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1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen 
En støjhandlingsplan er en plan, der beskriver de handlinger som myndigheden, i 
dette tilfælde Miljøstyrelsen, har planlagt at gennemføre for at reducere støj, i 
dette tilfælde fra virksomheden Orthana A/S. 
 
Baggrunden for støjhandlingsplanen er en støjkortlægning af forholdende og 
områderne omkring virksomheden Orthana. 
 
Det medfører ikke handlepligt, at støjkortlægningen viser, at en vejledende 
grænseværdi er overskredet. Støjhandlingsplanen gælder for en periode på fem år, 
jf. § 25 i Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af 
støjhandlingsplaner1. Støjhandlingsplanen forventes revideret, når der sker 
væsentlige ændringer, og senest ved dens udløb hvert femte år. 
 
Grænseværdierne til planlægningsbrug er udtrykt ved LDEN som er den nye 
indikator for vej- og togstøj, og som også bruges generelt til støjkortlægning. De 
angiver på en enkel og overskuelig måde, hvor der er risiko for, at støjen fra den 
betragtede virksomhed er højere end støjgrænserne i Vejledning nr. 5/19842. 
 
En nøjere analyse, for eksempel i forbindelse med lokalplanlægningen af et 
område i nærheden af en eller flere virksomheder, kan dog vise, at de vejledende 
støjgrænser i vejledning nr. 5/1984, som udtrykkes ved Lr for dag-, aften- og  
natperioder hver for sig, er overholdt i det område, der undersøges, selv om de 
vejledende grænseværdier til planlægningsbrug er overskredet. 
 
I 2006 fik virksomheden ændret deres støjvilkår/støjgrænser. Støjvilkårene blev 
imidlertid påklaget af virksomheden og har sidenhen ligget til behandling ved 
Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
En støjkortlægning i 2007 af området omkring virksomheden Orthana A/S viste, 
at et antal personer og boliger er støjbelastede, d.v.s. at de fælles europæiske 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 
2 Ekstern støj fra Virksomheder, Vejledning nr. 5/1984, Miljøstyrelsen 
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støjindikatorer LDEN
3

 og LNIGHT
4 var overskredet. Det blev på den baggrund 

besluttet, at der skulle udarbejdes en støjhandlingsplan for virksomheden. 
 
En støjhandlingsplan blev udarbejdet i 2010 men pga. påklagen indeholdt 
handlingsplanen ikke indsatser for støjbegrænsende foranstaltninger. 
 
Nærværende revision af støjhandlingsplanen for Orthana A/S tager afsæt i 
støjkortlægningen fra 2007, den aktuelle revurdering af virksomhedens 
miljøgodkendelse samt fornyet støjberegninger af virksomhedens væsentligste 
støjkilder.  
 
I 2012 er der foretaget en fornyet støjberegning af virksomhedens støjbidrag i 
udvalgte referencepunkter. Støjberegningerne viste, at støjen fra flere kilder er 
reduceret siden den tidligere støjmåling og beregning i 2004.  
 
I nærværende støjberegning er der ikke taget højde for andre støjkilder end 
virksomhedens produktion, herunder trafikstøj fra Englandsvej. 
 
Resultaterne fra de nye beregninger vil indgå i Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af virksomhedens påklage over støjvilkår fra 2006. 
 
Miljøstyrelsen vil på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse og 
fastsættelse af støjvilkår udstede et tillæg til miljøgodkendelsen. 
 
Miljøstyrelsen forventer fortsat at fokusere på nedbringelse af virksomhedens 
støjbidrag gennem regelmæssige tilsyn og dialog med virksomheden. 
 
2. En beskrivelse af det større, samlede byområde, de større veje, 
større jernbaner og større lufthavne og eventuelle stilleområder, samt 
andre støjkilder der er taget hensyn til 
Orthana A/S ligger i Tårnby på adressen Englandsvej 350-356 i Tårnby Kommune. 
Virksomheden udvinder enzymer ved oparbejdning af animalske råvarer. 
Virksomhedens produkter anvendes til fremstilling af helsekost, veterinære, 
farmaceutiske og kosmetiske produkter.  
 
Orthana ligger i et erhvervsområde ud til Englandsvej. Mod nord grænser området 
op til kirkegården i tilknytning til Tårnby Kirke. Øst for området på den anden side 
af Englandsvej ligger et boligområde med åben lav boligbebyggelse. Syd og vest for 
erhvervsområdet ligger ligeledes boligområder med åben lav boligbebyggelse. De 
omgivende boligområder er enfamilieshuse i et eller to planer. 
 

