
 

 

Forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restauratio-

ner i Frederiksberg Kommune 
 

Indledning:  

Nedenstående oversigt er en systematisk gennemgang af den eksisterende og foreslået forskrift. Der kan man se de konkrete ændringer, som bliver 

foreslået. Under administrative ændringer fremhæves de administrative ændringer.  

Nuværende Foreslået Administrative ændringer 

Gyldighedsområde 

§ 1.  Forskriften er gældende i Frederiksberg 

Kommune. 

Stk. 2. Forskriften er gældende for både nye og 

eksisterende restaurationer. 

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at 

forskriften ikke er gældende for restaura-

tioner med særlig beliggenhed. 

§ 1.  Forskriften er gældende i Frederiksberg 

Kommune.  

Stk. 2.  Forskriften er gældende for både nye og 

eksisterende restaurationer. 

 

 

 

Stk. 3 Udgået, da alle arrangemen-

ter kræver tilladelse fra vejmyndig-

heden.   

§ 2.  Ved restaurationer forstås i denne for-

skrift følgende virksomheder: Restaurati-

oner, værtshuse, caféer, cafeterier, di-

skoteker, kaffebarer, pizzeriaer, grillbarer 

og lignende erhvervsmæssigt drevne 

virksomheder. 

§ 2.  Ved restaurationer forstås i denne forskrift 

følgende virksomheder: Spiserestauratio-

ner, værtshuse, caféer, cafeterier, diskote-

ker, kaffebarer, pizzeriaer, grillbarer, juice-

barer, selskabslokaler, vandpibecaféer, ba-

gerier med cafelignende drift, kiosker med 

Tilføjet: juicebarer, selskabslokaler, 

vandpibecaféer, bagerier med cafe-

lignende drift, kiosker med salg af 

fødevarer og/eller alkohol til nydelse 

på og ved stedet 
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Stk. 2.  Teknisk direktorat afgør i tvivltilfælde, 

hvad der henregnes til restaurationer. 

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen fastsætter i bilag 

til denne forskrift krav til luftlydsisolation 

og musikanlæg i restaurationer (bilag 1) 

og krav til ventilationsanlæg i restauratio-

ner (bilag 2). 

salg af fødevarer og/eller alkohol til nydelse 

på og ved stedet og tilsvarende erhvervs-

mæssigt drevne virksomheder.  

Stk. 2.    Frederiksberg Kommune afgør i tvivlstilfæl-

de, hvad der henregnes til restaurationer. 

Stk. 3.  Frederiksberg Kommune fastsætter i bilag 

til denne forskrift krav til luftlydsisolation og 

musikanlæg i restaurationer (bilag 1) og 

krav til ventilations- og klimaanlæg i restau-

rationer (bilag 2). 

Begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer 

§ 3.  Støjende udendørs og indendørs installa-

tioner f.eks. køleanlæg og ventilatorer, 

skal udføres således, at støjbelastningen 

fra disse ikke overstiger de i bilag 1 

nævnte grænseværdier. 

§ 3.  Støjende udendørs og indendørs installati-

oner, fx. køleanlæg, ventilationsanlæg, 

håndtørrer, kværne, blendere, kaffemaski-

ner, fadølsanlæg og lignende maskiner, 

skal monteres og anvendes således, at den 

samlede støjbelastning fra virksomheden 

ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænse-

værdier. 

Tilføjet: håndtørrer, kværne, blende-

re, kaffemaskiner, fadølsanlæg 

§ 4. Vægge og etagedæk i restauranter skal 

lydisoleres således, at de i bilag 1 anførte 

krav overholdes. 

Stk. 2.  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 græn-

seværdier. 

Stk. 3.  Faste musikanlæg i restaurationer skal 

§ 4.  Restaurationer skal indrettes, så de i bilag 1 

anførte grænseværdier overholdes.  

Stk. 2.  Ydervægge, herunder vinduer, døre og an-

dre åbninger til det fri, skal lydisoleres så 

den udendørs støjbelastning overholder de i 

bilag 1 gældende grænseværdier.  

