Regulativ for støjende kultur- og
musikaktiviteter i Næstved

Regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter i Næstved

PKT. 1. INDLEDNING

3

PKT. 2. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE

4

PKT. 3. DEN ANSVARLIGE ARRANGØR

4

PKT. 4. GENERELLE OG SÆRLIGE RETNINGSLINJER

4

PKT. 4.1. STØJ

4

PKT. 4.1.1. LYDPRØVE

4

PKT. 4.1.2. INDRETNING AF ARRANGEMENTSPLADSEN

4

PKT. 4.1.3. STØJGRÆNSER

5

PKT. 4.1.4. ANVENDELSE AF BYSTRØM ELLER GENERATORER

5

PKT. 4.2. SÆRLIGT STØJFØLSOMME OMKRINGBOENDE

5

PKT. 4.3. NABOORIENTERING

5

PKT. 5. DISPENSATION

6

PKT. 6. PÅBUD OG FORBUD

6

PKT. 7. KONTROL OG OVERTRÆDELSE

6

PKT. 8. HJEMMEL

7

PKT. 9. AFGØRELSER OG KLAGER

7

PKT. 10. IKRAFTTRÆDELSE

7

BILAG – SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR UDVALGTE OMRÅDER.
8
O NÆSTVED HALLERNE

8

BILAG 1 : SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR NÆSTVED HALLERNE

