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Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 og § 24, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 
2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Formål
§ 1. Forskriften skal begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og 
anlægsaktiviteter i Rødovre Kommune. 

Anvendelsesområde 
§ 2. Forskriften omfatter støj-, støv- og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsaktiviteter i 
Rødovre Kommune, som ikke er omfattet af andre bestemmelser, herunder vilkår i miljøgodken-
delser, udstedt med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse. 

Stk. 2. Driftsherren og den, der udfører midlertidige støj-, støv- eller vibrationsfrembringende 
bygge- og anlægsaktiviteter, er sammen og hver for sig ansvarlig for overholdelse af denne for-
skrift. 

Stk. 3. Bestemmelserne i denne forskrift er ikke til hinder for, at Rødovre Kommune kan stille 
krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens 
§ 20, stk. 5, eller gennemføre selvhjælpshandlinger i medfør af lov om miljøbeskyttelse. 

Definitioner
§ 3. Følgende aktiviteter betragtes som støjende bygge- og anlægsarbejder:
1) Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende
2) Anvendelse af tårnkran eller lignende
3) Anvendelse af elektriske lifte eller lignende
4) Anvendelse af trykluftværktøj
5) Opstilling og nedtagning af stillads
6) Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
7) Tilsvarende støjende aktiviteter.

§ 4. Følgende aktiviteter betragtes som særligt støjende bygge- og anlægsarbejder:
1) Etablering af spunsvægge
2) Etablering af jordankre
3) Betonnedbrydning og betonskæring
4) Tilsvarende særligt støjende aktiviteter.

Arbejdstider
§ 5. Følgende tidsrum i bygge- og anlægsperioden gælder generelt for udførelse af støjende, 
støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder: Mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl. 
7-18.

Bestemmelser
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Stk. 2. Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres mandag til fredag (hverdage) i 
tidsrummet kl. 8-16.

Stk. 3. Der må ikke foretages støjende eller særligt støjende bygge- og anlægsarbejder uden for 
de angivne tidsrum.

Stk. 4. Støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde uden for de tidsrum, der er nævnt i 
stk. 1 og stk. 2, må kun foretages undtagelsesvis og efter forudgående dispensation, jf. § 15.

Stk. 5. Såfremt der er brugere/borgere i en bygning, hvor der foretages bygge- og anlægsarbejder, 
og såfremt støv, støj eller vibrationer vil være til gene for brugerne/borgerne, kan Rødovre Kom-
mune stille konkrete krav om begrænsning i driftstiden.

Støj- og vibrationsgrænser
§ 6. Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter må ikke overstige 70 dB(A). Grænseværdien er angivet 
som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støj-
niveau er støjens middelværdi over 8 timer.

§ 7. Såfremt der er brugere/borgere i en bygning, hvor der foretages bygge- og anlægsarbejder, må 
bygningstransmitteret støj fra bygge- og anlægsaktiviteter ikke overstige 50 dB(A).

§ 8. Vibrationer må ikke overstige følgende grænseværdier:

Boliger i boligområder            75 dB
Daginstitutioner og lignende           75 dB
Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde    80 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lignende    80 dB
Erhvervsbebyggelse            85 dB

Værdierne er angivet som KB-vægtede accelerationsniveau.

Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning
§ 9. Ved arbejdets udførelse skal støj-, støv- og vibrationsgener søges begrænset mest muligt, 
herunder ved valg af hensigtsmæssig arbejdsmetode, støjsvagt maskinel, relevant støjdæmpning 
eller støjafskærmning.

Stk. 2. Ved nedrivning, nedbrydning, slibning, sandblæsning, læsning af affald, jordkørsel og anden 
støvende aktivitet, hvor der kan opstå væsentlige støvgener i omgivelserne, skal der sørges for 
regelmæssig og tilstrækkelig vanding, vådfejning samt inddækning eller andre støvhæmmende 
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foranstaltninger.

Tilsyn m.v.
§ 10. Rødovre Kommune fører tilsyn med, at forskriften overholdes, jf. § 65, stk. 1, i lov om mil-
jøbeskyttelse.

§ 11. Rødovre Kommune skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har 
underordnet betydning, jf. § 68 i lov om miljøbeskyttelse.

§ 12. Rødovre Kommune skal meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold, jf. § 
11, skal bringes til ophør, jf. § 69 i lov om miljøbeskyttelse.

