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Påbud vedrørende støj ved tunnelarbejdspladsen i Nørrebropar-

ken 

 

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele påbud om, at Co-

penhagen Metro Team I/S og selskabets underentreprenører skal over-

holde nedenstående vilkår ved tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken. 

 

I forbindelse med etablering af selve metrotunnelen skal der foretages 

arbejde i døgndrift. Arbejdet består i håndtering af udboret materiale 

og tunnelelementer. Endvidere skal der foretages udgravning af ka-

verne. Nærværende påbud gælder kun for udgravning af kaverne og 

drift af tunnelboremaskinerne. 

  

I forbindelse med udførelsen af arbejdet gælder nedenstående vilkår: 

 

1. Copenhagen Metro Team I/S skal dokumentere, at alle udfø-

rende underentreprenører er underrettet om nærværende på-

buds vilkår. Skriftlig dokumentation i form af liste over samt-

lige relevante underentreprenører med navn, CVR nr. og 

adresse sendes til Center for Miljø senest 5 hverdage efter da-

toen for udstedelsen af nærværende påbud.  

 

Copenhagen Metro Team I/S er medansvarlig for, at underen-

treprenører overholder påbuddets vilkår. 

 

 

  

 

20-03-2014 

 

Sagsnr. 

2013-0251254 

 

Dokumentnr. 

2013-0251254-5 
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2. Ved drift af begge TBM samt udgravning af kaverne må føl-

gende ækvivalente og korrigerede værdier (Lr) ikke overskri-

des ved mest støjbelastede nabo:  

72 dB (A) på hverdage, kl. 07:00 – 18:00  

71 dB (A) på hverdage, kl. 18:00 – 07:00 

71 dB (A) på lørdage, hele døgnet 

67 dB(A) på søn- og helligdage kl. 07:00 – 22:00   

71 dB(A) på søn- og helligedage kl. 22:00 – 07:00.   

 

3. Kavernearbejde i skakt kan foregå i døgndrift på alle ugens 

dage.  

 

4. Ophejsning og aflæsning af muck kan foregå i døgndrift på al-

le ugens dage med undtagelse af søngdage fra kl. 07:00 – 

22:00. 

 

5. Ophejsning og aflæsning af materiale fra kavernen kan foregå 

i døgndrift på alle ugens dage. 

 

6. Nedhejsning af tunnelelementer kan foregå i døgndrift på alle 

ugens dage med undtagelse af søndage fra kl. 07:00 – 22:00. 

 

7. Håndtering af tunnelelementer på terræn kan udføres i tids-

rummet hverdage kl. 07:00 – 22:00 og lørdage kl. 09:00 – 

15:00. 

 

8. Almindelige oprydning, klargøring, reparation og brug af stø-

jende håndværktøj må uden for tidsrummet hverdage, mandag 

– fredag kl. 07:00 – 18:00 ikke foregå udendørs på terræn.  

 

9. Oprydning, klargøring, reparation og vedligehold, der er rela-

teret til tunnelboremaskinerne, kan foregå i døgndrift på alle 

ugens dage.  

  

10. Afrensning af betonforme ved højtryksspuling i skakt kan fo-

regå i tidsrummet mandag – fredag kl. 07:00 – 18:00.  

 

11. Transport:  

Til- og frakørsel med lastbiler herunder betonbiler kan foregå i 

tidsrummet hverdage kl. 07:00 – 18:00 samt lørdage kl. 09:00 

– 15:00. 

 

Levering af beton til kavernearbejde kan foregå i tidsrummet 

hverdage, mandag – fredag kl. 07:00 – 22:00 samt lørdage kl. 

09:00 – 15:00. 
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Bortkørsel af muck kan foregå i tidsrummet hverdage, mandag 

– fredag kl. 07:00 – 18:00. 

 

12. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejds-

pladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt. Dette 

gælder uanset, om vilkår vedrørende støjgrænser i øvrigt er 

overholdt. Center for Miljøbeskyttelse kan forlange dokumen-

tation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest 

skånsomme for miljøet.  

