TÅRNBY og DRAGØR
KOMMUNE
Støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for
varelevering, bygge- og anlæg
Forskrift 29-08-2019

FORMÅL
§ 1. Formålet med forskriften er at fastsætte regler for støvende, støjende og vibrerende midlertidige
aktiviteter for bygge- og anlægsarbejde samt varelevering i Tårnby og Dragør Kommune. Reglerne gælder
for alle offentlige og private bygherrer, entreprenører, håndværkere, virksomheder og leverandører m.fl., der
udførermidlertidigt arbejde i Tårnby og Dragør Kommune.

GYLDIGHED
§ 2. Forskriften gælder både for private og erhverv i hele Tårnby og Dragør Kommune.
Bygge- og anlægsarbejde fx indvendigt malerarbejde, som ikke støjer, støver eller vibrerer, er ikke omfattet
af denne forskrift.
Der er ikke ansøgningspligt for varelevering eller bygge- og anlægsarbejdet i forhold til støv, støj eller
vibrationer, hvis arbejdet overholder denne forskrift.
Hvis arbejdet ikke kan overholde vilkår i denne forskrift, skal der søges dispensation iht. § 13. Når der gives
en dispensation til støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter, skal naboer til arbejdet
orienteres, så naboerne har mulighed for at forberede sig på den kommende aktivitet.
Der er fortsat pligt til at anmelde bygningsaffald og til at ansøge om tilladelse til nedrivning.
Bygge- og anlægsarbejde, der støver, støjer eller vibrerer, reguleres efter denne forskrift, herunder
dispensationsansøgninger for weekend- og natarbejde.
Støj fra varelevering reguleres efter denne forskrift, når støjen stammer fra bygherre eller virksomhedens
matrikel. Hvis vareleveringen foregår på offentlig vej eller offentlige arealer, gælder den til enhver tid
gældende ordensbekendtgørelse, hvor politiet er myndighed.

ANVENDELSESOMRÅDE
§ 3. Forskriften gælder for enhver som vil levere varer eller udføre midlertidige bygge-, anlægs- og
nedrivningsarbejder, der frembringer støv, støj eller vibrationer.
Stk. 2 I tvivlstilfælde afgør Tårnby Kommune om en given aktivitet hører under forskriften.
Stk. 3 Følgende er eksempler på aktiviteter, som er støjende, støvende eller vibrerende:














Nedramning af spuns, pæle eller lignende
Etablering af sekantpæle eller jordankre
Skærende og slibende aktiviteter fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring
Anvendelse af trykluftværktøjer
Betonnedbrydning
Op- og nedtagning af stilladser
Af- og pålæsning af materialer og affald på ejendommen
Kørsel med lastbiler til og fra byggepladsen
Højtryksrensning
Sandblæsning
Anvendelse af lifte og mobile kraner
Komprimering med tromle eller pladevibrator
Anvendelse af kompressorer, dozere, grave- og læssemaskiner
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Afspilning af musik/radio på ejendommen/byggepladsen, når arbejdet udføres af mindst et erhverv fx
håndværker og lastbilchauffører. Det gælder også for pauser i arbejdstiden.

ARBEJDSTIDER
§ 4. Arbejder der følger forskriften skal ikke anmeldes. Hvis nedenstående arbejdstider ikke overholdes, skal
der søges dispensation iht. § 13.
Stk. 2 Bygge- og anlægsaktiviteter omfattet af § 3 skal udføres i tidsrummet mandag til fredag, kl. 7 – 18
(eksklusiv helligdage).
Spunsning må kun udføres mandag til fredag, kl. 8 – 16 (eksklusiv helligdage).
Uden for dette tidsrum, skal der søges dispensation iht. § 13.
Stk. 3 Alt bygge- og anlægsarbejde omfattet af § 3 skal udføres i tidsrummet mandag til fredag, kl. 7.00 –
18.00 (eksklusiv helligdage).
Stk. 4 Varelevering til boliger og virksomheder placeret tæt på beboelse og områder med anden støjfølsom
anvendelse, må kun ske mandag til fredag, kl. 7.00 – 18.00 (eksklusiv helligdage), medmindre leveringen
sker støjsvagt, efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1596, 2014 ”Støjsvag varelevering til
butikker”1. Støjgrænseværdierne for støjsvag varelevering ses i § 5.
Følgende er eksempler på varelevering, der kan udføres støjsvagt med korrekt støjdæmpede adfærd og
tekniske forhold.





Støjsvag af- og pålæsning af materialer på ejendomme, hvor støjsvagt udstyr benyttes og hvor
belægningen er jævn
Støjende aktiviteter er afskærmede
Kørsel med lastbiler til og fra ejendommen sker støjsvagt, fx når lastbilen inde på ejendommen kører
på el og med bakkamera, så bakalarmen ikke benyttes
Chaufføren har en støjsvag adfærd, hvor fx høj tale, skramlen med udstyr eller brug af radio udgås.

