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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. På den måde får vi som kommune skabt et mere ensartet grundlag at vurdere og 
sagsbehandle ud fra.

Formålet med denne forskrift er at oplyse om miljøkrav til indretning og drift af restauranter, værtshuse, 
diskoteker og lignende. Desuden skal forskriften hjælpe restauratører, værtshusejere med flere med at fore-
bygge gener for omgivelserne i form af primært støj og lugt. Et lavere geneniveau giver et bedre forhold til 
naboer, og mindre støj i restaurationslokalet betyder ofte mere tilfredse gæster.

Lyd har en særlig betydning i Struer Kommune, som også er kendt som ’Lydens By’.

I kommunen skal der således være plads til at nyde den gode lyd, der hvor den har sin relevans, samt i et 
tilpas niveau, så der også levnes rum til mere følsomme omgivelsers ønske om og behov for ro.

Med denne forskrift ønsker Struer Kommune at vise, at vi forholder os klart til lyd, således at denne kommer 
til udtryk på en god og kvalitetsbevidst måde uden at medføre unødige gener for omgivelserne.

Musik er den mest dominerende støjkilde fra restauranter, værtshuse, diskoteker med videre. Lyd, der 
breder sig gennem bygningen gennem lofter, vægge og gulve, kan virke generende for andre beboere i ejen-
dommen. Gener kan især opstå, hvis højttalere er placeret direkte mod loftet eller på væggen, eller hvis 
vinduer og døre holdes åbne. Lyden kan også virke generende for andre beboere i det omgivende miljø.

Når vi oplever lyd, som vi ikke bryder os om, kalder vi det for støj. Støj er enhver form for uønskede lyde, 
uanset om de kommer fra musik, trafik eller andet.

Struer Kommune modtager af og til klager over støjgener fra offentlige arealer. Der gøres derfor opmærksom 
på, at støj fra offentlige arealer ikke er omfattet af denne forskrift. Støjgener fra offentlige arealer reguleres af 
ordensbekendtgørelsen1, der varetages af Politiet.

Anmeldelse af aktiviteter efter denne forskrift eller efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen2 fritager ikke restaura-
tionens og/eller ejendommens ejer for at indhente andre godkendelser, tilladelser, bevillinger, dispensationer 
med videre efter miljølovgivningen eller efter anden lovgivning. Forskriftens bilag 7 beskriver en række yder-
ligere forhold, der eventuelt skal tages i betragtning, og som i forvejen er reguleret i anden lovgivning.

1 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 med senere ændringer om politiets sikring af den offentlige 
orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed med videre, samt politiets adgang til at iværksætte 
midlertidige foranstaltninger
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
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GENERELT
Formål
§ 1. Formålet med denne forskrift er at tilgodese omgivelserne, herunder naboer, ved at forebygge gener 

forårsaget af støj og lugt fra restaurationer og andre musikspillesteder i Struer Kommune.

Lovgrundlag
§ 2. Forskriften er udarbejdet med hjemmel i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20, stk. 1, nr. 1, vedrøren-

de anden virksomhed end listevirksomhed3, og som ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt 
med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven4.

Gyldighedsområde
§ 3. Forskriften gælder for alle erhvervsmæssigt drevne restaurationer etableret i Struer Kommune efter 

forskriftens vedtagelse.

Stk. 2. Hvis en restaurations drift har været ophørt i en sammenhængende periode på 3 måneder eller 
længere, betragtes genopstart på samme lokalitet som nyetablering. 
Dette gælder dog ikke for restaurationsdrift, hvor ophøret alene skyldes almindelig sæsonbetonet 
drift.

Stk. 3. Hvis en eksisterende restauration flytter adresse, betragtes det som nyetablering.

Stk. 4. Hvis en eksisterende restauration foretager udvidelser og/eller ændringer, herunder også i forhold til 
faste musikanlæg, betragtes hele restaurationen som nyetablering.

§ 4. Eksisterende lovlig restauration kan fortsættes uændret, også i forbindelse med overdragelse af 
virksomheden til ny ejer.

§ 5. Forskriften gælder ikke for ikke-erhvervsmæssig hobbyvirksomhed.

Stk. 2. Forskriften gælder ikke for aktiviteter på offentligt tilgængelige arealer.

