
 

 
Registrering af lugtgener fra beboere omkring Scan
 
I forlængelse af borgermødet den 22. april d.å., har 
etableret en telefonlinje, hvor borgere, som bor i nærheden af fabrikken, kan indtele
fonere observationer omkring lugtgener fra fabrikken.
Telefonen er oprettet på forsøgsbasis og vil være åben fra den 
borgerne og tilsynsmyndighed, at observationerne skal evalueres senest 4 måneder efter 
oprettelse. Observationerne fremsendes løbende til tilsynsmyndigheden.
 
Telefonen vil blive besvaret personligt af en funktionschef på fabrikken i tidsrummet 07.00 
til kl. 18.00 på hverdage. Uden for dette tidsrum vil man blive vejledt af en telefonsvarer, 
hvorefter man kan indtale observationen. Alternativt kan borgeren vente med at ringe til 
den efterfølgende dag indenfor
SH registrerer alle informationer fra borgerne i et
omkring vindretningen iht. lokale registreringer fra DMI. Der vil blive registreret følgende:
 

1. Borgerens navn 
2. Adresse  
3. Hvis observationen ikke er gjort på egen adresse angives den aktuelle adresse
4. Telefonnummer 
5. Angivelse af tidspunktet for observationen
6. Angivelse af varigheden (tidsrummet) af lugtgenen, hvis observeret
7. Beskrivelse af lugten bedst muligt
8. Angivelse af om lugten er 
9. Vindretning hvis det er muligt

 
NB! 
Servicetelefonen har nummer + 45 24 88 04 22
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

Vester Skerninge den 6

Registrering af lugtgener fra beboere omkring Scan-Hide A.m.b.a

I forlængelse af borgermødet den 22. april d.å., har Scan-Hide A.m.b.a (herefter SH)
en telefonlinje, hvor borgere, som bor i nærheden af fabrikken, kan indtele

fonere observationer omkring lugtgener fra fabrikken. 
Telefonen er oprettet på forsøgsbasis og vil være åben fra den 13. maj. Det er aftalt med 

hed, at observationerne skal evalueres senest 4 måneder efter 
oprettelse. Observationerne fremsendes løbende til tilsynsmyndigheden.

svaret personligt af en funktionschef på fabrikken i tidsrummet 07.00 
n for dette tidsrum vil man blive vejledt af en telefonsvarer, 

indtale observationen. Alternativt kan borgeren vente med at ringe til 
ndenfor ovenstående tidsrum.  

SH registrerer alle informationer fra borgerne i et skema, hvor SH også indsætter data 
iht. lokale registreringer fra DMI. Der vil blive registreret følgende:

Hvis observationen ikke er gjort på egen adresse angives den aktuelle adresse

tidspunktet for observationen 
Angivelse af varigheden (tidsrummet) af lugtgenen, hvis observeret

lugten bedst muligt 
om lugten er svag, mellem eller kraftig 

indretning hvis det er muligt 

nummer + 45 24 88 04 22 

Vester Skerninge den 6. maj 2013 

Hide A.m.b.a 

Hide A.m.b.a (herefter SH) 
en telefonlinje, hvor borgere, som bor i nærheden af fabrikken, kan indtele-

13. maj. Det er aftalt med 
hed, at observationerne skal evalueres senest 4 måneder efter 

oprettelse. Observationerne fremsendes løbende til tilsynsmyndigheden. 

svaret personligt af en funktionschef på fabrikken i tidsrummet 07.00 
n for dette tidsrum vil man blive vejledt af en telefonsvarer, 

indtale observationen. Alternativt kan borgeren vente med at ringe til 

skema, hvor SH også indsætter data 
iht. lokale registreringer fra DMI. Der vil blive registreret følgende: 

Hvis observationen ikke er gjort på egen adresse angives den aktuelle adresse 

Angivelse af varigheden (tidsrummet) af lugtgenen, hvis observeret 