1 Miljøstyrelsen

har i Miljøprojekt Nr. 596, 2001 ” Støj fra varelevering til butikker” og Miljøprojekt nr. 1596,
2014 ”Støjsvag varelevering til butikker” beskrevet, hvordan man kan arbejde med støj fra varelevering.
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STØJGRÆNSER
§ 5. Støjgrænseværdierne for bygge- og anlægsarbejde samt varelevering fremgår af tabellerne 1- 5.
Hele Tårnby og Dragør Kommune for midlertidigt bygge- og anlægsarbejde samt varelevering omfattet af
§3
Tidsrum

Støjgrænse
dB (A)

Referencetidsrum i
timer

Bemærkning

Mandag-fredag
Kl. 7-18

70

8

Alle typer midlertidigt arbejde
omfattet af § 3 undtagen
spunsning

Mandag-fredag
Kl. 8-16

80

8

Spunsning

Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder
Bygge- og anlægsarbejder er ikke omfattet af forskriften, når nedenstående grænseværdier overholdes.
Støjgrænseværdier gælder for varelevering udenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 7-18.
Tidsrum

Støjgrænse
dB (A)

Referencetidsrum i
timer

Lørdag kl. 7-14

40

8

Mandag-fredag kl. 18-22

35

1

35

½

Lørdag kl. 14-22
Søndag og helligdage kl. 7-22
Alle dage kl. 22-7

Bemærkning

Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
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Boligområder for åben og lav boligbeskyttelse
Bygge- og anlægsarbejder er ikke omfattet af forskriften, når nedenstående grænseværdier overholdes.
Støjgrænseværdier gælder for varelevering udenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 7-18.
Tidsrum

Støjgrænse
dB (A)

Referencetidsrum i
timer

Lørdag kl. 7-14

45

8

Mandag-fredag kl. 18-22

40

1

35

½

Lørdag kl. 14-22
Søndag og helligdage kl. 7-22
Alle dage kl. 22-7

Bemærkning

Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13

Etageboligområder
Bygge- og anlægsarbejder er ikke omfattet af forskriften, når nedenstående grænseværdier overholdes.
Støjgrænseværdier gælder for varelevering udenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 7-18.
Tidsrum

Støjgrænse
dB (A)

Referencetidsrum i
timer

Lørdag kl. 7-14

50

8

Mandag-fredag kl. 18-22

45

1

40

½

Lørdag kl. 14-22
Søndag og helligdage kl. 7-22
Alle dage kl. 22-7

Bemærkning

Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13

4

Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
Bygge- og anlægsarbejder er ikke omfattet af forskriften, når nedenstående grænseværdier overholdes.
Støjgrænseværdier gælder for varelevering udenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 7-18.
Tidsrum

Støjgrænse
dB (A)

Referencetidsrum i
timer

Lørdag kl. 7-14

50

8

Mandag-fredag kl. 18-22

45

1

40

½

Lørdag kl. 14-22
Søndag og helligdage kl. 7-22
Alle dage kl. 22-7

Bemærkning

Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13
Når støjgrænseværdien overholdes i
skel, er arbejdet ikke omfattet af
denne forskrift.
Hvis støjgrænseværdien ikke
overholdes i skel, skal der søges
dispensation iht. § 13

Stk. 2 Grænseværdierne gælder ved skel til omkringliggende boliger og andre følsomme områder. Hvis
støjen udbredes til andre områdetyper end den man er placeret i, gælder støjgrænseværdien for
områdetypen støjen udbredes til.
Det betyder bl.a. at, når en virksomhed er placeret i et virksomhedsområde, men har skel til et
beboelsesområde, så skal støjgrænseværdierne for boligområdet overholdes i skel. Hvis ikke støjgrænserne
kan overholdes, skal der søges dispensation iht. § 13.
Stk. 3 Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau,
støjbelastningen. Det ækvivalente niveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer,
om aften 1 time og om natten ½ time. Natperioden er tidsrummet kl. 22.00 – 07.00). Hvis støjen indeholder
tydlige hørbare toner eller impulser, skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme
støjbelastningen. Støjspidser mellem kl. 18.00 – 07.00 må maksimalt være 55 dB(A). Grænseværdierne
gælder ved skel til omkringliggende boliger og andre følsomme områder.

ORIENTERING AF NABOER
§ 6. Nærmeste naboer skal underrettes om start og sluttidspunkt for arbejdet, mindst 3 dage inden
midlertidigt bygge- og anlægsarbejde påbegyndes.

VALG AF MASKINER OG
ARBEJDSMETODER
§ 7. Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder, tidspunkt samt ved indretning af byggepladsen, skal der tages
hensyn til støj, vibrationer og støv, så omgivelserne generes mindst muligt.
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AFDÆKNING OG VANDING VED
STØVENDE ARBEJDE
§ 8. Når der arbejdes med støvende og/eller skadelige stoffer, skal stillads eller lignende inddækkes med tæt
plast eller presenning, således at der ikke forekommer støvgener og/eller gener i form af aerosoler i
omgivelserne.
Stk. 2 Jorden under arbejdsstedet dækkes af, hvis der er fare for skadelige stoffer f.eks. støv eller andre
materialer, havner på jorden.
Stk. 3 For støvende arbejde med ikke skadelige stoffer fx. kørsel på grusvej og nedrivning, skal der vandes
efter behov.

