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Formål
§ 1. Formålet med forskriften er at fastsætte regler for støvende, støjende og vibrationsfrembringende aktiviteter i Albertslund Kommune. Reglerne gælder for alle bygherrer, entreprenører,
håndværkere m.fl., der udfører arbejde i Albertslund Kommune.
Gyldighed
§ 2. Forskriften gælder for hele Albertslund Kommune.
Anvendelsesområde
§ 3. Forskriften gælder for enhver som midlertidigt vil udføre bygge- og anlægsarbejde samt nedrivningsarbejde, der frembringer støv, støj eller vibrationer
§ 4. I tvivlstilfælde afgør Albertslund Kommune om en given aktivitet hører under forskriften.
Eksempler på aktiviteter er:





Bygge- og anlægsarbejder
Nedrivningsaktiviteter
Bygningsfacadebehandling
Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Arbejdstider
§ 5. Støvende, støjende og vibrationsfrembringende aktiviteter skal udføres indenfor normal arbejdstid, der er følgende:
 Mandag til fredag kl. 7.00 – 18.00
Spunsning må kun foregå mandag til fredag kl. 8.00 – 16.00.
Orientering af naboer
§ 6. De omkringliggende naboer skal altid orienteres om arbejdets art og hvilke gener det kan
medføre, samt hvem der kan kontaktes i forhold til arbejdet. Orientering skal ske senest 7 dage
før arbejdet startes.
Støv, støj og vibrationer
§ 7. Udenfor normal arbejdstid må der ikke udføres støvende, støjende eller vibrerende aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er:
















Nedramning af spuns, pæle eller lignende
Etablering af sekantpæle eller jordankre
Skærende og slibende aktiviteter fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring
Anvendelse af trykluftværktøjer
Betonnedbrydning
Op- og nedtagning af stilladser
Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
Til- og frakørsel af lastbiler til byggepladsen
Højtryksrensning
Sandblæsning
Anvendelse af lifte og mobile kraner
Komprimering med tromle eller pladevibrator
Anvendelse af kompressorer
Dozere, grave- og læssemaskiner
Samt tilsvarende støv, støj og vibrerende aktiviteter
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§ 8. Der skal altid vælges maskiner, arbejdsmetoder samt indretning af byggeplads og arbejdsplads der gør, at omgivelserne generes mindst muligt af støv, støj og vibrationer.
Dispensation
§ 9. Der er ikke anmeldepligt, hvis bygge- og anlægsarbejdet foregår inden for normal arbejdstid
og overholder bestemmelserne i forskriften.
§ 10. Bygherrer, entreprenører og håndværkere skal søges om dispensation, hvis man ønsker at
arbejde uden for den normale arbejdstid.
Hvis der søges om dispensation, skal ansøgningen indeholde følgende:






En beskrivelse af hvorfor der ønskes dispensation
Arbejdets art
Hvem der er bygherre og byggeledelse
Hvilke aktiviteter det drejer sig om
Arbejdstider og perioden for aktiviteterne

Skema til ansøgning om dispensation for midlertidige aktiviteter kan findes på Albertslund Kommunes hjemmeside www.albertslund.dk .
Skemaet sendes til Miljø & Teknik, på mail miljo@albertslund.dk , senest 14 dage før arbejdet
udenfor normal arbejdstid skal udføres.
Lovgrundlag
§11. Forskriften har hjemmel i § 20 stk. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467
af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Yderligere krav
§ 12. Uanset bestemmelserne i forskriften kan Albertslund Kommune stille krav om yderligere
støv-, støj- og vibrationsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten efter Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om lov om
miljøbeskyttelse, § 42 stk. 1-4, hvis det vurderes nødvendigt.
Klage
§ 13. Albertslund Kommunes afgørelser efter forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser om kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg kan dog påklages
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, på www.nmkn.dk .
Ikrafttrædelse
§ 14. Forskriften træder i kraft den 1. juli 2017.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

-3-

Støvende, støjende og vibrerende midlertidige
bygge- og anlægsaktiviteter
Forskrift
Juli 2017

Miljø & Teknik
BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
+45 43 68 68 68
albertslund@albertslund.dk
www.albertslund.dk