9

2

PKT. 1. INDLEDNING
Regulativets formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kulturog musikarrangementer, og fastsætte særlige retningslinjer for udvalgte arrangementsområder. Regulativet beskriver eksempelvis krav om information til naboer mv. Regulativet
regulerer ikke andre forhold som benyttelse af offentligt ejede områder, affaldshåndtering,
skiltning, toiletfaciliteter, parkeringsforhold, vejledning af publikum, sikkerhedsmæssige
forhold mv.
Den arrangementsansvarlige skal selv indhente nødvendige andre tilladelser fra eksempelvis
politiet, Næstved Brand & Redning, Fødevarestyrelsen mv.
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PKT. 2. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE
Regulativet anvendes ved støjende kultur-, sports- og musikarrangementer samt lignende
arrangementer. Eksempelvis arrangementer i telte, hvor der anvendes musikanlæg,
sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker, og højttaleranlæg. Retningslinjerne
gælder også for tivoli, cirkus og andre lignende arrangementer. Støj på offentlige arealer i
forbindelse med publikums trafik til og fra et arrangement er ikke omfattet af regulativets
bestemmelser.
Er der tvivl om et arrangement er omfattet af regulativet, er det Næstved Kommune, som
afgør, om arrangementet er omfattet af retningslinjerne.
PKT. 3. DEN ANSVARLIGE ARRANGØR
Arrangementets arrangør er den ansvarlige for arrangementet i sin helhed. Arrangøren er
som udgangspunkt den fysiske eller juridiske person, som råder over arrangementsområdet.
Næstved Kommune kan forlange dokumentation for råderetten, som skal fremvises i form af
eksempelvis brugs- eller lejekontrakt. Er det ikke muligt at fremvise dokumentation, træffer
Kommunen afgørelse om, hvem der er arrangør og dermed også ansvarlig for overholdelse af
regulativet.
PKT. 4. GENERELLE OG SÆRLIGE RETNINGSLINJER
De generelle retningslinjer skal overholdes for alle arrangementer, som afholdes i Næstved
Kommune. De særlige retningslinjer, som fremgår af regulativets bilag, gælder for
arrangementer, som afholdes på udvalgte arrangementsområder. Arrangementer, som er
omfattet af både de generelle retningslinjer og de særlige retningslinjer, skal overholde de
særlige retningslinjer.
PKT. 4.1. STØJ
Arrangementer, som afholdes fra søndag til torsdag, skal være afsluttet senest kl. 22.00.
Arrangementer, som afholdes fredage, og lørdage skal være afsluttet senest kl. 23.00.
Næstved Kommune forbeholder sig ret til at fastsætte et maksimalt antal arrangementsdage
pr. arrangementsområde pr. år.
PKT. 4.1.1. LYDPRØVE
Der skal afholdes lydprøve med anvendelse af teknisk udstyr som eksempelvis mindre
højttalere opstillet ved mixerpositionerne. Hvis dette ikke er muligt bør lydprøver finde sted
fra kl. 10.00 på arrangementsdagen eller mellem kl. 10.00 og kl. 20.00 dagen før. Finder
lydprøven sted på en søndag eller helligdag, er tidspunktet dog først fra kl. 12.00.
Lydprøverne må maksimalt vare 2,5 timer. Dette gælder også for afprøvning af
monitoranlæg, hvis lydprøver afvikles med mindre højttalere ved mixerpositionerne.
Næstved Kommune kan bede om en redegørelse for lydprøvernes afholdelse.
PKT. 4.1.2. INDRETNING AF ARRANGEMENTSPLADSEN
bør
indrettes,
så
der
undgås
unødigt
lydspild
udenfor
Arrangementspladsen
arrangementspladsen. Det kan ske ved at anvende ophængte højttalere, satellithøjttalere,
anvendelse af delay-systemer samt en hensigtsmæssig placering af højttalere. Det bør
desuden overvejes, hvor scenen placeres, og om der skal anvende støjisolerende materiale
som telte, gardiner, støjskærme eller andet.
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PKT. 4.1.3. STØJGRÆNSER
Der må ved den mest støjbelastede bolig maksimalt støjes til en grænse på 70 dB(A).
Støjgrænsen er en gennemsnitlig maksimalværdi målt over de to mest støjbelastende og
sammenhængende timer.
Kommunen kan forlange en akkrediteret beregning af lydniveauet for at indregulere lydanlæg
ved lydprøver. Kommunen kan også forlange, at der laves støjmålinger både før og under
arrangementet. Udgifter til støjmåling betales af arrangøren. Måling og beregning af støj skal
udføres i overensstemmelse med miljøministeriets vejledning. Disse skal udføres af et
firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller en person, som er certificeret til
at udføre sådanne målinger.
Kommunen kan forlange, at støjniveauet under hele arrangementet skal registreres, så det
efterfølgende kan dokumenteres, hvilket støjniveau der har været i løbet af arrangementet.
PKT. 4.1.4. ANVENDELSE AF BYSTRØM ELLER GENERATORER
Der skal så vidt muligt anvendes bystrøm for at begrænse støjudbredelse fra generatorer.
Hvis der anvendes generatorer, skal den arrangementsansvarlige foretage de nødvendige
tiltag for at hindre unødigt lydspild til omgivelserne. Kommunen skal forud for arrangementet
have modtaget oplysninger fra den arrangementsansvarlige om valg af generatorens
placering, valg af støjafskærmning, driftsperioderne, evt. oplysning om forventet eller kendt
støjudvikling fra generatoren samt øvrige relevante oplysninger.
PKT. 4.2. SÆRLIGT STØJFØLSOMME OMKRINGBOENDE
Der bør tages særligt hensyn til støjfølsomme naboer som hospitaler, ældreboliger,
plejehjem, religiøse samlingssteder mv. Dette gælder både ved indretning af
arrangementsområdet
og
ved
fastlæggelse
af
tidspunktet
for
arrangementet.
Den arrangementsansvarlige skal sikre, at der orienteres om planlagte arrangementer til
nærområdet, så de støjfølsomme naboer kan tage deres forholdsregler, og konflikter kan
undgås. Dette gælder også selvom støjgrænserne overholdes, da visse arrangementer,
herunder kirkelige handlinger, kan påvirkes i urimelig grad, selvom støjgrænserne
overholdes.
PKT. 4.3. NABOORIENTERING
Naboer og andre nærtboende skal orienteres særskilt og direkte om arrangementer, hvor Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser forventes overskredet. Det kan for eksempel ske ved husstandsomdeling

