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Copenhagen Metro Team 
Metrovej 11 
2300 København S 
 
 
 
 
 
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med 
metrobyggepladsen, Rådhuspladsen 
 
Center for Miljø skal hermed meddele påbud om, at Copenhagen 
Metro Team skal overholde følgende vilkår ved bygge- og 
anlægsarbejde på metrobyggepladsen, Rådhuspladsen. 
 
Grænseværdier for støj 
 

1. Følgende grænseværdier for støj skal overholdes udendørs ved 
nærmeste beboelse: 
Mandag – fredag mellem kl. 07.00 – 18.00: 70 dB(A) 
Andre tidsrum:   40 dB(A) 
Maksimalværdi om natten (kl. 22.00 – 07.00): 55 dB(A) 
 

Bortset fra maksimalværdien er grænserne angivet som det 
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). For dagperioden kl. 
07.00 – 18.00 skal grænseværdien overholdes inden for den mest 
støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 
skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede 
time og endelig for natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal 
grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve 
time. 
 

2. Følgende støjende aktiviteter må som udgangspunkt ikke 
foregå udenfor tidsrummet hverdage mandag til fredag kl. 
07.00 – 18.00: 

 
• Nedramning af spuns, pæle eller lignende. 
• Etablering af sekantpæle eller jordankre. 
• Skærende og slibende aktiviteter – fx betonskæring, 

asfaltskæring, metalskæring eller lignende. 
• Betonnedbrydning. 
• Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller 

lignende værktøjer. 
• Anvendelse af tårnkran og lignende. 
• Anvendelse af trykluftsværktøj. 
• Tilsvarende støjende aktiviteter. 

 
Center for Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende aktiviteter. 
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3. Copenhagen Metro Team skal foretage løbende støjmåling i 

forbindelse med anlægsarbejderne. Resultaterne af målingerne 
skal indsendes til Center for Miljø minimum en gang om ugen 
eller efter anmodning. 

 
4. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af 

arbejdspladsen skal ske så omgivelserne generes mindst muligt 
af støj. Dette gælder uanset, om grænseværdierne i vilkår 1 er 
overholdt. 

 
5. Center for miljø kan forlange dokumentation for, at valgte 

maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet 
med hensyn til støj. 

 
Påbuddet meddeles med hjemmel i § 42 stk. 1 i 
miljøbeskyttelsesloven1: 

 
Her kan I klage 
I kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til 
fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Send klagen til Center for 
Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, E-mail: 
miljoe@tmf.kk.dk, så vi har den senest 4. februar 2013. 

Hvis I ønsker at påklage afgørelsen, vil klagen ikke have opsættende 
virkning, jf. miljøbeskyttelsesloven § 78, stk. 2. Denne beslutning er 
begrundet i, at støj ud over det ved påbuddet accepterede støjniveau 
kan indebære sundhedsmæssige problemer. 

Hvem kan klage? 
Som modtager af afgørelsen har I ret til at klage, og andre med 
individuel, væsentlig interesse i sagen har samme ret. Derudover har 
visse myndigheder, organisationer og foreninger ret til at klage. I får 
besked direkte fra os, hvis der kommer klager fra andre.  

Klagegebyr 
Det koster 3000 kr. at få behandlet en klage i Natur- og 
Miljøklagenævnet. I får en opkrævning, når nævnet har modtaget 
klagen. Nævnet begynder først at behandle klagen, når de har 
modtaget pengene. Hvis I får helt eller delvist medhold i klagen, får I 
beløbet retur. I kan finde mere om Natur- og Miljønævnets klagegebyr 
på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”. 

 

 

 

                                                 
1 LBK nr. 879 af 26-06-2010 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 



 Side 3 af 3 

Søgsmål 
Hvis I ønsker at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal I anlægge 
sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen.  

Lovgrundlag: klagemulighed: miljøbeskyttelsesloven §§ 91 og 93, 
klageberettigelse jf. miljøbeskyttelsesloven §§ 98-100, søgsmål jf. 
miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Laust Sjur Ohlsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi : Metroselskabet 


