Forskrift for midlertidige
bygge- og
anlægsopgaver
I Glostrup Kommune
Dato 13/4 - 2016

1. Formål
Formålet med denne forskrift er, at fastsætte regler for, støv-, støj-, og vibrationsfrembringende
aktiviteter i Glostrup kommune. Reglerne gælder for alle bygherre, entreprenører m.m. der udfører
arbejde af erhvervsmæssig karakter i Glostrup kommune.

2. Lovgrundlag
Denne forskrift har hjemmel i § 20 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 639 af 13/06/2012).

3. Gyldighed
Denne forskrift gælder i hele Glostrup Kommune.

4. Anvendelsesområde
Gælder for enhver som midlertidigt vil udføre bygge og anlægsopgaver samt nedrivningsarbejde,
der frembringer støj, støv eller vibrationer.
Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Glostrup kommune, om en given aktivitet hører under denne forskrift.

Eksempel på disse aktiviteter:
•
•
•
•
•

nedrivningsarbejde
nedknusningsaktiviteter
stilladsarbejde
bygningsfacadebehandling
bygge og anlægsarbejde

5. Normal arbejdstid
Den normale arbejdstid er følgende:

Hverdage klokken: 7.00 - 18.00
Lørdage klokken: 7.00 - 14.00
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6. Støj, støv og vibrationer
Udenfor normal arbejdstid, må der ikke udføres støjende, støvende eller vibrerende aktiviteter.

Eksempel på støj, støv og vibrerende aktiviteter:
• Nedramning af spuns, pæle eller lignende
• Etablering af sekantpæle eller jordankre
• Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring,
asfaltskæring, metalskæring m.m.
• Anvendelse af trykluftværktøjer
• Betonnedbrydning
• Op- og nedtagning af stilladser
• Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
• Til og fra kørsel 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 støj, støv og vibrerende aktiviteter

Der skal uanset om arbejde forgår i tidsrummet anført i punkt 5, vælges maskiner, arbejdsmetoder
og indretning af arbejdspladsen, så omgivelserne generes mindst muligt af støj, støv og vibrationer.
Vi anbefaler at omkringliggende naboer orienteres om arbejdes art og hvilke gener det kan
medføre, samt hvem der kan kontaktes i forhold til arbejdet.

7. Anmeldepligt og dispensation
Der er ikke anmeldepligt, såfremt man overholder bestemmelserne i denne forskrift. Dog skal det
anmeldes, hvis man ønsker at arbejde uden for den normale arbejdstid, og derfor vil søge om
dispensation.
Glostrup kommune kan i særlige tilfælde give dispensation til denne forskrift, hvis der af trafikeller sikkerhedsmæssigt årsager, samt af hensyn til borgerne ved f.eks. akut ledningsbrud, findes
belæg herfor. Såfremt arbejdet ikke vedrører en akut aktivitet, skal ansøgningen om dispensation
sendes til naturogmiljo@glostrup.dk minimum 14 dage før arbejdet påbegyndes.
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Stk. 2. Når der søges om dispensation, skal ansøgningen som, minimum indeholde følgende:

•
•
•
•
•
•

En beskrivelse af hvorfor der ønskes dispensation
Arbejdes art
Hvem er bygherre og byggeledelse
Hvilke aktiviteter det drejer sig om
Aktivitetsperioden samt arbejdstider
En beskrivelse af hvilke gener aktiviteten vil give,
samt hvordan dette afhjælpes.

8. Yderligere krav
Uanset bestemmelserne i denne forskrift, kan Glostrup Kommune stille krav om yderligere støj,
støv og vibrations begrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten i henhold
til miljøbeskyttelsesloven § 42, stk. 1-4, hvis det vurderes nødvendigt.

9. Klage
Glostrup kommunes afgørelse efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed. Afgørelse vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, kan dog påklages
til Natur- og Miljøklagenævnet.

10.Bemyndigelse
Center for Miljø og Teknik bemyndiges til at træffe afgørelser efter denne forskrift.

11.Spørgsmål
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Glostrup Kommune
Center for Miljø og Teknik
Email: naturogmiljo@glostrup.dk
Tlf: 43236170

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den. 13/4 - 2016
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