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1. Formål
Formålet med denne forskrift er, at fastsætte regler for midlertidige
støj-, støv-, og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder i
Høje-Taastrup Kommune. Reglerne gælder for alle bygherrer, entreprenører m.m. der udfører arbejde af erhvervsmæssig karakter i Høje-Taastrup Kommune.
2. Gyldighed
Forskriften gælder i hele Høje-Taastrup Kommune.
Forskriften gælder for bygge- og anlægsarbejder, der kan være til gene
for omgivelserne.
3. Anvendelsesområde
Forskriften gælder for enhver som midlertidigt vil udføre bygge- og anlægsopgaver, der frembringer støj, støv eller vibrationer.
I tvivlstilfælde afgør Høje-Taastrup Kommune, om en given aktivitet hører under denne forskrift.
Eksempler på disse aktiviteter (ikke en udtømmende liste):
 bygge- og anlægsarbejde
 nedrivningsaktiviteter
 nedknusningsaktiviteter
 stilladsarbejde
 bygningsfacadebehandling
4. Arbejdstid
Støvende, støjende og vibrationsfrembringende aktiviteter skal udføres
indenfor normal arbejdstid, der er følgende:
Hverdage (mandag – fredag)
klokken 7.00 - 18.00
5. Støj, støv og vibrationer
Udenfor normal arbejdstid må der ikke udføres støjende, støvende eller
vibrationsfrembringende aktiviteter.
Der skal, uanset om arbejdet foregår indenfor normal arbejdstid, vælges
maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen, så
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omgivelserne generes mindst muligt af støj, støv og vibrationer. I tørre
perioder skal der foretages regelmæssig vanding ved støvende aktiviteter.
Eksempler på støjende, støvende og vibrationsfrembringende aktiviteter
(ikke en udtømmende liste):
 skære- og slibearbejde
 anvendelse af trykluftværktøjer
 op- og nedtagning af stilladser
 af- og pålæsning af byggematerialer og affald
 til- og frakørsel af lastbiler til byggepladsen
 sandblæsning
 anvendelse af lifte og mobile kraner
 komprimering med tromle eller pladevibrator
 dozere, grave- og læssemaskiner
 tilsvarende støj-, støv- og vibrationsfrembringende aktiviteter
6. Naboorientering
Ved særligt støjende aktiviteter og ved dispensationer jf. pkt. 7
skal naboer og kommunen på forhånd orienteres om arbejdets art og
varighed, og hvilke gener, det kan medføre, samt hvem, der kan kontaktes i forhold til arbejdet.
Eksempler på særligt støjende aktiviteter (ikke en udtømmende liste):
 nedramning af spuns, pæle eller lignende
 etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre
 betonnedbrydning
 tilsvarende særligt støjende aktiviteter
Vi anbefaler, at omkringliggende naboer også ved almindeligt støjende,
støvende og vibrationsfrembringende arbejde orienteres tilsvarende.
7. Anmeldepligt og dispensation
Der er ikke anmeldepligt, hvis bygge- og anlægsarbejdet foregår indenfor normal arbejdstid og overholder bestemmelserne i denne forskrift.
Høje-Taastrup Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation, hvis
det af trafik- eller sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt, samt af
hensyn til borgerne ved fx akut ledningsbrud.
Hvis arbejdet ikke vedrører en akut aktivitet, skal ansøgningen om dispensation sendes til tmc@htk.dk minimum 14 dage før arbejdet påbegyndes. Under særlige omstændigheder kan en kortere frist accepteres.
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Hvis der udføres akut arbejde, der er omfattet af denne forskrift, fx ved
ledningsbrug, skal Teknik- og Miljøcenteret orienteres omgående på
tmc@htk.dk.
Ansøgning om dispensation skal som minimum indeholde følgende:
 en begrundelse for, hvorfor der ønskes dispensation (almindeligt
tidspres er ikke begrundelse nok)
 hvem, der er bygherre og byggeleder
 hvilke aktiviteter, der skal udføres
 aktivitetsperioden samt arbejdstider
 en beskrivelse af, hvilke gener aktiviteten vil give, samt hvordan
dette afhjælpes.
 hvem der bliver naboorienteret
Vejarbejde, der af trafikmæssige årsager bedst lader sig udføre udenfor
de angivne tidsrum, kræver ikke dispensation fra denne forskrift. Særligt støjende vejarbejde er omfattet og kræver dispensation.
8. Lovgrundlag
Denne forskrift har hjemmel i § 20 i Bekendtgørelse om miljøregulering
af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen) (LBK nr. 844 af 23.
juni 2017).
9. Yderligere krav
Uanset bestemmelserne i denne forskrift, kan Høje-Taastrup Kommune
stille krav om yderligere støj-, støv- og vibrationsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten i henhold til miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991) § 42, stk. 1-4, hvis det vurderes nødvendigt.
10. Klage
Høje-Taastrup Kommunes afgørelse efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelse vedrører kommunalt
ejede eller kommunalt drevne anlæg, kan dog påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
11. Straffebestemmelser
Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes
med bøde den, der:
1) uden tilladelse arbejder med støjende aktiviteter uden for de tilladte
tidsrum, jf. punkt 4 og 5.
2) undlader at foretage foranstaltninger, der kan begrænse støvgener,
jf. punkt 5.
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3) undlader at informere naboer og andre, jf. punkt 6,
4) overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i henhold til 7 og 9.
12. Bemyndigelse
Teknik og Miljøcenter bemyndiges til at træffe afgørelser efter denne
forskrift.
13. Spørgsmål
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Høje-Taastrup Kommune
Teknik og Miljøcenter
E-mail: tmc@htk.dk
Tlf.: 4359 1217
Vedtaget af Byrådet den 25/02-2020
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