§ 13. Rødovre Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvorvidt en aktivitet er omfattet af denne forskrift, 
herunder, om den er støjende eller særligt støjende.

§ 14. Den, der er ansvarlig for støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter, skal 
efter anmodning fra Rødovre Kommune give alle oplysninger, som har betydning for vurderingen 
af forskriftens overholdelse, jf. § 72, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse. 

Stk. 2. Rødovre Kommune kan påbyde den ansvarlige for egen regning at foretage analyser, be-
regninger og målinger af støj og rystelser, som udsendes til omgivelserne, jf. § 72, stk. 1, i lov om 
miljøbeskyttelse. 

Stk. 3. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennem-
førelse godkendes af Rødovre Kommune.

Stk. 4. Rødovre Kommune kan, hvis omstændighederne kræver det, kræve kontinuerlig måling af 
støj ved permanent opsat måleudstyr på byggepladsen. Teknologi, udstyr og placering skal være 
i overensstemmelse med Rødovre Kommunes anvisning.

Dispensation
§ 15. Rødovre Kommune kan på nærmere fastsatte vilkår dispensere fra bestemmelserne i denne 
forskrift, hvis dispensationen ikke er i strid med formålet med forskriften eller tvingende saglige 
hensyn tilsiger det. Anmodning om dispensation skal indsendes til Rødovre Kommune senest 14 
dage før arbejdets begyndelse. Anmodning om dispensation skal ledsages af en begrundelse.

Klage
§ 16. Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21, 
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stk. 2, i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 16, stk. 1, kan til Natur- og Miljøklagenævnet påklages afgørelser 
vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbe-
styrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire uger fra den 
dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 23 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Straf
§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning straffes med bøde den, der
1) overskrider støj- og vibrationsgrænserne, jf. § 6, § 7 og § 8, 
2) undlader at sørge for regelmæssig og tilstrækkelig vanding mv., jf. § 9, stk. 2,
3) overskrider tidsbegrænsninger for støjende bygge- og anlægsarbejder, jf. § 5.
4) overtræder vilkår meddelt ved dispensation jf. § 15.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straf-
felovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 18. Forskriften træder i kraft den 1. maj 2013.
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Rødovre Kommune gør opmærksom på, at forskriften ikke friholder driftsherren og den der ud-
fører bygge- og anlægsaktiviteter for at indhente nødvendige tilladelser mv. efter anden lovgivning. 
Det drejer sig blandt andet om:

Affald
Alt støvende, asbestholdigt affald skal anmeldes som farligt affald til Rødovre Kommune inden 
bortskaffelse.

Før påbegyndelse af renoverings- og nedrivningsarbejder skal bygherre foretage en PCB-screening 
for problematiske stoffer, når bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, eller 
når arbejdet omfatter mere end 10 m2, eller der frembringes mere end 1 ton affald. 
Screening skal altid foretages, hvis der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 
1950-1977.

Hvis der ved screening påvises, at der i byggematerialerne er risiko for indhold af PCB, skal bygnin-
gen kortlægges for PCB, jf. reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. Kortlægningsrapporten skal sendes 
til Rødovre Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. 

Spildevand
Der må ikke udledes spildevand til regn- eller spildevandssystemet uden forudgående godkendelse 
hos Rødovre Kommune. Rødovre Kommune vurderer i det konkrete tilfælde, om spildevandsud-
ledningen kræver en tilladelse.

Jord
Da hele Rødovre Kommune er områdeklassifi ceret, skal al fl ytning af jord anmeldes til Rødovre 
Kommune senest 14 dage inden fl ytning af jorden påbegyndes. Hvis der under arbejdet konstate-
res forurening i jorden, skal arbejdet standses og afvente at Rødovre Kommune tager stilling til, 
hvorvidt der skal meddeles vilkår for det videre arbejde.

Naboorientering
Det er en god idé at orientere naboer og andre, der evt. kan blive udsat for støj, støv eller vibra-
tioner som følge af de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter. 

Naboorienteringen kan f.eks. indeholde oplysninger om: 
• beskrivelse af projektet
• forventet daglig driftstid
• dato for forventet afslutning af projektet
• gener, der evt. kan opstå 
• oplysning om de foranstaltninger, der foretages for at forebygge gener 
• muligheder for at kontakte byggeledelsen

Øvrige tilladelser og krav samt naboorientering
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