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VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL ! 
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267 

 
jeg vil hermed gøre indsigelse mod at får lov til at hæve støjgrænser og især at de vil have lov til at starte 
dagsperioden kl. 06.00 i stedet for kl. 07.00 dette vil gøre at de må køre nede på trælageret en time  
tidligere om morgenen og det larmer over til os. 
Mvh.  







Land By og Kultur, Byg og Miljo
Smed Sorensens Vej 1

6950 Ringkobing
Sagsnummer 20-022970

Vedrorende naboorientering - andring af stojvilkir til Troldtekt A/S

Vi - blandt andet beboere pi Moleirdsvei - har modtaget ovennavnte orientering'

Vi har aldrig haft kommunen inde over, men vi har i en del ir haft diverse korrespondance med

Troldtekt mest med Orla Jepsen vedrorende diverse ting, herunder ogsi stoj. Som det er nu, er der

produktion neermest pi alle tider af dognet, herunder truckkorsel' Det er produktionen, som

larmer mest. Truckkorslen, som den er nu, kan vi leve med.

Vedrorende stojen kan vi navne, at der bl.a. var et mode med Orla Jepsen i mlske 2O75/20L6, oC

aftalen blev, at de ville lave en st6jmur mod M6lgirdsvej. Det, de si kaldte en st0jmur, blev til, at

de lavede et h6jt statik mellem 2 haller, som de selv kunne bruge til at opbevare paller under. Det

var selvfolgelig ogsi fint, men dette har ikke noget med en stojmur at gore og tog heller ikke

stojen mod Molgerdsvej. Vi er hver gang, der har varet afholdt mode, blevet lovet guld og gronne

skove med forbedringer, som aldrig er blevet helt indfriet. Senest har Troldtekts milj0chef, Renate

Blom, varet inde over. Hun erkendte, at man havde et stojproblem mod Molgirdsvej, men

henholdt sig til, at man havde en handlingsplan, som vi ikke blev indviet i' Dette var sidste er.

Nu modtager vi si denne orienterinS.

vi er absolut ikke tilfredse med, at det ikke vil vere muliEt at overholde de vejledende

stojgrenser. vi har tjekket, og det er korrekt, at gransevardierne er 45 dB/40 dB og 35d8. Selvom

det ikke lyder af meget med en forskel med 41 dB, hvor der m5 vare 40 og 41 dB, hvor der m5

vere 35 dB, si er det for vores orer en stor forskel.

Det kan godt vare, at kommunen har foretaget en proportionalitetsvurdering og forholdt sig til, at

virksomheden har varet i drift i flere ir, men vi m5 konkludere, at Molgerdsvej ogsl har varet

bebygget i mange 6r - siden midt 1970'erne. Den8ang var Troldtekt selvfOlgelig ogsS etableret pa

ostergade, men dengang - og en hel del 5r frem - arbejdede man pe Troldtekt fra kl. 07.00 -
16.00 - 5 dage om ugen. Nu er det 7 dage om ugen 24-7 . Det er ikke p5 de vilkSr, Molgardsvej

opstod, og det kan vel ikke vare meningen, at vi sa blot m5 lide under det. Hvem vil ikke gerne

kunne hore fugleflOlt - bare engang imellem. Vi har et par uger om sommeren, hvor Troldtekt har

ferielukket.

Det synes ikke rigtigt at fremgS, hvor man har lavet stojmilingerne ? Der er ikke nogen, som har

forespur$ til at ge pa vores grunde for at foretaSe stojmelin8er der. Det vil man vaere meget

velkommen til, idet vi tror, at stojmelingerne formentliS er hojere pA vores grunde'

Vi skal derfor henstille til, at kommunen laver stojmalinger pi grundene



Vi kan bl.a. henvise til U.2000.1380H, hvoraf det fremgir, at kommunen er pligtig til oSsa at

varetage vores interesser og overholde miljObeskyttelsesloven iforbindelse med tilladelser mv.

Vi kan iovrigt ogsi henholde os til, at ferdes man i et miljo, hvor stojen er vedvarende, kan det

gore folk alvorli4 syge. Det hiber vi da ikke, at kommunen 6nsker'

Vores bud vil vere, at Troldtekt mi etablere en ordentlig og effektiv st0jmur over mod boliger. Vi

er naturligvis ogs6 indstillet pl alternative losninger fra Troldtekt, som kan bringe st0jen ned pe de

vejledende grensevardier. Det kan ikke vare meningen, at vi skal leve med dette her i miske

yderligere 5 er indtil naste st6jmaling, hvor vi kan risikere at fi de samme oplysninger.