§ 6. Struer Kommune kan træffe afgørelse om, at forskriften eller dele af den ikke er gældende for 
restaurationer med en særlig beliggenhed.
En særlig beliggenhed kan eksempelvis være en restauration, der ligger så langt fra nærmeste 
naboer, at håndhævelse af forskriften eller dele heraf kan være overflødig.

Definitioner
§ 7. I denne forskrift forstås ved:

1) Erhvervsmæssig drift
Selvstændig erhvervsvirksomhed, som er omfattet af SKAT’s praksis for definition, som det fremgår 
af ’Den juridiske vejledning 2019-2’, afsnit C.C.1.1 ’Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed’5.

Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves 
virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud.
Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, og 
virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang.
Hobbyvirksomhed er således ikke omfattet.

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
4 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om 
miljøbeskyttelse
5 Se link https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048527

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048527
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2) Restaurationer - eksempelvis
 Restauranter.
 Cafeterier.
 Pizzarier.
 Grillbarer.
 Burgerbarer.
 Cafeer.
 Kaffebarer.
 Værtshuse.
 Krostuer.
 Hoteller.
 Musikspillesteder (indendørs).
 Diskoteker.
 Forsamlingshuse.

3) Offentligt tilgængelige arealer
Opholdsarealer foran og omkring restaurationen, som ikke er en del af virksomhedens matrikel.
Det omfatter således områder med almindelig adgang såsom porte og vejområder – herunder fortove, 
gader, cykelstier og andre almindeligt benyttede adgangsveje.
Derudover indebærer definitionen også adfærd i offentligt rum – herunder i tilknytning til brug af 
offentlige befordringsmidler som eksempelvis taxier.

4) Den samlede støjbelastning
Belastningen fra alle restaurationens støjkilder, eksempelvis fra gæster, ansatte, musik, spilleauto-
mater, smækkende døre, vandinstallationer, fra restaurationens drift i øvrigt, herunder fra vareind-
levering, køkkendrift og -udstyr, fryse- og køleanlæg, kompressorer, ventilatorer, udsugningsanlæg 
med videre, samt i forbindelse med oprydning og affaldsbortskaffelse.

5) Fast musikanlæg
Et fastmonteret eller fastplaceret anlæg, eksempelvis jukeboks, forstærker, højtaler, TV med videre, 
samt mobilt og/eller lejet musikudstyr, som kobles på det faste musikanlæg.

6) Svag baggrundsmusik
Musik der ikke kan høres udenfor eget areal.

7) Beboelsesområde
Områdetyper, der i en lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, eller 
områdetyper med andre anvendelsesbestemmelser, som eksempelvis centerområder, erhvervsom-
råder eller områder til offentlige formål.
Derudover områder, der faktisk anvendes til boligformål.

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Struer Kommune, hvad der betragtes som omfattet af definitionerne.

ANMELDELSE
§ 8. Ved nyetablering af restaurationer, jævnfør § 3, skal der foretages anmeldelse til Struer Kommune 

senest 4 uger før påtænkt opstart.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være skriftlig, og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
 Virksomhedens art (restaurant, diskotek eller andet).
 Kontaktoplysninger på virksomheden og på den ansvarlige bygherre.
 Fuldmagt fra ejendommens ejer, såfremt ejendommen ikke ejes af virksomheden.
 Omfanget af etableringen, driftsændringen eller udvidelsen.
 Hvorvidt etableringen/udvidelsen omfatter udeservering.
 Hvorvidt der er etableret fedtudskilleranlæg i forbindelse med køkkendriften.
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 Driftstiden, fordelt på dag-, aften- og nattetimer.
 Forventet tidspunkt for gennemførelse og for opstart.
 Redegørelse for, hvorledes kravene i denne forskrift opfyldes, herunder dokumentation for 

overholdelse af støjvilkår.

Anmeldelsesskema findes i bilag 1.

INDRETNING OG DRIFT
Støj og vibrationer
§ 9. Den samlede støjbelastning fra restaurationen skal overholde støjgrænseværdierne som angivet i 

bilag 2, bilag 3, bilag 4 og bilag 5.

