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Forskrift - miljømæssige retningslinjer
for udendørs arrangementer dec. 13
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Pkt. 1. Indledning
Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler om beskyttelse af ansatte mod arbejdsskader i form af
påvirkning af støj. Lovgivningen i Danmark sætter
ikke grænser for udbre-delse af støj / lyd overfor
publikum, hverken ved indendørs eller udendørs
arrangemen-ter.

Miljølovgivningen indeholder vejledende støjgrænser for hvornår støj generelt betragtes som forurenende i miljømæssig henseende . Der skal dog altid
træffes en konkret afgørelse herom på baggrund af
de i det enkelte tilfælde tilstedeværende forhold.

Denne forskrift har til formål dels at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs
musikarrangementer, dels særlige retningslinjer for
særlige arrangementsområder. Dertil beskrives de
hensigtsmæssige krav, der kan stilles til eksempelvis information til naboer mv. Forskriften regulerer
ikke andre, men for arrangementerne relevante forhold, som eksempelvis vilkår for benyttelse af offentligt ejede områder, affaldshåndtering, skiltning,
toiletfaciliteter, parkeringsforhold, vejledning af
publikum, sikkerhedsmæssige forhold mv. Øvrige
tilladelser for et arrangements lovlige afholdelse
skal indhentes af den arrangementsansvarlige.
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Det kan efter Miljøstyrelsens opfattelse i praksis
være svært helt at undgå støjulemper ved afholdelse af udendørs arrangementer, og kommunen
kan fastsætte højere støjgrænser end de vejledende støjgrænser. Dette bør dog kun gøres i tilfælde,
hvor det er tilstræbt, at støjniveauet bliver så lavt
som muligt. Endvidere skal der foretages en afvejning af miljøpåvirkningen på den ene side overfor
på den anden side den samfundsmæssige nytte,
som aktiviteten bringer samt omkostninger ved påkrævede beskyttelsesforanstaltninger for overholdelse af de vejledende støjgrænser.

t

Miljøministerens bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni
2012 om miljøregulering af visse aktiviteter §20
indeholder hjemmel for kommunen til at vedtage
forskrifter for forebyggelse af forurening, hvis de
forurenende aktiviteter ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i loven.

Pkt. 2. Forskriftens
anvendelsesområde

Pkt. 4. Generelle og særlige
retningslinjer

Forskriften finder anvendelse på udendørs musikarrangementer og lignende arrangementer i telte,
hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højttaleranlæg. Korte musikindslag ved sportsarrangementer
er ikke omfattet.

De generelle retningslinjer skal overholdes for alle
arrangementer, som afholdes i Horsens Kommune.
De særlige retningslinjer, som fremgår af forskriftens bilag, gælder for arrangementer som afholdes
på udvalgte arrangementsområder. Når et forhold
er omfattet af såvel de generelle retningslinjer som
de særlige retningslinjer, så finder de særlige retningslinjer anvendelse.

Retningslinjerne gælder endvidere for tivoli, cirkus
og andre lignende arrangementer. Ved tvivl afgør
Horsens Kommune om et arrangement er omfattet
af retningslinjerne.

Arrangementer som afholdes søndag til torsdag
skal være afsluttede senest kl. 22.00, og arrangementer som afholdes fredage og lørdage skal være
afsluttede senest kl. 23.00.

t

Pkt. 3. Den ansvarlige
arrangør

Pkt. 4.1. Støj

tte
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Pkt. 4.1.1. Lydprøver

Lydprøver skal så vidt muligt afholdes med anvendelse af teknisk udstyr i form af mindre højttalere
opstillet ved mixerpositionerne, således at lydmanden får en tilnærmelsesvis ægte fornemmelse af
livelyden.

på

Arrangøren er den ansvarlige for arrangementet i
sin helhed. Arrangøren er som udgangspunkt den
fysiske eller juridiske person, som råder over arrangementsområdet.

Horsens Kommune forbeholder sig ret til at fastsætte et maksimalt antal arrangementsdage pr. arrangementsområde pr. år.
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Horsens Kommune kan forlange dokumentation
for råderetten, hvilket kan forelægges i form af eksempelvis brugs- eller lejekontrakt. Kan en sådan
dokumentation ikke forevises træffer Kommunen
bestemmelse om, hvem der er arrangør og dermed
ansvarlig for overholdelse af forskriften.