Kommunen bor tillige tanke pi og varetage sine borgeres interesser.

Med venlig hilsen

7,yIAw'\
 tlttatg;fu,<yl

Arb\rdsvSi
- /' - -

77
.tQ(-L-

 /"i ?/r
Ho$;rcs 6i 6

"*4

/

3
{ J,r€J

fili s ,rt
(tu 0e

;/[

/-ta/7irl: u-t/ /,

 '/'{4 /3

Vi henstiller derfor til, at Troldtekts stojvilkir bringes i overensstem melse med de vejledende

bestemmelser, og at kommunen giver et pibud herom.





Indsigelser indkommet på naboorientering ang. støj, Troldtekt:

Indsigelses-
punkter:

Troldtekt’s 
bemærkninger:

Administrationens 
opfølgende 
bemærkninger:

Meget generet af 
støj fra Troldtekt.

Se 
støjdokumentationen.

Støjen er tydelig 
hver dag.

Se 
støjdokumentationen.

Om natten er det 
tit svært at få sin 
nattesøvn.

Se 
støjdokumentationen.

Nogle gange en 
hyletone om 
natten.

Tidligere hyletone fra 
fyr er fjernet efter 
forbedring af fyrets 
drift. 

Opfølgning ved 
miljøtilsyn: Er årsag til 
hyletone fundet og 
udbedret.

Store og flere og 
flere lastbiler, 
kører døgnet rundt 
til fabrikken.

Har undersøgt 
mulighederne for 
alternativ adgangsvej 
via 
Paarupvej/Kirkegade, 
men begrænsningen 
er viadukten under 
jernbanen.

Lastbilerne kører på 
offentlig vej.

Lastbilkørsel på 
offentlig vej kan ikke 
reguleres iht. 
Miljøbeskyttelsesloven.

Lastbilkørsel på 
virksomhedens 
ejendom er medtaget i 
støjdokumentationen.

Lastbilerne kører 
stærkt.

Måske etablering 
af fartdæmpning.

Har på eget initiativ 
opsat skilte ”Advarsel 
– legende børn” og 
har henstillet til faste 
transportører at 
foretage hensynsfuld 
kørsel.

Lastbilerne kører på 
offentlig vej.

Lastbilkørsel på 
offentlig vej kan ikke 
reguleres iht. 
Miljøbeskyttelsesloven.

Østergade

Støv-gener, når 
vinden er i det 
”forkerte” hjørne.

Vi har over en 
længere periode 
målrettet arbejdet 
med at lukke 
støvkilder inde, og 
det har medført 
mærkbare 
forbedringer. Vi har 
stadigvæk flere 

Opfølgning ved 
miljøtilsyn: Eventuelle 
kilder til væsentlige 
støvgener bør findes 
og ændres. 

Eventuelle støvgener 
fra lastbilkørsel på 
offentlig vej kan ikke 



initiativer i gang for 
at mindske støv, for 
det er et område, vi 
aldrig bliver helt 
færdige med. Vi 
anerkender, at der 
kommer støv fra 
fabriksområdet, bl.a. 
når der håndteres 
træstammer og ved 
kørsel med 
gummiged. Vi 
forsøger at vande 
kørevejen i tørre 
perioder, og vi har 
en fast aftale med 
NCC om 
fejning/rengøring af 
hele det udvendige 
areal på 
fabriksområdet.

reguleres iht. 
Miljøbeskyttelsesloven.

Fjernelse af 
tidligere jordvold 
og efterfølgende 
etablering af én 
række læbælte.

Beplantning er 
etableret iht. aftale 
med naboer og de 
muligheder der er 
givet på lokaliteten.

Er en del af den 
tidligere 
byggesagsbehandling / 
landzonetilladelse.

Kan ikke reguleres iht. 
Miljøbeskyttelsesloven.

Meget larm fra 
udsugning.

Kan udsugerne 
slukkes når 
produktionslyset 
slukkes ?

Ventilation er 
udelukkende tændt 
ved behov. Der er 
således ikke tale om, 
at udsugning kører 
unødigt, når 
produktionen er 
stoppet. 

Støj fra udsugning er 
medtaget i 
støjdokumentationen 
og er pt. støjdæmpet 
bedst muligt. 

Industrivej

Støj fra kørsel med 
råvarer.

Støj fra kørsel på 
offentlig vej kan ikke 
reguleres iht. 
Miljøbeskyttelsesloven.

