Forskrift for støv-, støj– eller
vibrationsfrembringende, midlertidige aktiviteter
Kapitel 1: Gyldighedsområde og definitioner
§1
Forskriften gælder i Ringkøbing-Skjern Kommune.
§2
Midlertidige støv-, støj-, eller vibrationsfrembringende
aktiviteter, jævnfør § 3, må kun foregå på hverdage fra
mandag til fredag mellem klokken 7 og 18.
§3
Stk. 1. Forskriften gælder ved følgende støv-, støj- eller
vibrationsfrembringende, midlertidige aktiviteter:
1. Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
2. Støv- eller støjfrembringende
bygningsfacadebehandling
3. Placering og anvendelse af nedknusningsanlæg for
bygge-og anlægsmaterialer
4. Støv- eller støjfrembringende bygge- og
anlægsarbejder i øvrigt, for eksempel nybyggeri og
renovering
5. Placering og anvendelse af anlæg for behandling af
forurenet jord
6. Placering af asfaltanlæg
7. Vejarbejde og sporarbejde
8. Overfladebehanling af fritstående stålkonstruktioner
eller andre større fritstående konstruktioner
9. Ophugning af skibe
Stk. 2. Forskriften gælder også ved støv-, støj- eller
vibrationsfrembringende aktiviteter eller tilstande, der
naturligt knytter sig til, følger af eller forekommer i
forbindelse med aktiviteterne
i stk. 1. For eksempel
- transport af materialer og affald
- af- og pålæsning af materialer og affald
- opstilling og nedtagning af stilladser, samt
- musik til arbejde og lignende.
§4
Ringkøbing-Skjern Kommune afgør i tvivlstilfælde, om
et konkret forhold er en midlertidig aktivitet, der
reguleres af denne forskrift.
Kapitel 2: Anmeldepligt
§ 5 Pligt til at indgive anmeldelse til kommunen gælder
alene i følgende tilfælde: Ved ophugning af skibe, jf. § 3,
stk. 1, punkt 9. Desuden aktiviteter omfattet af § 3, stk.
1, punkt 1-8, hvis aktiviteten andrager mere end 10
arbejdsdage og foregår indenfor – eller nærmere end
500 meter fra Natura 2000-områder. En anmeldelse
skal være kommunen i hænde senest 14 dage før
aktiviteten forventes påbegyndt.
Kapitel 3: Støj og vibrationer

§6
Stk. 1. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning
af arbejdspladsen samt til- og frakørselsforhold m.m.
skal ske på en måde, så omgivelserne generes mindst
muligt af støj og vibrationer.
Stk. 2. Ringkøbing-Skjern Kommune kan forlange, at
der benyttes andre maskiner og arbejdsmetoder, anden
indretning af arbejdspladsen samt andre til- og
frakørselsforhold m.m. med henblik på at begrænse støj
og vibrationer.
Stk. 3. Ringkøbing-Skjern Kommune kan forlange
dokumentation for, at valgte maskiner og
arbejdsmetoder, indretning af arbejdspladsen samt tilog frakørselsforhold m.m., er de mest skånsomme for
miljøet med hensyn til støj og vibrationer.
Kapitel 4: Støv
§7
Stk. 1. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning
af arbejdspladsen samt til- og frakørselsforhold m.m.
skal ske på en måde, så omgivelserne generes mindst
muligt af støv.
Stk. 2. Ringkøbing-Skjern Kommune kan forlange, at
der benyttes andre maskiner og arbejdsmetoder, anden
indretning af arbejdspladsen samt andre til- og
frakørselsforhold m.m. med henblik på at begrænse
støvfrembringelsen. For eksempel et
nedknusningsanlæg indrettet med tilstrækkelige
vandingsfaciliteter.
Stk. 3. Ringkøbing-Skjern Kommune kan forlange
dokumentation for, at valgte maskiner og
arbejdsmetoder, indretning af
arbejdspladsen samt til- og frakørselsforhold m.m., er
de mest skånsomme for miljøet med hensyn til
støvfrembringelse.
§8
Stk. 1. Ved midlertidig aktivitet (f.eks. nedrivning af
bygninger) samt ved aktiviteter eller tilstande, der
naturligt knytter sig til den midlertidige aktivitet (f.eks.
læsning af affald) skal det sikres, at det foregår på en
miljømæssigt forsvarlig måde, herunder særligt i
forhold til affaldets forureningsmæssige karakter.
Stk. 2. Støvgener skal begrænses mest muligt for
eksempel ved afdækning og vanding samt tilsætning af
vand.
Stk. 3. I tørre perioder skal der ske regelmæssig vanding
i forbindelse med støvende aktiviteter.

