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1. FORORD 

Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse gener ved udendørs støjende arrangementer, herunder 
primært arrangementer med elektrisk forstærket musik, som afholdes i parker, på byens pladser og andre 
lokaliteter i Tårnby Kommune og i Dragør Kommune. 

Det er samtidigt et væsentligt formål at gøre det nemmere for arrangører at overskue, hvilke vilkår der 
gælder ved disse arrangementer, samt oplyse hvordan de nødvendige tilladelser opnås. 
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3. INDLEDNING 

Hovedformålet med denne forskrift er at sikre at nærtboende ikke får støjgener i væsentligt omfang i 
forbindelse med udendørs støjende arrangementer, herunder primært arrangementer med elektrisk 
forstærket musik, som afholdes i parker, på byens pladser og andre lokaliteter i Tårnby Kommune og Dragør 
Kommune. 

Det er samtidigt et væsentligt formål at gøre det overskueligt for arrangører, at overskue hvad der gælder af 
vilkår ved disse arrangementer, samt oplyse hvordan de nødvendige tilladelser opnås. 

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven1 samt Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter2. 

I henhold til gældende samarbejdsaftale mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune af 2019, er 
miljøafdelingen i Tårnby Kommune ansvarlig myndighed for miljøområdet i både Tårnby og Dragør 
Kommune. 

3.1 Gyldighedsområde 

§ 1 Forskriften gælder i hele Tårnby Kommunes og Dragør Kommunes områder. 
 
Det er miljømyndigheden, der afgør om et arrangement er omfattet af forskriften. Følgende forhold gør sig 
generelt gældende ved vurderingen af om et arrangement er omfattet af forskriften: 

Forskriften gælder i følgende tilfælde: 

 Forskriften gælder for udendørs musikarrangementer og lignende arrangementer, hvor der anvendes 
musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højttaleranlæg. F.eks. koncerter, 
festivaler, musisk optræden eller DJ-musik. Dette gælder uanset om arrangementet afvikles i et telt eller 
i det fri. For sådanne arrangementer vil der kunne blive fastsat støjgrænser og tidsrestriktioner 
(miljøvilkår) af hensyn til omgivelserne. 
 

 Forskriften gælder ligeledes for tivoli, cirkus, udendørs musical teaterforestilling og lignende 
arrangementer, hvor arrangementet er ledsaget af musik til forestillingen.  

Forskriften vurderes ikke at gælde i følgende tilfælde; 

 Arrangementer, hvor den forstærkede lyd omfatter tale/speakning. Dette omfatter sportsarrangementer, 
livezones og demonstrationer, hvor der mellem talerne/speakningen også kan være pausemusik i 
begrænset omfang og styrke. Hvis arrangementet ikke vurderes til at være en væsentlig gene for 
omgivelserne, fastsættes der normalt ikke støjvilkår. 
 

 Arrangementer uden lydforstærkning omfatter f.eks. markeder og mindre sportsarrangementer. Der 
fastsættes ikke støjvilkår for sådanne arrangementer. 

 
 Forhold der vedrører arbejdsmiljøet, hører under Arbejdsmiljøloven, og er ikke en del af forskriften.  

4. ANSØGNING OM ARRANGEMENT 

§ 2 Arrangøren er den ansvarlige for arrangementet i sin helhed. Arrangøren er som udgangspunkt den fysiske 
eller juridiske person, der gennem tilladelse til arrangementet hos Tårnby Kommune råder over 

 
1  Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19/01/2022 
2  Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, bek.nr. 844 af 23/06/2017. 
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arrangementsområdet. 
 
Kommunen kan forlange dokumentation for råderetten, hvilket kan forelægges i form af f.eks. brugs- eller 
lejekontrakt. Kan en sådan dokumentation ikke forevises træffer Kommunen bestemmelse om, hvem der er 
arrangør og dermed ansvarlig for overholdelse af forskriften. 
 

§ 3 Der skal søges om tilladelse til alle arrangementer omfattet af forskriften. Miljømyndigheden kan dog vurdere 
at arrangementer, der ikke har søgt om tilladelse til, kan være underlagt forskriftens regler. 
 
