
Høringsnotat – Høring af berørt myndighed  

Støjmyndighedens bemærkninger Miljøvurderingsmyndighedens kommentarer 
I beskrivelsen af pumptrackbanen er det angivet 
at banen placeres minimum 50 meter fra 
naboskel / lokalplan. Dette område ligger syd for 
projektområdet og udgøres af nyttehaver.  
  
Det er angivet i ansøgningsmaterialet at banen 
skal henvende sig til en bred vifte af brugere fra 
begyndere til meget øvede Pump Track cyklister 
og samtidig også til dem, som vil trille rundt med 
løbehjul og eller køre på rulleskøjter mv.  
Hvis banen bliver anvendt af personer, der ikke 
er tilknyttet en virksomhed eller organisation, er 
der tale om uorganiseret aktivitet, som ikke er 
omfattet af miljølovgivningens 
myndighedsområde. I disse tilfælde har 
miljømyndigheden derfor ikke hjemmel til at 
regulere eventuelle støjgener fra 
pumptrackbanen. Hvis der er støjgener fra 
uorganiseret aktivitet, er politiet myndighed. 
Kommunen har mulighed for at opstille 
ordensskilte i samarbejde med politiet. 
 
Hvis Pumptrackbanen anvendes af en 
virksomhed eller organisation skal 
Miljøstyrelsens grænseværdier for støj 
overholdes. Det nærliggende område med 
nyttehaver er ifølge støjvejledningen omfattet af 
områdetype 7, jf. uddrag herunder. 
 
”Områdetype 7: Kolonihaveområder 
Til områdetype 7 henføres kolonihaveområder. 
Disse områder må betragtes som rekreative 
områder, men da områderne meget ofte er 
beliggende i byområder med en del 
baggrundsstøj, er kravene differentierede 
afhængigt af hvilken planlægningssituation der er 
tale om. 
For kolonihaveområder i det åbne land, der må 
sidestilles med sommerhusområder, vil kravene 
for områdetype 6 være gældende. Hvis 
områderne udlægges i eller nær byzoneområder 
vil kravene for områdetype 4 eller 5 være 
gældende. 
For områder udlagt til nyttehaver som, til forskel 
for kolonihaver ikke benyttes til overnatning, vil 
kravene i de særlige situationer hvor der ikke er 
alternative planlægningsmuligheder, kunne 
lempes, så de svarer til områdetype 3. 
De støjgener, som virksomheder skal overholde 
bør sædvanligvis fastsættes i overensstemmelse 
med kravene til områdetyperne 4 og 5.” 
 
Pump Track banen skal ifølge ansøgningen 
etableres med en asfalt overflade, da den 
primært henvender sig til Pump Track cyklister, 
øvede såvel som nybegyndere, men skal også 
kunne anvendes af andre så som brugere 
løbehjul, skateboards, rulleskøjter og inliners.  
 

Støjmyndighedens anbefalinger tages til 
efterretning og indarbejdes i screeningsnotatet 
og miljøvurderingsafgørelsen. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1984/14018


Det er angivet i ansøgningen at Pump Track 
banen placeres således at der er minimum 50 
meter fra naboskel/ lokalplanernes 
områdegrænse, baseret på erfaringer fra Tårnby 
Kommunes Skaterpark.  
Der blev lavet en beregnet støjkortlægning i 
forbindelse med anlæggelsen af Tårnby 
Kommunes Skaterpark, der viser 
støjudbredelsen baseret på den forventede 
aktivitet, anlæggets udformning og placering. 
Støjkortlægningen kan således ikke direkte 
anvendes på projektet for Pump Track banen, 
men kan dog give en indikation af 
støjudbredelsen for den type aktivitet.  
Umiddelbart angiver støjkortlægningen at 
støjudbredelsen for støjniveauerne 40-45 dB(A) 
spredes mellem 30 og 80 meter. Støjniveauerne 
svarer 
til støjgrænserne for områdetype 5 uden for 
natperioden, som ikke er taget i betragtning, idet 
der ikke forventes overnatning i nyttehaverne. 
Med forbehold for at ikke alle forudsætninger er 
lige, indikerer dette at støjgrænsen i naboskel til 
nyttehaveområdet kan være udfordret. Dog 
forventes aktiviteten på Pump Track banen at 
støje mindre end benyttelsen af Skaterparken. 
 
Ud fra ovenstående betragtninger anbefaler 
støjmyndigheden at Pump Track banen 
anlægges så miljøstyrelsen vejledende 
støjgrænser overholdes i naboskel. Samtidig 
anbefales opsætning af ordensskilte. 

 


