
 

 
 

 

 

 

FORSKRIFT OM STØJENDE, STØVENDE OG VIBRERENDE 
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget af Byrådet i Ikast-Brande Kommune, den 21. juni 2022  



Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 2 i bekendtgørelse (nr. 844 af 23. juni 2017) 
om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde 

§1. Forskriften fastsætter krav til støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder – 
herunder krav om information til naboer og andre berørte parter om bygge- og anlægsarbejde. 

Stk. 2. Forskriften omhandler bygge- og anlægsarbejder, det vil sige eksempelvis byggemodning, 
nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde, ledningsarbejde, gravearbejde, 
komprimering af materialer og lignende. 

Stk. 3. Ikast-Brande Kommune afgør i tvivlstilfælde, om en aktivitet er omfattet af denne forskrift – 
herunder om en gene er væsentlig. 

 

Kapitel 2 

Arbejdstider 

§2. Støjende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres i tidsrummet: 

Mandag til fredag (på hverdage) i tidsrummet kl. 7-18 samt lørdage i tidsrummet kl. 7-14. 

Stk. 2. Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres i tidsrummet: 

Mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl. 8-16. 

§3. Følgende aktiviteter betragtes som støjende bygge- og anlægsarbejder: 

 Anvendelse af bore- og skæremaskiner eller lignende 
 Anvendelse af kran eller lignende 
 Anvendelse af trykluftværktøj 
 Opstilling og nedtagelse af stillads 
 Tilbagevendende af- og pålæsning af byggematerialer og affald 
 Tagrensning 
 Tilsvarende støjende aktiviteter 

§4. Følgende aktiviteter betragtes som særligt støjende bygge- og anlægsarbejder: 

 Etablering af spunsvægge 
 Nedramning af pæle 
 Etablering af jordankre 
 Betonnedbrydning og betonskæring 



 Sandblæsning 
 Nedrivning af bygninger 
 Tilsvarende særligt støjende aktiviteter 

§5. Ikast-Brande Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvorvidt en aktivitet er støjende eller særligt 
støjende. 

Kapitel 3 

Naboorientering 

§6. Den, der udfører bygge- og anlægsarbejder, er forpligtet til at informere naboer og andre 
berørte parter til byggepladsen, såfremt de påføres væsentlige gener. Naboer som minimum 
inden for 50 meter fra bygge- eller anlægsprojektet skal informeres. 

Der skal i informationsmaterialet angives en kontaktperson samt et telefonnummer til 
vedkommende, som repræsenterer den ansvarlige for arbejdet. 

Stk. 2. Informationen skal være skriftlig og være de relevante naboer m.fl. i hænde senest 1 uge 
før, arbejdet påbegyndes. Informationen kan eksempelvis bestå af en omdeling af 
informationsbreve til de relevantehusstande, virksomheder m.v. i området. 

 

Kapitel 4 

Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning 

§7. Ved arbejdets udførelse skal der altid vælges arbejdsmetoder og maskiner, der begrænser støj-
, støv- og vibrationsgener mest muligt, såfremt det er teknisk muligt og økonomisk proportionalt. 

Stk. 2. Ved støvende aktivitet skal den, der udfører arbejdet altid sørge for regelmæssig og 
tilstrækkelig vanding, vådfejning, inddækning eller på anden måde foretage støvhæmmende 
foranstaltninger. 

Stk. 3. Når afstanden til nærmeste bolig, virksomhed eller institution er større end 200 meter, kan 
inddækning af arbejdsstedet undlades. 

Stk. 4. Sandblæsning må kun foretages med tilstrækkelig vandtilsætning til sandstrålen, så der ikke 
opstår støvgener. 

Stk. 5. Kloak og regnvandsbrønde i nærheden af arbejdsstedet skal afskærmes for at hindre, at der 
kommer sand, malingsrester og lignende i brøndene. 

 

 

 



Kapitel 5 

Støj- og vibrationsgrænser 

§8. Støjende aktiviteter må, jf. § 2, stk. 1, kun ske i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på 
lørdage. Der er ikke fastsat støjgrænser i disse tidsrum. 

Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke medføre gener. I praksis 
betyder det, at der ikke kan bruges entreprenørmaskiner, motoriseret værktøj og slagværktøj i 
nærheden af beboelse uden for disse tidsrum. 

§9. Såfremt der er brugere/borgere i en bygning, hvor der foretages bygge- og anlægsarbejder, og 
såfremt støv, støj eller vibrationer vil være til væsentlig gene for brugerne/borgerne, kan Ikast-
Brande Kommune stille krav om etablering af særlige lokaliteter for brugerne/borgerne 
(genhusning) eller stille krav om begrænsning af aktiviteten. 

 

Kapitel 6 

Administrative afgørelser 

§10. Ikast-Brande Kommune kan stoppe bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke overholder 
forskriftens bestemmelser eller kommunens afgørelser truffet i henhold til forskriften.  

§11. Ikast-Brande Kommune kan træffe afgørelse om dispensation fra kravene i denne forskrift. 
Anmodning om dispensation fra arbejdstider skal indsendes til Ikast-Brande Kommune senest 4 
uger før arbejdets begyndelse. Anmodningen om dispensation skal ledsages af en særlig 
begrundelse. 

§12. Ikast-Brande Kommune kan uanset overholdelse af nærværende forskrift eller andre særlige 
vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4, stille krav om yderligere 
forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder meddele påbud om gennemførelse af 
bestemte foranstaltninger, såfremt det skønnes, at der er uacceptable gener fra arbejdet. 

§13. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Ikast-Brande Kommune, som også er 
tilsynsmyndighed. 

§14. Afgørelse truffet efter forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. §21, 
stk. 2, i bekendtgørelse (nr. 844 af 23. juni 2017) om miljøregulering af visse aktiviteter. 

Stk. 2. Udstedelsen af denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 20, 
stk. 4, i bekendtgørelse (nr. 844 af 23. juni 2017) om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

 



Kapitel 7 

Straffebestemmelser 

§15. Med mindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, kan den straffes med bøde, som: 

1. overskrider tidsbegrænsninger for støjende og særligt støjende arbejde fastsat i denne 
forskrift, jf. §2, stk. 1 og 2, eller tidsbegrænsninger meddelt efter dispensation, jf. §11 

2. undlader at informere naboer om støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder, jf. §6 
eller 

3. undlader at foretage foranstaltninger til begrænsning af støj-, støv og vibrationsgener, jf. 
§7. 

 

Kapitel 8 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§16. Forskriften træder i kraft 21. juni 2022 og gælder inden for hele Ikast-Brande Kommunes 
geografiske område. 

Stk. 2. Alle bygge- og anlægsaktiviteter, der påbegyndes efter 21. juni 2022, er omfattet af denne 
forskrift. 

Stk. 3. Forskriften er annonceret på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. 

 

 

Vedtaget af Byrådet i Ikast-Brande Kommune, den 21. juni 2022 

 

 


