Bilag
Grænseværdier for støjbidrag målt udendørs ved nærliggende boliger.
Vedrørende målepositioner, målebetingelser mv. henvises til
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om »Ekstern støj fra virksomheder«.
Normalt vil orienterende støjmålinger foretaget af erfaren støjmålekyndig
være tilstrækkelige.
Følgende støjgrænser skal respekteres:
Dage

Kl.

Bykerne og
blandet bolig- og
erhversområde

Etagebolig
område

Parcelhusområde
og sommerhus
område

Mandag - fredag

07 - 18

55

50

45

Lørdag

07 - 14

55

50

45

Mandag - fredag

18 - 22

45

45

40

Lørdag

14 - 22

45

45

40

Søn- og
helligdag

07 - 22

45

45

40

Alle dage

22 - 07

40

40

35

Det er Natur & Miljø, der afgør hvilken bebyggelsestype, den enkelte
virksomhed ligger i.
Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede
støjniveau i dB(A).
For dag-perioden (kl. 7-18) skal grænseværdierne overholdes inden for
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aften-perioden (kl. 18-22)
skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time.
For nat-perioden (kl. 22-7) skal grænseværdierne overholdes inden for den
mest støjbelastede halve time.
Maksimalværdien af støjen må om natten (22-07) ikke overstige 55 dB
(A).

Bornholms Regionskommune
Natur & Miljø
Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge

Forskrift udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder.

§ 9. Levende musik og udendørs servering skal foregå uden væsentlig gene for
omkringboende.

Generelt

§ 10. Oprydning og rengøring må ikke give anledning til støjgener for omkringboende i tidsrummet kl. 22.00-07.00.

§ 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.
§ 2. Restaurationsvirksomhed omfatter i denne forskrift følgende virksomhedstyper: Restaurationer, værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer,
grillbarer og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder, hvad enten
det er selvstændige virksomheder eller de indgår som del af en større virksomhed, f.eks. et hotel.
Stk. 2. Natur & Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationsvirksomhed.

Bestemmelser om begrænsning af støj- og lugtgener
§ 3. En restaurationsvirksomhed skal generelt drives således, at den ikke
medfører væsentlige støj- og lugtgener for omkringboende.
§ 4. Virksomhedens vinduer og yderdøre må kun holdes åbne, hvis det
kan ske uden væsentlige støj- og lugtgener for omkringboende.
§ 5. Stærkt lugtende madvarer skal opbevares således, at der ikke opstår
væsentlige lugtgener for omkringboende.
§ 6. Affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter de til enhver tid
gældende regler for erhvervsaffald fra BOFA og må ikke give anledning til
væsentlige gener for omkringboende.
§ 7. Har virksomheden trapperum eller andre arealer fælles med nabobeboelser, må disse rum og arealer ikke benyttes til vareopbevaring eller på
anden måde indgå i virksomhedens drift. Fællesarealer med boliger kan
dog benyttes til ikke-støjende varelevering og lignende.
§ 8. Støjende installationer, så som køleanlæg, ventilatorer og musik- og
højtaleranlæg, skal indrettes og placeres således, at det samlede støjbidrag
fra virksomheden hos omkringboende ikke overstiger de i bilag 1 nævnte
grænseværdier.

Dispensation, klageadgang mm.
§ 11. Regionskommunen kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 3- 10, hvis
særlige forhold gør sig gældende eller i særlige situationer (særarrangementer
o.lign.)
§ 12. I tilfælde af naboklager, som regionskommunen ﬁnder berettigede, kan
der gives påbud eller nedlægges forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§ 42 (om forurening fra ikke- godkendelsespligtige virksomheder). Der sker
varsling af evt. påbud og forbud efter lovens regler. Afgørelser truffet i medfør
af miljøbeskyttelseslovens § 42 eller efter denne forskrift kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed, jfr §§ 19 og 20 i bekendtgørelse nr. 944 af 16.
september 2004.
§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovgivningen, straffes med bøde
den, der undlader at følge bestemmelserne i §§ 3-10 eller undlader at følge påbud og forbud givet i medfør af § 12.
§ 15. Forskriften træder i kraft fra vedtagelsesdatoen og erstatter forskrift af 26.
oktober 2004.
Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse, Teknik- og Miljøudvalget, den
28. august 2006.