Stk. 3.  Musikanlæg, TV og lignende anlæg til af-

spilning af lyd i restaurationer skal indregu-

leres, blokeres og plomberes så virksomhe-

 

 

 

Stk. 3 Skærpelse: Gælder nu alle 

anlæg og også ved spiserestauran-

ter med baggrundsmusik 
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indreguleres og blokeres således, at de i 

bilag 1 anførte krav kan overholdes. Be-

stemmelsen omfatter ikke spiserestaura-

tioner og lignende, der udelukkende har 

baggrundsmusik. 

Stk. 4.  Støjende indendørs installationer som 

køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, 

vægautomater og højtalere skal være 

monteret på svingningsdæmpere. Interne 

døre skal forsynes med dørpumpe eller 

anden form for anslagsordning. 

Stk. 5.  I billardrum skal gulvet være udført med 

stødabsorberende materiale. Radiatorer 

m.v. skal være afskærmede. 

Stk. 6.  Indgangspartier til restaurationer belig-

gende i boligområder skal være udført 

med vindfang (lydsluse). Døre skal være 

forsynet med automatisk lukkeanordning, 

der ikke må blokeres. Bestemmelsen om-

fatter ikke spiserestaurationer og lignen-

de, der udelukkende har baggrundsmu-

sik. 

dens samlede støjbidrag overholder de i bi-

lag 1 anførte grænseværdier. 

 

 

Stk. 4.  Støjende udendørs og indendørs installati-

oner som køleanlæg, ventilation, køkken-

maskiner, produktionsborde, vægautoma-

ter, højttalere og lignende skal være monte-

ret på svingningsdæmpere, herunder skal 

motorenheder separeres fra rørføring med 

flexstykker. 

Stk. 5.    Døre skal forsynes med dørpumpe               

og anslagslister med gummi eller lign.  

Stk. 6.  I billardrum skal gulvet være udført med 

stødabsorberende materiale. Radiatorer og 

rør mv. skal være afskærmede.  

Stk. 7.  Indgangspartier til restaurationer skal være 

udført med lydsluse, der effektivt begrænser 

lyd til omgivelserne. Dørene i lydslusen skal 

kunne lukkes enkeltvis og må ikke være 

åbne på samme tid. Døre skal være forsy-

net med automatisk lukkeanordning, der ik-

ke må blokeres. Bestemmelsen omfatter ik-

ke restaurationer, hvis lydanlæg er indregu-

leret, blokeret og plomberet til baggrunds-

musik. 

Stk. 8.  Niveauet for baggrundsmusik fastsættes af 

Frederiksberg Kommune på baggrund af en 

konkret vurdering af de faktiske forhold. 

 

 

Stk. 4 Skærpelse: Omhandler nu 

også udendørs ventilation, da moto-

renheder på ydremurer ikke var om-

fattet efter den tidligere forskrift. 

Ydereligere stilles krav om motoren-

heder skal separeres fra rørføring 

med flexstykke. Således minimeres 

vibrationer fra motoren.  

 

 

Stk. 7: Skærpelse: Alle restauratio-

ner skal indreguleres, blokeres og 

plomberes til baggrundsmusik, hvis 

de vil slippe for at have en lydsluse. 

 

 
 
 
 

Stk. 8 Ny bestemmelse. De fysiske 

forhold kan være afgørende for om 

baggrundsniveauet kan være højere 
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end 70 db(A) som er det nuværende 

udgangspunkt. 

 § 5.  Såfremt restaurationer har live musik, som 

ikke kan spilles over restaurationens indre-

gulerede, blokerede og plomberede anlæg, 

kan Frederiksberg Kommune stille krav om 

anden lydovervågning, som skal sikre 

og/eller dokumentere, at de i bilag 1 anførte 

grænseværdier overholdes. 

§5. Ny bestemmelse. Det er tidligere 

set, at live musik medfører gener for 

omgivelserne, da det ikke spilles 

over det indregulerede, blokerede 

og plomberede anlæg 

 

§ 5.  Restaurationer skal forsynes med et vel-

fungerende udsugnings- eller ventilati-

onsanlæg, der kan indfange lugt fra køk-

ken og serveringslokaler. Ventilationsan-

lægget skal udføres i henhold til de i bilag 

2 nævnte krav. 

 

Stk. 2.  Vinduesventilatorer må kun benyttes til 

udluftning af serveringslokaler. Træk-

lemme og vinduesrosetter samt andre 

åbninger til det fri, må i forbindelse med 

driften af et ventilationsanlæg kun benyt-

tes som luftindtag. 

