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FORORD
En forskrift er med til at skabe en generel og ensartet regulering af et område, som ellers reguleres på et
mere overordnet plan. Med vedtagelse af en forskrift får vi som kommune skabt et mere ensartet grundlag at
vurdere og sagsbehandle ud fra.
Formålet med denne forskrift er at danne og oplyse om rammer og krav for midlertidige støj-, støv- og/eller
vibrationsfrembringende bygge-, anlægs- , renoverings- og nedrivningsarbejder samt at bidrage til at
forebygge eller begrænse generne forbundet med arbejdet. Derudover skal forskriften være med til at skabe
et godt og effektivt samarbejde mellem myndigheden, bygherrer, entreprenører og borgere i Struer
Kommune.
Forskriften henvender sig til den bygherre, der udfører eller får udført midlertidigt erhvervsmæssigt bygge- og
anlægsarbejde i Struer Kommune af såvel offentlig som privat karakter.
Alle bygge- og anlægsprojekter er i udgangspunktet midlertidige, da de afsluttes endeligt før eller siden.
Nogle projekter kan være meget langvarige (over 1 år), andre af kortere varighed (under 1 måned). Den
samlede miljøpåvirkning kan dog være meget forskelligartet, derfor skal varigheden af projektet nøje
overvejes i forhold til de forventede gener og karakteren heraf.
Jo før bygherre har sat sig ind i de miljømæssige problemstillinger, der kan opstå ved et byggeri, des bedre
er mulighederne for at afvikle bygge- og anlægsarbejdet med så få gener som muligt for omgivelserne. Et
miljømæssigt velanlagt bygge- og anlægsarbejde minimerer risikoen for, at byggearbejdet må afbrydes eller
standses, fordi miljøreglerne ikke bliver overholdt. Inden opstart af arbejdet skal bygherre derfor i god tid
sætte sig ind i forskriften og sende relevante anmeldelser med videre til Struer Kommune.
Har arbejdet en varighed på 3 måneder eller herunder, ophæves anmeldepligten i forskriften. Dog skal
forskriftens øvrige bestemmelser, herunder blandt andet ugedage og klokkeslæt for arbejdets udførelse,
fortsat efterleves.
I bilag 1 findes anmeldelsesskemaet for midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge- og
anlægsarbejder.
Der gøres opmærksom på, at aktiviteter, som ikke er omfattet af forskriften, men omfattet af anmeldeordning
for visse midlertidige aktiviteter, jævnfør miljøaktivitetsbekendtgørelsens1 § 2, fortsat skal anmeldes efter
denne bekendtgørelses bestemmelser.
Anmeldelse af aktiviteter efter denne forskrift eller efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen fritager ikke bygherre
for at indhente andre godkendelser, tilladelser, dispensationer med videre efter miljølovgivningen eller efter
anden lovgivning. Forskriftens bilag 7 beskriver en række yderligere forhold, bygherre eventuelt skal tage i
betragtning, og som i forvejen er reguleret i anden lovgivning.
Forskriften regulerer udelukkende forhold efter miljøbeskyttelsesloven2, og må derfor ikke forveksles med en
tilladelse eller godkendelse efter byggeloven.

1

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 med senere ændringer af lov om
miljøbeskyttelse
2
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GENERELT
Formål
§ 1.

Formålet med denne forskrift er at forebygge gener, primært på grund af støj, støv og vibrationer, fra
midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Struer Kommune.

Lovgrundlag
§ 2.

Forskriften er udarbejdet med hjemmel i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20, stk. 1, nr. 1,
vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed3, og som ikke er omfattet af andre bestemmelser
udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Gyldighedsområde
§ 3.

Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde i Struer Kommune.

Stk. 2. Bygherren er ansvarlig for, at arbejdet anmeldes, tilrettelægges og udføres efter de retningslinjer, der
gives i denne forskrift.
§ 4.

Forskriften gælder ikke selvbyggeri og renovering af egen bolig, hvor det er ejeren selv, der udfører
arbejdet.

§ 5.

Forskriften gælder ikke, hvor der er påkrævet en akutindsats.

§ 6.

