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Referat
1. Der blev stillet spørgsmål til om nybyggeriet overholder lokalplan 4.7 i forhold til placering
samt facademateriale.
- Nybyggeriet er placeret i byggefeltet på kortbilag og overholder dermed § 7 stk. 7.5
- Nybyggeriets facademateriale overholder bestemmelserne i § 8 stk. 8.2 ved at være grå
stålplader.

2. Der orienteres om at det gamle tromletørreri larmer meget (primært om natten) og Mollerup
Mølle orienterer om at tørreriet ikke vil anvendes så meget hvis det nye anlæg etableres.
Mollerup Mølle orienterer om at det fremgår af miljøansøgningen at, ved etableringen af det
nye tørreri vil anlægget ikke være i drift om natten
3. Under afklaringen af hvor støj fra virksomheden stammer fra, gøres der opmærksom på at
den gamle produktion larmer meget. Mollerup mølle fortæller at de akter at isolere produktionsbygningen indvendigt for at minimere støjen. Kommunen vil følge op på at dette forhold bliver ordnet af virksomheden.
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Der blev fra kommunen orienteret om, at virksomheden har en eksisterende miljøgodkendelse med støjvilkår, som skal overholdes af virksomheden. Virksomheden har ved
flere støjberegninger eftervist, at virksomheden kan overholde disse støjvilkår, senest i
ansøgningsmaterielet af det nye tørreri. Det blev også oplyst af både kommunen og
virksomheden, at når det nye tørreri er i fuld drift, vil der af et akkrediteret analyseinstitut blive foretaget egentlige støjmålinger, som dokumentation for at støjvilkårene kan
overholdes. Viser støjmålingerne at støjvilkårene ikke kan overholdes skal virksomheden iværksætte yderligere tiltag til at bringe støjniveauet ned.

4. Naboer oplyser at plantebælte omkring virksomheden ikke er etableret som Lokalplanen foreskriver.
- Plantebæltet er en forudsætning for ibrugtagning for ny bebyggelse jf. lokalplanen og
Mollerup Mølle skal etablere dette som beskrevet i lokalplan 4.7 § 9 stk. 9.1.
Morsø Kommune følger op på etableringen af plantebæltet og Mollerup Mølle vil etablere den resterende beplantning til efteråret hvor det er plantesæson.
5. Der er meget fokus på støvproblemer fra de eksisterende anlæg og disse beskrives som
- Støv og larm ved påfyldning af de fire siloer mod nord.
- Der er forekommet meget støv ved sydvestenvind 3-4 gange siden januar 2012 hos de
nærmeste beboere på Østervang
- Når vinden er i sydøst kan der forekomme støv på biler på Ingemann Larsens Parkeringsplads.
- Generelt fint støv på tage osv.
- Der var fra virksomhedens side tvivl om støvet primært stammer fra cyklofaner , posefiltrer, påfyldning af siloer eller aflæsning af kornmaterialer i påslag.
- Det blev oplyst, at der ikke kan undgås støv fra en foderstofvirksomhed og at denne type virksomhed via dens miljøgodkendelse har lov til at støve op til et vist niveau fra
virksomhedens afkast. Virksomheden kan overholde disse grænseværdier. Men virksomheden kan selv gøre meget for at tilrettelægge sin produktion, så støvgenerne til
naboerne reduceres mest muligt fra øvrige støvkilder. Kommunen oplyste at virksomheden fremover skal have ekstra fokus på bl.a.:
• De rutinemæssige kontroller af cyklofanerne og posefiltrenes effektivitet.
• Lukning af porte ved påfyldning/aflæsning.
• Regelmæssig rengøring af udendørs overfladearealer.
6. Naboer gør opmærksom på at der løber meget overfladevand fra Mollerup Mølles indkørsel
mod Møllervang ved kraftig regn, og spørger hvor forsinkelsesbassin der er beskrevet i lokalplanen bliver af?
- Det blev oplyst af kommunen, at regnvandshåndteringen generelt fra Mollerup by med
tilhørende forsinkelsesbassin reguleres via kommunens spildevandsplan. I spildevandsplanen er der på sigt planer om et forsinkelsesbassin. Der kan ikke siges noget
om tidshorisont fra realisering af forsinkelsesbassinet, idet den afhænger af den overordede prioritering af de øvrige indsatser på spildevandsområdet i kommunen.
- Overfladevand fra Mollerup Mølles befæstede arealer skal under de fleste regnvejrshændelser kunne holdes i det interne overfladevandssystem og dermed inde på egen
grund. For at dette kan ske, skal Morsø Forsyning have etableret en tilslutningsmulighed i vejen med tilstrækkelig kapacitet og virksomheden skal have etableret riste i det
nødvendige omfang på egen grund.
7. Naboer spørger om porte i den nye påslagsbygning kan lukkes ved tipning af lastbiler og
Mollerup Mølle orienterer om at det kan de ikke da bygningen er 10 meter langt og et vogntog er 19 meter langt. Dette vækker bekymring vedr. støvgener.
- Kommunen vil drøfte med Mollerup Mølle om en eller helst flere af følgende muligheder
kan lade sig gøre: Mindst én af portene er lukket af gangen, etablering af anden fysisk
støvafskærmende foranstaltning ved portene, udsug ved portene eller undertryk i bygningen.
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8. De trafikale forhold gennem Mollerup diskuteres og der er ønsker om at formindske antallet
af lastbiler gennem byen, etablere fartdæmpende foranstaltninger og hastighedsregulering
fra byskiltet og gennem byen. Ved spørgsmålet om en omlægning af krydset ved Østervang og Kjeldgårdsvej (som skitseret i lokalplan 4.7 bilag 3) ville være en god ide kom der
ingen positive udmeldinger fra mødedeltagerne.
- Der ønskes etableret trafiktælling gennem Mollerup, og det pointeres at den sidste trafiktælling gennem byen blev foretaget i helligdage hvor der ikke er meget trafik.
- Børnefamilier langs Østervang er nervøse for lastbiltrafikken
- Fortov er etableret med en høj kantsten pga. at der skulle være plads til et lag asfalt
mere. Dette lag asfalt er ikke lagt på endnu, hvilket bevirker at der er stejle opkørsler og
lastbilerne skal tage store sving for at passere.
Efter at have drøftet sagen med kommunens vejafdeling (team vej) vil de trafikale forhold
varetages af team vej i samarbejde med team virksomhed i forbindelse med revurdering af
Mollerup Mølles eksisterende miljøgodkendelse. Virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse forventes at blive revurderet i slutningen af 2012/starten af 2013.
Team vej vil tage initiativ til at undersøge muligheden for at få udført en trafiktælling som
første datagrundlag.
9. Det blev oplyst, at der ikke er foretaget asfaltering på hjørnet af krydset mellem Østervang
og Møllervang. Den manglende asfaltering giver kørsels- og støvgener. Mollerup Mølle gav
tilsagn om, at være medfinansierer på projektet. Team vej vil kigge på om dette asfalteringsprojektet kan opprioriteres og fremskyndes så en snarlig asfaltering kan iværksættes.
10. Naboer gør opmærksomme på at Mollerup Mølle brænder affald af og dokumenterer dette
med foto. Hvorefter kommunen orienterer Mollerup Mølle om, at afbrænding af affald er
ulovligt og skal stoppes med det samme. Afbrænding af affald kan straffes med bøde.

Venlig hilsen
Mads Bislev Kokkedal
Byggesagsbehandler
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