
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved 
indretning og drift af restaurationer 

 

 

 

  



1. Formål 

1.2 Formålet med forskriften er at regulere de miljømæssige forhold angående støj og lugt i forbindelse 

med indretning og drift af restaurationer i Tårnby Kommune. Bestemmelser skal være med til at sikre, at 

restaurationernes drift ikke medfører gener for omgivelserne.  

2. Lovgrundlag 

2.1 Forskriften er udarbejdet i henhold til afsnit 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse 1517 af 14. 

december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer i bekendtgørelse 1485 af 

21.12.2009. 

3. Generelt/Gyldighedsområde 

3.1 Forskriften er gældende i Tårnby Kommune for både nye og eksisterende restaurationer. Med 

restaurationer forstås, i denne forskrift, virksomheder, der forarbejder og tilbereder mad, har servering 

mv. eksempelvis: 

Restaurationer, værtshuse, caféer, cafeterier, cateringvirksomhed, diskoteker, kaffebarer, pizzarier, 

grillbarer, take-aways, og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Tårnby Kommune afgør i 

tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer.  

3.2 Tårnby Kommune kan bestemme, at forskriften ikke gælder for restaurationer af særlig 

beliggenhed, og hvor håndhævelse af forskriften eller dele heraf derfor ikke er relevant. Eller 

restaurationer beliggende, hvor der kan forventes meget betydelige gener, som vil kræve strengere 

krav end forskriftens, jf. afsnit 9.1. 

3.3 Tårnby kommune fastsætte i bilag 1 til denne forskrift krav til lydisolation og musikanlæg i 

restaurationer, og i bilag 2, krav til ventilationsanlæg i restaurationer.  

4. Definitioner 

4.1 I denne forskrift forstås ved: 

1) Faste musikanlæg: Fastmonterede eller fastplacerede anlæg i restaurationen, fx forstærkere, 

højtalere, tv-apparater, og lignende, endvidere lejet og medbragt musikudstyr, som tilsluttes det 

faste anlæg.  

2) Blokering/begrænsning af musikanlæg: En anordning, der gør, at man ikke kan skrue helt op på 

volumeindstillingen.   

3) Beboelsesområder: Områder, der i lokalplan, byplansvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt 

til boligformål, eller områder til offentlige formål, der faktisk anvendes til boligformål. 

4) Jethætte: Dobbeltkonisk hætte der afslutter et luftafkast (skorsten) foroven. Faconen muliggør 

placering af indvendig tragt til opsamling og afledning af regnvand. Jethættens vigtigste formål 

er netop at forhindre regnvand i at trænge ned i afkastrøret, samtidig med at man bevarer 

hastighedsløftet ved den opadrettede luftstrøm.  

5. Begrænsning af støj og lugtgener ved indretning af restaurationer 

5.1 Støjende udendørs og indendørs installationer, f.eks. køleanlæg og ventilatorer, skal udføres 

således, at støjbelastningen fra disse ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.  

5.2 Vægge og etagedæk i restaurationer skal lydisoleres således, at de i bilag 1 anførte krav 

overholdes. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres således, at 

den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.  

5.3 Faste musikanlæg i restaurationer, hvor der spilles højere end baggrundsmusik, skal indreguleres 

og blokeres således, at de i bilag 1 anførte krav kan overholdes.  

5.4 Støjende indendørs installationer som køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater og 

højtalere skal være monteres på svingningsdæmpere. Døre skal forsynes med dørpumpe eller anden 

form for anslagsordning.  



5.5 Restaurationer skal forsynes med et velfungerende udsugnings- eller ventilationsanlæg, der kan 

indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Ventilationsanlægget skal udføres i henhold til de i bilag 

2 nævnte krav.  

5.6 Etageadskillelser og skillevægge, herunder installationsgennembrud til andre lejemål, skal være 

tætte og fri for revner og lignende.  

6. Begrænsning af støj og lugtgener ved drift af restaurationer 

6.1 Driften af restaurationer må, efter miljømyndighedens vurdering, ikke give anledning til væsentlige 

støj- og lugtgener i omgivelserne.  

6.2 Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning og 

utætheder, og om nødvendigt renses og repareres. Der skal føres tilsynsrapport, som forevises ved 

kontrol.  

6.3 Vinduer og døre til det fri i køkkener, og hvor der indendørs tilberedes mad, skal holdes lukkede og 

være tætte. Øvrige vinduer og døre til det fri i restaurationer skal holdes lukkede og være tætte, hvis 

støj og lugt fra aktiviteten i lokalerne, efter miljømyndighedens vurdering, giver anledning til gener i 

omgivelserne.  

6.4 Restaurationer, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til 

vareopbevaring eller på anden måde lade disse indgå i virksomhedens drift. Fællesarealer med boliger 

kan dog benyttes til ikke-støjende varelevering og lignende.  

6.5 Støjende oprydning, herunder rengøring, i restaurationer, beliggende i beboelsesejendomme, må 

ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00-07.00. 

6.6 Udendørs servering må ikke finde sted i tidsrummet kl. 22.00-07.00. 

7. Dokumentation 

7.1 Såfremt restaurationen anvender faste musikanlæg, jf. afsnit 52., skal kravene i bilag 1 til 

lydisolationen for vægge og etagedæk samt krav til indstilling af musikanlæg skriftligt dokumenteres 

overholdt. Virksomheden skal, hvis miljømyndigheden forlanger det, kunne dokumentere overholdelsen. 

Dette gøres ved måling udført af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger eller 

godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømåling – ekstern støj”. Støjmålinger og indstilling af musikanlæg skal 

foretages efter retningslinjerne i bilag 1. 

