i omgivelser-
ne. De kilder, der er tale om, er alle omfattet af forslaget til støjdæmp-
ning, som beskrives senere i rapporten. Efter gennemført støjdæmpning 
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forventes der ikke at være kilder, som giver anledning til tydeligt hørba-
re toner i omgivelserne.  
 
Der gives derfor ikke tillæg for tydeligt hørbare toner eller impulser, 
hvorfor støjbelastningen Lr er lig med støjniveauet Leq, som det fremgår 
af resultatskemaerne. 
 

5.8. Lydudbredelsesforhold 
 
Der er fri sigt fra fabrikken til alle referencepunkterne. For flertallet af 
støjkilderne forekommer der mod et eller flere af referencepunkterne af-
skærmning fra virksomhedens egne bygninger og de støjskærme, som er 
opført i forbindelse med den allerede gennemførte støjdæmpning. Den-
ne afskærmning er indregnet. 
 
Uden for fabriksområdet er der ingen bygninger, hegn eller bevoksnin-
ger, som yder betydende afskærmning. 
 
Terrænet omkring virksomhedens anlæg er overalt regnet akustisk 
hårdt.  
 

5.9. Baggrundsstøj 
 
Baggrundsstøjen i området stammer fra nabovirksomheder og vejtrafik. 
Da nærværende analyse er baseret på støjbidrag beregnet ud fra målin-
ger tæt på kilderne, er baggrundsstøjen uden indflydelse på resultaterne. 
 

5.10. Resultater 
 
Støjbelastningen i alle referencepunkter og alle referenceperioder frem-
går af bilag 10. Støjbidragene fra de enkelte faste kilder fremgår af bilag 
11.  
 
Grundet antallet af faste kilder og delbidrag fra mobile kilder er der ikke 
genereret udskrifter af transmissionsvejs-detailberegninger. Et komplet 
sæt udskifter omfatter ca. 3800 A4-sider. Beregningerne kan udskrives i 
det omfang, det senere måtte ønskes. 
 
Nedenstående skema viser bidragene fra hhv. faste og mobile kilder i 
referencepunkterne, idet kun resultaterne for den mest kritiske natperio-
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de anføres. Endvidere er Miljøstyrelsens vejledende kravværdi for nat-
perioden angivet. Alle værdier er i dB(A). 
 
 Referencepunkter 
 B1 B2 B3 B4 E5 E6 B7 B8 
Faste kilder 45 46 45 43 40 49 48 48 
Mobile kilder 33 30 24 30 30 21 19 11 
Sum, alle kilder 46 46 45 43 41 49 48 48 
Vejl. grænseværdi, nat 35 35 35 35 40  - 35 35 
Positiv afvigelse 11 11 10 8 11  - 13 13 
Maksimalværdi, Lmaks 45 43 45 43 47 33 32 25 
Vejl. grænseværdi, Lmaks 50 50 50 50 55 - 50 50 

 
 
Det fremgår af de beregnede resultater, at virksomhedens samlede støj-
belastning overstiger de vejledende grænseværdier i referencepunkterne 
i boligområderne. 
 
Støjens maksimalværdier om natten er ukritiske i forhold til de vejle-
dende grænseværdier.  
 

6. Støjbelastning som funktion af akkumuleret investering i støj-
dæmpning 
 
 
Til illustration af mulighederne for støjdæmpning er der skitseret et 
optimeret dæmpningsforløb. Forløbet er udstrakt så langt, at virksom-
heden når den nedre grænse for støjbelastning, der er bestemt af støjen 
fra de eksisterende sprayanlæg. Se afsnit 6.4. 
 

6.1. Princip for optimering af dæmpningsforløb 
 
 
Der er foretaget en gennemgang af alle faste kilder på virksomheden, 
hvor det - uden hensyn til kildens støjudsendelse eller bidrag til støj i 
omgivelserne - er vurderet, hvor meget kilden kan dæmpes og hvilke 
omkostninger, der overslagsmæssigt er knyttet til at gennemføre støj-
dæmpningen.  
 
