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Gennemgang af indlæg fra partshøring og 
administrationens vurdering af disse

1. Råbjergvej 46, Helsinge

1a:
Flemming Wewer lovede på et dialogmøde i 2014, at virksomheden 
ville bygge en spulehal, hvis den årlige produktion oversteg 50.000 
tons.

Wewers kommentarer:
Med hensyn til en vaskehal medgiver virksomheden, at de har givet 
tilsagn om at opføre en sådan, når virksomhedens årlige produktion 
kommer op i nærheden af 50.000 tons. Det står de ved. 
Virksomheden oplyser, at det er planen at køre med tre 
betonkanoner i 2017, men selv med maksimal antal ton af det 
estimerede, vil de ikke nå de 50.000 tons, også fordi 3 biler ikke 
giver grundlag for en blandemester og laborant, og det derfor er 
sådan, at chaufførene udover selv at forestå blandingen af beton 
også skal tage diverse prøver med henblik på kontrol af betonen. 
Det betyder, at kapaciteten på bilerne for tiden ikke kan udnyttes 
fuldt ud. Det er efterspørgslen på markedet, der afgør, hvor hurtigt, 
de får brug for at udvide kapaciteten.

Administrationens vurdering:
Der er i udkast til miljøgodkendelse stillet vilkår om, at 
virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj. Virksomheden har ved støjberegninger 
(Niras) dokumenteret, at de med de planlagte aktiviteter, nævnt i 
støjberegningen, kan overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj hele døgnet og alle dage.
Der er derfor ikke stillet vilkår om, at virksomheden skal etablere 
yderligere støjdæmpende tiltag som f.eks. en vaskehal.

Virksomheden tilkendegiver dog i forbindelse med partshøringen, at 
de stadig ønsker at etablere en vaskehal, når den årlige produktion 
når op i nærheden af 50.000 tons.

2a:
Støjen er uændret - betydelig, især i vestenvind, som er den 
fremherskende vindretning. Den har dog det sidste år været 
begrænset til ca. ½ time daglig. I miljøansøgningens afsnit om støj 
står: Virksomheden foretager nær fyraften vask af op til 5 
betonkanoner. I sjældne tilfælde kan vaskene dog foregå i 
tidsrummet 18-22 (ca. 30 minutter pr. bil). Wewers er (også i 
kommuen) kendt for sine skønmalerier af forholdene. Med 75.000 
tons beton om året vil antallet af bilspulinger blive betydeligt 
forøget. Ud fra naboens erfaring fra den tidligere produktion er det 
deres vurdering, at der vil blive spulet 8-10 biler om dagen (og de 
sjældne tilfælde vil pludselig blive knap så sjældne). Hermed vil 
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støjforureningen forekomme 4-6 timer dagligt.

Wewers kommentarer:
Der er sket en afgørende ændring i forhold til tidligere. Tidligere 
dækkede Wewers københavnsområdet fra fabrikken i Mårum. Nu har 
fabrikken fået to nye fabrikker tættere på København - i Greve og 
Ølstykke. Derfor vil de store byggeprojekter i f.eks. Ørestaden 
overvejende blive dækker fra de to nye fabrikker. Så eksempelvis 
med en køretid på en god time til Amager sat i forhold til f.eks. 
sygehusbyggeriet i Hillerød, hvor køretiden er under ½ time, vil den 
samme bil kunne køre den dobbelte mængde beton ud. Det er 
derfor virksomhedens overbevisning, at de 5 betonkanoner vil være 
tilstrækkeligt til levering af op til 75.000 beton årligt.

Administrationens vurdering:
Der er i udkast til miljøgodkendelse stillet vilkår om, at 
virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj. Vask af op til 5 betonkanoner i dagtimerne 
og 1 betonkanon i tidsrummet 18-22 er medtaget i støjbergningen, 
som er lavet af Niras. Med de planlagte aktiviteter, viser 
støjberegningen, at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for støj.