8. Dispensation 

8.1 hvis særlige forhold taler herfor, kan Tårnby Kommune dispensere fra bestemmelserne i afsnit 5.1 

og 5.3. Virksomheden kan ansøge kommunen om dispensation.  

9. Påbud og Forbud 

9.1 Forskriften er ikke til hinder for, at Tårnby kommune, efter § 42 stk. 1-4 i lov nr. 1757 af 22. 

december 2006 om miljøbeskyttelse, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende 

foranstaltninger end angivet i forskriften.  

10. Klagevejledning 

10.1 Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, 

jf. § 20 stk. 1 i bekendtgørelse 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter med 

senere ændringer i Bekendtgørelse 1485 af 21.12.2009. 

  



11. Straffebestemmelser 

11.1 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den der: 

1. Underlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af 

restaurationer, som nævnt i afsnit 5, eller 

2. Undlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af 

restaurationer som nævnt i afsnit 6, eller 

3. Undlader at følge bestemmelserne om dokumentation, som nævnt i afsnit 7.  

11.2 Straffebestemmelserne iværksættes ved politiets foranstaltning.  

12. Ikrafttrædelsesbestemmelser 

12.1 Forskriften træder i kraft den 1. juli 2011. 

12.2 Restaurationer der etableres efter forskriftens ikrafttræden skal overhold alle bestemmelserne i 

forskriften.  

12.3 Restaurationer, der er etableret inden forskriftens ikrafttræden, skal overholde bestemmelserne i 

afsnit 5.3, 5.6, 6.1-6.6 senest 1. november 2011. 

12.4. De øvrige bestemmelser skal senest overholdes i forbindelse med ejerskifte, genåbning efter 

mere end 3 måneder eller ved gentagne klager over væsentlige støj- eller lugtgener i omgivelserne.  

 

 

Mere information: 

Tårnby kommune 

Amager Landevej 76 

2770 Kastrup 

http://www.taarnby.dk/ 
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Bilag 1: Støjgrænser og krav til lydisolation og musikanlæg i restaurationer 

1. Grænseværdier for støjbelastning målt indendørs i beboelsesområder*.  

Anvendelse 

Mandag-fredag 

Kl. 07.00-18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00-14.00 

Mandag-fredag 

Kl. 18.00-22.00 

Lørdag 

Kl. 14.00-22.00 

Alle dage 

Kl. 22.00-07.00 

Maksimalværdi 

Nat 

Kl. 22.00-07.00 

Centerområder 

(bykerne), Områder 

for blandet Bolig og 

erhvervsbebyggelse 

55 45 40 55 

Etageboligområder 50 45 40 55 

Boligområder for 

åben/lav 

bebyggelse 

45 40 35 50 

*Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)(støjbelastning) og 

gælder virksomhedens samlede støjbidrag. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, 

støjdæmpning, beregningsmetoder mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger: Vejl. Nr. 3/1982 ”Støj 

og lugt fra restaurationer”, vejl. Nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder” og vejl. Nr. 5/1993 

”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.  

2. Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra restaurationer m.m. ved 
bygningstransmitteret støj målt indendørs*. 

Anvendelse 

Dag og nat 

Kl. 07.00-22.00 

 

Nat 

Kl. 22.00-07.00 

Maksimalværdi 

Nat 

Kl. 22.00-07.00 

Erhvervslokaler (bortset fra kontorer) 50 50 - 

Kontorer (kontorarbejde og lignende 

støjfølsomme aktiviteter) 
40 40 - 

Beboelsesrum 30 25 40 

*Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)(støjbelastning) og 

gælder virksomhedens samlede støjbidrag, ved en efterklagstid på henholdsvis 1,0 s, 0,8 s, 0,5 s, som 

funktion af tidsrum og anvendelse – der henvises til vejl. Nr. 5/1984 afsnit 2.3. 

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdæmpning, beregningsmetoder mv. henvises til 

Miljøstyrelsens vejledninger: Vejl. Nr. 3/1982 ”Støj og lugt fra restaurationer”, vejl. Nr. 5/1984 om 

”Ekstern støj fra virksomheder” og vejl. Nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.  

 

 

  



Bilag 2: Krav til ventilationsanlæg i restauranter 

1. Der skal installeres en emhætte over madtilberedningssteder. Emhætten skal være en 

selvstændig konstruktion, der er forsynet med aftagelige fedtfiltre, således at disse kan udtages 

og rengøres i nødvendig omfang.  

Kantsuget i emhætten skal være mindst 0,3 meter pr. sekund. Ved fritstående kogeøer skal 

kantsuget være mindst 0,5 meter pr. sekund.  

Emhætten skal på frit sider have et udhæng over komfuret eller tilberedningsstedet, der er 0,3-

0,4 gange emhættens højde over komfur eller bordkant.  

2. Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, således at der kan foretages tilsyn og 

vedligeholdelse i nødvendigt omgang.  

Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller 

anden form for effektiv forsegling. For så vidt angår indvendige kanaler, der passere 

beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at det skal godtgøres, at kanalerne er tætte og 

monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger inden anlægget igangsættes.  

3. Afkastluften skal ledes til det fri over tagryg eller over højere liggende tagryg på 

naboejendomme. Afkastet skal sluttes med jethætte eller lignende.  

4. Ventilationsanlægget skal sikre luftskifte på mindst 40 gang i timen, når der i køkkenet 

foretages grill- og/eller friturestegning. Ved madtilberedning skal luftskiftet være mindst 25 

gange i timen. I serveringslokaler skal luftskiftet være mindst 8 gange i timen. 

Efter indhentning af en udtalelse fra myndighederne for levnedsmiddellovgivningen og 

arbejdsmiljølovgivningen i den konkrete sag, vil de ovenfor angivne luftskifter for forskellige 

aktiviteter enten kunne fastsættes lavere eller højere.  

 