Herefter er forløbet af støjdæmpningen optimeret, så de mest effektive 
dæmpningstiltag gennemføres først. Den rækkefølge, i hvilken støj-
dæmpningen er tænkt gennemført, fremkommer ved, at der på et vilkår-
ligt stade i dæmpningsforløbet som det næste dæmpningstiltag vælges 
den dæmpning, der pr. investeret kr. giver den største reduktion af virk-
somhedens samlede støj i omgivelserne. Der fremkommer herved en 
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sammenhæng mellem de akkumulerede dæmpningsomkostninger og 
den tilsvarende reducerede støjbelastning, der viser en stadigt aftagende 
dæmpningseffekt pr. investeret kr. 
 

6.2. Udvalgte referencepunkter 
 
 
Ved optimeringen af støjdæmpningen er det valgt at tage udgangspunkt 
i forholdene for natperioden i referencepunkterne B1, B2 og B8 repræ-
senterende de støjmæssigt kritiske boligområder vest, nordvest og syd-
vest for virksomheden.  
 

6.3. Optimeret dæmpningsforløb 
 
 
Bilag 12a viser sammenhængen mellem støjbelastning og akkumulerede 
dæmpningsomkostninger i referencepunkt B1, når optimeringen af 
dæmpningen alene sker i forhold til dette referencepunkt. Bilag 12b og 
12c gælder tilsvarende henholdsvis B2 og B8, når situationen i disse re-
ferencepunkter betragtes individuelt.  
 
I bilag 12d er der foretaget en samlet optimering af støjdæmpningen un-
der samtidig hensyntagen til støjbelastningen i alle tre referencepunkter. 
Optimeringen er sket på grundlag af en vægtning af dæmpningens effekt 
i det enkelte referencepunkt. Vægtningen i punkterne B1, B2 og B8 er 
valgt til henholdsvis 60%, 30% og 10%. Vægtningen er dels et udtryk 
for referencepunktets “vigtighed” (f.eks. hvor mange boliger, punktet 
repræsenterer), dels et værktøj til at styre dæmpningen, så man på givne 
stader i dæmpningsforløbet så vidt muligt har nået samme reducerede 
støjbelastning i referencepunkterne. Bilag 12e svarer til bilag 12d blot 
med den forskel, at der i bilag 12e er indregnet bidrag fra kommende 
sprayanlæg. 
 
Ved beskrivelsen af dæmpningsforløbet er der indregnet et bidrag fra 
kommende sprayanlæg. Bidraget svarer til en samlet kildestyrke af nye 
sprayanlæg på 85 dB(A) for støjudstrålingen i retning mod boligområ-
derne. Nye anlæg udformes på grundlag af entydige støjkrav, sådan at 
støjen fortrinsvis rettes bort fra boligområderne. 
 
 
 

6.4. Nedre grænse for støjbelastning 
 
 



 
 
 
35.4108.22 Side 16 af 22 sider 
MD Foods Arinco, Videbæk Rapport nr. 4   
 
                                                                                                                                                                  
 

Acoustica sag nr. 35.4108.22 , rapport nr. T4.015.99  

I forbindelse med støjdæmpning, fremstår afkastene fra sprayanlæggene 
som et centralt og væsentligt problem. Erfaringen fra andre tilsvarende 
virksomheder er, at det er overordentligt vanskeligt at fremstille holdba-
re lyddæmpere, der i sprayafkast yder tilstrækkelig dæmpning over en 
længere periode. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt peges på 
midler til så effektiv en dæmpning af sprayafkastene, at den samlede 
støj kan nedbringes til de vejledende grænseværdier. Sprayafkastenes 
bidrag sætter på den måde en nedre grænse for virksomhedens 
støjbelastning. Forholdet viser sig på den måde, at dæmpningsforløbene 
på bilagene 12a-d  aldrig når den vejledende natstøjgrænse på 35 dB(A) 
uanset dæmpningsprogrammets udstrækning. 
 