Struer Kommune kan træffe afgørelse om, at forskriften eller dele af den ikke er gældende for
offentligt og/eller privat bygge- og anlægsarbejde med en særlig beliggenhed.
En særlig beliggenhed kan eksempelvis være offentligt og/eller privat bygge- og anlægsarbejde, der
sker så langt fra nærmeste naboer, at håndhævelse af forskriften eller dele heraf kan være overflødig.

Definitioner
§ 7.

I denne forskrift forstås ved:
1) Midlertidigt bygge- og anlægsarbejde
Bygge- og anlægsarbejde, som foregår over en kortere eller længere periode, men som ikke er af
permanent karakter.
2) Bygge- og anlægsarbejde
Støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter ved nyopførelse, vedligeholdelse, ombygning,
nedrivning, tagrensning, facadesandblæsning af bebyggelse og lignende.
Derudover dækker betegnelsen over midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende
aktiviteter ved vejarbejde, sporarbejde, gravearbejde, komprimeringsarbejde, ledningsarbejde,
pæleramning, spunsning, grundvandssænkning og lignende.
3) Akut indsats
En indsats, der skal ske øjeblikkeligt med henblik på at forhindre en ulykke, risiko for
sammenstyrtning, miljøuheld, forureningsfare, oversvømmelse og lignende.
4) Støjende aktiviteter - eksempelvis
 anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner og lignende værktøjer
 anvendelse af tårnkraner og lignende
 anvendelse af elektriske lifte og lignende
 anvendelse af trykluftværktøj
 op- og nedtagning af stillads
 af- og pålæsning af byggematerialer og affald

3

Miljø- og fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er
omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. ”Listevirksomhed” defineres som virksomhed, anlæg eller
indretninger, der er optaget på denne liste
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tilsvarende støjende aktiviteter

5) Særligt støjende aktiviteter - eksempelvis
 skærende og slibende aktiviteter såsom betonskæring, asfaltskæring, metalskæring og lignende
 betonnedbrydning
 nedknusning af byggematerialer
 pilotering og særlige funderingsmetoder
 etablering af spunsvægge
 etablering af sekantpæle, jordankre og lignende
 pæleramning
 spunsning
 tilsvarende særligt støjende aktiviteter
Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Struer Kommune, hvad der betragtes som omfattet af definitionerne.

ANMELDELSE
§ 8.

Hvis varigheden af støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejde overstiger 3
måneder, skal arbejdet senest 14 dage inden arbejdet forventes påbegyndt, anmeldes til Struer
Kommune.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være skriftlig, og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
 Kontaktoplysninger på den ansvarlige bygherre.
 Kontaktoplysninger på den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet.
 Omfanget af bygge- og anlægsarbejdet.
 Driftsperiodens længde, herunder fordeling på dage og på dag-, aften- og nattetimer.
 Forventet tidspunkt for gennemførelse og for opstart.
 Redegørelse for de foranstaltninger, der er foretaget eller agtes foretaget for at forebygge
og/eller afhjælpe forurening og gener for omgivelserne.
 Redegørelse for, hvordan kravene i denne forskrift opfyldes, herunder dokumentation for
overholdelse af støjvilkår.
Anmeldelsesskema findes i bilag 1.

INDRETNING OG DRIFT
Støj og vibrationer
§ 9.

Den, der udfører bygge- og anlægsarbejde, skal overholde støjgrænseværdierne for ekstern støj, for
bygningstransmitteret støj, for lavfrekvent støj og for vibrationer fra bygge- og anlægsarbejdet uden
for skel som fastlagt i bilag 2, 3, 4 og 5.

§ 10. Struer Kommune kan forlange, at den, der udfører bygge- og anlægsarbejde, for egen regning,
foretager støj- og/eller vibrationsmåling i forbindelse med en anmeldt bygge- og anlægsaktivitet.
Stk. 2. Struer Kommune forbeholder sig ret til at kræve kontinuert måling for støj og/eller vibrationer ved
permanent opsat måleudstyr på og/eller ved byggepladsen.
Stk. 3. Dokumentationen for støj og/eller vibrationer skal foretages og afrapporteres efter de retningslinjer,
der fremgår af bilag 6.
§ 11. Uanset bestemmelserne i § 9 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen
ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.
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Stk. 2. Uanset støj- og vibrationsgrænseværdierne i bilag 2, 3, 4 og 5 må støjende og vibrerende
aktiviteter kun finde sted på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00 samt på
lørdage mellem kl. 07.00 og 14.00.
Stk. 3. Uanset støjgrænseværdierne i bilag 2, 3 og 4 må særligt støjende aktiviteter kun finde sted på
hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00.