Såfremt virksomheden på et senere tidspunkt skulle ønske at vaske 
flere betonkanoner i døgnet, vil kommunen kræve dokumentation 
for, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan 
overholdes.

3a:
Niras har foretaget støjberegningen den 15. december 2015. Det 
konkluderes, at der ikke kan konstateres overskridelse af 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det noteres, at 
virksomheden overvejer at etablere en yderligere støjmur foran 
området, hvor der foretages spuling af betonkanoner. Ovennævnte 
støjberegninger nødvendiggør ikke etablering af nævnte støjmur.

I Niras rapport om ekstern støj skrives om meteorologiske forhold, 
at målingerne er gennemført som kildestyrkemålinger i afstande på 
mindre end 25 meter, og de meteorologiske forhold har derfor ikke 
haft indflydelse på måleresultaterne. Det er utvivlsomt rigtigt, men 
viser blot, at beregninger er uegnede til at vurdere de faktiske 
forhold. Jeg har gentagne gange oplyst, at støjen forstærkes 
markant i vestenvind, som er den fremherskende vindretning. 
Derfor er kildestyrkemålinger tæt på kilden ubrugelige til reel 
støjvurdering på afstand.

Wewers kommentarer:
Ingen tilføjelser

Administrationens vurdering:
Ved afstande over 50 meter måles ofte tæt ved støjkilden 
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(kildestyrkemålinger), og ud fra dette beregnes støjen ved naboerne 
(referencepunkterne). Denne metode er beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning "beregning af ekstern støj fra virksomheder" udgivet i 
1993. Beregningsmetoden giver resultater, der ligger meget tæt på 
"rigtige" målinger ved naboer. Beregningsmetoden har den fordel, at 
der i beregningerne altid er gråvejr og medvind i alle retninger. Det 
betyder, at støjen altid vurderes i forhold til grænseværdierne i den 
korrekte situation - uanset at denne netop ikke forekommer altid. 
Baggrundsstøj vil heller ikke have indflydelse på resultatet.

Niras har udført beregningerne iht. Miljøstyrelsens vejledning, som 
nævnt ovenfor. Niras er godkendt af Miljøstyrelsens til at udføre 
"Miljømåling- ekstern støj".

Administrationen vurderer derfor ikke, at den brugte støjberegning, 
som tager udgangspunkt i kildestyrkemålinger er ubrugelig til reel 
støjvurdering på afstand.

4a:
Vil være tilfreds, hvis kommunen pålægger Wewers at bygge en 
spulehal med krav om at reducere støjudledningen til maximalt 20 
dB(A) i alle referencepunkter. Ellers overvejes at stævne kommunen 
med krav om erstatning for unødvendig støjpåvirkning og 
værdiforringelse af ejendom.

Wewers kommentarer:
Med hensyn til en vaskehal medgiver virksomheden, at de har givet 
tilsagn om at opføre en sådan, når virksomhedens årlige produktion 
kommer op i nærheden af 50.000 tons. Det står de ved. Det er 
planen at køre med tre betonkanoner i 2017, men selv med 
maksimal antal ton af det estimerede vil de ikke nå de 50.000 tons, 
også fordi 3 biler ikke giver grundlag for en blandemester og 
laborant, og det derfor er sådan, at chaufførene udover selv at 
forestå blandingen af beton også skal tage diverse prøver med 
henblik på kontrol af betonen. Det betyder at kapaciteten på bilerne 
for tiden ikke kan udnyttes fuldt ud. Det er efterspørgslen på 
markedet, der afgør, hvor hurtigt, de får brug for at udvide 
kapaciteten.

Adminstrationens vurdering:
Der er i udkast til miljøgodkendelse stillet vilkår om, at 
virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj. Miljøstyrelsens laveste grænseværdi for støj 
er 35 dB(A) og gælder bl.a. for et boligområde i nattetimerne. 
Administrationen vurderer derfor ikke, at der er grundlag for at 
fastsætte en støjgrænse for denne virksomhed på 20 dB(A).