6.5. Forudsat dæmpning af de enkelte kilder 
 
 
Bilag 13 viser den prioriterede rækkefølge af dæmpningstiltag for 
dæmpning til 40 dB(A) svarende til optimeringen jvf. bilag 12d. Også 
de skønnede omkostninger til støjdæmpning af den enkelte kilde er vist. 
Det skal i den forbindelse understreges, at der er tale om skønnet mulige 
dæmpninger, ikke detailprojekterede løsninger. Såvel 
dæmpningsmuligheder som omkostningsoverslag er derfor foreløbige. 
Når støjdæmpning skal udføres, bør der gennemføres en nøje 
funktionsanalyse af de enkelte anlæg med efterfølgende 
detailprojektering af foranstaltningerne. Der er, som det fremgår, 
indregnet et beløb til dækning af projektering og for-ventelige, men ikke 
specificerede foranstaltninger (uforudsete udgifter). Beløbet udgør 75 % 
af de skønnede direkte udgifter. Dette ret betydelige tillæg skal ses i 
lyset af, at usikkerheden på såvel tekniske som økono-miske 
vurderinger og beregninger er stor, når der, som i det aktuelle til-fælde, 
er tale om omfattende og i nogle tilfælde komplicerede støjdæm-pende 
foranstaltninger. 
 

6.6. Udglattet dæmpningsforløb 
 
 
På bilag 14a er vist et udglattet forløb af støjbelastningen som funktion 
af investering i støjdæmpende foranstaltninger. Kurven fremkommer 
som middelstøjniveauet i de 3 referencepunkter ved karakteristiske 
punkter i dæmpningsforløbet (se nedenfor). Situationen før det beskrev-
ne dæmpningsforløb er antydet. 
 
 

6.7. Karakteristiske punkter 
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På bilaget 12e og 14a er markeret nogle karakteristiske punkter i dæmp-
ningsforløbet. Situationen omkring disse punkter beskrives senere. 
Punkterne er valgt således: 
 
A: Situationen før omlægningen af den interne kørsel (Mælkevejen 

nedlægges som adgangsvej for lastvogne). 
 
B: Status 1999. 
 
C: Støjen er reduceret til maksimalt ca. 45 dB(A) eller ca. 3 dB(A) i 

forhold til status 1999. I referencepunkt B8 er der netop sket en stor 
støjreduktion. 

 
D: Støjen er reduceret ca. 6 dB(A) i forhold til status 1999. I referen-

cepunkterne B2 og B8 er der netop sket en stor støjreduktion. 
 
E: Støjen er reduceret til maksimalt 40 dB(A) (såvel med som uden 

indregnede bidrag fra kommende sprayanlæg), og dæmpningskur-
ven flader ud. 

 
F: Dæmpningskurven er fladet helt ud, og yderligere dæmpningsind-

sats er stort set uden effekt. 
 

6.8. Før dæmpningsforløb (fra karakteristisk punkt A til  B) 
 
 
Før dæmpningsforløbet er det på bilag 14a antydet, hvordan støjbelast-
ningen ved naboerne blev reduceret i forbindelse med omlægningen af 
kørslen til og fra virksomheden. Denne reduktion kan ikke angives ek-
sakt, da en del af reduktionen har sammenhæng med den formelt ikke 
virksomhedsrelevante støj fra kørsel på offentlig vej. Ved nogle naboer 
er støjen således primært reduceret, fordi kørslen internt på virksom-
hedsområdet er omlagt, mens andre naboer oplever mindre støj, fordi 
kørslen er trukket væk fra offentlige veje gennem boligområder. For-
holdet er nøjere beskrevet i afsnit 7.2 om støj fra kørsel. 
 