Faste musikanlæg
§ 10. Hvis restaurationen anvender et fast musikanlæg, skal det dokumenteres, at grænseværdierne for 

ekstern støj og for lavfrekvent støj i bilag 2 og bilag 4, samt bilag 5 overholdes.
Ligger der boliger, erhverv og lignende i samme ejendom og/eller i sammenbyggede naboejendom-
me, skal det yderligere dokumenteres, at de anførte grænser for bygningstransmitteret støj i bilag 3 
overholdes.

Stk. 2. Dokumentationen for støj skal foretages og afrapporteres efter de retningslinjer, der fremgår af bilag 
6.

Stk. 3. Struer Kommune kan forlange, at ejeren af restaurationen for egen regning foretager analyser og 
målinger af støj. Herunder skal årsagerne til og/eller virkningen af en eventuel stedfunden støjfor-
urening klarlægges, og der skal redegøres for, hvordan støjforureningen kan afhjælpes eller fore-
bygges, eksempelvis ved anvendelse af lydbegrænsningsanlæg, plombering af lydanlæg med mere.

Indgangspartier
§ 11. Ved etablering, væsentlig ombygning og/eller udvidelse af restaurationer beliggende i beboelsesom-

råder skal indgangspartier være udført med vindfang (lydsluse).

Stk. 2. Døre i indgangspartier, både før og efter vindfang, skal være forsynet med automatisk lukkeanord-
ning, der ikke må blokeres.

Stk. 3. Øvrige døre til det fri skal forsynes med dørpumpe eller anden form for anslagsordning.

Stk. 4. Bestemmelserne om indgangspartier omfatter ikke spiserestauranter og lignende, der udelukkende 
anvender svag baggrundsmusik.

Vinduer
§ 12. Vinduer til det fri skal holdes lukkede og være tætte.

Stk. 2. Bestemmelsen om vinduer omfatter ikke spiserestauranter og lignende, der udelukkende anvender 
svag baggrundsmusik.

Udendørs musik
§ 13. Der må ikke uden særlig tilladelse anvendes udendørs musik ved restaurationer.

Oprydning
§ 14. Støjende oprydning, herunder rengøring, i restaurationer beliggende i beboelsesejendomme må ikke 

finde sted i tidsrummet mellem kl. 22.00-07.00.

Stk. 2. Støjende oprydning på udendørsarealer, herunder bortskaffelse af flasker til flaskecontainere, må 
ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 22.00-07.00.
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Køleanlæg, ventilatorer med mere
§ 15. Støjende inden- og udendørs installationer, som eksempelvis køleanlæg og ventilatorer, skal udføres 

således, at restaurationens bidrag til støjbelastningen ikke overstiger de i bilag 2-5 nævnte grænse-
værdier.

Lugt
§ 16. Indretning og drift af restaurationer, herunder rygeområder, må ikke give anledning til væsentlige 

lugtgener i omgivelserne.

§ 17. Restaurationer skal forsynes med velfungerende udsugnings- eller ventilationsanlæg, der kan ind-
fange lugt fra køkkendrift og fra serveringslokaler.

Stk. 2. Ventilationsanlæg skal installeres tilgængeligt, således at der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i 
nødvendigt omfang.

Stk. 3. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden 
form for effektiv forsegling.

Stk. 4. Indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, skal være tætte og monteret 
med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden anlægget igangsættes.

Stk. 5. Ventilationsanlæg skal mindst én gang årligt efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning og utæt-
heder, og om nødvendigt renses og repareres.

Stk. 6. Restaurationen skal som egenkontrol for ovenstående føre en journal, der som minimum skal 
indeholde oplysninger om:
 Datoen for egenkontrollen.
 Kontrollens art og omfang.
 Eventuelle afhjælpende foranstaltninger.
 Hvem der har udført kontrollen.

Journalen skal opbevares i virksomheden i mindst 5 år, og skal på forlangende forevises tilsynsmyn-
digheden.

§ 18. Afkast skal være opadrettede og frie af tagryg eller af højere liggende tagrygge på naboejendomme, 
så afkastluften ledes til det fri.

Stk. 2. Afkast skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra oplukkelige vinduer og anden form for friskluft-
indtag.

§ 19. Etageadskillelse og skillevægge, herunder installationsgennembrud, skal være tætte og fri for revner 
og lignende.

§ 20. Stærkt duftende krydderier, råvarer eller lignende skal opbevares, så duften (lugten) ikke generer 
omgivelserne.