2 og 3. Ny Mårumvej 232 og Ny Mårumvej 228, Helsinge 

1b:



 
 
 
 
 
    

 Side 4

Det er uacceptabelt, at der godkendes en væsentlig forøgelse af 
produktionen til 105.000 tons. Det giver en væsentlig større 
belastning i forhold til de nærmeste omgivelser. Det er uacceptabelt, 
at der i lokalplanen ikke er fastsat et produktionsloft for en 
produktionsvirksomhed i landzone.

Wewers kommentarer:
Virksomheden mener ikke at der er og kan gives et fast 
produktionsloft i en lokalplan. Meningen med en miljøgodkendelse 
er, at en virksomhed skal dokumentere, at man ved en given 
produktion overholder miljøkravene.

Administrationens vurdering:
Virksomheden er omfattet af lokalplan 567.01 fra 2015. Lokalplanen 
giver mulighed for beton- og mørtelproduktion uden et 
produktionsloft.

Der er i udkast til miljøgodkendelse fastsat et årligt produktionsloft 
på 105.000 tons, som er baseret på, at virksomheden med 
støjberegning fra Niras har dokumenteret, at Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved denne 
produktionsstørrelse.

2b:
Det er uacceptabelt at Wewers Betonproduktion ikke i forbindelse 
med denne produktionsforøgelse bliver pålagt at etablere yderligere 
støjdæmpende foranstaltninger, herunder en støjdæmpende 
vaskehal i forbindelse med spuling af betonkanonerne. Spuling af 
betonkanonerne bidrager til en væsentlig støjgene fra 
virksomheden.

Wewers kommentarer:
Virksomheden mener ikke, at det er lovligt at stille krav ud over det, 
som fremgår af lokalplanen og miljølovgivningen.
Med hensyn til en vaskehal medgiver virksomheden, at de har givet 
tilsagn om at opføre en sådan, når virksomhedens årlige produktion 
kommer op i nærheden af 50.000 tons. Det står de ved. Det er 
planen at køre med tre betonkanoner i 2017, men selv med 
maksimal antal ton af det estimerede vil de ikke nå de 50.000 tons, 
også fordi 3 biler ikke giver grundlag for en blandemester og 
laborant, og det derfor er sådan, at chaufførene udover selv at 
forestå blandingen af beton også skal tage diverse prøver med 
henblik på kontrol af betonen. Det betyder at kapaciteten på bilerne 
for tiden ikke kan udnyttes fuldt ud. Det er efterspørgslen på 
markedet, der afgør, hvor hurtigt, de får brug for at udvide 
kapaciteten.

Administrationens vurdering:
Der er i udkast til miljøgodkendelse stillet vilkår om, at 
virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj. Virksomheden har ved støjberegninger 
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(Niras) dokumenteret, at de med de planlagte aktiviteter, nævnt i 
støjberegningen, kan overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj hele døgnet og alle dage.
Der er derfor ikke stillet vilkår om, at virksomheden skal etablere 
yderligere støjdæmpende tiltag som f.eks. en vaskehal eller 
støjvæg.

Virksomheden tilkendegiver dog i forbindelse med partshøringen, at 
de stadig ønsker at etablere en vaskehal, når den årlige produktion 
når op i nærheden af 50.000 tons. Ligeledes ønsker virksomheden at 
søge kommunen om tilladelse til at bygge en ekstra støjmur i en 
hesteskoform omkring vaskepladsen.

3b:
Det er uacceptabelt for beboerne i Ejlstrup og Mårum, at en 
forøgelse af produktionen hos Wewers medfører en væsentlig 
forøgelse af trafikken. Op til 66 lastbiler pr dag - både indenfor og 
udenfor den godkendte produktionsperiode. Det er en væsentlig 
belastning med hensyn til trafiksikkerhed, miljø og trafikstøj. Hvad 
er kommunens planer med hensyn til at lede den tunge trafik uden 
om de to landsbyer og direkte ud på Helsingørvejen ?