Støj fra intern kørsel er 
medtaget i 
støjdokumentationen. 



Tømning/flytning 
af container ca. kl. 
05.00.

Opfølgning ved 
miljøtilsyn: Håndtering 
og udskiftning af 
containere bør ske i 
dagtimer på hverdage. 

Kørsel med 
gummiged og 
andre maskiner på 
Industrivej.

Under etablering af 
ny produktionslinje 
havde vi kortvarigt 
åbnet ind til 
fabriksområdet via 
hul i vold ud mod 
Industrivej. 
Bosiddende naboer 
blev orienteret og 
spurgt ad. Efter 
afslutning af 
byggeperiode blev 
volden reetableret, og 
det er ikke længere 
muligt at tilgå 
Troldtekt via 
Industrivej med 
gummiged og andre 
store maskiner. 

Støj fra kørsel på 
offentlig vej kan ikke 
reguleres iht. 
Miljøbeskyttelsesloven. 

Pibende lyd fra 
cement-siloerne, 
både dag og nat.

Støjdæmpning er 
igangsat.

Opfølgning ved 
miljøtilsyn: Unødig 
pibende eller hylende 
tone fra cementsilo 
skal begrænses / 
støjdæmpes. 

Håndtering af 
opmagasineret 
stammer på den 
tidligere minkfarm.

Der er givet 
landzonetilladelse til 
opbevaring af 
træstammer. Hele 
håndteringen af 
stammer er indregnet 
i vores 
støjdokumentation. 
Vi retter os efter de 
givne tilladelser og 
indretter både 
opbevaring og 
håndtering herefter.

Areal for 
opmagasinering af 
stammer er udpeget i 
landzonetilladelse. 

Støj fra intern kørsel 
og håndtering er 
medtaget i 
støjdokumentationen. 

Generelle 
støjgener om 
natten på 
Kirkegade.

Virksomhedens 
samlede støjbidrag er 
dokumenteret i 
støjdokumentationen 
og viser ikke 



overskridelser på 
Kirkegade.

Henstiller til, at 
Troldtekt’s 
støjvilkår bringes i 
overensstemmelse 
med de vejledende 
bestemmelser.

Eventuelt ved 
etablering af en 
effektiv støjmur 
over mod boliger.

Indsigelse mod at 
hæve 
støjgrænserne.

Støjgrænserne ved 
Idrætsalle 2 er 
overholdt med en 
margen på hhv. 19,4 
dB(A) i dagtimer, 9,4 
dB(A) i aftentimerne 
og 3,8 dB(A) i 
natperioden.

Se 
støjdokumentationen.

Idrætsalle

Indsigelse mod 
ændring af 
dagsperioden fra 
kl. 07 til 06.

En ændring i 
dagperiode fra kl. 7 
til kl. 6 er derfor helt 
og aldeles uden 
betydning for dette 
målepunkt på denne 
adresse. Der 
foreligger ingen 
planer om at ændre 
på allerede 
eksisterende 
kørselsmønster.

Miljøstyrelsens 
vejledning giver 
mulighed for ændring 
af dagsperiodens start, 
jf. afsnit 2.2.5.

Støj fra 
produktionen, 
døgnet rundt.

Se 
støjdokumentationen.

Mølgårdsvej

Ønsker egentlig 
støjmur mod 
Mølgårdsvej.

Afskærmning er opsat 
og der er etableret 
støjafskærmning på 
flere støjkilder.



Henstiller til, at 
Troldtekt’s 
støjvilkår bringes i 
overensstemmelse 
med de vejledende 
bestemmelser.

Eventuelt ved 
etablering af en 
effektiv støjmur 
over mod boliger.





Oversigt over støjreducerende tiltag Troldtekt A/S 

 

SC 9. Udsugning fra CNC 
 

Først blev der bygget 2 mindre støjhuse rundt om 

blæserne. 

Effekten var ikke tilstrækkelig, og der blev derfor 

bygget ekstra støjhus rundt om hele anlægget i 6 

meters højde. Denne sidste støjdæmpning er udført 

efter afsluttet støjmålerapport. Samlet pris: 160.225, - 

DKK 

 

 

 

 

 

 

Første støjhus rundt om blæsere. 

  



SC 1. Udsugning Fasehal 

 
• Støjvæg bygges rundt om filterkasse og ventilator i 6 meters højde, inkl. port. 

• Pris: 342.360, - DKK. 