Ansøgninger til Tårnby Kommune skal sendes til Kommunalsekretariatet til mail: tk@taarnby.dk. 
 
Ansøgninger til Dragør Kommune skal sendes til mail: pt@dragoer.dk. 
 

§ 4 Ansøgningsfristen er min. 3 måneder før første aktivitet i tilknytning til arrangementet (ex. opsætning af 
udstyr) påbegyndes. 
  
Dispensationsansøgninger i Tårnby Kommune skal behandles på Teknik- og Miljøudvalget, og har en 
sagsbehandlingstid på 3 måneder. 
 
Dispensationsansøgninger til Dragør Kommune skal godkendes på Klima, Bolig- og Erhvervsudvalget i 
Dragør Kommune. Sagsbehandlingen tager 3 måneder. 
 

§ 5 Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:  

 Navn og kontaktoplysninger på ansvarlig arrangør 
 Dato, start- og sluttidspunkt, lokalitet, program, forventet tilskuertal 
 Tidspunkter for lydprøver 
 Tidspunkter samt beskrivelse af fremgangsmåde og anvendt udstyr, for opstilling og nedtagning af scene 

og udstyr 
 Beskrivelse af musikudstyr/anlæg, herunder skitse over opstilling/placering af musikanlæg inkl. placering 

og orientering af højttalere og lysanlæg 
 Beskrivelse af foranstaltninger til forebyggelse af støj-, lys- og støvgener i omgivelserne, herunder 

sandsynliggørelse af at støjniveauet angivet i § 12, § 13 og § 14 vil kunne overholdes. 
 Beskrivelse af andre forhold, som f.eks. køreplader til transport af tungt materiel og lignende. 
 Beskrivelse af indretning af pladsen f.eks. placering af P-pladser for diverse lastbiler, containere, 

beboelsesvogne 
 Oplysning om antal af lastbiler, containere, beboelsesvogne og lignende. 
 Evt. ønsker om dispensationer 
 Accept fra ejer af grunden  

§ 6 Ansøgning efter forskriften fritager ikke arrangøren for at indhente nødvendige godkendelser, 
tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder eller efter anden regulering. 

Det kan bl.a. nævnes, at arrangøren om nødvendigt skal søge tilladelse hos Politiet om lejlighedsbevilling til 
udskænkning af alkohol. 

Ved opstilling af telte, scener, tribuner o. lign. skal der tages kontakt til byggesagsafdelingerne i henholdsvis 
Tårnby Kommune og Dragør Kommune.  

Ved opstilling af telte, fastsættelse af flugtveje, anvendelse af fyrværkeri m.v. skal der ansøges hos 
henholdsvis Tårnby Brandvæsen (Tårnby Kommune) og Hovedstadens Beredskab (Dragør Kommune). 

Ved opsætning af plakater eller skilte skal vejmyndigheden kontaktes i begge kommuner. 

mailto:tk@taarnby.dk
mailto:pt@dragoer.dk
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5. VILKÅR 

5.1. Tidsrum og støjgrænser 

5.1.1. Generelle vilkår 
§ 7 Støjgrænser nævnt i det efterfølgende er udtrykt som det ækvivalente korrigerede støjniveau [dB(A) re. 20 

µPa] i frit felt. "Frit felt" indebærer, at refleksioner i boligens egen facade ikke skal medtages. 
 
De måle- eller beregningstekniske forhold skal udføres jf. Miljøstyrelsens vejledning 6/84 "Måling af ekstern 
støj fra virksomheder" eller Miljøstyrelsens vejledning 5/93 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". 
 

§ 8 Fælles for aktiviteterne nævnt i § 10’s punkt 1 til 3 er, at lysgener mod omkringliggende boliger skal 
begrænses mest muligt og at kraftigt lys fra høje master o.l. kun må forekomme indenfor de nedenfor anførte 
tidsrum, medmindre tilladelse til andet er meddelt via forudgående tilladelse fra kommunen. 

 
§ 9 Ved grove overtrædelser af vilkår om støj, tidspunkter eller varighed, kan miljømyndigheden i henhold til § 69 

i Miljøbeskyttelsesloven lukke et arrangement, evt. ved politiets hjælp. 
 