Stk.4 Ringkøbing-Skjern Kommune afgør i tvivlstilfælde
omfanget af tilstrækkelig vanding.
§9
Stk. 1. Medfører selve aktiviteten - for eksempel
bygningsnedrivning
- en støvudvikling, som kan give anledning
til væsentlige støvgener og -nedfald i omgivelserne,
skal der
a) foretages fornøden oversprøjtning med vand eller
tilsættes
vand, for eksempel ved sandblæsning
b) opsættes stillads og afdækkes tæt med for eksempel
presenning eller plastik, eller
c) etableres andre effektive, støvdæmpende
foranstaltninger,
som sikrer mod væsentlige støvgener og -nedfald
uden for sandblæsningsområdet.
Stk. 2. Dette gælder også ved støvfrembringende
aktiviteter eller tilstande, der naturligt knytter sig til,
følger af eller forekommer i forbindelse med
aktiviteterne i § 3, stk. 2. For eksempel transport, af- og
pålæsning samt opbevaring af materialer og affald.
Stk. 3. Sandblæsning skal foregå som vådsandblæsning.
Det betyder, at der skal tilsættes tilstrækkelige
mængder vand til sandblæsningen, så mest muligt af
støvet fra sandblæsningen bliver indfanget.
Stk 4. Blæsemiddel og afblæst materiale må ikke ledes
til Kloaksystemet.
Stk. 5. Ved uheld skal den der udfører arbejdet tømme
evt. brønde for egen regning.
Stk. 6. Sandblæsningsområdet skal uden gener for
omgivelserne være rengjort for sandblæsningsmateriale
senest 3 timer efter hver sandblæsningsaktivitets ophør.
Kapitel 5: Nabo-orientering
§ 10
Nærmest omboende, nærmeste virksomheder eller
andre, der kan blive berørt af den midlertidige aktivitet,
skal ved opslag eller ved personlig henvendelse
orienteres om entreprenørens kontaktperson (navn og
telefonnummer i og udenfor arbejdstid) samt om
aktivitetens karakter, omfang og varighed.
Informationen skal gives god tid i forvejen.
Kapitel 6: Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelser og
handlinger
§ 11
Stk. 1. Ringkøbing-Skjern Kommune kan dispensere fra
denne forskrift.
Stk. 2. En ansøgning om dispensation skal begrundes og
indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune.
Dispensationsansøgningen skal indsendes, inden
arbejdets opstart. Arbejdet må først påbegyndes ved
meddelelse af endelig dispensation.

Stk. 3. Ringkøbing-Skjern kommune kan i forbindelse
med dispensation stille særlige vilkår til arbejdets
udførelse.
§ 12
Ringkøbing-Skjern Kommune kan stoppe midlertidige
aktiviteter, som ikke overholder forskriften eller
afgørelser truffet med hjemmel i forskriften.
§ 13
Forskriften er ikke til hinder for, at Ringkøbing-Skjern
Kommune kan stille yderligere krav efter
miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4 om
forureningsbegrænsende foranstaltninger,
jævnfør § 20, stk. 5 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
§ 14
For grundejers regning kan Ringkøbing-Skjern
Kommune - så vidt muligt efter forudgående varsel
herom - bringe forholdene i orden, hvis forskriften
gentagne gange eller fortsat ikke overholdes.
Kapitel 7: Bemyndigelse
§ 15 Alle afgørelser efter denne forskrift træffes af
Ringkøbing-Skjern Kommune. Byrådet skal godkende
ændringer af forskriften.
Kapitel 8: Afgørelser og klage
§ 16
Stk 1. Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift,
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed,
jævnfør § 21, stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende
kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg,
herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har
væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften,
jævnfør § 23 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Kapitel 9: Straffebestemmelser
§ 17
Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige
lovgivning, kan dén straffes med bøde, som:
1. overtræder denne forskrifts bestemmelser, jævnfør §
24, stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
2. overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er
meddelt i henhold til § 11 og § 12.
Kapitel 10: Ikrafttræden
§ 18
Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 2
samt § 24, stk. 2 i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om
miljøregulering af visse aktiviteter.
(miljøaktivitetsbekendtgørelsen)
Forskriften er vedtaget af Ringkøbing-Skjern
Kommunes Byråd den 24. juni 2014
Forskriften træder i kraft den 24. juni 2014