Støv og affald
§ 12. Støvende aktiviteter må kun finde sted på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00
samt på lørdage mellem kl. 07.00 og 14.00.
§ 13. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes
mindst muligt af støv.
§ 14. Ved facadebehandling, herunder sandblæsning og tagrensning, skal den, der udfører bygge- og
anlægsarbejdet, sikre arbejdsområdet, så støv og affald holdes inden for området.
§ 15. Ved støvgener eller risiko for støvgener, skal den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, foretage
afværgeforanstaltninger i form af eksempelvis vanding, tildækning eller lignende.
Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Struer Kommune omfanget af tilstrækkelig afværgeforanstaltning for afhjælpning
af støvgener.
§ 16. Ved nedrivning og ved læsning af affald, skal den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, begrænse
støvudviklingen mest muligt ved eksempelvis afdækning eller vanding i arbejdsområder. Derudover
skal det sikres, at containere så vidt muligt holdes tildækkede eller lukkede.
§ 17. Den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, skal sikre, at der ved arbejdets afslutning, hurtigst muligt
sker en omhyggelig rengøring af berørte omgivelser, herunder naboejendomme og
rendestensbrønde. Regningen herfor afholdes af den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Dispensation
§ 18. Struer Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i forskriften.
For at ansøge om dispensation skal der sendes en skriftlig ansøgning med konkrete begrundelser for
dispensationen.
Ansøgningen kan sendes pr. mail til teknisk@struer.dk eller via post:
Struer Kommune
Center for Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer
Stk. 2. Det er Struer Kommune, der fastsætter vilkårene for en dispensation, herunder om den er
tidsbegrænset. En dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes.
§ 19. Struer Kommune kan i en dispensation tillade, at bygge- og anlægsarbejde, som ikke kan overholde
grænseværdierne for støj inden for arbejdstiderne som angivet i § 11, stk. 2 og stk. 3, alligevel kan
udføres i et begrænset tidsrum inden for disse arbejdstider.
Stk. 2. Struer Kommune kan i særlige tilfælde fravige grænseværdierne for støj og vibrationer uden for
arbejdstiderne som angivet i § 11, stk. 2 og stk. 3, eksempelvis når bygge- og anlægsarbejde på
grund af sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.
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Stk. 3. I de tilfælde, hvor kommunen har givet tilladelse til støjende aktiviteter uden for arbejdstiderne angivet
i § 11 stk. 2 og stk. 3, vil der blive stillet krav om, at dén, der udfører det anmeldte bygge- og
anlægsarbejde, skal informere naboer og andre, der kan blive berørte, om arbejdets karakter og
planlagte varighed. Informationen skal være skriftlig og modtaget af parterne senest en uge før
arbejdet påbegyndes.

Påbud og forbud
§ 20. Forskriften forhindrer ikke, at Struer Kommune, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42, kan stille
krav om yderligere forureningsbegrænsning end dem, der er angivet i forskriften, eller nedlægge
forbud mod aktiviteten.

Tilsyn
§ 21. Struer Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne forskrift bliver overholdt.

Straf
§ 22. Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes med bøde, jævnfør
miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

Afgørelse og klage
§ 23. Struer Kommunes afgørelser efter forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed,
jævnfør dog stk. 2.
Stk. 2. Afgørelser efter forskriften kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, når disse vedrører
kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har
væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt.

Søgsmål
§ 24. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 kan en afgørelse truffet efter denne forskrift prøves ved
civile domstole. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Ikrafttrædelse
§ 25. Denne forskrift træder i kraft ved Teknik-, miljø- og klimaudvalgets vedtagelse den 7. februar 2019.
Forskriften er offentliggjort den 11. februar 2019 på Struer Kommunes hjemmeside - www.struer.dk.
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BILAG
Bilag 1 - Skema til anmeldelse af midlertidige bygge- og anlægsarbejder
Udfyld og send dette skema til teknisk@struer.dk eller til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø,
Østergade 13, 7600 Struer senest 14 dage før aktiviteten forventes påbegyndt. Kan anmeldelsesfristen
ikke overholdes, skal der søges om dispensation. Anmeldelsesskemaet findes også på www.struer.dk.
Sæt kryds

Aktivitet

☐

Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsarbejder

☐

Støv- eller støjfrembringende nedbrydningsaktiviteter

☐

Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling

☐

Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
Arbejdssted/ejendom

Bygherre/hovedentreprenør
Telefon
Kontaktperson/projektleder
Telefon
Mobil
Arbejdets varighed
Forventet startdato

Forventet slutdato

Daglig arbejdstid

Fra kl.