Hvis ovenstående ikke kan anvendes under hensyntagen til arrangementets forhold, skal lydprøver, i
det omfang det ikke hindres af andre væsentlige for-

I videst muligt omfang bør arrangementspladsen
indrettes, så unødigt lydspild udenfor arrangementspladsen undgås. Dette ved eksempelvis at
anvende ophængte højttalere, satellithøjttalere,
hensigtsmæssig placering af højttalere samt anvendelse af delay-systemer. Hertil bør overvejes
scenens placering, anvendelse af støjisolerende
materiale eksempelvis i form af dertil konstruerede
telte, gardiner, støjskærme eller andet.

Pkt. 4.1.3. Støjgrænser

Den arrangementsansvarlige skal sikre orientering
om planlagte arrangementer, således at de støjfølsomme naboer kan tage deres forholdsregler og
konflikter undgås. Dette også selvom støjgrænserne overholdes, idet visse arrangementer, herunder
kirkelige handlinger kan påvirkes i urimelig grad
selvom støjgrænserne overholdes.

Pkt. 4.3. Naboorientering

Naboer og andre nærtboende skal som udgangspunkt, under hensyntagen til det enkelte arrangements omfang og karakter, orienteres særskilt og
direkte om arrangementet. Dette kan eksempelvis
ske ved husstandsomdeling af løbesedler, digital
orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til
mobiltelefoner mv. eller lignende effektiv måde. Det
er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre
nærtboende er særskilt orienteret.
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Ved den mest støjbelastede bolig må der maksimalt
støjes til en grænse på gennemsnitligt 70 dB(A).
Støjgrænsen er gældende som en gennemsnitlig
maksimalværdi målt over de to mest støjbelastende
og sammenhængende timer.

Der bør tages særligt hensyn til støjfølsomme naboer i form af hospitaler, ældreboliger, plejehjem,
religiøse samlingssteder mv. Dette gælder såvel
ved indretning af arrangementsområdet som ved
fastlæggelse af tidspunktet for arrangementet.
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Pkt. 4.1.2. Indretning af
arrangementspladsen

Pkt. 4.2. Særligt støjfølsomme
omkringboende

tte

Horsens Kommune kan bede om en redegørelse
for lydprøvernes afholdelse.

omfang at hindre unødigt lydspild til omgivelserne.
Kommunen skal på forlangende forud for arrangementet modtage oplysninger fra den arrangementsansvarlige om valg af generatorens placering,
valg af støjafskærmning, evt. oplysning om forventet
eller kendt støjudvikling fra generatoren, driftsperioderne samt øvrige relevante oplysninger.

ne

hold ved det enkelte arrangement, finde sted fra kl.
10.00 på arrangementsdagen eller mellem kl. 10.00
– 20.00 dagen før. Dog først fra kl. 12.00, hvis lydprøven finder sted på søndag og helligdage. Lydprøverne må have en udstrækning på maksimalt 2,5 timer. Dette gælder også afprøvning af monitoranlæg
i tilfælde af, at lydprøver afvikles med anvendelse af
mindre højttalere ved mixerpositionerne.
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Kommunen kan forlange akkrediteret beregning
af lydniveau for at indregulere lydanlæg ved lydprøve. Kommunen kan endvidere forlange, at der
laves støjmålinger før arrangementets afvikling og
under arrangementet. Udgifter til støjmåling afholdes af arrangøren. Måling og beregning af støj skal
udføres i overensstemmelse med Miljøministeriets
vejledning herom og af et firma/laboratorium, der er
akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som
er certificeret til at udføre sådanne målinger.
Kommunen kan, hvis det vurderes nødvendigt, forlange støjniveauet under hele arrangementet registreres (f.eks. via 10 Eazy-Limiter udstyr), så det
efterfølgende kan dokumenteres, hvilket støjniveau
der har været i løbet af arrangementet.

Pkt. 4.1.4. Anvendelse af bystrøm
eller generatorer.

Der skal så vidt muligt anvendes bystrøm for at begrænse støjudbredelse fra generatorer. Såfremt der
anvendes generatorer skal den arrangementsansvarlige foretage det nødvendige for i videst mulige

Informationen skal indeholde oplysninger om sted,
tid og type af arrangementer, herunder også omfanget og den tidsmæssige udstrækning af opsætning
og nedtagning af udstyr og afholdelse af lydprøver.
Endvidere skal orienteres om andre forhold af væsentlig betydning for naboer og nærtboende, herunder eksempelvis hvad der er gjort for at nedbringe
støjniveauet og mindske de gener, som publikum
kan medføre i forbindelse med publikums transport
til og fra arrangementsområdet, afspærring, parkeringsforhold samt adgangsforhold for de lokale beboere mv.
Informationen skal gives så hurtigt som muligt efter et arrangement er planlagt. Det vil i de fleste
tilfælde være relevant at gentage informationen 2-4
uger inden arrangementet. Information skal gives
således naboer og nærtboende kan træffe de relevante forholdsregler.