6.9. Marginale dæmpningsomkostninger 
 
 
Bilag 14b viser de marginale dæmpningsomkostninger hen over dæmp-
ningsforløbet, dvs. sammenhængen mellem investering i støjdæmpning 
på et givet punkt i dæmpningsforløbet og den tilsvarende dæmpningsef-
fekt. De marginale dæmpningsomkostninger, der er dæmpningskurvens 
reciprokke hældning angivet i mio.kr/dB(A), vokser efterhånden som 
dæmp-ningskurven flader ud. Der er ikke beregnet marginale dæmp-
ningsomkostninger for kørselsomlægningen (A til B), idet såvel øko-
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nomi som dæmpningseffekten forbundet med kørselsomlægningen er 
vanskelig at angive.  
 

7. Støjkurver  
 
 
I forlængelse af den udførte optimering i forhold til de udvalgte referen-
cepunkter, er støjforholdene i omgivelserne beregnet og optegnet i form 
af kurver over støjbelastningen. Formålet med støjkurverne er at illu-
strere, hvorledes støjen fra virksomheden udbredes over naboområ-
derne. Støjkurverne er optegnet som iso-decibelkurver, dvs. kurver gen-
nem punkter med samme støjbelastning. Det er valgt at angive 35-, 40-, 
og 45-dB(A)-kurverne for virksomhedens støjbelastning i natperioden. 
Kurverne for virksomhedens aktuelle støjbelastning (karakteristisk 
punkt B) er sammen med kurverne for de karakteristiske punkter C, D 
og E vist på bilag 15. 
 
Støjkurverne er optegnet på grundlag af terrændata og udbredelsesfor-
hold for 1080 positioner fordelt i et cirkulært netværk, der dækker om-
rådet i en afstand på godt 2000 meter fra virksomheden. I hver position 
er den samlede støjbelastning beregnet, og de ønskede støjkurver er op-
tegnet ved interpolation mellem de beregnede værdier i positionerne. 
 
Terrænforholdene er aflæst på Kort- og Matrikelstyrelsens kort i mål 
1:25.000. Jordabsorptionen er for alle positionerne individuelt fastsat til 
én af værdierne 0 (fuldt lydreflekterende overflade), 1 (fuldt lydabsor-
berende) eller 0,8 svarende til, at 80 % af arealet er absorberende og 20 
% er reflekterende. 
 
Virksomhedens støj dæmpes ved passage gennem bebyggede områder. 
Der er p.t. dog ikke anvist en beregningsmetode til beregning af bebyg-
gelsesdæmpningen. I rapport nr. 23 fra Lydteknisk Laboratorium er der 
for trafikstøj anført en frekvensuafhængig dæmpning på 3 dB ved ly-
dens passage gennem åben villabebyggelse. Dæmpningen er konstant, 
dvs. uafhængig af afstanden mellem vej og målepunkt. Det er antaget, at 
virksomhedens støj dæmpes tilsvarende, dog således, at dæmpningen 
sættes til 0,02 dB/m med en maksimal dæmpning på 3 dB svarende til, 
at bebyggelse med en udstrækning ud over 150 m ikke indregnes. 
 
Det understreges, at støjkurver giver et generaliseret billede af støjfor-
holdene i omgivelserne. Ved beregninger af støjbelastningen i et lille 
antal referencepunkter, der er placeret i kendte positioner, kan der i de-
taljer tages hensyn til lydudbredelsesforholdene mellem hver eneste 
støjkilde og referencepunkterne. Beregningsresultaterne opnår dermed 
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den bedste mulige nøjagtighed og kan anvendes bl.a. til at afgøre, om en 
grænseværdi er overholdt. 
 
I modsætning hertil, er det ved beregning og optegning af støjkurver 
nødvendigt at angive visse forhold af betydning for lydudbredelsen med 
en vis begrænset detaljeringsgrad, som betyder, at de optegnede kurver 
ikke har samme præcision som detaljerede beregninger i referencepunk-
ter. Til gengæld giver iso-decibelkurverne et overblik over, hvorledes 
støjen fra en virksomhed udbreder sig i de tilstødende områder. Endvi-
dere kan kurverne vise hvorledes støjforholdene ændrer sig, når virk-
somheden gennemfører støjdæmpende tiltag. 
 
