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Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsar-

bejder i Haderslev Kommune 
 

Formål og administration 

§ 1. Formålet med denne forskrift er at begrænse støj- og støvgener ved byg-
ge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune.  
 
§ 2. Lovgrundlaget for forskriften er Miljøbeskyttelsesloven1 og § 20 stk. 2 i 
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen2. 
 
§ 3. Forskriften administreres af Haderslev Kommune, Teknik & Miljø. 
 
Gyldighedsområde 

§ 4. Forskriften gælder for bygherrer og entreprenører, som foretager bygge- 
og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune. 
 
§ 5. Forskriften gælder ved alle midlertidige offentlige og private bygge- og 
anlægsprojekter og nedrivningsarbejder. 
 
Stk. 2. 
Teknik & Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til et midlertidigt 
bygge- og anlægsprojekt. 

 
§ 6. Forskriften omfatter støj-, vibrations- eller støvfrembringende aktiviteter 
i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsprojekter samt nedrivnings-
arbejder. 
 

Definitioner 

§ 7. I denne forskrift forstås ved  
1. Midlertidig bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder: an-

lægsprojekter samt nedrivningsarbejder som foregår over en kortere pe-
riode end 14 dage. 

2. Bygge- og anlægsprojekter: nybyggeri og renovering af bygninger, vej-
arbejde og sporarbejde mv. 

3. Bygherre: den person, virksomhed eller institution, som har iværksat 
bygge- og anlægsprojektet eller nedrivningsarbejdet og har juridisk an-
svar herfor. 

                                         
1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
2 Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. 



3 
 

4. Entreprenør: den person eller virksomhed som står for udførelsen af 
bygge-og anlægsprojektet eller nedrivningsarbejdet.  

 
Generelt 
§ 8. Støjende og støvende bygge- og anlægsprojekter samt nedbrydningsar-
bejder må kun foregå på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 – 
18.00 og lørdage mellem kl. 7.00 – 14.00. 
 
Stk. 2.  
Projekter samt arbejde med en varighed på mere end 14 dage skal anmeldes 
til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø senest 14 dage før påbegyndelse.  

 
Støj og vibrationer 

§ 9. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal 
ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer. 
 
§ 10. Teknik & Miljø kan forlange, at entreprenøren foretager støj- eller vibra-
tionsmåling, hvis det konstateres, at aktiviteterne giver anledning til væsentlig 
forurening i omgivelserne. 
 
Stk. 2. 
Ved væsentlig forurening kan Teknik & Miljø forlange at der foretages 
støj/vibrationsdæmpende foranstaltninger.  
 

Støv  

§ 11. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser skal 
ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv. 
 
Stk. 2.  
I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding 
eller anden støvdæmpende foranstaltning i forbindelse med støvende aktivi-
teter. 
 
Stk. 3.  
Teknik & Miljø afgør i tvivlstilfælde omfanget af tilstrækkelig støvdæmpning. 
 

§ 12. Pap, plast og andre lette materialer/affald skal håndteres og opbevares 
på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flugt eller andre gener for 
omgivelserne.  
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Naboinformation 

§ 13. Ved sandblæsning, nedbrydning eller andet støvende arbejde, skal udfø-
rende entreprenør informere naboer og andre, der kan blive berørt, om arbej-
dets karakter og planlagte varighed. Informationen skal gives senest en uge 
før arbejdet igangsættes. 
 

Dispensation 

§ 14. Haderslev Kommune kan i særlige tilfælde3 dispensere fra bestemmel-
serne i § 8 omkring arbejdstider.  
 
§ 15. En dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning.  
 
Stk. 2.  
En ansøgning om dispensation skal begrundes og indsendes til Haderslev 
Kommune, Teknik & Miljø senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.  
 
Stk. 3.  
Teknik & Miljø kan fastsætte vilkår for en dispensation.  
 
Påbud og forbud 

§ 16. Forskriften hindrer ikke, at Teknik & Miljø kan udstede krav om yderlige-
re forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.  
 

Afgørelser og klager  

§ 17. Efter reglerne i § 21 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan afgørel-
ser efter denne forskrift ikke påklages til anden administrativ myndighed.  
 
Stk. 2.  
Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser påklages vedrørende kommu-
nalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunal-
bestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. § 23 
i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt.  

 
§ 18. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelser truffet efter 
denne forskrift prøves ved domstolene. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 
 

                                         
3 F.eks. hvis arbejdet pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold ikke kan 
finde sted i tidsrummene fastsat i § 7. 
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Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 19. Efter reglerne i § 24 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen straffes med 
bøde den, der undlader at følge bestemmelserne i denne forskrift.  
 

§ 20. Denne forskrift træder i kraft den 1. april 2015.  
 

Vedtaget i Udvalget for Plan & Miljø den 2. marts 2015. 
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Mere information og links 
 
 
www.retsinformationen.dk 

 

Her kan du finde:  Miljøbeskyttelsesloven  

        Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter  

 

For flere oplysninger kan du kontakte:  

 

Miljø og industri miljoe@haderslev.dk , tlf.: 74 34 34 34 

 

Haderslev Kommune 

Teknik og Miljø 

Simmerstedvej 1A, 1. 

6100 Haderslev 
 
 