Stk. 3.  Etageadskillelser og skillevægge, herun-

der installationsgennembrud mod andre 

lejemål, skal være tætte og fri for revner 

og lignende. 

§ 6.  Restaurationer skal forsynes med et velfun-

gerende udsugnings- eller ventilationsan-

læg, der kan indfange lugt fra køkken, ser-

veringslokaler og lokaler hvor der ryges to-

bak, vandpibe eller lignende. Ventilations-

anlægget skal udføres i henhold til de i bilag 

2 nævnte krav.  

Stk. 2.  Vinduesventilatorer må kun benyttes til ud-

luftning af serveringslokaler, hvor der ikke 

ryges. Træklemme og vinduesrosetter samt 

andre åbninger til det fri må i forbindelse 

med driften af et ventilationsanlæg kun be-

nyttes som luftindtag. 

Stk. 3.  Etageadskillelser og skillevægge, herunder 

installationsgennembrud mod andre leje-

mål, skal være tætte og fri for revner og lig-

nende.  

Stk. 4.  Frederiksberg Kommune kan stille krav om, 

at en restauration monterer røgvasker, kul-

§6. Tilføjet:  og lokaler hvor der ry-

ges tobak, vandpibe eller lignende. 

 

 

Stk. 2. Skærpelse: Vinduesventilati-

oner må kun anvendes i lokaler der 

ikke ryges. Træklemme og vindues-

rosetter samt andre åbninger til det 

fri må i forbindelse med driften af et 

ventilationsanlæg kun benyttes som 

luftindtag. 

 

 

Stk. 4. Ny bestemmelse, som kan 

håndtere sod and andre gener, som 
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filteranlæg eller tilsvarende løsning, hvis af-

kast fra ovn eller ventilation medfører væ-

sentlige gener. 

ikke er et problem alle steder. 

Begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af restaurationer 

§ 6. Driften af restaurationer må ikke give 

anledning til væsentlige støj- og lugtge-

ner i omgivelserne. 

§ 7.  Driften af restaurationer må ikke give an-

ledning til væsentlige støj- og/eller lugtgener 

i omgivelserne. 

Stk. 2.  Frederiksberg Kommune afgør i tvivlstilfæl-

de, hvad der er væsentlige støj - og/eller 

lugtgener. 

 

§ 7.  Ventilationsanlæg skal mindst en gang 

årligt efterses og kontrolleres for fejl, til-

smudsning og utætheder, og om nød-

vendigt renses og repareres. Der skal fø-

res tilsynsrapport, som forevises ved kon-

trol. 

§ 8.  Ventilationsanlæg skal efterses og kontrol-

leres for fejl, tilsmudsning og utætheder, og 

om nødvendigt renses og repareres, mini-

mum en gang om året. Restaurationer skal 

føre driftsjournal med oplysninger om dato 

og omfang for eftersyn, eventuelle reparati-

oner samt udførende ventilationsfirma. 

Journalen skal på forlangende forevises 

Frederiksberg Kommune. 

§8 Skærpelse: Øget krav om jour-

nalføring med omfang af eftersyn, 

eventuelle reparationer samt udfø-

rende ventilationsvirksomhed. 

§ 8. Vinduer og døre til det fri skal holdes luk-

kede, være tætte og forsynet med effekti-

ve lukkeanordninger. Døre kan dog hol-

des åbne i forbindelse med udendørsser-

vering. Bestemmelsen gælder ikke for 

spiserestaurationers serveringslokaler, 

der udelukkende har baggrundsmusik og 

ingen madtilberedning. 

§ 9.  Vinduer og døre til det fri skal være tætte og 

forsynet med effektive lukkeanordninger og 

holdes lukkede i de tidsperioder, hvor drif-

ten kan medføre støj- og/eller lugtgener. 

Stk. 2. I lokaler hvor der foregår produktion, som 

kræver ventilation, skal døre og vinduer til 

det fri altid holdes lukket, mens der produ-

ceres i lokalet. Dette gælder endvidere til-

stødende lokaler, hvor der er åbent til pro-

§9 Lempelse fra: Vinduer og døre til 

det fri skal holdes lukkede, være 

tætte og forsynet med effektive luk-

keanordninger. 