Pkt. 7. Kontrol og overtrædelse

Horsens Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra retningslinjerne i forskriften. Dispensation kan
kun gives efter forudgående og konkret begrundet
ansøgning. Der kan fastsættes vilkår for dispensationen, herunder tidsbegrænsning.

Horsens Kommune fører tilsyn med forskriftens
overholdelse. Overtrædelse af forskriften kan af
Kommunen blive meldt til politiet med krav om bødestraf. Bødens størrelse afhænger bl.a. af overtrædelsens omfang og karakter.

Pkt. 6. Påbud og forbud

Pkt. 8. Afgørelser og klager

De generelle retningslinjer hindrer ikke, at Horsens
Kommune kan stille særlige krav om yderligere
forureningsbegrænsning end angivet i retningslinjerne. Kommunen kan endvidere ved grove overtrædelse af retningslinjer eller vilkår fastsat med
hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §69 afbryde et
arrangement, hvis det ikke overholder retningslinjerne eller de konkrete vilkår stillet for arrangementet, herunder som fastlagt i en dispensation.

Efter reglerne i Miljøministerens bekendtgørelse nr.
639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter kan afgørelser truffet efter denne forskrift
som udgangspunkt ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelser påklages,
når disse vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften. Klagefristen 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.
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Overtrædelse af vilkår for afholdelse af et arrangement vil indgå i Kommunens vurdering ved ansøgning om dispensation til fremtidige arrangementer.
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Pkt. 5. Dispensation

Pkt. 9. Ikrafttrædelse
Retningslinjerne træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Forskrift vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17.
december 2013

Bilag 1 - Fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

Arrangementer som afholdes søndage – torsdage
skal være afsluttede senest kl. 23. Arrangementer
som afholdes fredage og lørdage skal være afsluttede senest kl. 24.
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Dette kan fraviges op til 5 gange årligt, hvor koncertdage eller eventdage kan forlænges med op til
1 time. Dette forudsætter at naboer og kommune er
orienteret forud om denne forlængelse.

En forlængelse af et arrangement udover kl. 24 tæller ikke som en ny dag i ovenstående begrænsninger i antal koncertdage / eventdage.
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SÆRLIGE RETNINGSLINJER
Der kan afholdes samlet op til 15 koncertdage:
Heraf må der afholdes op til 5 koncertdage pr.
år, hvor støjbidraget, målt udendørs som det
ækvivalente, korrigerede støjniveau ikke må
overskride 102 dB(A) målt som 15 minutters
middelværdi, 50 m foran scenekanten.
Øvrige koncertdage må støjbidraget, målt
udendørs som det ækvivalente, korrigerede
støjniveau ikke overskride 90 dB(A) målt over
de 2 mest støjbelastede timer på udendørs
opholdsarealer ved omliggende boliger.
En koncertdag omfatter såvel selve koncerten som de nødvendige lydprøver på dagen
forud for og på selve koncertdagen. Lydprøver skal så vidt muligt afholdes på selve arrangementsdagen.
Opbygning/nedtagning af scene og andet
stort grej skal så vidt muligt foretages i tidsrummet kl. 07:00 – 22:00.

-

mest støjbelastede timer på udendørs opholdsarealer ved omliggende boliger. Lydprøver skal så vidt muligt afholdes på selve
eventdagen.
En eventdag omfatter såvel selve arrangementet/festivalen som nødvendige forberedelser forud for dagen. Opbygning/nedtagning af
scene og andet stort grej skal så vidt muligt
foretages i tidsrummet kl. 07:00 – 22:00.

ne

Er beliggende i byens vestlige del på bl.a. matr.nr.
1138 Horsens Bygrunde omkranset af Fussingsvej,
Viborgvej, Haldsvej, Priorsløkkevej, Axel Sørensensvej, Trappevejen og Hede Nielsensvej.
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Der kan afholdes samlet op til 20 eventdage:
Eventdage kan have karakter af idrætsbaserede arrangementsdage, festivaldage med
diverse musikalske indslag og lign.
Støjbidraget fra eventdage, målt udendørs
som det ækvivalente, korrigerede støjniveau
må ikke overskride 70 dB(A) målt over de 2