Sæt kryds
Forurening/gene
☐

Støjgener

☐

Støvgener

☐

Information til naboer

☐

Andet

Til kl.

Forebyggelse af forurening og gener
Afhjælpes ved (støjdæmpning, afdækning m.v.)

Supplerende oplysninger (støjkilder, særlige arbejdsmetoder m.v.)
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Bilag 2 - Grænseværdier for ekstern støj
Tidsrum

Anvendelse
Erhvervs- og
industriområder
(områdetype 1)
Erhvervs- og
industriområder
med forbud mod
generende
virksomheder
(områdetype 2)
Centerområder
(bykerne), områder
for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse
(områdetype 3)
Etageboligområder
(områdetype 4)
Boligområder for
åben og lav
boligbebyggelse
(områdetype 5)
Sommerhusområder
og offentligt
tilgængelige
rekreative områder.
Særlige
naturområder
(områdetype 6)
Kolonihaveområder
i byzone
(områdetype 7)
Det åbne land (inkl.
landsbyer og
landbrugsarealer)
(områdetype 8)

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Alle dage

kl. 07.00 - 18.00

kl. 18.00 - 22.00

kl. 22.00 - 07.00

Maksimalværdi
nat
kl. 22.00 - 07.00

Lørdag
kl. 07.00 - 14.00

Lørdag
kl. 14.00 - 22.00
Søn- og helligdag
kl. 07.00 - 22.00

70

70

70

-

60

60

60

-

55

45

40

55

50

45

40

55

45

40

35

50

40

35

35

50

45

40

35

50

55

45

40

55

Tabel 1 – Grænseværdier for det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs.
Note: Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier4.

Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)
(støjbelastningen).

4

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder
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Grænseværdien skal være overholdt inden for følgende referencetidsrum5:
 For dagperioden fra kl. 07.00-18.00 på hverdage (mandag til fredag) samt søn- og helligdage skal
grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
 For dagperioden fra kl. 07.00-14.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest
støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra klokken 14.00-18.00 på lørdage, skal
grænseværdierne overholdes inden for det meste støjbelastede tidsrum på 4 timer.
 For aftenperioden fra kl. 18.00-22.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest
støjbelastede tidsrum på 1 time.
 For natperioden fra kl. 22.00-07.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest
støjbelastede tidsrum på ½ time.
Grænseværdierne gælder for støjen i frit felt.
Vedrørende målepositioner, målebetingelser, beregningsmetoder med videre henvises til Miljøstyrelsens
støjvejledninger:
 Vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’
 Vejledning nr. 5/1993 ’Beregning af ekstern støj fra virksomheder’.

5

Fastsat efter ’Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger’, nummer 10, november 1989
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Bilag 3 - Grænseværdier for bygningstransmitteret støj
Tidsrum

Anvendelse
Erhvervslokaler
(bortset fra kontorer)
Kontorer
(kontorarbejde og
lignede støjfølsomme
aktiviteter)
Beboelsesrum

Dag og aften

Nat

kl. 07.00 - 22.00

kl. 22.00 - 07.00

Maksimalværdi
nat
kl. 22.00 - 07.00

50

50

-

40

40

-

30

25

40

Tabel 2 - Grænseværdier for det samlede bidrag til støjbelastningen ved bygningstransmitteret støj målt indendørs.
Note: Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier6.
Note: Gælder kun, når den støjende aktivitet samt erhvervslokaler/kontorer/boliger er i samme bygning.

Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) ved en
efterklangstid på henholdsvis 1,0 sekund, 0,8 sekund og 0,5 sekund som funktion af tidsrum og anvendelse.
Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’, afsnit 2.3.
Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdæmpning, beregningsmetoder med videre henvises til
Miljøstyrelsens støjvejledninger:
 Vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’
 Vejledning nr. 5/1993 ’Beregning af ekstern støj fra virksomheder’.