Stk. 2. Ny bestemmelse, som præ-

ciserer, hvornår døre og vinduer 

altid skal være lukket. 
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duktionslokalet. 

Stk. 3.  Frederiksberg Kommune kan tillade, at døre 

kan holdes åbne i forbindelse med uden-

dørsservering, såfremt det, efter Frederiks-

berg Kommunes vurdering, ikke medfører 

væsentlige støj- og/eller lugtgener i omgi-

velserne. 

 

Stk. 3. Skærpelse fra døre kan dog 

holdes åbne i forbindelse med 

udendørsservering. 

§ 9.  Stærkt lugtende krydderier eller råvarer 

skal opbevares således, at lugtgener ikke 

forekommer i omgivelserne. 

§ 10.  Stærkt lugtende mad- og råvarer skal opbe-

vares således, at lugtgener ikke forekom-

mer i omgivelserne. 

Stk. 2. Restaurationer må ikke servere vandpibe 

og lign. rygeaktiviteter på udendørs arealer. 

 

 

 

Stk. 2. Skærpelse men inkludere 

ikke cigaretrøg. 

§ 10.  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. 

§ 11.  Restaurationer, der har arealer til fælles 

med boliger, må ikke benytte disse til vare-

opbevaring eller på anden måde lade disse 

indgå i virksomhedens drift. 

 

§ 11.  Støjende oprydning, herunder rengøring, 

i restaurationer beliggende i beboelses-

ejendomme, må ikke finde sted i tids-

rummet kl. 24.00-07.00. 

§ 12.  Støjende oprydning, herunder rengøring og 

affaldshåndtering i restaurationer beliggen-

de i eller ved beboelsesejendomme, må ik-

ke finde sted i tidsrummet kl. 22.00-07.00.  

Stk. 2. Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaf-

felse må ikke give anledning til væsentlige 

støj- og/eller lugtgener i omgivelserne. 

 

§12 tilføjet: beliggende i eller ved 

beboelsesejendomme 

Stk. 2. Erstatter afsnittet ”Affaldsop-

bevaring, håndtering og bortskaffel-

se” i den nuværende forskrift. 

§ 12. Udendørs servering må ikke finde 

 sted i tidsrummet kl. 24.00-07.00 

§ 13.  Udendørsservering må ikke finde sted i tids-

rummet kl. 24.00-07.00. 

Stk.2 Ny bestemmelse: Dette giver 

miljømyndigheden i samarbejde 
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Stk. 2.  Ved berettigede klager over gener fra stø-

jende gæster fra udeservering kan dette 

medføre inddragelse af tilladelse til uden-

dørsservering helt eller delvist, idet udeser-

veringsperioden efter en konkret vurdering 

kan begrænses til mellem kl. 20:00 og 

22:00  

 

med vejmyndigheden mulighed for 

at indskrænke perioden for udeser-

vering, hvis restauration ikke kan 

overholde reglerne eller har et publi-

kum, som medfører væsentlige ge-

ner i omgivelserne. 

 § 14.  Restaurationer må ikke ved almindelig drift, 

afspille musik udendørs på offentligt areal. 

Undtaget er dog musikarrangementer, hvor 

der er givet en særskilt kommunal tilladelse 

fra vejmyndighedens side. 

§14 Ny bestemmelse 

Affaldsopbevaring, håndtering og 

bortskaffelse 

 Afsnit udgået og erstattet  af § 12 

stk. 2. 

§ 13.  Affaldsopbevaring, håndtering og 

bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlige 

gener i omgivelserne. 

  

§ 14. Opbevaring, håndtering og bortskaffelse 

af affald skal ske efter de til enhver tid 

gældende regler for erhvervsaffald i Fre-

deriksberg Kommune. 

Stk. 2. Køkkener skal håndtere og bortskaffe 

madaffald efter de til enhver tid gælden-

de regler herom i Frederiksberg Kommu-

ne. 

Stk. 3.  CFC- og HCFC-kølemiddelaffald m.v. 

skal opsamles og bortskaffes efter de til 
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enhver tid gældende regler herom i Fre-

deriksberg Kommune. 

