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PHS Værnedamsvej jfr. startredegørelse 14.01.2019 
 
På By- og Miljøudvalgets møde d. 14. januar 2019 blev der i forbindelse med behandlingen af startredegø-
relsen for Værnedamsvej efterspurgt en uddybning af muligheden for at regulere støj fra eksempelvis café 
og restauration i passagen ind mod gården.  
 
Forvaltningen kan på den baggrund oplyse følgende:  
 
Regulering af støj gennem anvendelsen i lokalplanen 
En enkel måde at regulere støj fra visse funktioner på, er gennem lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 
Dvs. at anvendelse som eksempelvis restaurant og café ikke tillades steder hvor man ikke ønsker støj, f.eks. 
i passagen. Lokalplanen kan også regulere at der ikke må være udeservering på fortovet, eller udenfor i pas-
sagen. I stedet kan lokalplanen tillade anvendelse som mindre butikker, kontorerhverv m.v. der som ud-
gangspunkt ikke støjer. 
 
Regulering af støj gennem miljølovgivningen 
Hvis man i lokalplanen tillader eksempelvis café og restaurant i passagen, er det gennem kommunens egne 
forskrifter og miljøbeskyttelsesloven, man har mulighed for at regulere støj. Restaurationer og caféer er om-
fattet af kommunens ”Forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer”. Forskriften er 
gældende overalt på Frederiksberg. Forskriften fastsætter støjgrænser for såvel bygningstransmitteret støj 
fra caféen internt i bygningen til de overliggende lejligheder, som ekstern støj fra caféen til nabobygninger. 
Såfremt der er fast musikanlæg skal dette indreguleres så støjgrænser overholdes. Hvis der er udeservering 
må dette i henhold til forskriften i dag ske frem til kl. 24.00. Kommunen kan, når caféen er etableret, og hvis 
der kommer berettigede klager, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42 fastsætte yderligere forureningsbe-
grænsende tiltag. F.eks. kan udeserveringens tidsrum begrænses yderligere. Kravene skal fastsættes på 
baggrund af en konkret vurdering af Caféens miljøbelastning, og være i overensstemmelse med de sædvan-
lige forvaltningsmæssige principper om proportionalitet og ligebehandling. 
 
Regulering af støj gennem bevillinger 
Hvis en café eller restaurant ønsker at servere alkohol eller at holde åbent efter midnat, kræver det tilladelse 
efter restaurationsloven. Ansøgninger indgives til politiet, og tilladelser meddeles af Bevillingsnævnet efter 
forhandling med politiet. Bevillingsnævnet kan ved behandlingen af en ansøgning lægge vægt på beliggen-
hed, og der kan vises tilbageholdenhed med at give alkoholbevilling eller tilladelse til udvidet åbningstid til 
nye caféer og restaurationer, hvis de ligger i boligkvarterer. Bevilling kan desuden afslås, hvis krav i henhold 
til miljølovgivningen ikke er opfyldt. Hvis der gives alkoholbevilling, fastsætter Bevillingsnævnet ofte vilkår om 
en prøveperiode på 6 måneder. Det betyder, at ansøgningen kan tages op igen, hvis der inden for perioden 
indkommer berettigede klager. På samme måde som krav baseret på miljølovgivningen, skal behandlingen 
af bevillingsansøgninger også overholde principperne om proportionalitet og ligebehandling. Hvis bevillingen 
trækkes tilbage, skal dette overholde kravene til tilbagekaldelse af begunstigende afgørelser. 
 
  
 
 


