2009
Forskrift for afholdelse af
udendørs musikarrangementer

www.hillerod.dk
Hillerød Kommune, Miljø,
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
30-09-2009

[FORSKRIFT FOR AFHOLDELSE AF UDENDØRS
30. september 2009 MUSIKARRANGEMENTER]

Forskrift for afholdelse af udendørs musikarrangementer
Dette er en forskrift for miljøforhold ved udendørs musikarrangementer, der afholdes i Hillerød
Kommune.
Ved musikarrangementer forstås alle former for arrangementer, hvor musik såvel "live" som
ved afspilning indgår. Private arrangementer er ikke omfattet af denne forskrift, men hører
under politivedtægten.
Arrangementer hvor forstærket musik indgår, men hvor akustisk musik sætter lydniveauet, vil
i sin helhed betragtes som værende akustiske.
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Retningslinjer for meddelelse af lempeligere vilkår
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For en række lokaliteter er der sat en maksimal grænse for det årlige antal
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1. Miljømæssige vilkår ved udendørs musikarrangementer
Musikarrangementer, hvor der anvendes forstærket musik, skal søndag til torsdag slutte
senest kl. 22.00 og fredag og lørdag slutte senest kl. 24.00. Man kan ansøge kommunen om
dispensation til sluttidspunktet.
Lydniveauet må ikke overstige 55 dB(A) ved nærmeste bolig (fx i port eller indgangsdør) eller
målt i naboskel til nærmeste nabo. Det er Hillerød Kommune som afgør hvem der er nærmeste
nabo.
Kommunen kan efter ansøgning tillade sammenhængende arrangementer, der strækker sig
over mere end 1 dag - eksempelvis opfattes Slotsfestivalen kun som et enkelt arrangement.
Arrangøren skal orientere de omkringboende om musikarrangementet, fx ved opslag i opgange
eller andre synlige steder. Derudover skal der annonceres i lokalpressen med oplysning om
arrangementets varighed og kontaktpersoner.
Ved musikarrangementer, hvor der forventes mere end 2.000 tilhørere, skal arrangøren oplyse
om til-/frakørselsveje samt parkeringsmuligheder ved annoncering/opslag for at begrænse
gener fra trafik til og fra arrangementet.
Ved musikarrangementer, hvor der ikke er adgang til offentlige toiletter, eller hvor de
offentlige toiletter ikke vurderes at kunne dække behovet, skal arrangøren sørge for
tilstrækkelige toiletfaciliteter til den forventede antal tilhørere.
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Ansøgning om tilladelse til at afholde udendørs musikarrangementer skal sendes til
Politimesteren i Hillerød senest 14 dage før arrangementet afholdes. Såfremt man anvender et
kommunalt ejet område, skal ansøgningen også sendes til Hillerød Kommune, Teknik. I
ansøgningen skal man bl.a. redegøre for tidsforbrug, tidsplan for anvendelse af forstærket
musik inkl. lydprøver samt støjdæmpende foranstaltninger.

2. Retningslinjer for meddelelse af lempeligere vilkår
Hillerød kommune kan fastsætte lempeligere vilkår på nedenstående lokaliteter, som
udgangspunkt højst et lydniveau på 70 dB(A) målt i skel hos nærmeste nabo:
Kræmmermarkedspladsen
Posen
Torvet
Frederiksborg Slot - kun ydre og indre slotsgård samt Kongestalden. Skellet til boliger
på slottet eller tilhørende bygninger regnes ikke som naboskel.
Hillerød Stadion, Stadion Koncerter vil som udgangspunkt ikke være omfattet af grænser for
det maksimale lydniveau.
3. For en række lokaliteter er der sat en maksimal grænse for det årlige antal
musikarrangementer
Begrænsning i antal arrangementer fremgår af listen nedenfor.
Antal
arrangementer
med forstærket
musik

Lokalitet
Dyreskuepladsen
(i perioden 15. april til 1. oktober må pladsen ikke anvendes til udendørs
musikarrangementer. Dog undtaget Beneweis' afholdelse af gallapremiere
ved påske)
Kræmmermarkedspladsen
Frederiksborgcenterets P-plads
Hillerød Stadion, stadion koncerter
Hillerød Stadion, mindre arrangementer
Frederiksborg Slot - ydre og indre slotsgård samt Kongestaldsgården*
Posen
Slotshaven*
Torvet
Sophienborg
Trollesminde
Indelukket/Lille Dyrehave*
"Østfestivalen"
Støberihallens gård
Borellas gård* (la Perla)
Køjes bugt
* Ikke kommunalt ejet

max 6 pr. år
ingen begrænsning
ingen begrænsning
max 4 pr. år
max 36 pr. år
max 6 pr. år
ingen begrænsning
max 12 pr. år
max 20 pr. år
ingen begrænsning
ingen begrænsning
max 12 pr. år
ingen begrænsning
ingen begrænsning
ingen begrænsning
max 12 pr. år
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For øvrige lokaliteter vil det maksimale antal arrangementer med forstærket musik pr. år blive
fastsat i hvert enkelt tilfælde.
4. Betaling for oprydning m.v. efter musikarrangementer på kommunalt ejede
områder
For musikarrangementer på kommunalt ejede områder skal arrangøren aflevere lokaliteten i
samme stand, som den blev udlejet i. Såfremt det ikke er tilfældet, vil arrangøren blive pålagt
at dække kommunens udgifter til en efterfølgende oprydning og/eller udbedring af skader
forvoldt i forbindelse med arrangementet.
5. Retningslinjer for sagsbehandling
By og Miljø vil som udgangspunkt ikke foretage støjmålinger. Dog kan By og Miljø foretage
uanmeldte kontrolmålinger ved udvalgte musikarrangementer. Adgangen til dette skal sikres i
aftalen med musikarrangøren.
Klager der ønskes indgivet på afholdelsestidspunktet skal foretages til politiet. Såfremt By og
Miljø involveres i den aktuelle klagesag, vil Teknik foretage en undersøgelse af om klagen er
berettiget, og om der er belæg for at foretage sig mere. I modsat fald vil klagen blive afvist.
Hillerød Kommune kan hvis det skønnes nødvendigt, dispensere for forskriftens retningslinjer.
Forskriften er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr.
1757 af 22/12/2006
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, Tlf.: 7232 0000.
Forskriften træder i kraft d. 1. oktober 2009.
Hillerød Byråd d. 30. september 2009.
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