 

 

 

 

SC 8. Udsugning Støbe 1 

• Støjhus rundt om div. mindre anlæg.     

• Pris: 254.375, - DKK

 



 

SC 2. Udsugning Høvlerum Støbe 1 
 

• Støjvæg i 10,5 meters højde bygges rundt om filterkasse, så det dækker op over rørene.  

• Ventilationskanal indpakkes i isolationspuder. 

• Samlet pris: 476.020, - DKK 

 

  

   



De sidste støjmålinger viste et for højt støjniveau i målepunkt BP2. Derfor har vi efterfølgende monteret 

bindelgardiner i åbningen af støjhuset. Det vurderes at være den bedst mulige løsning. Tiltaget er udført 

efter afsluttet støjrapport og effekten er derfor ikke medregnet. Pris: 31.125, - DKK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støjhus bagom de 3 containere (LxBxH: 10000x4000x4000). Udvendige rør er støjisoleret. 

Pris i alt: 173.880, - DKK  

 

 

 

  



SC 11 og SC 12. Krydsveksler luftskifte Støbe 1 

• Støjvægge i 4 meters højde 11x5 meter inkl. dør. 

• Efterfølgende er der monteret støjdæmpning på afkast. Leverandøren var forsinket og dette tiltag er 

derfor foretaget efter sidste måling. Effekten heraf indgår således ikke i støjrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris i alt: 241.630,- DKK  

 

  



SC 16. Støjhus ved ventilator  

  

 

SC 18. Støjhus ved ventilator 

 



SC 15. Støjhus ved ventilator. 

 

Samlet pris: 165.000, - DKK  

 

SC 14. Udsugning Høvlerum Støbe 2 

Støjvægge i 4 meters højde mod sydvest og sydøst (LxBxH: 10500x5500x4000). Pris i alt: 133.915, - DKK 

  

 

Samlede udgifter til støjdæmpning er her opgjort til: 1.978.530, - DKK inkl. moms. 



 

 
 
 
 

  

Bemærkninger til de fremsendte svar på naboorientering i forbindelse 
med sagsbehandling af ansøgning om ændring af støjvilkår; 
 
 
Hos Troldtekt A/S gør vi os umage for at have en god og konstruktiv dialog med naboerne, og vi er 
derfor kede af de indkomne naboklager. Vi bestræber os meget på at have et godt forhold til 
lokalområdet, da vi er bevidste om, at vi som stor fabrik har en væsentlig påvirkning på de nære 
omgivelser.  
 
I tråd med Troldtekts værdier og fokus på social ansvarlighed forsøger vi også at spille en positiv 
rolle i lokalsamfundet, hvor vi kan. Vi lægger vores indkøb hos den lokale købmand (frokostordning 
m.m.), og vi har netop har fået en henvendelse fra Visionsgruppen i Troldhede. De har planer om et 
nyt aktivitetsområde i byen og forespørger i den forbindelse Troldtekt A/S om en donation på 
75.000 DKK. Se vedhæftede skitse. Vi synes, ideen er supergod og støtter gerne de lokale ildsjæle i 
deres bestræbelser på at gøre Troldhede til en attraktiv by for børnefamilier. 
 
 
Støj: Dispensation er afgørende for produktionen 
Udgangspunktet for nabohøringen var støj.  
 
Troldtekt har via tidligere fremsendt materiale dokumenteret, at vi har gennemført en omfattende 
støjhandlingsplan. Der er foretaget væsentlig støjdæmpning på adskillige udsugningsanlæg ved 
indbygning af støjskærm og affaldscontainere er pakket ind. Se vedhæftede bilag (fremsendt ifm. 
ansøgning om dispensation). Vi har konstant fokus på at blive bedre og opgaven med at støjdæmpe 
stopper derfor heller ikke her. I forbindelse med nyetableringer, eksempelvis vores nye læssehal, 
indtænkes støj som en afgørende parameter. 
 
Vi er dog for nuværende kommet så langt som det er teknisk og praktisk muligt. Og det er derfor 
vigtigt at understrege, at Troldtekt er fuldstændig afhængig af ansøgte dispensation for gældende 
støjgrænser. Alternativet er et stop for produktion. Vi har i dag næsten 24 timers drift alle ugens 7 
dage og beskæftiger 125 medarbejdere på fabrikken. Såfremt vi kun må producere i dagtimerne, vil 
et farvel til aftenhold, nathold og weekendhold betyde afskedigelse af ca. 65 medarbejdere. 
 