 

Dokumentation 

§ 15. Såfremt restaurationen anvender 

faste musikanlæg jf. § 4, stk. 3, skal de i bilag 1 

anførte krav til lydisolationen for vægge og etage-

dæk samt de i bilag 1 anførte krav til indstilling af 

musikanlæg over for Teknisk direktorat dokumen-

teres overholdt, 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 musik-

anlæg skal foretages efter retningslinierne angivet 

i bilag 1. 

§ 15.  Såfremt restaurationen benytter anlæg til 

afspilning af lyd eller lign. støjende aktivite-

ter jf. §4, stk. 3, skal de i bilag 1 anførte 

krav til lydisolation for vægge og etagedæk, 

samt de i bilag 1 anførte krav til indregule-

ring, blokering samt plombering af musikan-

læg, TV og lignende anlæg til afspilning af 

lyd, over for Frederiksberg Kommune do-

kumenteres overholdt. Dokumentation skal 

ske i form af støjmålinger og eventuelt nød-

vendige beregninger. Målinger, beregninger 

og rapport skal udføres af et firma, der er 

akkrediteret af DANAK til at udføre støjmå-

linger eller certificeret af Miljøstyrelsen til 

»Miljømåling -ekstern støj«, jf. bilag 1 punkt 

4. 

Stk. 2.  Dokumentation, jf. stk. 1, skal indsendes til 

Frederiksberg Kommune straks efter arbej-

dets udførelse.  

Stk. 3.  Hvis der efter etableringen af musikanlæg, 

TV eller lignende andre anlæg til afspilning 

af lyd foretages udvidelser eller ændringer, 

der medfører at den tidligere indgivne do-

kumentation ikke længere svarer til de fakti-

ske forhold, skal restaurationen indsende 

§15 Skærpelse: der stilles krav om 

plombering af anlæg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 3 Ny bestemmelse: Hvis der 

ændres i musikanlægget, kan der 

stilles krav om ny indreguleringsrap-

port 
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fornyet dokumentation straks here 
 § 16.  Frederiksberg Kommune kan forlange do-

kumentation for, at udendørs køle- og venti-

lationsanlæg overholder de grænseværdier 

for støj, som er angivet i bilag 1.  

Stk. 2.  Dokumentation skal ske ved en miljømåling 

– ekstern støj. Målinger og beregninger skal 

udføres, af et firma der er akkrediteret af 

DANAK til at udføre støjmålinger eller certi-

ficeret af Miljøstyrelsen til ”Miljømåling – 

ekstern støj”. 

§16 Ny bestemmelse: Køle og venti-

lations anlæg ved restaurationer er 

ikke omfattet af kommunens ”venti-

lationsforskrift”, hvor denne be-

stemmelse også eksisterer. 

 

Dispensation 

§ 16.  Teknisk direktorat, kan i særlige tilfælde 

dispensere fra bestemmelserne i § 4, stk. 

1, 2, 5 og 6, § 5, stk. 1 og §§ 11 og 12. 

§ 17.  Frederiksberg Kommune kan i særlige til-

fælde dispensere fra bestemmelserne i for-

skriften § 4, § 6 stk. 1 og §§ 12 og 13. Di-

spensation meddeles kun i de tilfælde, hvor  

Frederiksberg Kommune vurderer, at en di-

spensation fra bestemmelsen ikke vil med-

føre væsentlige gener i omgivelserne 

§ 17 Skærpelse: Der er tilføjet: Di-

spensation meddeles kun i de tilfæl-

de, hvor bestemmelserne i forskrif-

ten ikke har en effekt i forhold til 

gener. 

Påbud og forbud 

§ 17. Forskriften er ikke til hinder for, at Tek-

nisk Direktorat efter § 42, stk. 1-4 i lov nr. 

1757 af 22. december 2006 om miljøbe-

beskyttelse, kan stille krav om yderligere 

forureningsbegrænsende foranstaltninger 

end angivet i forskriften. 

§ 18.  Forskriften er ikke til hinder for, at Frede-

riksberg Kommune efter § 42, stk. 1-4, i Mil-

jøministeriets lovbekendtgørelse LBK nr. 

1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse, 

kan stille krav om yderligere forureningsbe-

grænsende foranstaltninger end angivet i 

forskriften, jf. § 20, stk. 5 i Miljøministeriets 
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bekendtgørelse BEK nr. 844 af 23/06/2017 

om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

Klagevejledning 

 

Afgørelser og klage 

 

§ 18. Afgørelser truffet i medfør af denne for-

skrift kan ikke påklages til anden admini-

strativ myndighed, jf. § 20 stk. 1 i lovbe-

kendtgørelse nr. 1517 af 14. december 

2006 om miljøregulering af visse aktivite-

ter. 

