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Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og 
anlægsaktiviteter i Herlev Kommune  
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Denne forskrift fastsætter regler for støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejde og nedrivningsarbejde i Herlev Kommune. Reglerne gælder for alle bygherrer og 
entreprenører m.m. der arbejder i Herlev Kommune. Forskriften tilsidesætter ikke anden 
gældende lovgivning eller regler på området. 

Lovgrundlag 
Forskriften er udarbejdet i henhold til §20 i Bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter 
(Beknr. 639 af 13/06 2012). 

 
Bestemmelser Vejledning 
Anvendelsesområde 
§ 1 Forskriften omfatter alle støjende, vibrerende og 
støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder og nedrivningsarbejde i Herlev 
Kommune. 
 
I tvivlstilfælde afgør Teknisk Forvaltning, om en 
given aktivitet er omfattet af denne forskrift. 
 

 
Teknisk Forvaltning har erfaring med at 
følgende aktiviteter kan medføre 
væsentlige gener: 
- Elektriske skære- og boremaskiner eller 
lignede støjende værktøjer. 
- Nedramning af spuns og pæle 
- Højtryksrensning 
- Sandblæsning 
- Anvendelse af tårnkraner, elektriske 
lifte eller hydrauliske mobile kraner 
- Anvendelse af trykluftsværktøjer, 
herunder betonhammere eller lignende 
- Anvendelsen af kompressorer 
- Opstilling og nedtagning af stillads 
- Komprimering med tromle eller 
pladevibrator 
- Dozere, grave- og læssemaskiner 
- Af- og pålæsning af byggematerialer og 
affald 
- Afspilning af musik 
 
Denne forskrift omhandler udelukkende 
bygge- og anlægsarbejde og 
nedrivningsarbejde. Øvrige aktiviteter 
omfattet af bekendtgørelsen om 
midlertidig aktivitet skal anmeldes inden 
arbejdet påbegyndes.  
 

Arbejdstider 
§ 2 Normal arbejdstid er i tidsrummet mandag-
fredag kl. 07.00-18.00 og lørdag kl. 07.00-14.00.  
 

 
Inden arbejdet påbegyndes er det en god 
ide at orientere de omkringboende om 
arbejdet, enten ved opslag eller ved 
husstandsomdelte meddelelser. 
Informationen bør indeholde oplysninger 
om arbejdets karakter og varighed samt 
oplysninger om de gener, der kan 
forekomme. 
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Støj og vibrationer 
§ 3 Ved valg af maskiner, arbejdsmetoder og 
indretning af arbejdspladsen skal støj- og 
vibrationsgener til omgivelserne begrænses mest 
muligt. 
 
Stk. 2. Teknisk Forvaltning kan forlange, at der 
benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder 
med henblik på at begrænse støj og vibrationer. 
 
Stk. 3. Teknisk Forvaltning kan forlange 
dokumentation for, at valgte maskiner og 
arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet 
med hensyn til støj og vibrationer. 
 
§ 4 Følgende aktiviteter må på grund af støj eller 
vibrationer ikke finde sted uden for normal 
arbejdstid: 
- Anvendelse af elektriske skære- og boremaskiner 
eller lignede støjende værktøjer. 
- Nedramning af spuns og pæle 
- Højtryksrensning 
- Sandblæsning 
- Anvendelse af elektriske lifte eller hydrauliske 
mobile kraner 
- Anvendelse af trykluftsværktøjer, herunder 
betonhammere eller lignende 
- Anvendelse af kompressorer 
- Opstilling og nedtagning af stillads 
- Komprimering med tromle eller pladevibrator 
- Dozere, grave- og læssemaskiner 
- Af- og pålæsning af byggematerialer og affald 
- Tilsvarende støjende aktiviteter 
 

 
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. 
 
Allerede i planlægningsprocessen bør der 
tages højde for, hvornår de støjende 
aktiviteter kan foregå.  
 
Denne forskrift omfatter udelukkende 
regulering af vibrationer til gene for 
mennesker. Miljøbeskyttelsesloven og 
forskriften regulerer ikke 
bygningsskadende vibrationer. 
 
Erstatning i forbindelse med beskadigelse 
af bygninger som følge af vibrationer 
henvises til civilt søgsmål. 
 

Støv  
§ 5 Støvgenerne skal begrænses f.eks. ved 
inddækning, vanding og ved at vælge maskiner og 
metoder, som giver anledning til mindst mulig 
støvudvikling. 
 