 

13. Bullerhuse på portalkraner skal etableres af Copenhagen Metro 

Team senest 15. april 2014.  

 

Dokumentation for bullerhusenes støjdæmpende effekt skal 

være Center for Miljøbeskyttelse i hænde senest d. 22. april 

2014. Dokumentation skal være i form af støjberegning, udført 

som ”Miljømåling – ekstern støj”.  

 

14. Byggepladsen må ikke give anledning til støj, der efter Center 

for Miljøbeskyttelses vurdering er unødig. Unødig støj skal på 

forlangende ophøre.    

 

15. Driftsændringer, som afviger fra det beskrevne i prøvningsrap-

porter af 21. november 2013 og 9. december 2013 skal straks 

rapporteres til Center for Miljøbeskyttelse. 

 

16. Copenhagen Metro Team skal på Center for Miljøbeskyttelses 

anmodning fremsende arbejdsplan/aktivitetsplan i form af ”3 

months look-ahead” for byggepladsen ved Sønder Boulevard.  

 

17. Copenhagen Metro Team I/S skal løbende dokumentere at 

støjkravene i vilkår er overholdt.  

 

Dokumentationen skal foretages i form af støjmålin-

ger/beregninger. Resultaterne af målingerne skal sendes til 

Center for Miljøbeskyttelse minimum en gang om ugen og i 

øvrigt efter anmodning.  

 

Copenhagen Metro Team I/S skal samtidig med indsendelse af 

målingerne sende en vurdering/kommentering af, hvorvidt 

støjkravet bliver overholdt. I tilfælde af overskridelse skal 

CMT I/S dokumentere årsagen/årsagerne hertil. 

 

18. Ved målingerne må der ikke konstateres højere støjbidrag end 

nedenstående ækvivalente, A-vægtede værdier (Laeq) ved mest 

støjbelastede nabo. Dette gælder for byggepladsens samlede 

støjforurening. 
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19.  Påbuddet ophæves senest 31. juli 2014 eller når udgravning af 

kavernen afsluttes. 

Påbuddet meddeles med hjemmel i § 42 stk.1 i miljøbeskyttelseslo-

ven
1
 og erstatter tidligere meddelte støjpåbud vedrørende metrobyg-

gepladsen ved Nørrebroparken.  

  

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

Driftsfase Man-

dag –  

fredag 

kl. 

07:00 – 

18:00   

 

Lør-

dag 

 kl. 

07:00 

– 

14:00 

Man-

dag –  

fredag  

kl. 

18:00 – 

22:00 

 

 

Lør-

dag 

 kl. 

14:00 

– 

22:00 

 

Søndag 

og hel-

ligdage 

kl.  

07:00-

22:00 

Alle 

dage  

kl. 

22:00

-

07:00 

TBM x 2 i 

drift 

Udgrav-

ning af 

kaverne 

67 66 66 66 62 67 
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Baggrund for påbuddet 
 

Det er, jf. VVM- redegørelsen af maj 2008, en grundlæggende forudsæt-

ning for etablering af metrotunnelen, at arbejdet på byggepladsen i Nør-

rebroparken foregår i døgndrift.  

 

Ansøgning om fornyet tilladelse til udvidet arbejdstid ved Nørre-

broparken  
Metroselskabet I/S har den 6. december 2013 på vegne af Copenhagen 

Metro Team I/S søgt om fornyet tilladelse til igangsættelse af tunnel-

aktiviteter i døgndrift. Ansøgning og dokumentationsmateriale er se-

nere blevet udvidet og præciseret. 

Det centrale tekniske baggrundsmateriale består af: 

 Metroselskabets ansøgning af 6. december 2013 

 Supplerende oplysninger, Metroselskabet, 12. december 2013 

 CMT- notat om støjreducerende foranstaltninger af 22. no-

vember 2013 

 Prøvningsrapport, Metrobyggeplads Nørrebroparken, Miljø-

måling Ekstern støj, 21. november 2013 

 Prøvningsrapport, Metrobyggeplads Nørrebroparken, Bereg-

ning for dagtimer på hverdage, Miljømåling Ekstern støj, 9. 

december 2013 

 CMT- notat om dæmpning af ekstern støj fra metrobyggeplads 

ved Nørrebroparken af 27. januar 2013 

 CMT – teknisk og økonomisk redegørelse for implementering 

af støjdæmpende foranstaltninger på metrobyggeplads ved 

Nørrebroparken af 17. februar 2014.  

