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Generelle bestemmelser
1. Formål

Forskriften skal medvirke til at undgå store
gener i form af støj og vibrationer fra bygge-,
anlægs- og nedrivningsprojekter i bolignære
områder.

2. Lovgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af
14. december 2006 om miljøregulering af
visse aktiviteter.

3. Forskriftens område

Forskriften gælder for alle bygherrer og
entreprenører, som foretager bygge- og
anlægsarbejder samt nedrivningsarbejder i
Sønderborg Kommune.

4. Definitioner

Bygherre - er den person, virksomhed eller
institution, som har iværksat bygge-, anlægseller nedrivningsprojektet og som er den
juridisk ansvarlige for projektet.
Entreprenør – er den person eller
virksomhed, som står for udførelsen af
projektet.
Midlingsperioder – I dagtimerne skal
støjen midles over de mest støjbelastede 8
timer. Dvs. selvom en virksomhed kun støjer i
6 timer, så gælder grænseværdien for de 8
timer (6 timer med støj og 2 timer uden).
Virksomheden kan altså støje mere i 6 timer,
end hvis den støjer i 8 timer.
Dagtimerne – er kl. 7.00-18.00,
aftentimerne er kl. 18.00-22.00 og nattetimerne er kl. 22.00-7.00
Den samlede støjbelastning – er når
støjen fra alle aktiviteterne på byggepladsen
lægges sammen. F.eks. skal støj fra transport
på pladsen, håndtering af materialer og affald

3

tages med. Grænseværdierne gælder for alle
aktiviteterne. Delentrepriser ved større
projekter bør derfor koordineres allerede i
udbudsfasen.
Boligområder – er områder, der faktisk
anvendes til boligformål.
Støjfølsomme områder – er for eksempel
børnehaver, skoler, sygehuse og rekreative
områder.

Grænseværdier
5. Støj

Den samlede støj fra aktiviteterne må højst
være:
Mandag – fredag kl. 7.00-18.00

70 dB(A)

Udenfor dette tidsrum samt
helligdage

40 dB(A)

Spidsværdier (nat)

55 dB(A)

Grænseværdierne, undtaget spidsværdierne,
er angivet som det ækvivalente, korrigerede
støjniveau og gælder i de omkringliggende
boligområder og andre støjfølsomme
områder.
Midlingsperioden for dagtimerne er 8 timer.
Om aftenen 1 time og i nattetimerne ½ time.
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6. Vibrationer

De målte maksimalværdier må ikke overstige:
I boliger i boligområder, børneinstitutioner og lign. (hele
døgnet)

75 dB

I boliger i blandet bolig/erhverv
(kl. 18.00-7.00)

75 dB

I boliger i blandet bolig/erhverv
(kl. 7.00-18.00)

80 dB

I erhvervsbebyggelse (hele
85 dB
døgnet)
Grænseværdierne er angivet som det
maksimale KB-vægtede accelerationsniveau,
Law med tidsvægtningen S).

Administrative bestemmelser
7. Dokumentation

Miljømyndigheden kan forlange, at
entreprenøren/bygherre dokumenterer, at
grænseværdierne overholdes.
Dokumentationen skal udføres som en
”Miljømåling – ekstern støj”.

8. Dispensation

Miljømyndigheden har i særlige tilfælde
mulighed for at dispensere fra reglerne i
denne forskrift. Det kan eksempelvis være
ved:

• Kontinuerlig støbning med glidende
forskalling.
9. Yderligere krav

Kommunalbestyrelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1-4 stille krav om
yderligere forureningsbegrænsende
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foranstaltninger, eller skærpe grænseværdierne i forhold til forskriften.
Vær opmærksom på, at bl.a. støv- eller
støjfrembringende bygge-, anlægs- og
nedrivningsprojekter samt støv- eller
støjfrembringende facaderenovering skal
anmeldes til kommunen senest 14 dage før
arbejdet påbegyndes.
10. Tvivlstilfælde

Miljømyndigheden afgør i tvivlstilfælde,
hvilke aktiviteter, der skal indgå i den
samlede støjbelastning, og hvad den faktiske
anvendelse af et område er.

11. Anbefalinger

Det er en god idé, at informere de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme
bebyggelser om det forestående arbejdes
karakter og varighed.
Støjkravene kan med fordel indarbejdes i et
udbudsmateriale. Derved kan alle parter på et
tidligt tidspunkt tage højde for disse, og
undgå at projektet bliver dyrere eller
forsinket.
Følgende aktiviteter medfører erfaringsmæssigt støjgener:

• Elektriske bore- og skæremaskiner eller
lignende støjende værktøjer
• Nedramning af spuns
• Anvendelse af tårnkran, elektriske lifte
• Anvendelse af pneumatisk værktøj,
herunder betonhamre og lign.
• Opstilling og nedtagning af stillads
• Af- og pålæsning af byggematerialer og
affald
• Afspilning af musik
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Allerede i planlægningsprocessen bør der
tages højde for hvornår, og i hvor lang tid de
støjende aktiviteter kan foregå, uden at
grænseværdierne overskrides.

Ikrafttrædelse og vedtagelse
12. Ikrafttrædelse

Denne forskrift er gældende fra den
1. juni 2008.

13. Vedtagelse

Denne forskrift er vedtaget:
Af Sønderborg Kommunes Byråd den
24. april 2008.

Orientering om klage, tilsyn, påbud og straf
14. Tilsyn og påbud

Miljøtilsynsmyndigheden fører tilsyn med, at
bygge-, anlægs- og nedrivningsarbejder
udføres i overensstemmelse med miljølovgivningen og reglerne i denne forskrift.
Tilsynsmyndigheden kan indskærpe, at
forhold bringes i orden, så de overholder
forskriftens regler. Tilsynsmyndigheden kan
politianmelde en bygherre/entreprenør for at
sikre, at et forhold bringes i orden.

15. Klage

Tilsynsmyndighedens afgørelser efter denne
forskrift kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.

16. Straf

Hvis reglerne i denne forskrift overtrædes,
eller en indskærpelse af reglerne i denne
forskrift ikke efterkommes, kan man blive
straffet med bøde (jf. § 22, litra 5, stk. 2 i
bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter).
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