Svendborg Kommune
Forskrift for udendørs arrangementer
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1. Indledning
Ved arrangementer i Svendborg Kommune henvises til den politisk vedtagne kulturplan for
kommunen.
Alle udendørs arrangementer skal anmeldes til Svendborg Kommune senest 14 dage før
arrangementet afholdes.
Der er ingen faste regler for, hvor meget udendørs musikarrangementer må støje. Den enkelte
kommune vedtager retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende i det fri.
Svendborg Kommune indbyder en gang årligt koncertarrangører i Svendborg kommune til en
drøftelse af regelsættet samt en generel orientering.
Ved udendørs koncerter er det først og fremmest musikkens styrke og varighed, der kan
opleves som generende i omgivelserne. Af hensyn til områdets beboere og eventuelle
erhvervsdrivende kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke
medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner, der normalt udføres i disse.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
indeholder hjemmel for kommunen til at vedtage forskrifter for forebyggelse af forurening (her
støj), hvis de forurenende aktiviteter ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med
hjemmel i loven.
Miljølovgivningen indeholder vejledende støjgrænser for hvornår støj generelt betragtes som
forurenende i miljømæssig henseende. Der skal dog altid træffes en konkret afgørelse herom
på baggrund af de konkrete forhold.
Svendborg Kommune vurderer ikke, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj og virksomheder
kan anvendes som grundlag ved fastsættelse af miljøvilkår for udendørs, lejlighedsvise
arrangementer. Disse grænseværdier er for restriktive i forhold til afvikling af
musikarrangementer med videre.
Hvis det bliver nødvendigt at fastsætte støjgrænser, vil der blive foretaget en afvejning af:





det normale antal årlige arrangementer på stedet
den normale varighed af de enkelte arrangementer
arrangementernes start- og sluttidspunkt.
parametre som arealets størrelse, afstanden til naboer, baggrundsstøjniveauet og
omgivelsernes støjfølsomhed.

Det kan efter Miljøstyrelsens opfattelse i praksis være svært helt at undgå støjgener ved
afholdelse af udendørs arrangementer, og kommunen kan fastsætte højere støjgrænser end de
vejledende støjgrænser. Dette bør dog kun gøres i tilfælde, hvor det er tilstræbt, at
støjniveauet bliver så lavt som muligt. Endvidere skal der foretages en afvejning af på den ene
side miljøpåvirkningen, og på den anden side den samfundsmæssige nytte, som aktiviteten
bringer samt omkostninger ved påkrævede beskyttelsesforanstaltninger for overholdelse af de
vejledende støjgrænser.
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Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler om beskyttelse af ansatte mod arbejdsskader i
form af påvirkning af støj. Lovgivningen i Danmark sætter ikke grænser for udbredelse af støj
(lyd) overfor publikum, hverken ved indendørs eller udendørs arrangementer.
Denne forskrift har til formål at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs
musikarrangementer i Svendborg Kommune.
Her beskrives de hensigtsmæssige krav, der kan stilles til eksempelvis information til naboer
mv. Forskriften regulerer ikke andre forhold, som eksempelvis vilkår for benyttelse af offentligt
ejede områder, affaldshåndtering, skiltning, toiletfaciliteter, parkeringsforhold, vejledning af
publikum, sikkerhedsmæssige forhold mv.
Øvrige tilladelser for et arrangements lovlige afholdelse skal indhentes af den
arrangementsansvarlige.

2. Forskriftens anvendelsesområde
Forskriften finder anvendelse på udendørs musikarrangementer og lignende arrangementer
(også i telte), hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet
forstærker og højttaleranlæg.
Korte musikindslag ved sportsarrangementer er ikke omfattet.
Retningslinjerne gælder endvidere for tivoli, cirkus og andre lignende arrangementer. Ved tvivl
afgør Svendborg Kommune om et arrangement er omfattet af retningslinjerne.

3. Den ansvarlige arrangør
Arrangøren er den ansvarlige for arrangementet i sin helhed. Arrangøren er som udgangspunkt
den fysiske eller juridiske person, som råder over arrangementsområdet.
Svendborg Kommune kan forlange dokumentation for råderetten, hvilket kan forelægges i
form af eksempelvis brugs- eller lejekontrakt. Kan en sådan dokumentation ikke forevises
træffer Kommunen bestemmelse om, hvem der er arrangør og dermed ansvarlig for
overholdelse af forskriften.

4. Støjende aktiviteter
Ved arrangementer, som afholdes søndag til torsdag, skal musik være ophørt senest kl. 22.00,
og ved arrangementer, som afholdes fredage og lørdage, skal musik være ophørt senest kl.
24.00. Arrangementer, der ønskes afsluttet senere end kl. 24.00, kræver dispensation.
Svendborg Kommune giver tilladelse til arrangementer med afsæt i den vedtagne
kulturstrategi. Der sættes ikke tal på specifikke arrangementer, i stedet laves en analyse af de
faktiske udfordringer, hvorefter der kan indarbejdes antal af arrangementer på specifikke
områder.
Svendborg Kommune forbeholder sig ret til at fastsætte et maksimalt antal arrangementsdage
pr. arrangementsområde pr. år.
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4.1 Lydprøver
Lydprøver skal, i det omfang det ikke hindres af andre væsentlige forhold ved det enkelte
arrangement, finde sted fra kl. 10.00 på arrangementsdagen eller mellem kl. 10.00 – 20.00
dagen før. Dog først fra kl. 12.00, hvis lydprøven finder sted på søndag og helligdage.
Lydprøverne må maksimalt have en udstrækning på 2,5 timer.
Dette gælder også afprøvning af monitoranlæg i tilfælde af, at lydprøver afvikles med
anvendelse af mindre højttalere ved mixerpositionerne.
Lydprøverne skal begrænses mest muligt og skal foretages så kortvarigt som muligt og med
størst mulig hensyntagen til omgivelserne.
I dag har de fleste kunstneres anlæg et ”pre-set”, hvorved lydbilledet allerede er forindstillet
og dermed begrænses lydprøverne til et minimum.