Spildevand
§ 21. Afledning af spildevand fra restaurationskøkkener må kun ske efter forudgående tilladelse fra Struer 

Kommune. Kommunen kan i tilladelsen eksempelvis stille vilkår om etablering af fedtudskiller.
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ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Dispensation
§ 22. 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 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 tidsbe-
grænset. En dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes.

Påbud og forbud
§ 23. 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 for-
bud mod aktiviteten.

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

Straf
§ 25. Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes med bøde, jævnfør miljøaktivitetsbekendt-

gørelsens § 24, stk. 2.

Afgørelse og klage
§ 26. 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
§ 27. 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
§ 28. Denne forskrift træder i kraft ved Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalgets vedtagelse den 16. 
juni 2020.

Forskriften er offentliggjort den 23. juni 2020 på Struer Kommunes hjemmeside – www.struer.dk.

mailto:teknisk@struer.dk
http://www.struer.dk/
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BILAG
Bilag 1 - Skema til anmeldelse af restaurationer

Udfyld og send dette skema til teknisk@struer.dk eller til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, 
Østergade 13, 7600 Struer senest 4 uger før aktiviteten forventes påbegyndt. Kan anmeldelsesfristen 
ikke overholdes, skal der søges om dispensation. Anmeldelsesskemaet findes også på www.struer.dk.

Virksomhedens art

Beskrivelse af virksomhedens art (restaurant, diskotek eller andet)

Kontaktoplysninger

Virksomhed

Telefon

Kontaktperson

Telefon

Mobil

Ansvarlig bygherre

Telefon

Mobil

Omfanget af etableringen, driftsændringen og/eller udvidelsen

Beskrivelse af, hvad der etableres, ændres og/eller udvides med, og hvorvidt dette omfatter udeservering

Driftstiden, fordelt på dag-, aften- og nattetimer, samt ugedage
NB: Driftstiden omfatter ud over åbningstiden også f.eks. støjende oprydning og rengøring

Forventet tidspunkt for gennemførelse og opstart

Forebyggelse af forurening og gener

Forurening/gene Afhjælpes ved (støjdæmpning, udsugning, fedtudskiller med videre)

☐ Støjgener

☐ Lugtgener

☐ Spildevand

☐ Andet

Anmeldelsen skal vedlægges fuldmagt fra ejendommens ejer, såfremt ejendommen ikke ejes af virksom-
heden.

Sæt kryds

mailto:teknisk@struer.dk
http://struer.dk/borger/natur-og-miljo/anmeldelse-af-midlertidige-bygge-og-anlaegsarbejder
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Bilag 2 - Grænseværdier for ekstern støj

Tidsrum

Anvendelse

Mandag - fredag

kl. 07.00 - 18.00

Lørdag
kl. 07.00 - 14.00

Mandag - fredag

kl. 18.00 - 22.00

Lørdag
kl. 14.00 - 22.00

Søn- og helligdag
kl. 07.00 - 22.00

Alle dage

kl. 22.00 - 07.00

Maksimalværdi
nat

kl. 22.00 - 07.00

Centerområder 
(bykerne), områder 
for blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse
(områdetype 3)

55 45 40 55

Etageboligområder
(områdetype 4) 50 45 40 55

Boligområder for 
åben og lav 
boligbebyggelse
(områdetype 5)

45 40 35 50

Tabel 1 – Grænseværdier for restaurationens samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs.
Note: Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier6.

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

Grænseværdien skal være overholdt inden for følgende referencetidsrum7:
 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 grænse-
værdierne 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 støjbe-
lastede tidsrum på 1 time.

 For natperioden fra kl. 22.00-07.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest støjbe-
lastede tidsrum på ½ time.

Grænseværdierne gælder for støjen i frit felt.

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, beregningsmetoder med videre henvises til Miljøstyrelsens 
støjvejledninger:

 Vejledning nr. 3/1982 ’Støj og lugt fra restauranter’.
 Vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’.
 Vejledning nr. 5/1993 ’Beregning af ekstern støj fra virksomheder’.