 
3 LDEN – står for Lday, Levening og Lnight og er de A-vægtede gennemsnitlige lydtryksniveauer 

bestemt for henholdsvis dag-, aften- og natperioden på samtlige dage i et meteorologisk 

referenceår, dvs. et tænkt år med gennemsnitlig vejr. Lden udtrykker dermed det 

gennemsnitlige lydtrykniveau set over dette referenceår.  
4 Lnight udtrykker det gennemsnitlige støjniveau om natten. 



 
Figur 1 Virksomhedens beliggenhed (rød prik) og omgivelser 

 
 
Af væsentlige større støjkilder i området kan nævnes den øst-vest gående 
Øresundsmotorvej og jernbane til Sverige som ligger ca. 350 meter nord for 
virksomheden. Metroen og Vestamager st. ligger i en afstand af ca. 1,5 km stik vest 
mens Københavns Lufthavn ligger ca. 1,5 km fra virksomheden i østlig retning. 
Den ubestridte største og vedvarende støjkilde tæt på virksomheden er dog 
vejtrafikstøjen fra Englandsvej.  
 
Tårnby Kommune har i marts 2011 offentliggjort støjhandlingsplan 2008 – 2013 
for kommunen.  Der henvises til kommunens støjhandlingsplan for detaljeret 
redegørelse af antal boliger og personer, som er påvirket af støj i kommunen5. 
 
3. De ansvarlige myndigheder og det retslige grundlag 
Orthana A/S er omfattet af ”Bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomheder”6 og listet i bilag 2 pkt. D210 - mærket med (s). Det betyder, at 
Miljøstyrelsen er tilsyns- og godkendelsesmyndighed. Det er derfor Miljøstyrelsens 
opgave at revidere og opdatere støjhandlingsplanen for Orthana A/S. Tårnby 
Kommune er ansvarlig for støjkortlægning af kommunens veje.  
 
4. Alle gældende grænseværdier 
Som udgangspunkt er støj fra virksomheder reguleret af Miljøbeskyttelsesloven 
herunder nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 – ”Ekstern 
støj fra virksomheder”. Ikke sjældent er det dog myndighedernes konkrete 
vurdering der ligger til grund for fastsættelsen af de støjvilkår, som endeligt 
nedfældes i en virksomheds miljøgodkendelse. I forbindelse med fastsættelsen af 
støjgrænseværdier for Orthana A/S vurderer Natur- og Miljøklagenævnet 
virksomhedens opdaterede støjberegninger.  Klagenævnets endelige afgørelse af 
virksomhedens klage over støjvilkårene fra 2006, samt Klagenævnets fastsættelse 
af støjgrænser for virksomheden forventes at komme inden udgangen af første 
halvår 2013.  
 

                                                             
5 
http://www.taarnby.dk/media/172650/Forslagtilst%C3%B8jhandlingsplan20132
018.pdf. 
6 Bek. nr. 1454 af 20/12 2012 
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De vejledende støjgrænseværdier udtrykt i Lr for virksomheder er oplyst herunder: 
Tabel 1 De vejledende støjgrænseværdier 

Tidsrum 

 

 

 

 

Område type 

Mandag-fredag 

Kl.  

07.00 – 18.00 

Lørdag 

07.00 – 14.00 

Mandag-fredag 

18.00 – 22.00 

Lørdag 

14.00 – 22.00 

Søn- og 

helligdage 

07.00 – 22.00 

Alle dage 

22.00 – 07.00 

1. Erhvervs- og 
industriområde 

70 70 70 

2. Erhvervs- og 
industriområde med 
forbud mod generende 
virksomheder 

60 60 60 

3. Områder for blandet 
bolig og 
erhvervsbebyggelse, 
centerområder 

55 45 40 

4. Etageboliger 50 45 40 

5. Boligområder med 
åben og lav 
bebyggelse 

45 40 35 

6. Sommerhusområder 
og offentlige 
tilgængelige rekreative 
områder. Særlige 
naturområder 

40 35 35 

7. Kolonihaveområder Rekreative områder med diff. støjkrav 

8. Det åbne land Konkrete vurderinger af støjgrænser 

 
5. Resumé af støjkortene 
Resultatet af støjkortlægningen af virksomheden i 2007 viste, at der var boliger og 
personer i nærheden, som udsættes for en beregnet støjbelastning der er større 
end 55 dB og 50 dB for hhv. LDEN og LNIGHT. Se også under pkt. 6. 
 
6. En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der 
udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af 
de problemer og situationer, der skal forberedes, samt prioritering 
heraf 
Nedenstående tabeller opsummerer kort de vigtigste resultater af 
støjberegningerne i 2007. 
 