Wewers kommentarer:
Ingen tilføjelser

Administrationens vurdering:
Det er i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 567.01 for området 
vurderet, at vedtagelse af denne lokalplan ikke skabte øget 
mulighed for tung trafik i forhold til de allerede eksisterende 
muligheder. 

Trafikken på virksomhedens areal er indarbejdet i støjberegningen 
fra Niras. Støjberegningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj kan overholdes.

Her ud over foregår trafikken på offentlig vej, hvor der ikke er 
begrænsninger på trafikmængden.

Med hensyn til at lede den tunge trafik uden om de to landsbyer og 
direkte ud på Helsingørvejen, er der ikke arbejdet videre med dette 
forhold i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget.

4b:
Det er uacceptabelt, at der bliver tilladt vask af betonkanoner efter 
kl. 18. Ligesom der ikke sjældent forekommer aktivitet på 
betonfabrikkens område før kl. 6 om morgenen. Som nærmeste 
naboer vågner de ofte kl 5 om morgenen ved støj fra området. Det 
er endvidere uacceptabelt, at der kan forekomme produktion og 
kørsel i weekenden.
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Wewers kommentarer:
Det er ikke ulovligt, at en virksomhed har aktivitet uden for 
dagtimerne og i weekenderne, blot er der skærpede støjgrænser. 
Der skal selvfølgelig ansøges herom og sandsynliggøres at skærpede 
krav kan overholds. På virksomheden bliver der undtagelsesvis kørt 
enkelte læs beton ud før kl. 6.00, men ikke som en daglig forteelse. 
Derfor har virksomheden ikke umiddelbart vurderet, at det var 
nødvendigt at tage det med i ansøgningen. Aktiviteten er medtaget i 
støjberegningen som dokumentation for, at det er muligt indenfor de 
givne støjgrænser.

Administrationens vurdering:
Der er i udkast til miljøgodkendelse, ikke givet tilladelse til, at 
virksomheden ubegrænset kan udføre støjende aktiviteter tidligt om 
morgenen og i weekender.
Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal overholde 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj over hele døgnet 
og alle dage. I aften- og nattetimerne samt i noget af weekenden er 
støjgrænserne skærpet, hvorfor virksomheden i disse perioder kun 
kan udføre begrænsede støjende aktiviteter. Virksomheden har ved 
støjberegninger (Niras) dokumenteret, at de med de planlagte 
aktiviteter, nævnt i støjberegningen, kan overholde Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for støj hele døgnet og alle dage.
Der er derfor ikke grundlag for helt at forbyde aktiviteter i 
morgentimerne og i weekenderne.

5b:
Det betvivles at det er repræsentativt, at Niras har foretaget 
eksterne støjmålinger den 15. december 2016. Der er ikke tillid til at 
Wewers etablerer den støjmur ved vaskehallen, som de overvejer at 
gøre. Det konstateres at virksomhedens løbende bestræbelser på at 
nedbringe støjbelastningen hos naboerne ikke på nogen måde er 
mærkbare.

Wewers kommentarer:
Angående virksomhedens overvejelser om at etablere en yderligere 
støjmur, i en hesteskoform omkring vaskepladsen, har kommunen 
oplyst, at virksomheden skal indsende ansøgning herom. For ikke at 
forsinke processen yderligere, har virksomheden valgt at vente med 
at indsende denne ansøgning til, at miljøgodkendelsen foreligger. 
Muren kan hurtigt etableres og kan blive stående, når en vaskehal 
opføres.
Med hensyn til støjmålingen oplyser virksomheden, at de i december 
måned foretagne målinger er kildestyrkemålinger. Støjmålingerne er 
foretaget efter Miljøstyrelsens standardiserede målemetode, og 
virksomheden har valgt et af de førende firmaer på området, Niras, 
til at foretage målingerne.

