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Letbanen er et omfattende anlægsarbejde, der foregår i tæt bebyggede dele af byen, 
og skaber mange og komplekse nabogener. Miljølovgivningen er ikke indrettet med 
henblik på anlægsarbejder i denne størrelsesorden, som også er af samfundsmæssigt 
behov, og rummer derfor ikke bestemmelser, der specifikt er indrettet til at håndtere 
generne fra byggeriet. 
 
Denne forskrift fastsætter udelukkende regler for støj, støv og vibrationer i 
forbindelse med anlæg af letbanen i Herlev Kommune, samt de nødvendige 
ledningsomlægninger. Reglerne gælder for alle bygherrer og entreprenører m.m., der 
arbejder med anlæggelse af letbanen i Herlev Kommune, og som ikke er omfattet af 
andre bestemmelser, herunder vilkår i miljøgodkendelser, udstedt med hjemmel i lov 
om miljøbeskyttelse.  

Lovgrundlag 
Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Bekendtgørelse om miljøregulering af 
visse aktiviteter (Bek. nr. 467 af den 23. nov. 2016) 

Anvendelsesområde 
§1 Forskriften omfatter alle støjende, vibrerende og støvende bygge- og 
anlægsarbejder relateret til Letbanen i Herlev kommune. 
 
Stk. 2. Den, der vil fortage aktiviteten, er ansvarlig for, at denne forskrift overholdes. 
  
Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør Herlev Kommune, om en given aktivitet er omfattet af 
denne forskrift.   

Arbejdstider 
§ 2 På hverdage må støjende bygge- og anlægsarbejder, jf. bilag 1 og 2, kun udføres i 
tidsrummet 7-22 og særligt støjende bygge- og anlægsarbejder må kun udføres i 
tidsrummet kl. 7-20. I weekenderne må støjende og særligt støjende bygge- og 
anlægsarbejder udføres mellem kl. 8-18. I tidsrummet kl. 22-7 på hverdage samt i 
weekenderne mellem kl. 18-8 kan mindre støjende aktiviteter fortages. Alle arbejder 
skal i videst muligt omfang udføres på hverdage i tidsrummet kl. 7-22 samt i 
weekender kl. 8-18. 
 
Stk. 2 Der må ikke fortages støjende eller særligt støjende bygge- og anlægsarbejder 
udenfor de i stk. 1 angivne tidsrum, med mindre i særlige tilfælde, hvor  

a) trafikale hensyn forhindrer en særlig støjende aktivitet i at blive udført i de 
tidsrum angivet i stk.1, eller  

b) hvor en sammenhængende arbejdsgang er nødvendig for, at arbejdet kan 
udføres.  

 
Stk. 3 De i stk. 2 nævnte undtagelser finder kun anvendelse, hvis arbejderne er søgt 
udført i de i stk. 1 angivne tidsrum. 

Støj-, støv-, og vibrationsbegrænsning 
§ 3 Ved arbejdets udførelse skal støj-, støv- og vibrationsgener altid begrænses mest 
muligt, herunder ved valg af hensigtsmæssige arbejdsmetoder, støjsvag maskinel, 
indretning af arbejdspladsen, relevant støjdæmpning eller støjafskærmning. 
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Stk. 2 Støvgenerne skal begrænses ved inddækning, regelmæssigt tilstrækkelig 
vanding, vådfejning eller anden støvhæmmende foranstaltninger. 
 
Stk. 3 Herlev Kommune kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange dokumentation 
for, at valg af maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet med 
hensyn til støj og vibrationer.  
 
Stk. 4 Herlev Kommune kan påbyde anvendelse af yderligere støj-, støv- og 
vibrationsdæmpende foranstaltninger i henhold til miljølovgivningen. 

Dispensation 
§ 4 Herlev Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra denne forskrift. Der kan 
angives nærmere vilkår for dispensationer. 
 
Stk. 2 En ansøgning om dispensation skal indeholde begrundelse for de særlige 
forhold der nødvendiggør dispensation, herunder oplysninger om bygherre, 
byggeledelse, arbejdets art, aktiviteter, maskiner, forventet aktivitetsperiode og 
arbejdstid. Endvidere skal det beskrives hvilke gener, der kan opstå, og hvordan de 
afhjælpes. 
 
