Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Dragør
Kommune
Med baggrund i § 18 i Miljøministeriets bekendt. nr. 944 af 16/9-2004 om
miljøregulering af visse aktiviteter har Kommunalbestyrelsen vedtaget en
lokal forskrift med retningslinier for støj fra bygge- og anlægsarbejde.
Forskriften skal sikre klare retningslinier for byggevirksomheder og borgere om støjgrænser, samt at sikre at støjende aktiviteter tilrettelægges
indenfor tidsrum og på måder, hvor støjen giver færrest gener.
Gyldighedsområde:
§ 1. Forskriften gælder ved bygge- og anlægsarbejder i Dragør Kommune,
der udføres af bygge- og anlægsvirksomheder. Forskriften gælder ikke for
bygge- og anlægsarbejde af privat karakter.
§ 2. Forskriften omfatter enhver aktivitet, der kan frembringe støj- eller vibrationsgener. Dette gælder eksempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvendelse af elektriske bore- eller skæremaskiner eller lignende støjende værktøj
Ramning af spuns
Anvendelse af tårnkraner eller hydrauliske mobile kraner
Anvendelse af elektriske lifte eller lignende
Anvendelse af pneumatisk værktøj, herunder betonhammere eller lignende
Opstilling af kompressorer
Anvendelse af entreprenørmaskiner
Opstilling eller nedtagning af stillads
Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
Afspilning af musik
Lignende støjende aktiviteter

Opmærksomheden henledes på, at sandblæsning kun må udføres efter forudgående skriftlig anmeldelse til Teknik og Miljø jf. Bekendtgørelsens § 3.
Vilkår:
§ 3 Valg af maskiner, arbejdsmetoder, tidspunkt og indretning af byggepladsen skal ske så omgivelserne og naboerne generes mindst muligt af støj og
vibrationer.

§4

Ved bygge- og anlægsarbejder gælder disse grænseværdier for støj:

Mandag – fredag kl. 07:00 – 18:00

70 dB(A)

Udenfor dette tidsrum samt helligdage

40 dB(A)

Støjspidser (nat: 22:00 – 07:00)

55 dB(A)

De målte maksimalværdier for vibrationer må ved de omliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).
Grænserne, undtagen støjspidser, er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de omliggende boliger og andre støjfølsomme
bebyggelser.
§ 5 Bygge- og anlægsarbejder, der indeholder nogle af de nævnte aktiviteter, må derfor kun udføres indenfor normal arbejdstid – dvs. mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl. 18:00.
§ 6 Skal der rent undtagelsesvis arbejdes udenfor dette tidsrum, kan Dragør
Kommune meddele dispensation eventuelt på betingelse af at beboerne i omliggende boliger skriftligt orienteres af entreprenøren.
§ 7 Kommunalbestyrelsen kan undlade at behandle forhold, som den anser
at være af underordnet betydning
Påbud og forbud:
§ 8 Dragør Kommune kan meddele påbud om ophør af aktiviteter eller om
nødvendigt nedlægge forbud mod aktiviteter, der er i strid med denne forskrift. Disse afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Straffebestemmelser:
§9
•

Med bøde straffes den
der overtræder vilkår, påbud eller forbud i forskriftens § 3,4,5 & 6.

Ikrafttrædelse:
§ 10

Forskriften træder i kraft den 1. november 2005

Dragør Kommunalbestyrelse den 6. oktober 2005.