 Grontmij – Notat og lavfrekvent støj fra anlægsarbejde på me-

trobyggepladser af 21. februar 2014 

 

Aktiviteter knyttet til ansøgte 

driftsfaser: 

 

 Ophejsning og aflæsning 

af muck: 2 portalkraner 

 

 Håndtering af tunnel-

elementer på terræn: 

Gaffeltruck 

 

 Nedhejsning af elemen-

ter: Portalkran 
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 Udgravning af kaverne: 

Portalkranerne  

 

 Støbning: Betonbiler 

 

Miljøteknisk vurdering 

 

Bedst tilgængelig teknologi – BAT 

I forbindelse med de seneste kildestyrkemålinger fra november 2013 

har det vist sig, at visse kilder giver anledning til større støjbidrag end 

forventet, da de aktuelt etablerede støjdæmpende foranstaltninger blev 

besluttet. Dette skyldes, at det er vanskeligt på forhånd at estimere et 

præcist støjniveau fra en byggeplads af den aktuelle størrelse. F.eks. 

kan antallet af nødvendige maskiner og maskinernes position variere 

meget afhængig af byggeprocesser og helt specifikke tekniske og geo-

logiske forhold. 

 

Copenhagen Metro Team har fået udarbejdet to redegørelser for muli-

ge supplerende støjdæmpningsforanstaltninger.  I notatet om støj-

dæmpende foranstaltninger af 22. november 2013 er den støjdæmpen-

de effekt af en række tiltag beregnet. Tiltagene er opdelt i primære og 

sekundære kilder. Det er tale om følgende tiltag: støjdæmpning af 

gaffeltrucks og portalkranerne samt støjafskærmning af muckpits. 

 

Den teoretiske støjdæmpende effekt ved indføring af samtlige tiltag er 

på 5- 7 dB afhængig af byggefasen. I notatet af 27. januar er den teo-

retiske støjdæmpende effekt af de kraftigste kilder vurderet til max. 

5,8 dB. I mail af 17. februar 2014 har Copenhagen Metro Team op-

lyst, at ovennævnte teoretiske effekt ikke kan opnås. Dette skyldes at 

støjdæmpningen af de kraftigste kilder, nemlig gaffeltruckene, kræver 

en uafprøvet teknologi. Dette er efter Center For Miljøbeskyttelses 

vurdering i strid med BAT-princippet, der forudsætter, at teknikken er 

afprøvet.  

 

Af Copenhagen Metro Teams notat af 27. januar 2014 fremgår, at ef-

fekten af støjdæmpningen af portalkranerne med bullerhuse vil være 

på knap 3 dB. Den 8. marts blev kontrolmålinger af bullerhusenes 

effekt udført. Målingerne viser, at bullerhusene ingen støjdæmpende 

effekt har. Ved mail af 11. marts 2014 har Copenhagen Metro Team 

på Center for Miljøbeskyttelses anmodning redegjort for, at den mang-

lende effekt skyldes, at de opførte bullerhus ikke er isoleret korrekt. I 

samme mail oplyser Copenhagen Metro Team, at bullerhusene vil 

udbedres ultimo marts 2014. 

 

Det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering at støjdæmpende effekt 

på 3 dB står i et rimeligt forhold til de økonomiske omkostninger, der 

er forbundet med implementeringog udbedring af disse tiltag. Dette 

skal ses i lyset af kravet til støjdæmpende tiltag skærpes ved længeva-
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rende fravigelse af de vejledende støjgrænser for byggepladsen ved 

Nørrebroparken. 

 

På denne baggrund er det Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at 

de yderligere dæmpningsforanstaltninger skal etableres. Herefter skal 

det faktiske støjniveau dokumenteres med henblik på at skærpe støj-

grænserne, hvis det viser sig muligt. 