Det skal endelig bemærkes, at der ved en detaljeret beregning af støjbe-
lastningen i referencepunkter optræder en ubestemthed på 3 dB. En så-
dan ubestemthed er også tilstede ved beregning og optegning af iso-
decibelkurver. 
 

7.1. Berørte boliger 
 
 
I den konkrete sammenhæng er det valgt at betragte en bolig i et bolig-
område som ”berørt”, dersom støjen fra virksomheden giver anledning 
til en støjbelastning på mere end 35 dB(A) ved boligen. Antallet af så-
dan berørte boliger er for den nuværende støjbelastning fundet ved an-
vendelse af iso-decibelkurverne på bilag 15, hvor det omtrentlige antal 
boliger, som ligger inden for 35 dB(A)-kurven, er optalt på kortet. For 
støjbelastningen efter gennemført støjdæmpning til de karakteristiske 
punkter C, D og E er der tilsvarende foretaget optællinger. På samme 
måde er der foretaget optælling af boliger med en støjbelastning på me-
re end 40 dB(A). Iso-decibelkurver for støjbelastningen ved det karakte-
ristiske punkt F er ikke optegnet. Kurver for dette punkt vil kun afvige 
marginalt i forhold til forløbet af kurverne ved punkt E. 
 
Bilag 14c viser en grafisk fremstilling af sammenhængen mellem inve-
stering i støjdæmpning og antallet af berørte boliger. Antallet af berørte 
boliger ved karakteristisk punkt F er skønsmæssigt ansat. 
 
Bilag 14d viser, hvordan dæmpningsomkostningerne sat i forhold til re-
duktionen i antallet af berørte boliger vokser hen gennem dæmpnings-
forløbet.  
 

7.2. Støj fra kørsel 
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Der er ikke foretaget detaljerede beregninger eller optegning af iso-
decibelkurver vedr. støjbelastningen før kørslen til og fra virksomheden 
blev omlagt. Tidligere – indtil 1990 - foregik al virksomhedens ind- og 
udkørsel via Mælkevejen mod vest. Denne kørsel er omlagt, så til- og 
frakørsel af lastvogne nu alene foregår via den nye adgangsvej øst for 
virksomheden. 
 
Referencepunkt B1 ligger ved Mælkevejens udmunding i Søndergade 
og er således det punkt, hvor kørselsomlægningen har haft den største 
betydning, når alene kørslen internt på virksomheden betragtes. Bidra-
get i referencepunkt B1 fra denne kørsel er således faldet fra ca. 50 
dB(A) før omlægningen til nu ca. 33 dB(A).  
 
Set i et større perspektiv har kørselsomlægningen primært haft effekt 
derved, at kørslen er trukket væk fra de veje, der går gennem boligom-
råderne nord og vest for virksomheden. Der er foretaget overslagsbe-
regninger af støjen fra lastvognskørslen på disse offentlige veje. En ka-
rakteristisk tankvognstrafik svarende til 6 lastvognspassager pr. time vil 
påføre boliger nærmere end ca. 85 m fra vejen (svarende til bredden af 
ca. 3 boligparceller) en støjbelastning på over 35 dB(A). Det antal boli-
ger, der efter kørselsomlægningen således ikke længere er ”berørte” af 
lastvognskørslen på de offentlige veje, er betydeligt. 
 

7.3. Sammenfatning vedr.  indsats og udbytte ved støjdæmpning 
 
Resultaterne af den udførte optimering af støjdæmpningen og optegning 
af støjkurver kan sammenfattes således: 
 
− Dæmpningskurven passerer 45 dB(A) ved en investering på ca. 0,5 

mio. kr. Antallet af ”berørte” boliger er faldet ca. 50%. 
 
− Dæmpningskurven passerer 40 dB(A) ved en investering på ca. 5 

mio. kr. Antallet af ”berørte” boliger er faldet ca. 80%. 
 
− På grund af begrænsede muligheder for dæmpning af støjen fra eksi-

sterende sprayanlæg er der en nedre grænse for virksomhedens støj-
belastning ca. 38 dB(A). 