Stk. 3 Viser ansøgningen efter stk. 2 sig at være mangelfuld eller fejlagtig, bortfalder 
meddelte dispensationer uden videre og med øjeblikkelig virkning. 

Naboorientering 
§ 5 Bygherren eller entreprenøren skal løbende orientere naboerne om de gener, der 
kan forekomme ved anlægsarbejdet jf. støjhåndteringsplanen for letbane på Ring 3, 
kapitel 6.  
 
Stk. 2 Ved udnyttelse af dispensation fra forskriften, skal der orienteres særligt for det 
arbejde, som skal udføres. Orienteringen skal gives efter retningslinjer i den enkelte 
dispensation, og aktiviteten må først igangsættes, når Herlev Kommune har meddelt 
dispensation, og der er blevet orienteret om aktiviteten.  
 
Stk. 3 Orienteringerne skal ske enten ved opslag i opgange, husstandsomdelte 
meddelelser, e-mails, eller sms-beskeder, samt ved opslag på Hovedstadens Letbanes 
hjemmeside. Orienteringerne skal indeholde oplysninger om arbejdets karakter, 
varighed samt de gener, som arbejdet vil medføre, og hvad der gøres for at afhjælpe 
generne. 

Klage 
§ 6 Herlev Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med senere ændringer om 
letbane på Ring 3 § 3d. 

Tilsyn 
§ 7 Herlev Kommune fører tilsyn med, at aktiviteter omfattet af § 1 udføres i 
overensstemmelse med miljølovgivningen og denne forskrift. 
 
Stk. 2 Herlev Kommune afgør, om en aktivitet er omfattet af § 1, herunder om den er 
støjende eller særligt støjende.  
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§ 8 Herlev Kommune kan påbyde en aktivitet indstillet med øjeblikkelig virkning, hvis 
aktiviteten ikke overholder bestemmelserne i denne forskrift eller lovgivningen i 
øvrigt. 
 
Stk. 2 Herlev Kommune kan påbyde den, der udfører en aktivitet omfattet af § 1, at 
indhente, bekoste og opbevare fornøden dokumentation for overholdelse af denne 
forskrift.  

Straf 
§ 9 Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde 
den der:  

1. Overskrider tidsbegrænsninger for støjende og særligt støjende arbejde fastsat 
i denne forskrift jf. § 2 stk. 1  

2. Overtræder vilkår meddelt ved dispensation jf. § 4. 
3. Undlader at orientere naboer om støjende, støvende eller vibrerende 

anlægsarbejder jf. § 5. 
4. Undlader at foretage foranstaltninger til begrænsning af støj-, støv- og 

vibrationsgener jf. § 3. 
5. Undlader at efterkomme påbud udstedt efter § 3, stk. 4 og § 8. 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 
§ 10 Forskriften trådte i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse den 19. april 
2017. 
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Bilag 1 
Meget støjende arbejde: 
Etablering af spunsvæg  
Ramning af spunsvægge og fundament til køreledningsmaster 
Vibrering af spunsvæg 
Boring af sekantpæle 
Skæring af skinner 
Sprængning 
Fræsning 
Anvendelse borerig f.eks. wasara-bor eller sonic drilling 
Højtryksrensning 
Anvendelse af Vinkelsliber 
Boring af jordankre 
Hamring på metal 
Anvendelse af rillefræsemaskine  
Anvendelse af diamantskæremaskine 
Af- og pålæsning af byggematerialer og affald (f.eks. beton og asfalt) 
  
 
 
 

Bilag 2  
Støjende arbejde 
Anvendelse af mobilkraner og elektriske lift 
Håndtering af spunsjern og pæle 
Udstøbning af beton 
Sandblæsning  
Vibrationstromle 
Pladevibrator 
Udlægning af skærver 
Hydraulisk bor og saks 
Nedsænkning af armeringsbur  i beton med en mobilkran eller kran på larvefødder  
Dozere, grave- og læssemaskiner 
Asfaltudlægger 
Skæring af betonfliser 
In-situ støbning af kantsten 
Betonbiler til levering af beton 
Opsætning af autoværn 
Udlægning af skærver 
Komprimering af ballast 
Svejsning 
Slibning af skinner 
Hugning 
Klipning  
 


