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Offentliggørelse i hht. godkendelsesbekendtgørelsens1 § 46, stk. 
2, af igangsætning af revurdering af eksisterende miljøgodken-
delser for BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S, Bang & Olufsen 
Allé 3 samt Hjermvej 21, 7600 Struer

Tilsynsmyndigheden Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, 
Østergade 13, 7600 Struer agter at tage miljøgodkendelserne for virk-
somheden BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S, beliggende Bang 
& Olufsen Allé 3 samt Hjermvej 21, 7600 Struer, op til ordinær revur-
dering i henhold til miljøbeskyttelseslovens2 § 42 b.

Ret til udtalelse samt aktindsigt
Du har ret til at se og kommentere sagens akter.
Sagens akter kan stilles til rådighed digitalt eller i papirformat, der kan 
fremsendes som fysisk post.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår 
af offentlighedsloven3, forvaltningsloven4 og lov om aktindsigt i mil-
jøoplysninger5. Det gælder både i forhold til sagens akter, udkastet til 
revurderingsafgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Udkast til revurderingsafgørelse
Er du interesseret i at få tilsendt udkast til revurderingsafgørelsen, når 
dette er udarbejdet, skal du kontakte os senest 25. juli 2019.

Du har mulighed for at kommentere på udkastet. Frist for kommenta-
rer til udkastet er inden 2 uger, fra du har modtaget udkastet.

Din indsendte udtalelse vil ikke blive vist offentligt på denne side. Når 
du har sendt din udtalelse, går svaret automatisk til sagsbehandler. 
Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Der gøres opmærksom på, at der er åbenhed i kommunens sagsbe-
handling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om ak-
tindsigt. For god ordens skyld skal derfor oplyses, at tilkendegivelser 
samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen 
vedr. sagen, vil kunne optræde i kommunens afgørelse, som bl.a. of-
fentliggøres på www.struer.dk.

1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. 
november 2018 om godkendelse af listevirksomhed
2 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. 
marts 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse
3 Justitsministeriets lov nr. 606 af 12. juni 2013 med senere ændringer 
om offentlighed i forvaltningen
4 Justitsministeriet lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med 
senere ændring af forvaltningsloven
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 980 af 16. august 
2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 
www.datatilsynet.dk
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Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne 
høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive fore-
lagt ansøgeren til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt.

Offentliggørelse
Struer Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukken-
de digitalt. Materialet kan tilgås på www.struer.dk. Offentligheden har 
adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der føl-
ger af lovgivningen.

Henvendelse i sagen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagens akter el-
ler at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Struer Kommune, 
Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, evt. via e-mail til 
teknisk@struer.dk.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j. nr. 09.02.01-P19-1-
19 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet og om at få tilsendt ud-
kastet til afgørelse, når udkastet foreligger, skal være modtaget hos 
forvaltningen senest den 25 .juli 2019.
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