 

Center for Miljøbeskyttelse har på den baggrund stillet et vilkår om 

etablering af yderligere dæmpningsforanstaltninger herunder, at det 

reelle støjniveau skal være dokumenteret inden 22. april 2014.  

 

På baggrund af generel erfaring fra metrobyggepladserne, intensivt 

tilsyn med aktiviteterne i Nørrerbroparken og dialog med Copenhagen 

Metro Team er det Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at der med 

den nuværende viden ikke kan foreslås etableret yderligere støjdæm-

pende foranstaltninger. 

 

Nødvendig anlægsperiode 
Gennem ansøgningsmaterialet er der redegjort for den kalendertid, der 

er nødvendig for gennemførelse af de forskellige byggefaser i projek-

tet. Den teoretisk nødvendige tid kan relativt præcist fastsættes. Hertil 

må dog lægges en vis margen, idet der erfaringsmæssigt altid vil opstå 

uforudsete driftsforstyrrelser gennem forløbet af et stort, kompliceret 

projekt. Da oplysninger i ansøgningsmaterialet i høj grad bygger på 

konkrete erfaringer fra det arbejde, der hidtil er foregået, er det Center 

for Miljøbeskyttelses vurdering, at drift af begge tunnelboremaskiner 

kan afsluttes i februar 2015. 

  

Støjgener  
Støj fra en byggeplads kan generelt ikke sammenlignes med bag-

grundsstøjniveauet stammende fra f.eks. trafik. Støjbilledet fra en 

byggeplads er sammensat af en række kilder af meget forskellig ka-

rakter. Nogle kilder kan være meget hørbare – selv ved relativ lav 

støjstyrke – mens andre kan ”falde ind” under det samlede støjniveau.  

Støjgenerne vil variere fra byggeplads til byggeplads afhængig af de 

konkrete fysiske forhold på stedet. Hertil kommer, at graden af de 

oplevede gener vil variere fra person til person. 

 

Støjniveauer over 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 – 07.00 samt 

weekender accepteres normalt kun, hvis det er strengt nødvendigt for 

projektet af enten tekniske, trafikale eller sikkerhedsmæssige grunde. 

 

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at støjniveauer på over 40 dB(A) 

om aftenen og natten i relativt lang tid kan give anledning til væsentli-

ge gener i form af begrænsninger af udnyttelse af bolig samt forstyr-

relser i forhold til afslapning og søvn. Væsentligt forhøjede støjni-
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veauer over længere tid vil ifølge Embedslægeinstitutionen kunne 

medføre alvorlige helbredsmæssige problemer – specielt for sårbare 

grupper som børn, gravide, ældre, syge og handikappede.  

 

Det forventes, baseret på erfaring fra andre byggepladser, at støjkilder 

der drives af en dieselmotor vil have et forholdsvist stort indhold af 

lavfrekvent støj. Dette kan være dieseldrevne sekantboremaskiner, 

bæltekraner, gravemaskiner, pumper, mm.  

 

Grontmij har tidligere i brev dateret 27. november 2013 præsenteret 

orienterende beregninger af det indendørs lavfrekvente støjniveau fra 

aktiviteter for etablering af slidsevægge på byggepladsen ved Mar-

morkirken. Disse beregninger viste, at de forventede lavfrekvente in-

dendørs støjniveauer er væsentligt højere end Miljøstyrelsens foreslå-

ede grænseværdier i orientering nr. 9/1997. Analyserne viste også, at 

der ikke er risiko for at lavfrekvent støj ved meget lave frekvenser 

(mindre end 50 Hz), som ikke bliver målt og vurderet i forbindelse 

med bedømmelse af almindelig støj, har en dominerende indflydelse. 

 

Gjontmij vurderer endvidere, at der på andre metrobyggepladser i høj 

grad anvendes de samme maskin- og procestyper som på byggeplad-

sen ved marmorkirken. Det kan derfor forventes, at lavfrekvente støj-

forhold vil være sammenlignelige med de omtalte forhold på bygge-

pladsen ved Marmorkirken.  