af løbesedler, digital orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner mv.
Det er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre nærtboende er særskilt orienteret.
Informationen skal indeholde oplysninger om sted, tid og type af arrangementer. Dette
gælder også omfang og den tidsmæssige udstrækning af opsætning og nedtagning, af udstyr
og afholdelse af lydprøver. Der skal derudover orienteres om andre forhold af væsentlig
betydning for naboer og nærtboende. Det kan eksempelvis være, hvad der er gjort for at
nedbringe støjniveauet og mindske de gener, som publikum kan medføre i forbindelse med
publikums transport til og fra arrangementsområdet, afspærring, parkeringsforhold samt
adgangsforhold for de lokale beboere mv.
Informationen skal gives så hurtigt som muligt, efter et arrangement er planlagt. Det vil i de
fleste tilfælde være relevant at gentage informationen 2-4 uger inden arrangementet.
Information skal gives, så naboer og nærtboende kan tage deres forholdsregler.
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PKT. 5. DISPENSATION
Næstved Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra retningslinjerne i regulativet.
Dispensation kan kun gives efter en forudgående og begrundet ansøgning. Der kan fastsættes
vilkår for dispensationen, herunder tidsbegrænsning.
PKT. 6. PÅBUD OG FORBUD
De generelle retningslinjer hindrer ikke, at Næstved Kommune kan stille særlige krav om
yderligere begrænsning af støj end angivet i retningslinjerne. Kommunen kan ved grove
overtrædelser af retningslinjer eller fastsatte vilkår med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §
69 afbryde et arrangement, hvis det ikke overholder retningslinjerne eller de konkrete vilkår,
som er stillet for arrangementet.
Overtrædelse af konkrete vilkår vil indgå i Kommunens vurdering ved ansøgning om
dispensation til fremtidige arrangementer.
PKT. 7. KONTROL OG OVERTRÆDELSE
Næstved Kommune fører tilsyn med regulativets overholdelse. Overtrædelse af regulativet
kan føre til politianmeldelse med krav om bødestraf. Bødens størrelse afhænger af
overtrædelsens omfang og karakter. For at sikre, at vilkårene overholdes, skal op til 2
medarbejdere fra Center for Miljø og Natur til hver en tid have adgang til arrangementer, som
afholdes efter dette regulativ i Næstved Kommune.
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PKT. 8. HJEMMEL
I Miljøministerens bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse
aktiviteter § 20 er der hjemmel for kommunen til at vedtage regulativer for forebyggelse af
forurening. Dette kan dog kun ske, hvis de forurenende aktiviteter ikke er omfattet af andre
bestemmelser udstedt med hjemmel i Miljølovgivningen. Der skal dog altid træffes en konkret
afgørelse på baggrund af de tilstedeværende forhold i det enkelte tilfælde.
Det kan efter Miljøstyrelsens opfattelse være svært i praksis helt at undgå støjulemper ved
afholdelse af udendørs arrangementer. Kommunen kan derfor fastsætte højere støjgrænser
end de vejledende støjgrænser. Der skal i sådanne tilfælde foretages en vurdering af, hvad
aktiviteten vil tilføje af kulturel og social interesse for lokalområdet, samt hvilke muligheder
og omkostningerne der er ved at overholde de vejledende støjgrænser.
I arbejdsmiljølovgivningen er der regler om beskyttelse af ansatte mod arbejdsskader i form
af påvirkning af støj. Lovgivningen i Danmark sætter dog ikke grænser for udbredelse af støj
/ lyd overfor publikum hverken ved indendørs eller udendørs arrangementer.
PKT. 9. AFGØRELSER OG KLAGER
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelser truffet efter dette regulativ afprøves
ved civile domstole. Søgsmålet skal være anlagt, senest 6 måneder efter, at afgørelsen er
meddelt.
Ønsker man at klage over støjgener eller andre gener ved et specifikt arrangement, kan man
kontakte Center for Miljø og Natur på cmn@naestved.dk
PKT. 10. IKRAFTTRÆDELSE
Retningslinjerne træder i kraft ved Byrådets vedtagelse.
Regulativet vedtaget af Byrådet, den xx.xx.xxxx.
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BILAG 1: SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR NÆSTVED HALLERNE
Næstved Hallerne er beliggende på matr. Nr 1 ay, Åderup, Næstved Jorder. Rundt om
hallerne er der åbne arealer til boldspil mv. Der ligger et fodboldstadion umiddelbart op ad
Næstved Hallerne. Der er nærtliggende beboelser på Gallemarksvej og Ved Stadion.
Særlige retningslinjer
I Næstved Hallerne – Hal 1, 2 og 3 kan der hvert år afholdes følgende aktiviteter i de
angivne tidsrum:

Arrangement
type

Gæster Start kl.
Maks.

Slut kl.

Koncerter

4.500

20:00

01:00

Musical, Standup, show

2.000

19:00

23:00

Store sports
arrangementer

3.500

15:00

22:00

1.200

15:00

22:00

20.000

08:00

17:00

2.000

08:00

17:00

500

08:00

22:00

Små sports
arrangementer
Udstillinger,
messer og
udstillinger
Kongresser,
konferencer
Andre
arrangementer

-

Antal
arrangementer
12

10

25

15

15

5

300

Karakter
Arrangement med højt lydtryk 100 dB.
DAD, Rasmus Seebach, Elton John,
Leonard Cohen
Arrangement med moderat lydtryk 85
dB.
Ørkenens sønner, Linje 3, Abba the
Show
Arrangement med moderat lydtryk 75
dB.
TFN basketball, WM håndbold, Danish
open badminton
Arrangementer med lavt lydtryk 65 dB.
Lokalt håndbold, SM i kunstrulleskøjter,
Speedskating
Arrangementer med lavt lydtryk 60 dB.
Næstved messe, hundeudstillinger,
mande messe
Arrangementer med lavt lydtryk 60 dB.
Kristlig fagforening konference,
Socialdemokratiet kongres
Arrangementer uden væsentligt lydtryk
40 dB.
Træning, alm. Kampafvikling og
skoletimer.

Næstved Hallerne kan vælge at lade koncerter, Musicals eller lignende store
arrangementer starte tidligere end angivet i skemaet.
Afslutningen af arrangementerne må ikke ske senere end angivet i skemaet.
Intet arrangement må starte tidligere end kl. 08.00
Næstved Hallerne skal tilstræbe at publikum har forladt Næstved Hallerne senest en
halv time efter at et arrangement er ophørt eller afsluttet.

-

Næstved Hallerne skal i samarbejde med trafikmyndighederne sikre en fornuftig afvikling af
trafikken i forbindelse med arrangementer.

-

Intet arrangement må give anledning til mere end 70 dB(A), målt over de mest
støjbelastede sammenhængende 2 timer, ved den mest støjbelastede bolig. Målinger
skal foretages jfr. Pkt. 4.1.3 i de generelle retningslinjer.
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-

Naboorientering jf. pkt. 4.3 i de generelle retningslinjer, skal som minimum omfatte
omdelt informationsmateriale, enten i form af skrift eller på nyhedsmail til beboerne
på Gallemarksvej nr. 29 til 53, Beboerne på Peder Bodils Vej ulige numre fra 17 til 27,
samt beboerne på Ved Stadion. Næstved Kommune skal have en kopi af
naboorienteringen.

Dette bilag regulerer ikke arrangementer udenfor Næstved Hallerne. Herunder arrangementer
på parkeringspladsen, fodbold eller sports arrangementer på stadion eller de omkringliggende
arealer.

Retningslinjerne træder i kraft ved Byrådets vedtagelse.
Vedtaget af Byrådet, den xx.xx.xxxx.
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Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
www.naestved.dk
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