§ 6 Ved nedrivning og læsning af affald skal det 
sikres, at dette sker på en miljømæssig forsvarlig 
måde, herunder særligt i forhold til affaldets 
forureningsmæssige karakter. Støvgener skal 
undgås/begrænses ved evt. afdækning eller vanding. 
 

 
Bygge- og anlægsarbejde samt 
nedrivningsarbejde giver ofte anledning 
til støvgener f.eks. ved nedrivning, 
sandblæsning, udgravning og læsning af 
affald. 
 
Giver arbejdet anledning til afledning af 
spildevand skal der ansøges om en 
tilslutningstilladelse. 

Affald 
§ 7 Affald håndteres efter de til en hver tid 
gældende regler om affald. 
 

 
Farligt affald, asbest og PCB holdigt 
affald skal anmeldes til Teknisk 
Forvaltning. 
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Dispensation 
§ 8 Teknisk Forvaltning har i særlige tilfælde 
mulighed for at dispensere fra denne forskrift. 
Dispensation kan gives for en kort, nærmere angivet 
periode med fastsættelse af vilkår for aktiviteten.  
 
Stk. 2 En ansøgning om dispensation skal indeholde 
begrundelse for de særlige forhold der 
nødvendiggør dispensationen, herunder oplysninger 
om arbejdets art, om bygherre, byggeledelse, 
aktiviteter og maskiner, forventet aktivitetsperiode 
og arbejdstid. Desuden skal det beskrives hvilke 
gener, der kan opstå, og hvordan de afhjælpes. 
Arbejdet må først påbegyndes ved meddeles af den 
endelige dispensation. 
 
§ 9 Hvis Teknisk Forvaltning giver dispensation fra 
denne forskrift skal bygherre/entreprenør informere 
naboerne og andre, der kan blive berørt, om 
arbejdets karakter og planlagt varighed. 
Informationen skal gives senest en uge før arbejdet 
igangsættes. 
 

 
Dispensation kan f.eks. gives pga. 
trafiksikkerhed eller trafikafvikling, 
hensyn til borgere eller hvor det er 
nødvendigt at arbejdet udføres i en 
sammenhængende arbejdsgang. 
 
Der skal søges om dispensation hos 
Teknisk Forvaltning. 

Yderligere krav 
§ 10 Teknisk Forvaltning kan efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 42 give påbud med krav 
om, at der skal foretages yderligere støj, støv og 
vibrationsdæmpende foranstaltninger 
 

 

Klage 
§ 11 Teknisk Forvaltning afgørelser efter denne 
forskrift kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed.  
 
Stk. 2 Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller 
kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor 
kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på 
tilrettelæggelsen af driften, kan dog påklages.  
En eventuel klage skal sendes til Herlev Kommune 
senest 4 uger efter at afgørelsen er truffet. Herlev 
Kommune vil herefter videresende sagen til Natur 
og Miljøklagenævnet 
 

 

Tilsyn 
§ 12 Teknisk Forvaltning fører tilsyn med, at bygge- 
og anlægsarbejde og nedrivningsarbejde udføres i 
overensstemmelse med miljølovgivningen og denne 
forskrift.  
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Straf 
§ 13 Med mindre højere straf er forskyldt efter den 
øvrige lovgivning straffes med bøde den der: 
1) arbejder med støjende aktiviteter uden for 

normal arbejdstid, jf. § 2 
2) undlader at foretage foranstaltninger der kan 

begrænse støjgener, jf. § 3. 
3) undlader at foretage foranstaltninger der kan 

begrænse støvgener, jf. § 5. 
4) undlader at foretage afdækning eller vanding, jf. 

§ 6. 
5) undlader at informere naboer og andre, jf. § 9.  
6) Overtræder vilkår for dispensationer eller påbud, 

der er meddelt efter §§ 8 og 10 
 

 

Andre tilladelser 
§ 14 Denne forskrift omfatter udelukkende forhold 
om støj, støv og vibrationer reguleret af 
miljøbeskyttelsesloven.  

 
Arbejdet må ikke påbegyndes førend de 
nødvendige tilladelser/godkendelser efter 
anden lovgivning er indhentet hos de 
relevante myndigheder. 
 
Arbejdet skal overholde anden gældende 
lovgivning og regler inden for bygge- og 
anlægsarbejde. 
 

 
 
 
 
Ikrafttrædelse 
§ 16 Forskriften træder i kraft d. 1. marts 2013.  
 
 
 


