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Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Allerød 
Kommune 

 
§ 1 - Formål  
Formålet med denne forskrift er, at fastsætte regler for støv-, støj-, og 
vibrationsfrembringende anlægs-, nedrivningsaktiviteter i Allerød 
Kommune. 
Reglerne gælder for alle der erhvervsmæssigt foretager bygge- og 
anlægsarbejder i Allerød Kommune som falder ind under aktiviteter 
omfattet af § 4.  
 
§ 2 - Lovgrundlag  
Denne forskrift udsendes med hjemmel i § 20 stk. 2 i Bekendtgørelse 
nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.  
 
§ 3 - Gyldighed  
Denne forskrift gælder i hele Allerød Kommune.  
 
§ 4 - Anvendelsesområde  
Forskriften gælder for alle der er nævnt i § 1, som midlertidigt vil 
udføre bygge- og anlægsarbejde, herunder nedrivningsarbejde o.l., der 
frembringer støj, støv eller vibrationer.  
 
I tvivlstilfælde afgør Allerød kommune, om en given aktivitet hører 
under denne forskrift.  
Eksempler på disse aktiviteter: 

 Nedrivningsarbejde.  

 Nedknusningsaktiviteter.  

 Stilladsarbejde.  

 Bygningsfacadebehandling.  

 Bygge- og anlægsarbejde.  

 Vejarbejde, herunder kloakarbejde.  

 Jordflytning. 

 Af- og pålæsning af materiel, materialer og affald i 
forbindelse med ovenstående aktiviteter. 

Natur og Miljø 
17. september 2020 
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§ 5 - Normal arbejdstid 
I denne forskrift forstås normal arbejdstid som: 
Hverdage fra klokken 07.00 til kl. 18.00 med undtagelse af lørdage. 
 

§ 6 - Støj, støv og vibrationer 
6.1 - Inden for normal arbejdstid, må der udføres støjende, støvende og 
vibrerende aktiviteter under overholdelse af § 7. 
Allerød Kommune anbefaler, såfremt der forekommer genegivende 
arbejder, at omkringliggende naboer, minimum 1 uge før arbejdet 
startes, orienteres om arbejdets art og hvilke gener det kan medføre, 
samt hvem der er ansvarlig for arbejdet som kan kontaktes hvis der 
opstår behov for det. 
 
6.2 - Uden for normal arbejdstid må der kun udføres genegivende 
bygge- og anlægsarbejder, hvis der er modtaget dispensation jf. § 8 og 
under overholdelse af § 7. 
 

§ 7 - Støv-, støj- og vibrationsbegrænsning 
Ved arbejdets udførelse skal der altid anvendes maskiner og 
arbejdsmetoder, der begrænser gener fra støj, støv og vibrationer mest 
muligt:  

a. Der skal foretages støjdæmpning og støjafskærmning af 

støjende aktiviteter inden for det teknisk og økonomisk 

mulige og ud fra tidssvarende teknologi.  

b. For at forebygge støvgener skal der altid sørges for 

regelmæssig og tilstrækkelig vanding, vådfejning samt 

inddækning eller andre støvdæmpende foranstaltninger.  

c. Der skal foretages vibrationsdæmpning af vibrerende 

aktiviteter inden for det teknisk og økonomisk mulige og 

ud fra tidssvarende teknologi. 

d. Allerød Kommune kan stille krav om, at der skal foretages 

støj- eller vibrationsmålinger i forbindelse med bygge- og 

anlægsaktiviteter. 

 

§ 8 - Anmeldepligt og dispensation  
8.1 Anmeldepligt 
Der er ikke anmeldepligt.  
Såfremt man ikke kan overholde bestemmelserne i denne forskrifts § 6, 
skal der søges om dispensation.  
 
8.2 Dispensation 
Allerød Kommune kan, efter en konkret vurdering, meddele 
dispensation til støjende, støvende eller vibrerende arbejder uden for 
normal arbejdstid. Dispensation meddeles kun, hvis væsentlige 
argumenter taler for det, f.eks. at arbejdet vil medføre trafik- 
forsynings- eller sikkerhedsmæssige problemer, hvis det skal udføres 
inden for normal arbejdstid. 
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Ansøgningen om dispensation sendes til naturogmiljoe@alleroed.dk 
minimum 14 dage før dispensationsperioden ønskes påbegyndt. 
 
Når der søges om dispensation, skal ansøgningen, som minimum, 
indeholde følgende:  

a. En beskrivelse af hvorfor der ønskes dispensation. 

b. Arbejdets art. 

c. Hvem er bygherre og hvem er byggeleder, herunder 
kontaktoplysninger til disse. 

d. Hvilke aktiviteter det drejer sig om. 

e. Aktivitetsperioden samt ønskede arbejdsperioder og 
arbejdstider. 

f. En beskrivelse af hvilke gener aktiviteten vil give, samt 
hvordan generne søges mindsket. 

g. Udkast til naboorientering. 

Allerød Kommune kan i særlige tilfælde, med kort varsel og uden 
særlige vilkår, give dispensation fra denne forskrift, hvis der, ved f.eks. 
akut ledningsbrud eller lignende væsentlige forhold, findes anledning 
hertil. 
 

§ 9 - Yderligere krav 
Uanset bestemmelserne i denne forskrift, kan Allerød Kommune stille 
krav om yderligere støj-, støv- og vibrationsbegrænsende 
foranstaltninger eller nedlægge forbud mod en eller flere aktiviteter i 
henhold til miljøbeskyttelsesloven § 42, stk. 1-4, hvis det vurderes 
nødvendigt.  
 
§ 10 – Klage 
Allerød kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed. Afgørelse vedrørende kommunalt 
ejede eller kommunalt drevne bygge- og anlægsarbejder, kan dog 
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
§ 11 - Bemyndigelse  
Natur og Miljø bemyndiges til at træffe afgørelser efter denne forskrift.  
 
 
Spørgsmål  
Ved spørgsmål kan du kontakte:  
Allerød Kommune  
Natur og Miljø 
E-mail: naturogmiljoe@alleroed.dk  
Tlf.: 48 100 100  
 

 

Vedtaget af byrådet den. 14. september 2020. 
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