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[FORSKRIFT OM STØJ OG STØV FOR BYGGE- OG
5. februar 2014 ANLÆGSARBEJDER]
Denne forskrift fastsætter regler for støj- og støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder i
Hillerød Kommune. Reglerne gælder for alle entreprenører m.m. der arbejder i Hillerød
Kommune.
Støj- og støvgener fra bygge- og anlægsarbejder kan ofte afhjælpes ved grundig planlægning.
Generne opstår i forbindelse med fx spunsning, pilotering og gravearbejde. Hillerød Kommune,
By og MIljø hjælper gerne med råd om hvordan generne kan begrænses.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, § 20, om miljøregulering af visse aktiviteter,
Orientering af naboer
Inden arbejdet påbegyndes skal bygherren eller entreprenøren orientere de omkringboende
om arbejdet, enten ved opslag eller ved husstandsomdelte meddelelser. Informationen bør
indeholde oplysning om arbejdets karakter og varighed samt oplysning om de gener der kan
forekomme.
Støjgrænser og arbejdstid
Ved bygge- og anlægsarbejder i Hillerød Kommune gælder følgende grænseværdier for støj:
Mandag – fredag 7-18

70 dB(A)

Udenfor dette tidsrum

40 dB(A)

Støjspidser

55 dB(A)

Grænserne, undtagen støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og
gælder ved de omliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser.
Overholdelse af støjgrænserne indebærer at det som oftest kun er muligt at udføre bygge- og
anlægsarbejder indenfor normal arbejdstid, det vil sige mellem 7-18 på hverdage.
Hillerød Kommune kan stille vilkår for arbejdet på forhånd, og hvis der opstår væsentlige
gener fx for de omkringboende, kan kommunen jf. miljøbeskyttelsesloven give påbud om at
generne skal afhjælpes. Hvis generne fortsætter kan kommunen nedlægge forbud mod
arbejdet.
Der kan udføres bygge- og anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid, hvis bygherren eller
entreprenøren kan dokumentere at støjgrænserne er overholdt.
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Der kan gives dispensation fra støjgrænserne, hvis særlige forhold taler for det. Bygge- og
anlægsarbejde som kræver dispensation må ikke påbegyndes før dispensationen foreligger.
Ansøgning om dispensation sendes til By og Miljø.
Støv
Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til støvgener, fx ved nedrivning, sandblæsning,
udgravning og læsning af affald. Støvgenerne kan begrænses ved vanding og ved at der
vælges maskiner og arbejdsmetoder som giver anledning til mindst mulig støvudvikling.
Klagevejledning
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter, kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Dog kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder
anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt.

Nærmere oplysninger kan fås hos Miljø Byg og Beredskab, miljo@hillerod.dk eller på 7232
0000.
Forskriften trådte i kraft d. 1. juli 2007.
Godkendt af Hillerød Byråd d. 27. juni 2007.
Administrativ revidering af lovgrundlag og klagevejledning grundet lovændring d. 5. februar
2014.
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