Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og
ventilationsanlæg i Frederiksberg Kommune
Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse d. 10. september 2007 i henhold til §
18, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse
aktiviteter.
om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af
Formålet med forskriften er at sikre, at etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg på Frederiksberg ikke giver anledning til gener og/eller stridigheder mellem virksomheder og borgere.
køle- og
Kapitel 1
Gyldighedsområde
§ 1. Forskriften gælder for køle- og ventilationsanlæg i Frederiksberg Kommune, som etableres eller
ændres væsentligt efter forskriftens ikrafttrædelse.
Stk. 2. Forskriften gælder ikke for køle- og ventilationsanlæg, der er indrettet på virksomheder, omfattet af § 35 i Miljøministeriets lov nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, branchebekendtgørelser (f.eks. bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering
og drift af autoværksteder) eller Frederiksberg Kommunes forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer i Frederiksberg Kommune.
§ 2. Ved køle- og ventilationsanlæg forstås i denne forskrift: rumventilation fra boliger, virksomheder,
institutioner, sports- og fritidsaktiviteter mv., samt anlæg til varmegenindvinding, procesventilation og
airconditionanlæg.
Stk. 2. Frederiksberg Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der er køle- og ventilationsanlæg.
Stk. 3. Frederiksberg Kommune fastsætter i et bilag til denne forskrift krav til støj fra køle- og
ventilationsanlæg.
Kapitel 2
Begrænsning af støj ved etablering af køle- og ventilationsanlæg
§ 3. Ved placering af køle- og ventilationsanlæg skal der tages hensyn til naboer og rekreative arealer
mv. sådan, at støjgener undgås.
Stk. 2. Udendørs og indendørs køle- og ventilationsanlæg skal udføres sådan, at støjbelastningen fra
disse ikke overstiger de grænseværdier for støj, som er nævnt i bilaget.
§ 4. Køle- og ventilationsanlæg skal være opstillet eller monteret på svingnings-dæmpere.
Stk. 2. Rør- og kanalføringer skal udføres med svingningsdæmpere, som hindrer overførsel af støj og
vibrationer til faste bygningsdele.

Kapitel 3
Begrænsning af støj ved drift af køle- og ventilationsanlæg
§ 5. Driften af køle- og ventilationsanlæg må ikke give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.
§ 6. Køle- og ventilationsanlæg skal udføres med tidsstyring eller lignende, som sikrer at anlæg kun er
i drift, når der er behov for det.
§ 7. Køle- og ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning
og utætheder og om nødvendigt renses og repareres.
Stk. 2. Der skal føres driftsjournal med informationer om dato og omfang for eftersyn, eventuelle reparationer, samt hvilket servicefirma der har udført arbejdet. Frederiksberg Kommune skal på forlangende have mulighed for at se journalen.
Kapitel 4
Dokumentation
§ 8. Frederiksberg Kommune kan forlange dokumentation for, at køle- og ventilationsanlæg overholder
de grænseværdier for støj, som er nævnt i bilaget. Dokumentation kan fx være datablade fra producent eller støjmålinger og beregninger, udført af et firma der er akkrediteret af DANAK til at udføre
støjmålinger eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømåling – ekstern støj”.
Kapitel 5
Dispensation
§ 9. Frederiksberg Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4.
Kapitel 6
Påbud og forbud
§ 10. Selv om denne forskrift overholdes, kan Frederiksberg Kommune i særlige tilfælde meddele påbud om yderligere støjbegrænsende foranstaltninger ud over de, der er angivet i forskriften, jf. § 18,
stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse
aktiviteter.
Kapitel 7
Afgørelse og klage
§ 11. Afgørelser truffet i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 19, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Kapitel 8
Strafbestemmelser
§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der
1. etablerer køle- og ventilationsanlæg, som overstiger grænseværdierne for støj, jf. § 3, stk. 2.

2. undlader at følge kravene om montering med svingningsdæmpere, jf. § 4.
3. undlader at udføre tidsstyring eller lignende, jf. § 6.
4. undlader mindst 1 gang årligt at efterse, kontrollere, rense og om nødvendigt reparere samt føre
journal herover i henhold til § 7.
5. undlader at fremsende dokumentation på forlangende af Frederiksberg Kommune i henhold til § 8.
6. undlader at overholde vilkår fastsat i en dispensation, jf. § 9.
Kapitel 8
Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 13. Forskriften træder i kraft den 19. september 2007.

BILAG
KRAV TIL STØJ FRA KØLE- OG VENTILATIONSANLÆG
1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelser (dB(A)):
Vedrørende målepositioner, målebetingelser mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledning
nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. Se www.mst.dk.
Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen).
Maksimalværdien af støjen må om natten 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).
Dage

Klokken

Bykerne

Etagebolig

Åben/lav bolig

Mandag – fredag

07.00-18.00

55

50

45

Lørdage

07.00-14.00

55

50

45

Mandag-fredag

18.00-22.00

45

45

40

Lørdage

14.00-22.00

45

45

40

Søn- og hellig-

07.00-22.00

45

45

40

22.00-07.00

40

40

35

dage
Alle dage

2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum/kontorlokaler (dB(A)):
Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen).
Maksimalværdien må om natten ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum
(maksimalværdien af støjniveauet).
Dage

Klokken

Beboelsesrum / kontorlokaler

Dag og aften

07.00-22.00

30

Nat

22.00-7.00

25

Hele døgnet

Hele døgnet

40