5.1.2. Specifikke vilkår 
§ 10 Der skelnes mellem følgende aktiviteter i tilknytning til arrangementet: 

1. Opsætning og nedtagning af udstyr 
2. Lydprøver 
3. Arrangementet 

§ 11 For de under § 12 til § 14 nævnte støjgrænser gælder: 

 Støjgrænsen gælder ved facaden af den mest støjbelastede beboelse. Som "beboelse" opfattes udover 
boliger også hoteller, hospitaler, campingpladser, lystbådehavne, kolonihaver med mulighed for 
overnatning o.l. 

 I tvivlstilfælde afgør Tårnby Kommune, hvad der er den mest støjbelastede beboelse. 
 

§ 12 Opsætning og nedtagning af udstyr: 
 
Stk. 1 Opsætning af udstyr kan ske på arrangementsdagen eller dagen før arrangementet. Opsætning kan 

ske i tidsrummet:  
 
Mandag – fredag:   kl. 08.00 – 18.00. 
Lørdage:  kl. 10.00 – 18.00. 
Søn- og helligdage:  kl. 12.00 – 18.00. 
 

Stk. 2 Nedtagning af udstyr kan ske på arrangementsdagen eller dagen efter arrangementet. Nedtagning 
kan ske i tidsrummet:  
 
Mandag – fredag:   kl. 08.00 – 18.00. 
Lørdage:  kl. 10.00 – 18.00. 
Søn- og helligdage:  kl. 12.00 – 18.00.  
  

Stk. 3 Opsætning og nedtagning af udstyr i andre tidsrum, eller over en længere periode end anført under 
stk. 1 og 2 hhv., må kun ske efter forudgående tilladelse fra kommunen. Tilladelse vil kun blive 
meddelt, hvis det sikres, at det kan ske uden særlige støj- eller lysgener i omgivelserne. 
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Stk. 4 For opsætning- og nedtagning gælder en støjgrænse på Lr ≤ 50 dB(A). Se § 7. 
. 

Stk. 5 Støjgrænsen skal overholdes som et løbende gennemsnit over 60 minutter. 
 
Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller generende impulser, skal et genetillæg på +5 dB 
som følge heraf, være tillagt det ækvivalente støjniveau, førend der sammenlignes med 
støjgrænsen. 
 

§ 13 Lydprøver: 
 
Stk. 1 Lydprøver i forbindelse med et arrangement kan finde sted i perioden fra kl. 10.00 på 

arrangementsdagen eller mellem kl. 10.00 – 18.00 dagen før. Dog først fra kl. 12.00, hvis lydprøver 
finder sted på søndage- eller helligdage. 
 

Stk. 2 For lydprøverne gælder en støjgrænse på Lr ≤ 60 dB(A). Se endvidere § 7. 
 

Stk. 3 Støjgrænsen skal overholdes som et løbende gennemsnit over 30 minutter. 
 

§ 14 Arrangementer: 
 
Stk. 1 Udendørs arrangementer skal være afsluttet senest kl. 22.00 søndag – torsdag (og på helligdage) 

og kl. 24.00 fredag – lørdag (bortset fra helligdage). 
 

Stk. 2 For arrangementer gælder en støjgrænse på Lr ≤ 70 dB(A). Tårnby Kommune kan, på anmodning og 
efter en konkret vurdering af det enkelte arrangement, dispensere herfra indtil en støjgrænse på Lr ≤ 
80 dB(A) for det pågældende arrangement. Se desuden § 7. 
 

Stk. 3 Støjgrænsen skal overholdes som et løbende gennemsnit over 10 minutter i det fulde arrangement. 
 

Stk. 4 Miljømyndigheden vil vurdere om et udendørs arrangement vil medføre væsentlige støjgener, og om 
arrangementet vil kunne holdes på den ansøgte lokalitet. Hvis kommunen vurderer, at et udendørs 
arrangement vil kunne medføre væsentlige støjgener i omgivelserne, kan der stilles krav om særlige 
støjbegrænsende foranstaltninger, herunder skærpede støjgrænser på arrangementsstedet og/eller i 
omgivelserne, som vilkår for at gennemføre arrangementet. 
 

