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NEXT Uddannelse København 

Tæbyvej 65 

2610 Rødovre 
 

20-02-2019 

 

 

 

Påbud om overholdelse af støjgrænsen i forbindelse med svendeprøver 

Baggrund 

I forbindelse med svendeprøverne på NEXT Uddannelse København, som blev af-

holdt i september 2018, modtog Miljø og Affald klager over støj. Virksomheden oply-

ste efterfølgende, at svendeprøverne afholdes 2 gange årligt, én uge om efteråret og 

én uge om foråret.  

 

Miljø og Affald har 9. oktober 2018 udført et tilsyn hos virksomheden. Ved tilsynet 

blev der bl.a. drøftet mulighederne for at undgå klager, når der afholdes svendeprø-

ver. Virksomheden oplyste, at støjen bl.a. stammer fra en elektrisk høvl og at de stø-

jende aktiviteter udføres mellem kl. 07.00-15.30. 

  

For at vurdere sagen har Miljø og Affald 5. november 2018 anmodet virksomheden 

om at oplyse følgende: 

 

 Hvilke maskiner der anvendes ved svendeprøverne. 

 Antal timer maskinerne anvendes i tidsrummet mellem kl. 07.00 –16.00. 

 En situationsplan over maskinernes placering. 

 Oplysninger om maskinernes støjbidrag. 

 

Virksomheden har efter kommunes anmodning besvaret ovenstående med en mail 

dateret 8. november 2018.  

 

Virksomheden oplyste, at eleverne anvender deres egne maskiner, derfor kan de va-

riere i producent, type og antal. De maskintyper der anvendes til prøverne er elhøvl, 

kapsav og bordsav. Samtidig oplyste virksomheden, at der typisk vil anvendes ma-

skinmærkerne Bosch, Makita og Dewalt som er ”fagets maskiner”.  Maskinerne er i 

brug i max 3 timer i tidsrummet kl. 07.00-16.00 med korte intervaller dvs. mindre 

end 1 minut ad gangen.  

 

En situationsplan over maskinernes placering, støjbidrag samt den nærmeste nabo 

som er udsat for støjgener kan ses på billede 1.  

 

Miljø og Affald 
Rødovre Parkvej 150 
2610 Rødovre 
www.rk.dk 
cvr: 65307316 

Kontakt 
Sagsbehandler 
Sule Sahin 
Telefon 
36377221 

Reference 
Sag ID: 64211 
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Billede 1: Oversigtskort over støjkildes placering og de nærmeste boliger  
 

Klagernes boliger er beliggende i et etageboligområde jf. EF10 i kommuneplan 2018 

og de vejledende grænseværdier for støj i området er fastsat i Miljøstyrelsens vejled-

ning ”Ekstern støj fra virksomheder” nr. 5/1984.  

Tabel 1: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning. Tallene er angivet som 

det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB (A).  

 

Orienterende støjberegning og Rødovre Kommunes vurdering 

Rødovre Kommune har på baggrund af maskinernes støjbidrag gennemført en støjbe-

regning, der viser støjbidrag fra de aktiviteter som udføres i forbindelse med svende-

prøverne ved de nærmeste boliger. Beregningen af støjbidraget kan ses i bilag 1.  

 

Støjberegningerne ud fra kildestyrken viser, at ca. 55 meter fra støjkilden vil støjbi-

draget ifølge afstandsloven være på 75,6 dB(A). Dette er væsentligt højere end Mil-

jøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastningen i dagtimerne ved etagebo-

ligområder. Se tabel 1.  

 

 

 

Områdebe-

tegnelse/type 

Dagperioden 

Man-fredag 

kl. 07.00-18.00 

Lørdag kl. 07.00-14.00 

Man-fredag 

Kl. 18.00-22.00 

Lørdag kl. 14.00-

22.00 

Søn- og helligdage 

Kl. 07.00-22.00 

Natperioden 

Alle dage 

Kl. 22.00-07.00 

Etageboligom-

råder jf. EF10 i 

kommuneplan 

2018 

 

50 dB(A) 

 

45 dB(A) 

 

40 dB(A) 
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Svendeprøverne er en del af skolens uddannelsesforløb, herunder afsluttende eksa-

men for eleverne i den sidste skoleperiode. Fordi svendeprøverne er en midlertidig 

aktivitet kan støj fra virksomheden sidestilles med støj fra bygge- og anlægsarbejde. 

Til sammenligning skal støj fra bygge- og anlægsaktiviteter, der ofte strækker sig over 

en længere periode, overholde en støjgrænse på 70 dB(A).  

 

Rødovre Kommune vurderer, at det er nødvendigt at fastsætte støjgrænser i de peri-

oder, hvor virksomhedens støjende aktiviteter foregår. Svendeprøverne foregår i 

max 3 timer i alt mellem kl. 07.00-16.00 to gange årligt, én uge om efteråret og én 

uge om foråret. Da aktiviteten foregår i et begrænset antal timer, vurderer Rødovre 

Kommune, at der med rimmelighed kan fastsættes en grænseværdi på 75 dB(A) ved 

afholdelse af svendeprøverne. 