4.1.1. Indretning af arrangementspladsen
I videst muligt omfang bør arrangementspladsen indrettes, så unødig støj udenfor
arrangementspladsen undgås. Dette ved eksempelvis at anvende ophængte højttalere,
satellithøjttalere, hensigtsmæssig placering af højttalere samt anvendelse af delay-systemer.
Hertil bør overvejes scenens placering, anvendelse af støjisolerende materiale eksempelvis i
form af dertil konstruerede telte, gardiner, støjskærme eller andet.

4.1.2. Hensyntagen til omgivelserne i forhold til at undgå støjgener
Der skal tages hensyn til omkringliggende beboere/boliger i forbindelse med
koncerter/arrangementer. Det påhviler arrangør/kunstner/artister at gennemføre
arrangementer uden unødige lydgener.
Kommunen kan forlange, at der laves støjmålinger før arrangementets afvikling og under
arrangementet. Udgifter til støjmåling afholdes af arrangøren. Måling og beregning skal
udføres at et akkrediteret støjfirma.

4.1.3. Anvendelse af bystrøm eller generatorer
Der skal så vidt muligt anvendes bystrøm for at begrænse støjudbredelse fra generatorer.
Såfremt der anvendes generatorer skal den arrangementsansvarlige foretage det nødvendige
for i videst mulige omfang at hindre unødig støj til omgivelserne.
Kommunen skal på forlangende forud for arrangementet modtage oplysninger fra den
arrangementsansvarlige om valg af generatorens placering, valg af støjafskærmning, evt.
oplysning om forventet eller kendt støjudvikling fra generatoren, driftsperioderne samt øvrige
relevante oplysninger.

4.2. Særligt støjfølsomme omkringboende
Der bør tages særligt hensyn til støjfølsomme naboer i form af hospitaler, ældreboliger,
plejehjem, religiøse samlingssteder mv. Dette gælder såvel ved indretning af
arrangementsområdet som ved fastlæggelse af tidspunktet for arrangementet.
Den arrangementsansvarlige skal sikre orientering om planlagte arrangementer, således at de
støjfølsomme naboer kan tage deres forholdsregler og konflikter undgås.
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4.3. Naboorientering
Naboer og andre nærtboende skal som udgangspunkt, under hensyntagen til det enkelte
arrangements omfang og karakter, orienteres særskilt og direkte om arrangementet. Dette
kan eksempelvis ske ved husstandsomdeling af løbesedler, digital orientering i form af
nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner eller lignende effektiv måde.
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, herunder
også omfanget og den tidsmæssige udstrækning af opsætning og nedtagning af udstyr og
afholdelse af lydprøver.
Endvidere skal der orienteres om andre forhold af væsentlig betydning for naboer og
nærtboende, herunder eksempelvis 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 at et arrangement er planlagt. Det vil i de
fleste tilfælde være relevant at gentage informationen 2-4 uger inden arrangementet.
Information skal gives således at naboer og nærtboende kan træffe de relevante
forholdsregler.

5. Dispensation
Svendborg Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra retningslinjerne i forskriften.
Dispensation kan kun gives efter forudgående og konkret begrundet ansøgning. Der kan
fastsættes vilkår for dispensationen, herunder tidsbegrænsning.

6. Påbud og forbud
De generelle retningslinjer hindrer ikke, at Svendborg Kommune kan stille særlige krav om
yderligere forureningsbegrænsning end angivet i retningslinjerne. Kommunen kan endvidere
ved grove overtrædelse af retningslinjer eller vilkår fastsat med hjemmel i
Miljøbeskyttelseslovens § 69 afbryde et arrangement, hvis det ikke overholder retningslinjerne
eller de konkrete vilkår stillet for arrangementet, herunder som fastlagt i en dispensation.
Overtrædelse af vilkår for afholdelse af et arrangement vil indgå i Kommunens vurdering ved
ansøgning om dispensation til fremtidige arrangementer.

7. Kontrol og overtrædelse
Svendborg Kommune fører tilsyn med forskriftens overholdelse. Overtrædelse af forskriften
kan af kommunen blive meldt til politiet med krav om bødestraf.
Bødens størrelse afhænger bl.a. af overtrædelsens omfang og karakter.

8. Afgørelser og klager
Efter reglerne i Miljøministerens bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af
visse aktiviteter kan afgørelser truffet efter denne forskrift som udgangspunkt ikke påklages til
anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelser påklages, når disse vedrører kommunalt
ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har
væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften. Klagefristen er 4 uger.
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I henhold til miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelser truffet efter denne forskrift afprøves
ved civile domstole. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er
meddelt.

9. Ikrafttrædelse
Retningslinjerne træder i kraft ved Miljø og Natur Udvalgets vedtagelse.
Forskriften er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx. 2018.
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