§ 19.  Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift 

kan ikke påklages til højere administrativ 

myndighed, jf. § 21 stk. 2 i Miljøministeriets 

bekendtgørelse BEK nr. 844 af 23/06/2017 

om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

Straffebestemmelser 

§ 19.  Medmindre højere straf er forskyldt efter 

den øvrige lovgivning straffes med bøde 

den, der 

 1. Undlader at følge bestemmelserne om 

begrænsning af støj- og lugtgener ved 

indretning af restaurationer, som nævnt i 

§§ 3, 4 og 5, eller  

 2. Undlader at følge bestemmelserne om 

begrænsning af støj- og lugtgener ved 

drift af restaurationer som nævnt i §§ 6, 

7, 8, 9, 10, 11 og 12, eller  

 3. Undlader at følge bestemmelserne om 

dokumentation, som nævnt i § 15. 

§ 20.  Medmindre højere straf er forskyldt efter 

den øvrige lovgivning straffes med bøde 

den, der  

 1. undlader at følge bestemmelserne om 

begrænsning af støj- og/eller lugtgener ved 

indretning af restaurationer, som nævnt i §§ 

3 - 6, eller  

 2. undlader at følge bestemmelserne om 

begrænsning af støj- og/eller lugtgener ved 

drift af restaurationer, nævnt i § 7 stk. 1 og 

§§ 8 -14, eller  

 3. undlader at følge bestemmelserne om 

dokumentation, som nævnt i §15 og 15.  

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 20.  Forskriften træder i kraft den 1. oktober 

2000 

§ 21.  Forskriften træder i kraft den xxx. Ved for-

skriftens ikrafttræden ophæves restaurati-

onsforskriften af den 23. maj 2003.  
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Stk. 2.  Bestemmelserne i §§ gælder for nye restau-

rationer, samt eksisterende restaurationer 

som ved ikrafttrædelse af denne forskrift ik-

ke er indrettet i overensstemmelse med re-

staurationsforskriften af den 23. maj 2003, 

samt eksisterende restaurationer, hvor der 

konstateres væsentlige gener. 

Stk. 3.  Alle restaurationer skal dog inden den 31. 

december 2021, eller i forbindelse med 

ejerskifte ingen da, være indrettet i over-

ensstemmelse bestemmelserne i denne 

forskrift. 

Stk. 4.  Øvrige bestemmelser i denne forskrift 
gælder nye og eksisterende restaurationer. 

§ 21.  Restaurationer, der etableres efter for-

skriftens ikrafttræden, skal overholde alle 

bestemmelserne i forskriften. 

Stk. 2. Restaurationer, der er etableret inden 

forskriftens ikrafttræden, skal overholde 

bestemmelserne i § 4, stk. 3, § 5, stk. 3, 

og §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 

senest den 1. april 2001. De øvrige be-

stemmelser skal senest overholdes i for-

bindelse med ejerskifte eller ved gentag-

ne klager over væsentlige støj eller lugt-

ulemper i omgivelserne. 

  

 

Bilag 1 - Krav til luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer  
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1. Grænseværdier for støjbelastning målt uden-
dørs i beboelsesområder*:  
 

 
 
Grænserne for støj er angivet som det ækvivalen-
te, korrigerede støjniveau i dB(A) (Støjbelastnin-
gen). 
 
Maksimalværdien af støjen må om natten ikke 
overstige 55 dB(A) (Maksimalværdien 
af støjniveauet). 

1.Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs 

ved beboelser:  

 

Vedrørende målepositioner, målebetingelser mv. 

henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om 

Ekstern støj fra virksomheder. 

 

Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, 
korrigerede støjniveau i dB(A) (Støjbelastningen). 
Maksimalværdien af støjen må om natten (kl. 22.00-
07.00) i område med bykerne eller etagebolig ikke 
overstige 55 dB (A). I område med åben/lav bolig må 
maksimalværdien af støjen ikke overstige 50 dB(A). 
(Maksimalværdien af støjniveauet). 

