TM 14022 – Støj på landbrug

Formål:

At få mere viden om støj på husdyrbrug og hvad kan man gøre
i tilfælde af klager og vilkår i godkendelser.

Målgruppe:

Miljøsagsbehandlere i kommuner, der ønsker mere viden om
håndteringen af støj på landbrug.

Sted:

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Tidspunkt:

Torsdag den 17. juni 2021

Program:

Se nedenfor.
Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål om
konkrete problemstillinger til indlægsholderne, så vil de så vidt
muligt forsøge at svare på spørgsmålene i deres indlæg.
Spørgsmål til indlægsholderne skal indsendes skriftligt inden
den 3. maj 2021 til Betina Stadager Cramer, Kolding
Kommune på mail betb@kolding.dk
Send også gerne eksempler på vilkår og påbud om støj.
Alle indkomne spørgsmål vil blive sendt samlet til
indlægsholderne og deltagerne.

Arrangører:

Betina Stadager Cramer, Kolding Kommune Tlf. 7979 7432,
mail betb@kolding.dk

Deltagerantal:

Minimum 20 deltagere og maks. 30 deltagere

Pris:

EARLY BIRD
A-medlemmer kr. 1.400,- ekskl. moms
B-medlemmer kr. 1.900,- ekskl. moms
NORMALPRIS
Tilmelding efter den 3. maj 2021
A-medlemmer kr. 1.700,- ekskl. moms
B-medlemmer kr. 2.200,- ekskl. moms

Tilmelding:

Senest den 17. maj 2021. Tilmeldingen er bindende.

TM 14022 – Støj på landbrug
Program for torsdag den 17. juni 2021
Kl. 09.00 – 09.30

Ankomst og kaffe/the med rundstykker

Kl. 09.30 – 09.40

Velkomst
v/Betina Stadager Cramer, Kolding Kommune

Kl. 09.40 – 11.25

Støj – hvad er det?
v./Jesper Konnerup, NIRAS
- Grundlæggende om støj
o Begreber, støjgrænser, referencetidsrum, muligheder
for at ændre referencetidsrum og fravige støjkrav
Vurdering af støj
- Hvilke redskaber findes der til at vurdere støj?
- Orienterende målinger og beregninger – hvordan og pris?
- Akkrediterede miljømålinger/beregninger - hvordan laves
de og pris?
- Hvornår vælger man måling frem for beregning og
omvendt?
- Usikkerheder – hvordan og hvornår skal de inddrages?
Vurdering af støjkilder som f.eks. støj fra dyr,
markvandingsanlæg, ventilation, gyllepumpning,
foderblanding, støj fra intern transport på ejendommen, m.fl.
– hvor meget larmer de?
- Hvilke støjdæmpende tiltag er der? Jordvolde, skærme, m.m.
Hvad koster de? Og hvor skal de placeres?

Kl. 11.25-12.00

Anvendelse af støjværktøjet i praksis
v./Lene Lind, Svendborg Kommune
- Gennemgang af støjberegningsværktøj herunder også
eksempler på støjkilder fra landbrug
- Hvordan anvendes resultatet af støjberegningsværktøjet i
sagsbehandlingen f.eks., hvornår kræves der en akkrediteret
støjdokumentation, fastsættelse af vilkår,
afværgeforanstaltninger, mv.

Kl. 12.00-13.00

Frokost

Kl. 13.00-13.35

Sådan har vi gjort!
- v./Christian Damgaard Andersen, Esbjerg Kommune
- Eksempel på hvordan vi har grebet en miljøgodkendelse an i
forhold til vurdering af støjgener. Brug af orienterende
støjværktøj.

- Vilkår for at forhindre væsentlige støjgener herunder
fravigelser fra støjkrav.
Kl. 13.35 – 14.00

Juraen omkring håndtering af støj på landbrug
v./Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
- Lovligt husdyrbrug med støjklager – gennemgang af
lovgrundlag for:
- Husdyrbrug med miljøgodkendelse?
- Husdyrbrug uden miljøgodkendelse?
Retsbeskyttelse? Hvilke påbudsmuligheder er der?
Hvilke støjkilder (f.eks. støj fra dyr) afledt af landbruget er
omfattet af lovgivningen?
Hvornår kan der stilles krav om støjmåling/-beregning og
hvem skal betale?
Hvordan håndteres en uberettiget klage?
Gennemgang af Natur- og Miljøklagenævnets praksis for støj –
hvis der er en sådan? Inspiration fra industri?
Lidt om transport – hvilke muligheder er der for at regulere
transport fra intern transport på ejendommen og transport på
offentlig vej/privat fællesvej (hvad kan udløse vilkår, påbud),
ind- og udkørsler, tidsrum i landsbyer o.lign.?
- Hvilke håndtag har vi?
o Eksempler på vilkår om støj og støjdæmpende
tiltag - proportionalitetsbetragtning?
o Ved klager?
o Eksempler på hvornår der er blevet stillet krav
om en støjmåling?
o Er der eksempler på at man kan fravige
støjkravene eller ændre referencetidsrummene?
Hvordan?
o Kan man bruge støjberegningsværktøjet til at
give afslag på en miljøgodkendelse?

Kl. 14.00 – 14.15

Kaffe/the pause med brød

Kl. 14.15 – 15.30

Juraen omkring håndtering af støj på landbrug fortsat
v./Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Kl. 15.30 – 15.50

Debat, opsamling på workshop og spørgsmål

Kl. 15.50 – 16.00

Evaluering og afslutning på dagens kursus