Det er vanskeligt at beskrive forholdene og de mange tiltag omkring støj ved en mail. Vi vil derfor 
meget gerne invitere Teknik og miljøudvalget til en drøftelse og rundvisning på fabrikken. Herved 
kan udvalget ved selvsyn se, og ikke mindst høre, hvorledes der produceres akustikplader hos 
Troldtekt. 
 
  



 

Vi vil gerne i dialog 

Vores første reaktion på de indkomne klager var at tage kontakt til naboerne. Beboerne på 
Industrivej nr. 16 var hjemme, og vi fik en snak. De havde umiddelbart 3 punkter, som lå til grund 
for deres klage: 
 

• Støj fra vindue. Normalt er dette vindue i produktionen ud mod Industrivej lukket, men i 
varme perioder åbner medarbejderne det. Vinduet er placeret lige bagved en større 
maskine, og derfor kommer der støj, når vinduet åbnes. Vi har nu permanent lukket vinduet. 

• Lyde fra cementsilo. Når Troldtekt får leveret cement, skydes filtrene efterfølgende rene 
med luft. Dette giver en svag men irriterende ”pruttelyd”. Vi havde allerede inden mødet 
med naboerne igangsat støjdæmpning omkring disse filtre, og det bliver udført snarest 
muligt. 

• Manglende beplantning på vold. Efter genetablering af vold mellem Troldtekt og Industrivej 
har vi ikke været opmærksomme på, at de øverste buske ikke er blevet genplantet. Dette er 
nu aftalt med naboerne, og opgaven er igangsat. 

 
Via dialogen har vi i fællesskab løst naboens punkter.  
 
 
 
Vores kommentarer til de fremsendte klager  
Som dialogen med naboen viser, handler de indkomne klager ikke alene om støj, men også om en 
række andre forhold. Her følger vores bemærkninger til hvert enkelt punkt.  
 

 
Kørsel med lastbiler på Østergade 
Vi anerkender fuldt ud, at det er problematisk med de mange lastbiler på Østergade. Kørslen sker 
primært i dagtimerne, da vi kun modtager og sender varer i dette tidsrum, men det ændrer ikke ved 
udfordringen. 
Derfor har vi også forsøgt at gøre noget ved det. Vi har foreslået at sende trafikken ind til fabrikken 
via Paarupvej/Kirkegade og derved undgå trafik ind gennem byen. Det er ikke muligt i dag, da 
lastbilerne ikke kan køre under viadukten ved krydset Kirkegade / Østergade. Dialog med 
Ringkøbing Skjern Kommune og Banedanmark gav desværre ikke noget resultat, primært fordi 
samtlige løsningsforslag ender med at koste tocifrede millionbeløb. 
Troldtekt har efterfølgende taget kontakt til både kommune og færdselspolitiet og efterspurgt 
fartdæmpning på Østergade. Dette blev afvist. Vi har derfor på ejet initiativ, med tilladelse fra 
kommunen, opsat skilte med ”Advarsel  -  legende børn” og vores faste transportører har fået en 
henstilling om hensynsfuld kørsel. Da lastbilerne kører på offentlig vej, har vi svært ved at gøre 
yderligere. 
 
Håndtering af stammer 
Der er givet landzonetilladelse til opbevaring af træstammer. Hele håndteringen af stammer er 
indregnet i vores støjdokumentation. Vi retter os efter de givne tilladelser og indretter både 
opbevaring og håndtering herefter. 



 

 
Hyletone om natten 
Vi har tidligere haft problemer med hyletone fra vores nye fyr. Ved konkrete målinger fandt vi ud af, 
at når fyret kører ved en bestemt frekvens, så kommer lyden. Dette er nu løst, og vi kan ikke 
genkende, at der stadig skulle være hyletoner om natten. Vi opfordrer dog til, at man tager direkte 
kontakt til os, hvis en hyletone opstår. Nogle naboer har været flinke til at gøre dette, og vi har hver 
gang reageret på henvendelsen og forsøgt at finde og udbedre årsagen til lyden. 
 
Støjmåling 
Vi har valgt støjmåling ud fra Miljøstyrelsens referenceliste over akkrediterede laboratorier. 
ARBEJDSMILJØEksperten er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling – ekstern støj”. 
Samtlige kilder, også intern transport af råvarer, er medtaget i støjkortlægningen. 
Vedhæftet en mail, der beskriver valg af målemetode. 
 