Stk. 5 Krav om særlige støjbegrænsende foranstaltninger, vil også kunne stilles overfor arrangører, der ved 
tidligere arrangementer ikke har overholdt forskriftens vilkår eller bestemmelser for den meddelte 
tilladelse. 
 

Stk. 6 Kommunen kan forlange certificeret eller akkrediteret beregning af støjniveauet for at indregulere 
lydanlæg ved lydprøve. 
 

Stk. 7 Kommunen kan forlange, at der laves støjmålinger før arrangementets afvikling (ved indreguleringen 
af anlægget) og under arrangementet. Udgifter til støjmåling afholdes af arrangøren. 
 
Undersøgelserne skal udføres jf. § 15. 
 

Stk. 8 Kommunen kan uvarslet lave egne kontrolmålinger af støjen. Arrangøren er forpligtet til straks at 
iværksætte nødvendig støjdæmpning på kommunens teknikers anmodning, såfremt sådanne 
kontrolmålinger viser overskridelser af støjgrænserne. 
 
Ved grove overtrædelser af vilkår om støjniveau og tidsrum, kan Tårnby Kommune i henhold til § 69 
i miljøbeskyttelsesloven lukke et arrangement, evt. ved politiets hjælp. 
 

Stk. 9 Arrangøren er FORPLIGTET til at være tilgængelig for kontakt under hele arrangementet, herunder 
også i forbindelse med opsætning, lydprøver, nedtagning mv., således at eventuelle forhold der ikke 
er tilladt, herunder forhold jf. denne forskrift, straks vil kunne bringes til ophør. Arrangøren kan 
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udpege en kontaktperson/koordinator herfor, men fritages ikke for forpligtelsen, hvis denne ikke kan 
kontaktes såfremt der opstår behov herfor. Se endvidere § 35. 

 
§ 15 Krav til støjdokumentation 

 
Stk. 1 Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger 

eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. ”Bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. nr. 866 
af 1. juli 2010” med senere ændringer. 
 

Stk. 2 Tårnby kommune kan kræve, at der i støjdokumentationen under Stk. 1 indgår et referencepunkt på 
arrangements område, fx 5m over terræn i en given afstand foran scenen (typisk 25-50m foran 
scenen ved mixer-pulten), så dette referencepunkt efterfølgende og undervejs vha. kontrol-målinger 
kan benyttes som sandsynliggørelse af om støjgrænserne hos naboen overholdes eller ej. 
 

Stk. 3 Kommunen kan kræve at målinger under stk. 2 laves i dette punkt under arrangementet og, hvis det 
skønnes nødvendigt også under op- og nedtagning og/eller under lydprøver, så såvel arrangør som 
kommunen kan gribe ind hvis støjgrænserne overskrides. Målingerne skal i givet fald logges hvert 1 
minut eller oftere. 
 

Stk. 4 Målinger under Stk. 3 kan, med egnet kalibreret udstyr, udføres uden overholdelse af kravene nævnt 
under Stk. 1. Kontrolmålinger under arrangementet skal med andre ord ikke nødvendigvis 
gennemføres som akkrediteret eller certificeret undersøgelse, når det forudsættes at 
undersøgelserne af støjniveauet i referencepunktet (jf. Stk. 2) er udført akkrediteret eller certificeret. 
 

5.2. Indretning af pladsen 

§ 16 Arrangementet skal indrettes så unødig støj i omgivelserne undgås, fx ved hensigtsmæssig placering af 
scene og højtalere, anvendelse af flere mindre ophængte højtalere med delay-systemer o.l. 
 

§ 17 Der skal så vidt muligt anvendes bystrøm for at begrænse anvendelsen af generatorer. Anvendes der 
generatorer, skal arrangøren tage alle nødvendige forholdsregler for i videst muligt omfang at hindre unødig 
støj og lugtgener i omgivelserne. 

 
§ 18 Toiletforhold 

Ved større arrangementer kan Tårnby Kommune stille krav om, at der opstilles toiletvogne (kemiske toiletter 
med opsamling) uden afløb til offentlig kloak. 

 
§ 19 Håndtering af affald 

Tårnby Kommunes "Regulativ for erhvervsaffald" gælder ved alle arrangementer i Tårnby Kommune. Dragør 
Kommunes ”Regulativ for erhvervsaffald” gælder ved alle arrangementer i Dragør Kommune. 
 