Naboorientering omfatter årligt informationsmøde,
samt orienteringsmateriale og brev/mail til beboere
på Hede Nielsensvej, Axel Sørensensvej, Trappevej, Priorsløkkevej, Vestervang, Fussingvej 8 A-D,
Borgmestervej og Viborgvej.
25. marts 2015
Kommunalbestyrelsen

Bilag 2 - Caroline Amalie Lund
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SÆRLIGE RETNINGSLINJER
Der må højst afholdes 12 udendørs musik- og
eventdage pr. år, hvor støjgrænsen i de generelle retningslinjer overskrides. En eventdag
omfatter også nødvendige lydprøver afviklet
forud for selve eventdagen.
Under afholdelse af de 12 udendørs musik- og
eventdage pr. år må der ved den mest støjbelastede bolig maksimalt støjes til en grænse
på gennemsnitligt 90 dB(A). Støjgrænsen er
gældende som en gennemsnitlig maksimal-

-

værdi målt over de to mest støjbelastende og
sammenhængende timer. Måling foretages
jfr. pkt. 4.1.3 i de generelle retningslinjer.
Arrangementer som afholdes søndage – torsdage skal være afsluttede senest kl. 23.00.
Arrangementer som afholdes fredage og lørdage skal være afsluttede senest kl. 24.00.
Arrangøren skal for hvert af de enkelte arrangementer sikre, at der på et detaljeret niveau
tages stilling til hvorledes der i videst muligt
omfang kan tages hensyn til naboer og nærtboende. Overvejelser i denne forbindelse
skal på forlangende udleveres til Horsens
Kommune.
Naboorientering skal ske generelt via medierne og kommunens foranstaltninger samt evt.
omdeling til de omkringboende, jfr. pkt. 4.3.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen
den 17.december 2013

ne

Beliggende øst for bymidten, ca. 700 m. fra Torvet
på matr.nr. 792, Horsens Markjorder. Friluftsscenen ligger i Lundens nordlige del umiddelbart øst
for såvel Horsens Borgerlige Skyttelaug samt Horsens Kunstmuseum. Nærmeste gader er Højlundsgade, Geneesgade, Sundvej, Carolinelundsvej,
Teglgårdsvej og Østergade. Arrangementsområdet
omfatter hovedsageligt området ved friluftsscenen.

Bilag 3 - CASA Arena Horsens, Langmarksvej
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SÆRLIGE RETNINGSLINJER
Der må højst afholdes 10 udendørs musik- og
eventdage pr. år, hvor støjgrænsen i de generelle retningslinjer overskrides. En eventdag
omfatter også nødvendige lydprøver afviklet
forud for selve eventdagen.
Under afholdelse af de 10 udendørs musik- og
eventdage pr. år må der ved den mest støjbelastede bolig maksimalt støjes til en grænse
på gennemsnitligt 90 dB(A). Støjgrænsen er
gældende som en gennemsnitlig maksimal-

-

værdi målt over de to mest støjbelastende og
sammenhængende timer. Måling foretages
jfr. pkt. 4.1.3 i de generelle retningslinjer.
Arrangementer som afholdes søndage – torsdage skal være afsluttede senest kl. 23.00.
Arrangementer som afholdes fredage og lørdage skal være afsluttede senest kl. 24.00.
Arrangøren skal for hvert af de enkelte arrangementer sikre, at der på et detaljeret niveau
tages stilling til hvorledes der i videst muligt
omfang kan tages hensyn til naboer og nærtboende. Overvejelser i denne forbindelse
skal på forlangende udleveres til Horsens
Kommune.
Naboorientering sker gennem medierne og
den arrangementsansvarliges foranstaltninger via bl.a. hjemmesider, nabomøde og omdelt informationsmateriale jfr. pkt. 4.3.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen
den 17. december 2013
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Beliggende i byens nordlige del ved Langmarksvej
på matr.nr. 67am, Horsens Markjorder. Nærmeste
gader er Langmarksvej, Krudthusvej, Flintebakken
og Strandlyst. Arrangementsområdet omfatter selve
stadionet samt en del af p-pladsen øst for stadion,
som kan inddrages ved at nedtage stadions østtribune. Boldbanerne øst for p-pladsen har tidligere
været anvendt. Det forventes ikke, at boldbanerne
vil blive inddraget i arrangementsområdet.
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefax: 76 29 29 29
www.horsens.dk

TEKNIK OG MILJØ