6 Jævnfør Miljøstyrelsens vejledninger nr. 3, 1982 om støj og lugt fra restauranter og nr. 5, 1984 om ekstern støj fra 
virksomheder
7 Fastsat efter ’Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger’, nummer 10, november 1989
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Bilag 3 - Grænseværdier for bygningstransmitteret støj

Tidsrum

Anvendelse

Dag og aften

kl. 07.00 - 22.00

Nat

kl. 22.00 - 07.00

Maksimalværdi
nat

kl. 22.00 - 07.00

Erhvervslokaler
(bortset fra kontorer) 50 50 -

Kontorer
(kontorarbejde og 
lignede støjfølsomme 
aktiviteter)

40 40 -

Beboelsesrum 30 25 40

Tabel 2 – Grænseværdier for restaurationens samlede bidrag til støjbelastningen ved bygningstransmitteret støj målt 
indendørs.
Note: Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier8.
Note: Gælder kun, når den støjende aktivitet og erhvervslokaler/kontorer/boliger er i samme bygning.

Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) ved en efterklangs-
tid 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. 3/1982 ’Støj og lugt fra restauranter’.
 Vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’.
 Vejledning nr. 5/1993 ’Beregning af ekstern støj fra virksomheder’.

8 Jævnfør Miljøstyrelsens vejledninger nr. 3, 1982 om støj og lugt fra restauranter og nr. 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

Aften/nat
kl. 18.00 - 07.00 20Beboelsesrum, herunder i 

børneinstitutioner og lignende
Dag
kl. 07.00 - 18.00 25

Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende 
støjfølsomme rum 30

Øvrige rum i virksomheder 35

Tabel 3 - Grænseværdier for restaurationens 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 KB-vægtede accelerationsniveau,
Law i dB

Boliger i boligområder (hele døgnet)
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 18.00 - 07.00
Børneinstitutioner og lignende

75

Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 07.00 - 18.00
Kontorer, undervisningslokaler og lignende 80

Erhvervsbebyggelse 85

Tabel 4 - Grænseværdier for restaurationens 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’.

Dokumentation for musikanlæg skal ligeledes indeholde oplysninger i henhold til Referencelaboratoriets:
 Udredning RL20/96 ’Kvalitetskrav til ”Miljømåling – ekstern støj’.
 Orientering nr. 42, 2010 ’Indregulering af musikanlæg’.

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 miljøkvalitetsbekendtgørelsen9.

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.

9 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger

http://www.referencelaboratoriet.dk/
mailto:teknisk@struer.dk
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Bilag 7 - Andre fornødne tilladelser

NB: Listen er ikke udtømmende.

1. Anden lovgivning
Anmeldelsen efter denne forskrift omfatter udelukkende forhold reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Anmeldelse af aktiviteter i henhold til denne forskrift fritager ikke virksomheden for at indhente de nød-
vendige tilladelser, godkendelser, dispensationer med videre efter anden lovgivning hos de relevante 
myndigheder, herunder eksempelvis Bygningsmyndigheden, Bevillingsnævnet, Fødevarestyrelsen, 
Renovationsvæsenet og Arbejdstilsynet.

2. Byggetilladelse
I forbindelse med byggeri (nybygning, tilbygning, ombygning samt ændret benyttelse) skal der for-
inden altid fremsendes ansøgning om byggetilladelse til Struer Kommune.

3. Bevilling
Ved ansøgning om bevilling, er det blandt andet en forudsætning for opnåelse af denne, at 
restauranten overholder kravene i denne forskrift.

4. Restaurationsplan
Midt- og Vestjyllands Politikreds har udarbejdet en restaurationsplan for kredsens kommuner.
Planen er tænkt som et hjælperedskab samt et opslagsværk for restauratører, og giver information til 
restaurationsbranchen om tilladelse til udskænkning af alkohol, åbningstider med mere.

Planen findes på Midt- og Vestjyllands politis hjemmeside10.

5. Gågaderegulativ
Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, har udarbejdet et ’Gågaderegulativ’ af december 1997, 4. 
udgave. Heri findes blandt andet bestemmelser om udeservering (§ 6), varetransport (§ 9) med videre, 
gældende inden for det i regulativet afgrænsede område.

10 Se link https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/om-midt-og-vestjyllands-politi/restaurationer eller
https://politi.dk/-/media/mediefiler/dokumenter/mvjyl/restaurationsplan-midt-og-vestjyllands-
politi.pdf?la=da&hash=590B632D152CCE94DF67E123414D722B6BD4E490

https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/om-midt-og-vestjyllands-politi/restaurationer
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