5.3. Naboorientering 

§ 20 Naboer og andre nærtboende skal orienteres om arrangementet. 
 

§ 21 Der skal anvendes relevante informationskanaler i forhold til de forskellige målgrupper, der vil blive berørt af 
arrangementet. Det kan enten ske via lokalpressen, ved husstandsomdelte løbesedler, digital orientering i 
form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner eller lignende effektiv metode. 

 
§ 22 Det er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre nærtboende bliver orienteret. 
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§ 23 Oplysninger om informationsmedier og omfang og indhold af naboorientering skal ved ansøgningen oplyses 
til Tårnby Kommune. Tårnby Kommune kan meddele arrangøren supplerende krav ift. naboorienteringen, 
såfremt kommunen finder de fremsendte oplysninger for utilstrækkelige. 
 

§ 24 Informationen til naboerne skal som minimum indeholde oplysninger om kontaktpersoner, sted-, tidspunkt-, 
varighed- og type af arrangementet, herunder også omfanget og den tidsmæssige udstrækning af opsætning 
og nedtagning af udstyr og afholdelse af lydprøver o.l.  

  
§ 25 Der skal endvidere orienteres om andre forhold af væsentlig betydning for naboer og andre nærtboende, 

herunder hvad der er gjort for at nedbringe støjgener og de gener, som publikum kan medføre i forbindelse 
med arrangementet, herunder gener som publikum kan påføre naboerne ved ankomst og afgang.  

 
§ 26 Arrangørerne bør ligeledes orientere naboerne om omfanget af den rengøring og oprydning der 

tilvejebringes efterfølgende, herunder tidshorisonten herfor. 
 

§ 27 Tårnby kommune afgør for det enkelte arrangement, hvilke naboer der som minimum skal være omfattet af 
orienteringspligten. 
 

§ 28 Frist for orientering af naboer er senest 10 dage før arrangementets startdato (punkt 3 under § 1010). 
 

5.4. Dispensation 

§ 29 Tårnby Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i forskriften. En dispensation kan fx være 
begrundet i en anbefaling fra beredskabet pga. arrangementets karakter, ved fx meget store folkemængder, 
på lokationer med høj baggrundsstøj, eller hvor der er tale om et enkeltstående særligt arrangement. 
 

§ 30 Tårnby Kommune kan i forbindelse med meddelelse af dispensation stille særlige vilkår til arrangementet.  
 

§ 31 Dispensation kan kun gives efter forudgående skriftlig ansøgning. Denne ansøgning skal indeholde en 
begrundelse for dispensationen. Ansøgningen skal indsendes til Tårnby Kommune. 
 

§ 32 Arrangementet må ikke påbegyndes før den endelige, skriftlige dispensation er kommet arrangøren i hænde. 
 

5.5. Yderligere krav 

§ 33 Forskriften er ikke til hinder for, at Tårnby Kommune i medfør af bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om 
"miljøregulering af visse aktiviteter", i dennes § 20, stk. 5 og anden relevant lovgivning, kan stille krav om 
yderligere forureningsbegrænsning end foreskrevet i forskriften. 
 

§ 34 Anden lovgivning eller andre vilkår stillet i anden sammenhæng eller ved anden lovgivning tilsidesættes ikke 
af denne forskrift. Eksempelvis gælder Arbejdsmiljøloven naturligvis stadig for de ansatte, ligesom vilkår for 
benyttelse af offentligt ejede områder, regler vedr. affaldshåndtering, skiltning, parkeringsforhold, vejledning 
af publikum, sikkerhedsmæssige forhold mv. ikke tilsidesættes. 
 

5.6. Afgørelse og klage 

Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. 
bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, jf. § 21, stk. 2. 
 
Afgørelser kan dog, når disse vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg 
hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften, påklages. Klagefristen 
herfor er 4 uger. 
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I henhold til miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelser truffet efter denne forskrift afprøves ved civile 
domstole. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 
 

5.7. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 35 Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der ikke efterlever 
betingelserne i denne forskrift.  

 
§ 36 Forskriften træder i kraft den xx. maj 2022.  
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