 
− Ved dæmpning til værdier under ca. 40 dB(A) stiger de marginale 

dæmpningsomkostninger markant og antallet af ”berørte” boliger re-
duceres kun ubetydeligt. 
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Ovenstående punkter vedrørende støjdæmpning til 45 henholdsvis 40 
dB(A) er gyldige, uanset om bidrag fra nye sprayanlæg indregnes. År-
sagerne hertil er: Ved dæmpning til 45 (A) bidrager nye anlæg kun ube-
tydeligt og påvirker derfor kun dæmpningsforløbet marginalt. Ved 
dæmpning til 40 dB(A) udgør sidste led i dæmpningsforløbet et ret om-
fattende indgreb ved spray 3. Dette indgreb er nødvendigt for at nå de 
40 dB(A), uanset om bidrag fra nye sprayanlæg indregnes.  
 

8. Tilrettelæggelse af støjdæmpning. 
 
 
Ved efterfølgende beskrivelse af forslag til tilrettelæggelse af støj-
dæmpningen af de faste kilder er det forudsat, at der ved miljøgodken-
delsen af virksomheden meddeles en grænseværdi på 40 dB(A) for nat-
perioden ved boliger i boligområder. 
 
Under hensyn til de relativt betydelige investeringer i støjdæmpning der 
er tale om, foreslås dæmpningen opdelt i 3 overordnede faser, defineret 
ved delmål for støjdæmpningen.  
 
Ved delmål 1 er støjen dæmpet svarende til karakteristisk punkt C – 
dvs. at støjen er dæmpet til maksimalt 45 dB(A) om natten i boligområ-
derne mod sydvest, vest og nord.    
 
Ved delmål 2 er støjen dæmpet svarende til karakteristisk punkt B – 
dvs. at støjen er dæmpet ca. 6 dB om natten i boligområderne i forhold 
til udgangspunktet i 1999.  
 
Sidste delmål er den forudsatte grænseværdi på 40 dB(A) om natten ved 
boliger i boligområder. 
 
Dæmpningen vil tage udgangspunkt i det optimerede dæmpningsforløb, 
beskrevet i bilag 13. Forløbet vil løbende blive vurderet og eventuelt ju-
steret under hensyn til allerede opnåede resultater. 
  
Efter behov udarbejdes statusredegørelser indeholdende oplysninger 
om: 
 
− Den støjdæmpning eller de støjreducerende foranstaltnin-

ger/ændringer der er sket på det aktuelle tidspunkt, samt 
− aktuel status for støjbelastningen i forhold til de opstillede delmål. 
 
På det grundlag foretages en vurdering af det tilbageværende dæmp-
ningsbehov. Om nødvendigt gennemføres fornyede optimerings-
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beregninger på grundlag af ajourførte oplysninger om indretning og 
drift af mejeriet.  
 

9. Sammenfatning 
 
Hovedresultaterne af den udførte analyse er: 
 
− På grund af de begrænsede muligheder for dæmpning af støjen fra 

eksisterende sprayanlæg er der en nedre grænse for virksomhedens 
støjbelastning på ca. 38 dB(A) om natten ved de nærmeste boliger i 
boligområder. 

 
− Ved dæmpning af støjbelastningen til værdier under ca. 40 dB(A) om 

natten stiger de marginale dæmpningsomkostninger markant og an-
tallet af “berørte” boliger reduceres kun ubetydeligt. 

 
− Dæmpningen tænkes opdelt i 3 overordnede faser, tilrettelagt såle-

des, at en meget væsentlig del af den samlede dæmpning sker i 
dæmpningsforløbets første fase. 

 
På ovenstående baggrund menes MD Foods Arinco, at opfylde de krite-
rier vedrørende den historiske udvikling, støjhensynet i virksomhedens 
planlægning samt relationen mellem indsats og udbytte ved fremtidig 
støjreduktion, der efter Miljøstyrelsen vejledning nr. 3/1996 kan beret-
tige støjbelastninger, der overstiger de vejledende støjgrænser.  
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