6

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder
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Bilag 4 - Grænseværdier for lavfrekvent støj
Anvendelse

A-vægtet lydtryksniveau
(10-160 Hz), dB

Beboelsesrum, herunder i
børneinstitutioner og
lignende

Aften/nat
kl. 18.00 - 07.00
Dag
kl. 07.00 - 18.00
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende
støjfølsomme rum
Øvrige rum i virksomheder

20
25
30
35

Tabel 3 - Grænseværdier for det samlede bidrag til lavfrekvent støj målt indendørs.

Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.
For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, er en grænseværdi
på Law = 80 dB gældende.
Støjgrænseværdierne er angivet som dB re 10-6 m/s2.
Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre henvises til
Miljøstyrelsens orientering:
 Orientering nr. 9/1997 ’Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø’.
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Bilag 5 - Grænseværdier for vibrationer
Anvendelse
Boliger i boligområder (hele døgnet)
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 18.00 - 07.00
Børneinstitutioner og lignende
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 07.00 - 18.00
Kontorer, undervisningslokaler og lignende
Erhvervsbebyggelse

KB-vægtede accelerationsniveau,
Law i dB
75
80
85

Tabel 4 - Grænseværdier for det samlede bidrag til vibrationer.

Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.
For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, er en grænseværdi
på Law = 80 dB gældende.
Støjgrænseværdierne er angivet som dB re 10-6 m/s2.
Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre henvises til
Miljøstyrelsens orientering:
 Orientering nr. 9/1997 ’Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø’.
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Bilag 6 - Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier, samt kvalitetskrav
Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier
Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter
Miljøstyrelsens støjvejledninger:
 Vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’
 Vejledning nr. 6/1984 ’Måling af ekstern fra virksomheder’
 Vejledning nr. 5/1993 ’Beregning af ekstern støj fra virksomheder’
 Vejledning nr. 9/1997 ’Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø’
Kvalitetskrav til måling og afrapportering
Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en
person, der er certificeret til at udføre sådanne målinger, jævnfør miljøkvalitetsbekendtgørelsen7.
For en samlet oversigt over godkendte støjlaboratorier se Referencelaboratoriets hjemmeside www.referencelaboratoriet.dk.
Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.
Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger.
Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.
Rapporten skal sendes til Struer Kommune pr. mail teknisk@struer.dk.

7

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 974 af 27. juni 2018 om kvalitetskrav til miljømålinger
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Bilag 7 - Forhold der kræver særlig opmærksomhed
NB: Listen er ikke udtømmende.
1. Anden lovgivning
Anmeldelsen efter denne forskrift omfatter udelukkende forhold reguleret af miljøbeskyttelsesloven.
Arbejdet må ikke iværksættes, før der er indhentet de nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden
lovgivning hos de relevante myndigheder, herunder eksempelvis Bygningsmyndigheden,
Vejmyndigheden, Renovationsvæsenet og Arbejdstilsynet.
2. Miljøvurderingsloven8
Visse projekter kan være omfattet af bilag 1 og/eller bilag 2 i miljøvurderingsloven.
Større bygge- og anlægsarbejder er ofte omfattet af reglerne om miljøvurdering.
Nyanlæg eller udvidelser af jernbaner, lufthavne, veje, havne m.v. er som minimum omfattet af
screeningspligt med henblik på afklaring af, hvorvidt projektet er miljøvurderingspligtigt eller ej.
Er projektet omfattet af miljøvurderingsloven, skal der indsendes særskilt ansøgning herom i henhold
til §§ 4-5 og bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen9, jævnfør miljøvurderingslovens §§ 18-19.
3. Godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens § 33
Visse projekter kan være omfattet af pligt til miljøgodkendelse, jævnfør
godkendelsesbekendtgørelsens10 § 3, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 33.
Eksempler på permanente anlæg omfattet af miljøgodkendelsespligt kan være drift af jordhoteller, af
oplags- og nedknusningspladser for bygningsaffald eller midlertidige cementfabrikker.
Er aktiviteterne omfattet af godkendelsespligt, skal der indsendes særskilt ansøgning herom i henhold
til §§ 6-7 i godkendelsesbekendtgørelsen.
4. Affald
Affald fra bygge- og anlægsarbejde skal anmeldes, sorteres, opbevares og bortskaffes i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer11 i Struer Kommune.
5. Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og
anlæg og anmeldelse af affald
Ved renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i
perioden 1950 til 1977, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning
eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, samt ved udskiftning af
termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, gælder særlige regler om screening for
PCB og anmeldelse til Struer Kommune. Se nærmere herom i affaldsbekendtgørelsens12 kapitel 11
(§§ 58-63).