 

Maskinerne anvendes i korte intervaller, herunder mindre end et minut ad gangen. 

Beregningerne er foretaget ud fra den antagelse, at der anvendes to forskellige typer 

af maskiner der har det højeste støjbidrag.  

 

Under henvisning til varselsbrev af 29. januar 2019 meddeler Rødovre 

Kommune hermed påbud om, at NEXT Uddannelse København, Tæbyvej 65 

overholder en støjgrænse på 75 dB(A) i de perioder, hvor svendeprøverne foregår, 

dvs. 2 gange årligt én uge om efteråret og én uge om foråret. Grænseværdien er angi-

vet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det 

ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over 8 timer.  

 

Områdebetegnelse/type Dagperioden 

Man-fredag 

Kl.07.00- 16.00 (max 3 timer) 

Etageboligområder jf. EF10 i kommune-

plan 2018 

75dB(A) 

Tabel 2: Grænseværdien for svendeprøverne ved etageboligområder jf. EF10 i kommuneplan 

2018. 

 

NEXT Uddannelse København skal senest en uge inden afholdelse af svendeprøverne 

orientere naboer i en radius af mindst 100 meter og samtidig offentliggøre afholdel-

sen af svendeprøver på Rødovre Kommunes hjemmeside. Orienteringen skal inde-

holde oplysning om svendeprøvernes karakter og varighed samt de gener, den kan 

medføre.   

 

Hvis der anvendes flere maskiner samtidig i mere end 3 timer vil dette kræver en do-

kumentation for overholdelse af støjbidraget til fremvisning af tilsynsmyndigheden. 

 

Påbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 42, stk. 1.  

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klagebe-

rettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel 

interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98. Klage skal som udgangs-

punkt indgives via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest ved klagefristens 

udløb 20. marts 2019. En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge 

nedenstående link:  

 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1121 af 3. september 2018 



 

Side 4 af 5 

http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/ 

 

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan 

begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere 

med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. 

Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte 

borgere, borgere med psykiske lidelser samt borgere med sprogvanskeligheder, hvor 

hjælp og vejledning fra Rødovre Kommune eller nævnet ikke konkret vurderes at væ-

re en egnet løsning. 

 

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at 

bruge Klageportalen, skal du sende din klage til: 

 

Rødovre Kommune, 

Rødovre Parkvej 150, 

2610 Rødovre 

Eller som e-post til rk@rk.dk 

 

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er 

fritaget for at bruge digital post af Rødovre Kommune, bedes du oplyse dette i din 

anmodning. Rødovre Kommune sørger for at sende din anmodning videre til Natur- 

og Miljøklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige 

forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen. Du får besked fra 

Natur- og Miljøklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes. 

 

Søgsmål 

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for dom-

stolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, det vil sige senest 

21. august 2019.   

 

Hvis I har spørgsmål i sagen er I velkommen til at kontakte Miljø og Affald.  

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sule Sahin 

Miljømedarbejder 

 

  

http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
mailto:rk@rk.dk
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BILAG 1 – Orienterende støjberegninger 

 

Lydtrykniveauer fra maskiner er følgende:  

 Kap-/Geringssav 216mm87 dB 

 Makita Elhøvl Kp0800J 89 dB 

 Falslhøvl 82mm 620W89 dB 

 Bordsav + bord 92 dB 

 18V XR kulløs høvl 88 dB(A) 

 250 mm vendbar kap-/geringssav 93,5 dB(A) 

 54 V XR FLEXVOLT bordsav  86 dB(A) 

 

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” skal støjen mid-

les over det mest belastede referencetidsrum på 8 timer, 1 time og ½ time i hen-

holdsvis dag-, aften- og natperioden. Der blev valgt max støjbidrag fra en sav og høvl 

som er hhv. 93,5 dB(A) og 89db(A). Beregningerne tager højde for de max timer ma-

skinerne er i drift, og de er midlet over referencetidsrummet som er 8 timer i dagpe-

rioden: 

 

Maskine 1(fahlshøvl)= 89 + 10* log(3/8)=85 dB(A) 

Maskine 2 (kap-/geringssav) = 93,5 + 10* log(3/8)= 89 dB(A) 

 

Addition af de to lydtrykniveauer kan beregnes med følgende formel: 

Lp,total=10 log (10Lp1/10 + 10Lp2/10) = 90,4 dB(A) 

 

Ved udregning efter afstandsloven fra punktkilden, falder lydtrykket med 6 dB pr. af-

standsfordobling. Det forudsættes at maskinernes støjbidrag er målt fra 10 m afstand 

og nærmeste bolig ligger 55 m afstand fra støjkilden.  

 

r = måleafstanden, hvor Laeq er målt = 10 m88 dB(A) 

R = afstanden støjen ønskes beregnet i = 55 m 

 

 
 

                                       =90,4+20*Log(10/55) 

                                       =75,6 dB(A) 

 

Det samlede støjbidrag korrigeret efter referencetidsrummet i dagperioden giver et 

støjbidrag på 75, 6 dB(A).  