Tabel 2. Boliger og personer i Tårnby Kommune opgjort i LDEN støjintervaller (2007) 

Opgørelse for beregning i  

højden 1,5 meter over 

terræn 

Opgørelse for beregning i  

højden 4,0 meter over 

terræn 

Støjinterval for LDEN 

(dB) 

Boliger Personer Boliger Personer 

55,0 - 60,0 28 60 42 91 

60,0 - 65,0 5 11 11 24 

65,0 – 70,0 0 0 0 0 

70,0 – 75,0  0 0 0 0 

> 75,0 0 0 0 0 
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Tabel 3. Boliger og personer i Tårnby Kommune opgjort i LNIGHT støjintervaller (2007) 

Opgørelse for beregning i  

højden 1,5 meter over 

terræn 

Opgørelse for beregning i  

højden 4,0 meter over 

terræn 

Støjinterval for LNIGHT 

(dB) 

Boliger Personer Boliger Personer 

50,0 - 55,0 24 52 29 63 

55,0 - 60,0 0 0 0 0 

60,0 – 65,0 0 0 0 0 

65,0 – 70,0  0 0 0 0 

> 70,0 0 0 0 0 

 
Støjkortlægningen fra 2007 viste, at et antal personer og boliger er støjbelastede i 
støjbekendtgørelsens forstand, d.v.s. at LDEN > 55 dB eller LNIGHT > 50 dB. 
 
Ifølge støjkortlægningen fra 2007 er det overvejende boliger på den østre side af 
Englandsvej, ved Borgbygårvej syd for virksomheden samt enkelte boliger 
nordvest for virksomheden ved Vester Bygade, som kan være berørt af støj fra 
virksomheden. Boliger i nævnte områder med to plan kan desuden være berørt af 
støj i 4 meters højde. 
 
Virksomheden har et antal støjkilder, hvoraf den væsentligste er et køletårn 
placeret centralt på virksomhedens areal. Støjemissionen fra virksomhedens 
støjkilder er reduceret siden 2006, men det er Miljøstyrelsens vurdering, at der 
fortsat skal arbejdes på nedbringelse af støjen fra især køletårnet, ved enten 
udskiftning til en nyere model eller ved opsætning af støjværn på et teknisk og 
økonomisk forsvarligt grundlag. 
 
7. En beskrivelse af alle allerede indførte 
støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes 
Virksomheden har i slutningen af 2012 fået foretaget en ny støjberegning efter 
aftale med Natur- og Miljøklagenævnet og Miljøstyrelsen. Beregningen er foretaget 
af Grontmij A/S som tilbage i 2004 (tidligere Carl Bro A/S) var ansvarlig for en 
støjmåling på virksomheden. Siden 2004 har virksomheden løbende forbedret 
flere støjkilder, hvoraf kan nævnes udskiftning af frysekabine med en 
kølecontainer med indkapslede køleunits, lyddæmpning af pumper og udskiftning 
af utætte vinduer. 
 
8. Foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at træffe i 
de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af 
stilleområder 
Miljøstyrelsen har ikke planer om at træffe foranstaltninger i de kommende fem 
år, ud over forhold, der er omfattet af den hidtidige praksis for reduktion af støj 
som beskrevet ovenfor dvs. i forbindelse med den normale sagsbehandling, 
godkendelse og revurderinger og tilsyn. 
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9. Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede 
personer og boliger (om muligt med hensyn til færre gener, 
søvnforstyrrelser, helbredseffekter mv) 
Et skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og 
boliger kan kun verificeres ved en fornyet støjkortlægning, som skal vise, om der er 
positive ændringer i støjbilledet i forhold til tidligere. Det forventes dog, i takt med 
virksomhedens forbedrede støjemission, at der vil der være færre personer berørt 
af støj fra virksomheden sammenlignet med støjkortlægningen i 2007. 
 
10. Strategi på lang sigt 
Miljøstyrelsen har bemyndigelse til at regulere virksomhedens støjbelastning til et 
niveau som er foreneligt med hensynet til områdets zone klassificering, den 
faktiske anvendelse af nabomatriklerne, områdets generelle sårbarhed, 
virksomhedens etablering i forhold til Miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden samt 
de vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. 
 
11. Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, 
omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse 
Der foreligger oplysninger om de tekniske og økonomiske muligheder for 
støjdæmpning på virksomheden, men data stammer tilbage fra 2004 og anses ikke 
længere for relevant, hverken i forhold til de nuværende tekniske forhold eller de 
økonomiske investeringer. 
 
12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af 
Støjhandlingsplanen 
Baseret på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse over virksomhedens påklagede 
støjvilkår samt Natur- og Miljøklagenævnets fastsættelse af endelige støjvilkår for 
virksomheden, vil Miljøstyrelsen vurdere behovet for eventuelle tiltag i forhold til 
støjhandlingsplanen. 
 
13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplan 
Forslag til støjhandlingsplan for Orthana 2013 sendes i offentlig høring i perioden 
9. april til 4. juni 2013 på www.mst.dk 
 
 
 
 
   
  
  
 