8

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
9 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital
selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
10 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed
11 Struer Kommune, Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013
12 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald
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6. Asbest
Arbejde med asbestholdige materialer skal ske efter reglerne i asbestbekendtgørelsen13.
Arbejdet skal, inden det påbegyndes, anmeldes til Arbejdstilsynet. Se evt. ’Grå asbestvejledning14’.
Asbestholdigt affald skal håndteres i overensstemmelse med gældende regler, herunder at stærkt
støvende asbestaffald og asbestaffald, der kan støve, skal emballeres befugtet og holdes fugtig under
håndtering, så der ikke frigives asbest til omgivelserne.
Emballagen skal mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.
Beskadigede materialer (eks. knækkede tagplader) betragtes minimum som asbestaffald, der kan
støve.
Stærkt støvende asbestaffald skal afleveres til Nomi4s i/s.
Asbestaffald, der kan støve, og ikke-støvende asbestholdigt affald skal afleveres til Nomi4s i/s.
7. Grundvand
Etablering af boringer til for eksempel grundvandssænkninger er omfattet af bekendtgørelse om
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land15, og må først påbegyndes efter anmeldelse til
Struer Kommune.
Oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder må ikke finde
sted, før der er indhentet de nødvendige tilladelser.
Ansøgning sendes til Struer Kommune via mail teknisk@struer.dk.
8. Spildevand
Afledning af spildevand kræver forudgående ansøgning herom efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4.
Ansøgning sendes til Struer Kommune via mail teknisk@struer.dk.
9. Jordforurening - konstatering og håndtering
Hvis der i forbindelse med arbejdets udførelse konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet
standses og Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, skal straks underrettes.
Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom
eller et areal, som anvendes til offentlig vej, samt fra en ejendom, som er omfattet af
områdeklassificeringen efter jordforureningslovens16 § 50 a, skal anmeldes særskilt til Struer
Kommune. Anmeldelsen sendes til Struer Kommune via mail teknisk@struer.dk.
10. Olietanke
Olietanke, der fjernes, sløjfes eller etableres, skal anmeldes i henhold til olietankbekendtgørelsen17,
samt registreres i BBR. Skemaer hertil kan rekvireres via kommunens hjemmeside - www.struer.dk

13

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 18. december 2015 om asbest
Transport- og Bygningsministeriets vejledning nr. 4005 af 25. marts 1986 om asbestholdige materialer anvendt til loftog vægbeklædninger
15 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og
brønde på land
16 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenet
jord
17 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af
olietanke, rørsystemer og pipelines
14

17

11. Rotter
Ved nedrivningsarbejder bliver spildevandsledninger ofte beskadiget og risikoen for, at rotter spreder
sig, forøges. Det er derfor vigtigt, at spildevandsafledninger afproppes inden nedrivning.
Afpropningen skal ske så tæt på gadespildevandsledningen som muligt.
Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til Struer
kommune, jævnfør rottebekendtgørelsen18.
Forekomst af rotter skal derfor altid anmeldes til Struer Kommune som udgangspunkt via den digitale
løsning som kommunen stiller til rådighed19 (digital selvbetjening) på kommunens hjemmeside http://rotteanmeld.struer.dk/.
12. Beredskab ved miljøuheld/udslip
På byggepladser kan der ske uheld, som kan medføre skader på mennesker eller på det omgivende
miljø.
En tankvogn kan vælte, en hydraulikslange kan sprænge, en olietank kan springe læk, eller der kan
ske udslip af farlige kemikalier.
Ved miljøuheld foretager Beredskabet den akutte indsats, indtil uheldet er under kontrol. Derefter
overtager Struer Kommune sagen, og fører kontrol med, at der sker den nødvendige oprensning. Om
nødvendigt sørger Politiet for den politimæssige indsats ved uheldet.

18

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af
rotter
19 Jf. rottebekendtgørelsens § 3, jf. miljøbeskyttelseslovens § 17 a
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