 

Fastsættelse af støjgrænser 

Ifølge Miljøstyrelsens miljørapport nr. 1409, Bekæmpelse af støj fra 

byggepladser fastsættes støjgrænser for boliger ved byggepladser ty-

pisk til 70 dB(A) i dagsperioden (kl. 07:00 – 18:00) på hverdage, 

mens der fastsættes væsentligt lavere støjgrænser uden for dette tids-

rum  - typisk 40 dB(A).  

 

Af VVM-redegørelsen for Cityringen fra maj 2008 fremgår endvidere 

vejledende grænseværdier og tidsintervaller, der i det væsentligste 

svarer til grænseværdierne i Københavns Kommunes forskrift for 

bygge- og anlægsarbejde. Grænseværdien inden for normal arbejdstid 

er således 70 dB (A). Udenfor normal arbejdstid er grænseværdien 45 

dB (A).  

 

Det fremgår imidlertid ikke af VVM-redegørelsen om disse grænse-

værdier er inklusivt tillæg på 5 dB for impulser eller hørebare toner. 

Grænseværdierne i Københavns Kommunens forskrift er inkl. tillæg-

get. Idet VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i denne forskrift, 

vurderes det, at de anførte værdier i VVM-redegørelsen også er korri-

geret for impulstillæget. 

 

Støjgrænserne i vilkårene er fastsat på baggrund af en miljømåling af 

ekstern støj fra byggepladsen i Nørrebroparken, jf. Prøvningsrapport, 
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Metrobyggeplads Nørrebroparken, Miljømåling - Ekstern støj, 21. 

november 2013.  

 

På baggrund af kildestyrker pr. anvendt maskine er det resulterende 

”worst case” - men realistiske - støjscenarium ved den mest støjbela-

stede facade beregnet til 72 dB(A) inklusiv tillæg på 5 dB for hørbare 

toner/impulser.  

 

Fastsættes grænserne for støjbelastning på et niveau mellem 67 og 72 

dB(A) om natten er det tale om en betydelig afvigelse på op til 27 dB 

ift. de anførte værdier i VVM-redegørelser.  

For betydeligt at fravige de forudsatte og vejledende grænseværdier, 

skal der foretages en konkret afvejning mellem på den ene side hensy-

net til fremdriften i byggeriet og den samfundsmæssige betydning og 

på den anden side hensynet til de omkringboendes sundhed.  

 

Det er samlet set Center for Miljøbeskyttelses opfattelse, at det er en 

forudsætning for gennemførelse af metroprojektet, at der kan arbejdes 

i døgndrift på tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken. Dette er tilsva-

rende forudsat i VVM-redegørelsen og begrundet i byggetekniske 

forhold. Dertil kommer, at afvejning af miljøbeskyttelseshensyn over 

for samfunds og virksomhedssynspunkter må tage udgangspunkt i den 

af Folketinget forudsatte tidsramme for anlægsarbejdet. 

 

Det er samtidig Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at støjniveauet 

i aften- og nattetimerne kan udsætte særligt sårbare grupper for så al-

vorlige støjgener, at der må inddrages iværksættelse af afværgeforan-

staltninger.  

 

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at en indstilling af driften af 

tunnelboremaskinen kan medføre en forsinkelse af anlægget af den 

lovhjemlede Cityring, hvilket kan få omfattende negative konsekven-

ser for bl.a. udviklingen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet. 

Der er således knyttet store samfundsmæssige interesser i Cityringens 

rettidige færdiggørelse, hvilket må tillægges betydelig vægt i afvej-

ningen overfor modstående miljøbeskyttelseshensyn. 

 

På metrobyggepladsen ved Nørrebroparken er det i høj grad de samme 

kilder til lavfrekvent støj, som også er på byggeplads ved Marmorkir-

ken. Det forventes derfor, at den lavfrekvent støj vil være sammenlig-

nelig med de omtalte forhold på byggepladsen ved Marmorkirken. 

Center for Miljøbeskyttelse vurderer derfor, at støjbelastningen fra 

den lavfrekvente støj er væsentlig ift. Miljøstyrelsens orientering på 

området.  