Administrationens vurdering:
Niras har lavet en støjberegning, med udgangspunkt i 
kildestyrkemålinger. Det maksimale antal lastvognskørsler, det 
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masksimale antal vaske af betonkanoner m.m. er indsat i
beregningen. Ud fra dette beregnes støjen ved naboerne 
(referencepunkterne). Det er derfor ikke betydende for beregningen, 
at der den 15. december ikke har været maksimal produktion på 
virksomheden. Denne metode er beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning "beregning af ekstern støj fra virksomheder" udgivet i 
1993. Beregningsmetoden giver resultater, der ligger meget tæt på 
"rigtige" målinger ved naboer. 

Niras har udført beregningerne iht. Miljøstyrelsens vejledning, som 
nævnt ovenfor. Niras er godkendt af Miljøstyrelsens til at udføre 
"Miljømåling- ekstern støj".

Administrationen vurderer derfor at støjberegningen er 
repræsentativ.

6b:
En stor gene fra virksomheden er den lavfrekvente støj. Der er i 
perioder en udefinerbar dyb lyd eller vibration, som er yderst 
belastende. Der bør foretages yderligere måling hos de nærmeste 
naboer samt pålægges betonvirksomheden at identificere og 
reducere denne lavfrekvente støj.

Wewers kommentarer:
Med hensyn til den udefinerbare støj, der nævnes, ville det være 
hjælpsomt, om man ville kontakte virksomheden, når støjen 
forekommer, således at virksomheden kan identificere og eventuelt 
reducere støjen.

Administrationens vurdering:
Kommunen har ikke tidligere modtaget klager over lavfrekvent støj 
fra virksomheden.
Der er i udkast til miljøgodkendelse stillet vilkår om, at 
virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Der er endvidere 
stillet vilkår om, at kommunen kan kræve, at virksomheden får 
foretaget sådanne målinger.
Virksomheden tilbyder at finde støjkilden og prøve at reducere 
støjen, hvis de kontaktes, når støjen er til stede. Administrationen 
anbefaler derfor i første omgang en dialog mellem virksomhed og 
naboer for at finde støjkilden og eventuelt reducere støjen. Hvis 
dette ikke lykkes, kan kommunen kræve, at virksomheden 
dokumenterer, at grænseværdier for lavfrekvent støj overholdes. 
Overholdes grænseværdierne ikke, vil kommunen påbyde 
virksomheden at afhjælpe problemet.

7b:
Det fremhæves, at det er helt igennem uacceptabelt, at kommunen 
vælger at se positivt på en produktionsforøgelse og en 
miljøgodkendelse, når virksomheden bevidst tilsidesætter 
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lokalplanen, kommunens påbud og senest Planklagenævnets
afgørelse omkring, at ejeren af grunden er ansvarlig for lovliggørelse 
af lokalplanen ved at stoppe hardball aktiviteterne. Det er helt 
uacceptabelt og uforståeligt, at Wewers er passiv i denne sag, har 
tilsidesat hensynet til nærmeste naboer, ikke taget sit ansvar 
alvorligt og opsagt Badboys Airsoft ApS' lejemål på ejendommen.

Wewers kommentarer:
Virksomheden oplyser, at de alene har udlejet området til 
virksomheden Badboys Airsoft, og som det foreligger virksomheden 
oplyst, er sagen indbragt for de almindelige domstole.

Administrationens vurdering:
Miljøgodkendelsen omhandler alene produktionen hos 
virksomhederne Wewers Betonproduktion Mårum A/S og Wewers 
Mørtel A/S. Miljøgodkendelsen omhandler ikke airsoft aktiviteter.

Håndhævelse i forhold til airsoft aktiviteterne foregår separat og er 
ikke en del af denne miljøgodkendelse.

 