Leif Olsen
Udvalgsformand

/

Anna Soﬁe Poulsen
Chef for Natur & Miljø
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Bornholms Regionskommune
Natur & Miljø

09.30.21P21-0001
15.10.2004, rev juli 2006

Notat om Natur & Miljø’s fremtidige behandling af klager over støjgener fra restaurationer og lign.
Når en skriftlig klage modtages, foretager Natur & Miljø besigtigelse og
søger supplerende oplysninger og synspunkter fra virksomhedens driftsansvarlige og fra klageren. Desuden kontaktes bevillingsnævnets sekretær og
politiet for evt. oplysninger og kommentarer i relation til klagen. Om fornødent checkes byggesagen i Plan & Byg.
Ved klager over støj fra faste installationer (ventilatorer, musik- og højttaleranlæg mm) vurderer N&M ved besigtigelsen om klagen kan betragtes
som rimelig, altså om der kan være risiko for ”væsentlige gener”. Hvis det
ikke er tilfældet, afvises klagen; afgørelsen kan ikke påklages. Hvis der
derimod vurderes at være risiko for ”væsentlige gener”, foretager N&M
en orienterende støjmåling. Hvis den viser, at støjgrænserne er overholdt
(måleusikkerhed på 2 dB(A) godskrives virksomheden) afvises klagen. Hvis
derimod grænserne er overskredet, drøftes det med virksomheden, hvorledes
støjniveauet praktisk kan sænkes, således at grænseværdierne kan forventes
overholdt *). På dette grundlag udarbejder N&M et udkast til påbud (eller
forbud) typisk med krav om gennemførelse af nødvendige støjdæmpende
foranstaltninger med en rimelig frist. Virksomheden modtager udkastet og
varsles efter miljøbeskyttelseslovens regler ( Såvel klager som politiet får
varslingen til udtalelse). På baggrund af modtagne bemærkninger og udtalelser træffes derefter afgørelse. Påbud eller forbud kan ikke påklages.

Ved klager over støj fra levende musik eller udendørs servering (højtråbende gæster) vurderes det, om det er praktisk muligt og tjener noget formål
at foretage en orienterende støjmåling. Det vil kun sjældent være tilfældet,
idet støjniveauet vil variere meget fra dag til dag afhængigt af hvilke ensembler og hvilke gæster der konkret er der på måletidspunktet . N&M vil i
sådanne sager foretage en samlet afvejning af forholdene, hvor især følgende
elementer vil indgå:
afstand til klagers udendørs opholdsarealer og vinduer,
afskærmningen mellem klagers udendørs opholdsarealer og støjkilde,
om der er få eller mange omkringboende, der skønnes at kunne blive
generet,
aktivitetens varighed og hyppighed,
om der er tale om en ny eller veletableret aktivitet,
tidspunkter for aktiviteten (dag, aften, nat)
anden støj i området (f.eks. traﬁkstøj)
resultatet af en evt. orienterende støjmåling.
På dette grundlag udarbejder N&M et udkast til påbud (eller forbud), typisk
med krav om tidsbegrænsning af aktiviteten. Virksomheden modtager udkastet og varsles efter miljøbeskyttelseslovens regler. Såvel klager som politiet
får varslingen til udtalelse. På baggrund af modtagne bemærkninger og udtalelser træffes derefter afgørelse. Påbud eller forbud kan ikke påklages.
Afgørelser, der vurderes at kunne få væsentlige økonomiske konsekvenser
for virksomheden, forelægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.
*) Hvis virksomheden ønsker en autoriseret støjmåling gennemført som grundlag for sagsbehandlingen, vil N&M pålægge virksomheden at afholde udgifterne hertil, med hjemmel i
miljøbeskyttelseslovens § 72.