Beplantning ud mod Industrivej 
Troldtekt har sammen med anlægsgartner haft møde med naboer ind mod Industrivej vedr. 
beplantning ved skel. Troldtekt foreslog 3 rækker af Sargentæble, som blomstrer med et hav af 
smukke hvide blomster til foråret og røde frugter til efteråret, som dækker mod indkik, er hårdfør 
og nem at holde. Vi blev mødt med et forbud mod at plante i skel. Der blev forlangt, at planterne 
skulle sættes 1 m inde på Troldtekt grund, således at Troldtekt alene kunne passe hækken på begge 
sider uden på noget tidspunkt at bevæge sig ind på nabogrunden. Arealet bag ved produktionen er 
en brandvej. Der er krav til bredde. Derfor er der desværre ikke plads til at plante 3 rækker hæk så 
langt inde på Troldtekt areals, og med beklagelse kunne vi derfor kun plante en række. Dog er der 
plantet 3 rækker ind mod Industrivej nr. 10 og nr. 16, da vi her fik lov at plante i skel. 
Vedhæftet oversigt over planter sat ud mod Industrivej. 
 
Etablering af støjvæg ind mod Mølgårdsvej m.m. 
Støj vandrer. Hen over bygninger og støjmure. Vi har støjdæmpet anlæg helt oppe i 10,5 meters 
højde. Det er ikke realistisk at forestille sig en 11-12 m høj støjmur hele vejen rundt om fabrikken. I 
stedet støjdæmper vi direkte på anlæg helt i tråd med gældende anbefalinger. Der blev som aftalt 
lavet en væg ind mod Mølgårdsvej, der yder den støjdæmpning, det er muligt for en væg af den 
højde (ca. 6 m, passer med højden på de tilstødende bygninger). 
 
Støv på havemøbler 
Vi har over en længere periode målrettet arbejdet med at lukke støvkilder inde, og det har medført 
mærkbare forbedringer. Vi har stadigvæk flere initiativer i gang for at mindske støv, for det er et 
område, vi aldrig bliver helt færdige med. 
I tidens løb har vi haft flere henvendelser fra naboer vedr. støv på havemøbler. Sidste år kom 
klagen, samtidig med at der var masser af pollen i luften. Vi måtte alle derhjemme tørre 
havemøblerne af i den periode. Vi anerkender, at der kommer støv fra fabriksområdet, bl.a. når der 
håndteres træstammer og ved kørsel med gummiged. Vi forsøger at vande kørevejen i tørre 
perioder, og vi har en fast aftale med NCC om fejning/rengøring af hele det udvendige areal på 
fabriksområdet. 
 



 

Ændring af dagperiode 
Støjgrænserne ved Idrætsalle 2 er overholdt med en margen på hhv. 19,4 dB(A) i dagtimer, 9,4 
dB(A) i aftentimerne og 3,8 dB(A) i natperioden. En ændring i dagperiode fra kl. 7 til kl. 6 er derfor 
helt og aldeles uden betydning for dette målepunkt på denne adresse. Vi forstår derfor ikke 
formålet med at klage over vores ansøgning vedr. ændring af tidsrum for dagperiode. 
Der foreligger ingen planer om at ændre på allerede eksisterende kørselsmønster. 
 
Andet 

• Ventilation er udelukkende tændt ved behov. Der er således ikke tale om, at udsugning 
kører unødigt, når produktionen er stoppet. Alene set ud fra et energimæssigt synspunkt 
ville dette være tosset. 

• Der nævnes kørsel med gummiged og andre maskiner på Industrivej. Troldtekt har ikke 
denne form for kørsel på Industrivej. Under etablering af ny produktionslinje havde vi 
kortvarigt åbnet ind til fabriksområdet via hul i vold ud mod Industrivej. Bosiddende naboer 
blev orienteret og spurgt ad. Efter afslutning af byggeperiode blev volden reetableret, og 
det er ikke længere muligt at tilgå Troldtekt via Industrivej med gummiged og andre store 
maskiner. 

• Fjernelse af minkfarm har ingen betydning for støjen. Den indgår ikke med dæmpning i 
støjkortlægningen. 

• ”Pippende lyd fra cement silo”: støjdæmpning er igangsat. 

• På nær tre trucks er samtlige vores trucks skiftet ud med støjsvage el-trucks. Jævnfør 
handlingsplan er målet at køre 100% el-truck til sommer 2023. 

 
 
Det var vores kommentarer. Vi ser frem til en fortsat konstruktiv dialog med naboer, kommune og 
det øvrige lokalområde i fremtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Troldtekt A/S 
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