BORTSKAFFELSE AF AFFALD
§ 10. Bygge-, nedrivnings- eller anlægsaffald skal anmeldes gennemselvbetjeningsløsningen
http://www.bygningsaffald.dk/.





ved byggeri, renovering eller nedrivning større end 10 m2
ved udskiftning af termoruder fra før 1977
hvis arbejdet giver affald med farlige stoffer f.eks. asbestaffald
hvis der er mere end et ton affald.

Stk. 2 Det er bygherres ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt via Tårnby Kommunes digitale
selvbetjeningsløsning senest 14 dage før bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes.
Skt. 3 Affald skal fjernes umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet. Affaldet bortskaffes i henhold til Tårnby
Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
§ 11. Blæsemiddel og afblæst materiale eller lignende må ikke ledes til kloak eller jord.
§ 12. Der gælder særlige regler for arbejde med asbest. For yderligere oplysning se Tårnby eller Dragør
Kommunes hjemmeside. Se også Arbejdstilsynets At-vejledning C.2.2 Asbest. Asbestaffald skal
anmeldes gennemselvbetjeningsløsningen www.bygningsaffald.dk.

DISPENSATION
§ 13. Hvis det ikke er muligt, at overholde vilkårene fastsat i denne forskrift kan bygherrer, entreprenører,
håndværkere og virksomheder søge om dispensation. En ansøgning om dispensation skal
Miljømyndigheden have modtaget seneste 14 dage før, at man ønsker at påbegynde arbejdet, som er
defineret i denne forskrift.
Miljømyndigheden kan i særlige tilfælde forkorte fristen for anmeldelse.
En dispensationsansøgning skal indeholde følgende oplysninger:







Hvilke aktiviteter, der søges om dispensation til at udføre samt arbejdets art, fx vejarbejde,
ledningsarbejde m.m.
Arbejdstider, perioden og hyppigheden for aktiviteterne
En vurdering af det forventede støjniveau og evt. andre gener, som aktiviteterne giver omgivelserne
Foranstaltninger for at forebygge eller afhjælpe gener for omgivelserne
Den ansvarlige for arbejdet, fx bygherre, byggeledelse eller virksomhedens kontaktperson
En fuldmagt fra bygherre, hvis ikke det er bygherre, der ansøger
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Årsagen til, at en dispensation er nødvendig. Det kan være, at Vejdirektoratet har afgjort, at arbejdet
skal ske om natten af trafikale hensyn. Vedligehold af ledningsnet (vand, kloak, varme, gas og el)
kan være nødvendig at udføre uden for normal arbejdstid af hensyn til trafikale forhold ved
vejarbejde. At forbrugerne som fx tandlæger, frisører m.m. ikke kan undvære forsyningsledningerne
inden for den normal arbejdstid.
Antallet af naboer, der bliver berørt af aktiviteten og hvordan ansøger vil orienterer naboerne om
arbejdet.

Ansøgningen om dispensation gives administrativt, hvis ikke Miljømyndigheden vurderer, at sagen kræver en
politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Plan, Byg og Miljø kan kontaktes for information om
sagsbehandlingstiden.

LOVGRUNDLAG
§ 14. Forskriften omhandler aktiviteter, som Miljømyndigheden har vurderet vil medføre væsentlig forurening,
hvis ikke denne forskrift følges. For bygge- og anlægsarbejde har forskriften hjemmel i § 20 stk. 2 i
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om
miljøregulering af visse aktiviteter) og for varelevering § 42 i Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse nr. 681
af 02/07/2019 af lov om miljøbeskyttelse).

YDERLIGERE KRAV
§ 15. Uanset bestemmelserne i forskriften kan Tårnby Kommune stille krav om yderligere
forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten efter Miljøbeskyttelsesloven
§ 42 stk. 1-4.

KLAGE
§ 16. Tårnby Kommunes afgørelser efter forskriften, når det gælder bygge- og anlægsaktiviteter, kan ikke
påklages til anden administrativ Myndighed iht. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 21 stk. 2. Afgørelser om
kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg kan dog påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på
www.kpo.naevneneshus.dk iht. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 23.
Afgørelser vedrørende varelevering til virksomheder kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på
www.kpo.naevneneshus.dk iht. Miljøbeskyttelseslovens § 42.

Skriftlig klage og klagefrist
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse vedrørende varelevering til virksomhed, kommunalt ejet eller
drevet anlæg, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der klages via Klageportalen på Nævnenes
Hus, https://naevneneshus.dk/. Klageportalen er desuden tilgængelig via http://www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor der logges på med NEM id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages, skal du
betale et gebyr.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
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STRAFFEBESTEMMELSER
§ 17. Der kan fastsættes bødestraf for overtrædelse af denne forskrift iht. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens §
24 stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.

IKRAFTTRÆDELSE
§ 18. Forskriften træder i kraft den 29.08.2019
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