 

2. Grænseværdier for støjbelastning målt i bebo-
elsesrum/kontorlokaler.* 
 
I beboelsesrum: 
Dag og aften         Kl. 07.00-22.00: 30 
Nat                        Kl. 22.00-07.00: 25 
I kontorlokaler:      Hele døgnet       40 
 
* Vedrørende målepositioner, målebetingelser 
m.v. henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". 
 
Grænserne for støj er angivet som det ækvivalen-

2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt 

indendørs i beboelsesrum/kontorlokaler:  

I beboelsesrum: kl.  

Dag og aften 07.00-22.00: 30 

Nat 22.00-07.00: 25 

I kontorlokaler: Hele døgnet: 40 

 
Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, 
korrigerede støjniveau i dB(A) (Støjbelastningen). 
Maksimalværdien må om natten (kl. 22.00-07.00) 
ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum (Maksimal-
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te, korrigerede støjniveau i dB(A) (Støjbelastnin-
gen). 
Maksimalværdien må om natten ikke overstige 40 
dB(A) i beboelsesrum (Maksimalværdien af støj-
niveauet). 

værdien af støjniveauet).   

3. Vægge og etagedæk skal have en sådan lyd-

isolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter 

i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, 

der overstiger de i pkt. 2 nævnte grænseværdier. 

 

Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen 
sLA(MUSIK) mellem lydtrykniveauet i restaurati-
onslokalet angivet som det ækvivalente støjniveau 
i dB(A) og det ækvivalente støjniveau i nærmeste 
beboelse eller kontorlokaler. 

3. Vægge og etagedæk skal have en sådan lydisola-

tion, at det samlede støjbidrag fra restaurationen 

ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i 

pkt. 1 og 2 nævnte grænseværdier.  

Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen mel-

lem lydtrykniveauet i restaurationslokalet angivet 

som det ækvivalente støjniveau i dB(A) og det ækvi-

valente støjniveau i eller ved mest støjbelastede 

beboelse eller kontorlokale.  

Tilføjet: og 2 således at der henvi-

ses til både grænseværdierne i pkt. 

1 og 2.  

4. Musikanlæg skal indstilles og blokeres således, 

at musikken herfra er tilpasset de aktuelle forhold i 

ejendommen og ikke medfører et støjniveau, der 

overstiger de i pkt. 2 anførte grænseværdier. 

 

Blokeringen skal foretages således, at man ikke 

umiddelbart kan ændre denne. 

Måling skal foretages af et firma, der er akkredite-

ret af DANAK til at udføre støjmålinger, eller er 

godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling - eks-

tern støj". 

4. Støjmåling og plombering skal foretages af et fir-

ma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støj-

målinger, eller godkendt af Miljøstyrelsen til »Miljø-

målinger - ekstern støj«.  

 

 

 5. Dokumentation for måling af det maksimalt tilladte 

støjniveau i restaurationen skal fremsendes i form af 

en støjmålerapport til Frederiksberg Kommune. Den 

Ny præcisering af hvad der som 

minimum skal indgå i dokumentati-

onsrapporten.  
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skal som minimum indeholde oplysninger om:  

 Hvor støjmålingen er foretaget med anførelse 

af adresse på mest støjbelastede beboelse, 

evt. flere beboelser eller erhverv, samt om 

der er tale om intern og/eller ekstern belast-

ning. 

 Lydniveau i afsenderrum og modtagerrum i 

forbindelse med måling ved intern bygnings-

transmitteret støj 

 Lydniveau i afsenderrum samt placering af 

og niveau i målingspunkt, som er brugt til be-

regning ved ekstern støj. 

 Vurdering af efterklangstiden i mest støjbela-

stede beboelse eller erhverv. 

 Vurdering af om luftlydsisoleringen er at så-

dan en karakter, at menneskestøj vil have 

indflydelse. 

 Beskrivelse af restaurationens musikanlæg, 

højtalere og TV og lignende andre anlæg til 

afspilning af lyd med angivelse af placering 

samt blokeringsmetode. 

 Lydstyrkekontrollens indstillingsværdi ved 

støjmålingen. 

Plomberingsmetode med anførelse af type samt 

placering. 