 

Miljøstyrelsens særlige retningslinjer for lavfrekvent støj er imidlertid 

rettet mod miljøsager, hvor lavfrekvent støj udgør det væsentligste 

problem, mens den almindelige støj er acceptabel. Ifølge Miljøstyrel-
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sens orientering er der oftest tale om sager, hvor det ikke muligt at 

angive kilden til den generende støj eller pege på entydig årsag hertil. 

Det er ifølge Grontmij forventeligt, at den lavfrekvente støj på metro-

byggepladser en del af den almindelige støj. Byggepladsstøjen er 

yderligere, ifølge Grontmijs notat af 21. februar 2014, karakteriseret 

ved, at den lavfrekvente støj falder og stiger i samme takt som den 

almindelige støj. Eftersom den almindelige støj allerede er vurderet 

som generende, vil en separat vurdering af den lavfrekvente kompo-

nent blot bekræfte, at den lavfrekvente komponent på byggeplads ved 

Nørrebroparken også er generende.  

 

På den baggrund finder Center for Miljøbeskyttelse, at omfanget af 

lavfrekvent støj ikke behøves undersøgt yderligere, og at Miljøstyrel-

sens retningslinjer på området skal anvendes. Dette skal ses i lyset af, 

at mulighederne for at nedsætte den lavfrekvente støjbelastning ved 

støjdæmpende tiltag på byggepladsen allerede er udtømt i forbindelse 

med indsatsen for støjdæmpning af den øvrige støj.  

 

Samlet vurdering 

Dette påbud for metrobyggepladsen ved Nørrebroparken fastsætter 

aktivitets- og støjniveauer samt vilkår med henblik på at sikre effektiv 

håndhævelse og dermed beskytte omgivelserne mod unødig støj.  

Med påbuddet har Center for Miljøbeskyttelse sikret, at der bliver 

truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre bedst mulig bekæm-

pelse af støjforurening under de konkrete omstændigheder. Det er så-

ledes Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at der anvendes alle de 

støjdæmpende tiltag, som er mulige at bruge på byggepladsen ved 

Nørrebroparken. 

I overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens §§ 3, 4 og 42 har 

Center for Miljøbeskyttelse foretaget en afvejning af sagens miljøbe-

skyttelseshensyn over for samfunds- og virksomhedsinteresser.  

 

Der er i afvejningen særligt lagt vægt på Cityringens rettidige færdig-

gørelse og de omfattende samfundsmæssige interesser knyttet hertil. 

Herudover er det lagt vægt på, at støjbelastningen bliver reduceret i 

mest mulige omfang. 

 

Samlet set har Center for Miljøbeskyttelse vurderet, at der foreligger 

væsentlige, konkrete og særlige grunde til at fastsætte forhøjede støj-

grænser i påbuddets periode.  
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Klageadgang 

 

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem 

til fire uger efter afgørelsens dato, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 

93. Klagen skal være Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 

259, 1502 København V, E-mail: Cityringen@tmf.kk.dk, i hænde in-

den den XXX. 

Hvem kan klage? 
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er kla-

geberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at af-

gørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interes-

se i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og lands-

dækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. 

 

Klageproces 

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 1, at klage sendes eller 

på anden måde indgives til Københavns Kommune (se ovenfor). 

Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere 

end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og 

Miljøklagenævnet. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklage-

de afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, en 

udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte 

klagepunkter. De i klagesagen involverede vil få tilsendt en kopi af 

kommunens udtalelse. Efter miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 2, gæl-

der der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende 

bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagel-

sen.  

 

Klagegebyr 

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklage-

nævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan 

findes på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”. 

 

Opsættende virkning 

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelses-

loven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens § 95, stk. 1. 

Efter miljøbeskyttelsesloven § 78, stk. 2, kan Københavns Kommune 

imidlertid beslutte ikke at give en eventuel klage opsættende virkning.  

 

Søgsmål 

Hvis afgørelsens ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag 

inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslo-

ven § 101, stk. 1. 
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