 6. Musikanlæg, TV og lignende andre anlæg til af-

spilning af lyd i restaurationer skal indreguleres, blo-

keres og plomberes i overensstemmelse med den 

Tilføjet præcisering af hvorledes der 

skal indreguleres, blokeres og 

plomberes. 
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udarbejdede støjmålerapport og således, så virk-

somhedens samlede støjbidrag ikke overstiger de i 

pkt. 1 og 2 anførte grænseværdier. Musikanlæg, TV 

og lignende andre anlæg skal indreguleres med fuld 

bas og diskant samt loudness slået til. Blokeringen 

skal foretages således, at man ikke umiddelbart kan 

ændre denne, og skal plomberes i forbindelse med 

indreguleringen. Plomberingen skal dokumenteres 

ved en plomberingserklæring, som fremsendes til 

Frederiksberg Kommune.  

Bilag 2 – Krav til ventilations- og klimaanlæg i restaurationer 

1. Der skal installeres en emhætte over madtilbe-

redningssteder. Emhætten skal være en selv-

stændig konstruktion, der er forsynet med aftage-

lige fedtfiltre, således at disse kan udtages og 

rengøres i nødvendigt omfang. 

Kantsuget i emhætten skal være mindst 0,3 meter 

pr. sekund. Ved fritstående kogeøer skal kantsu-

get være mindst 0,5 meter pr. sekund. 

Emhætten skal på frie sider have et udhæng over 
komfuret eller tilberedningsstedet, der er 0,3 - 0,4 
gange emhættens højde over komfur eller bord-
kant. 

1.  Der skal installeres emhætter over madtilbered-

ningssteder. Emhætter skal være selvstændige kon-

struktioner, der er forsynet med aftagelige fedtfiltre, 

således at disse kan udtages og rengøres i nødven-

digt omfang. Kantsuget i emhætten skal være ca. 

0,3 meter pr. sekund. Ved fritstående kogeøer skal 

kantsuget være ca. 0,5 meter pr. sekund. Emhætten 

skal på frie sider have et udhæng over komfuret eller 

tilberedningsstedet, der er ca. 0,3-0,4 gange emhæt-

tens højde over komfur eller bordkant. 

 

2. Ventilationsanlægget skal installeres tilgænge-

ligt, således at der kan fortages tilsyn og vedlige-

holdelse i nødvendigt omfang. 

Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle sam-

linger skal være forsynet med pakninger 

eller anden form for effektiv forsegling. For så vidt 

2. Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, 

således at der kan foretages tilsyn og vedligeholdel-

se i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal 

være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet 

med pakninger eller anden form for effektiv forseg-

ling. For så vidt angår indvendige kanaler, der pas-
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angår indvendige kanaler, der passerer beboel-

sesrum eller andre opholdsrum, gælder, at det 

skal godtgøres, at kanalerne er tætte og monteret 

med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger 

inden anlægget igangsættes. 

serer beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, 

at det skal godtgøres, at kanalerne er tætte og mon-

teret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger 

inden anlægget igangsættes. 

3. Afkastluften skal ledes til det fri over tagryg eller 

over højereliggende tagryg på naboejendomme. 

Afkastet skal sluttes med jethætte eller lignende. 

3. Afkastluften skal ledes til det fri over tagryg eller 

over højereliggende tagryg på naboejendomme. 

Afkastet skal afsluttes med jethætte eller lignende.  

 

4. Ventilationsanlægget skal sikre luftskifte på 

mindst 40 gange i timen, når der i køkkenet 

foretages grill- og/eller friturestegning. 

Ved almindelig madtilberedning skal luftskiftet 

være mindst 25 gange i timen. 

I serveringslokaler skal luftskiftet være mindst 5 

gange i timen. 

4. Ventilationsanlægget skal sikre luftskifte på ca. 

25-40 gange i timen, når der i køkkenet foretages 

grill- og/eller friturestegning. Ved almindelig madtil-

beredning skal luftskiftet være ca. 20-25 gange i 

timen. I serveringslokaler skal luftskiftet være ca. 5 

gange i timen. 

 

 5. Motorenheder til ventilation og/eller klimaanlæg 

skal monteres således, at de er svingningsdæmpet i 

forhold til både mur og rør, og skal om nødvendigt 

lydisoleres, så de i bilag 1 angivne grænseværdier 

for støj overholdes. 

Ny præcisering 

 

 

 


