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Miljøforskrift for udendørs arrangementer 
 

I Ballerup Kommune er der en øget interesse i at afholde arrangementer i kommu-
nens offentlige rum. Arrangementerne er med til at skabe liv i byen og er vigtige 
for borgerne i Ballerup Kommune. Omvendt kan udendørsarrangementerne være 
med til at skabe støjgener hos naboerne. For at undgå unødvendige gener har Bal-
lerup Kommune besluttet en række foranstaltninger.  
 
§ 1. Lovgrundlaget 
Miljøbeskyttelsesloven LOVBEK nr. 1218 af 25/11/2019 og Bekendtgørelse om mil-
jøregulering af visse aktiviteter BEK nr. 844 af 23/06/2017, § 20. Ordensbekendt-
gørelsen BEK nr. 511 af 20/06/2005. 
 
Stk. 2. Forskriften er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2020. For-
skriften træder i kraft den 01-01-2021. 
 

Stk. 3. Forskriften regulerer ikke forhold, som eksempelvis vilkår for benyttelse af 
kommunalt ejede arealer, affaldshåndtering, skiltning, toiletfaciliteter, parkerings-
forhold, fyrværkeri, opsætning af telte, brand- og sikkerhedsmæssige forhold m.v. 
Forskriften fritager heller ikke den ansvarlige arrangør for at søge nødvendige tilla-
delser, dispensationer m.v. hos andre myndigheder, herunder Politi, brand- og 
byggemyndigheden.  
 
§ 2. Forskriftens gyldighedsområde 

Forskriften gælder offentlige arealer i Ballerup Kommune. 
 
§ 3. Definitioner 
Ved ”arrangør” menes den, der er ansvarlig for musikarrangementet i sin helhed. 
 
Stk. 2. Arrangøren er den fysiske eller juridiske person, som råder over arrange-
mentsområdet. 
 
Stk. 3.  Arrangøren eller den ansvarlige repræsentant for denne skal være til stede 
under hele musikarrangementets varighed. 
 
§ 4. Musikarrangementer 
Forskriften gælder for udendørs musikarrangementer. Derudover gælder forskriften 
for lignende arrangementer i telte. 
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Stk. 2. Ballerup Kommune afgør i tvivlstilfælde, om et musikarrangement er omfat-
tet af forskriften, og hvad der betegnes som et udendørs arrangement. 

 
§ 5. Tidspunkt 
Udendørsarrangementer, der afholdes fra søndag til torsdag skal være afsluttet se-
nest kl. 22.00, mens udendørs arrangementer, der afholdes fredag og lørdage, skal 
være afsluttet senest kl. 24.00. 
 
Stk. 2. Hvis arrangementet ønskes afholdt uden for dette tidspunkt, kræves der di-
spensation fra Ballerup Kommune. Se paragraf 9. 
 
§ 6. Lydprøver 
Lydprøver kan finde sted mellem kl. 10.00 – 20.00 dagen før arrangementsdagen, 
eller fra kl. 10.00 på arrangementsdagen. Lydprøver må først finde sted fra kl. 
12.00, hvis det er en søndag eller helligdag. Lydprøver må have en udstrækning på 
maksimalt 2,5 time pr. dag. 
 

§ 7. Naboorientering 
Naboer skal orienteres om musikarrangementet. 
 
Stk. 2. Informationen til naboerne skal indeholde oplysninger om kontaktpersoner, 
sted, tid og type af arrangementet, herunder omfanget og den tidmæssige ud-
strækning af opsætning og nedtagning af udstyr og afholdelse af lydprøver. 
 
Stk. 3. Der skal anvendes relevante informationskanaler i forhold til de forskellige 
målgrupper, der vil blive berørt af musikarrangementet. Det kan enten ske hus-
standsomdelte løbesedler, digital orientering i form af nyhedsbreve eller lignende 
metoder.  
 
Stk. 4. Ballerup Kommune skal orienteres om, hvilket informationsmedie der an-
vendes og om orienteringens indhold.  
 
Stk. 5. Frist for orientering af naboer er senest 14 dage før musikarrangementet. 
 
§ 8. Hensyn 
Der skal tages hensyn til naboer ved, så vidt som det er muligt, at lave foranstalt-
ninger, der begrænser støjen fra arrangementet.  
 
Stk. 2. Lydstyrken skal afpasses tilskuermængden, og må ikke være højere end 

nødvendigt. 
 
Stk. 3. Der skal under hele arrangementet være tilknyttet en lydsagkyndig til at 
passe forstærkeranlæg m.v. 
 
Stk. 4. Scene og højtalere skal så vidt muligt placeres så lyden føres væk fra nær-
liggende bebyggelse. 
 
§ 9. Dispensation 
Ballerup Kommune kan træffe afgørelse om dispensation fra retningslinjerne i den-
ne forskrift. 
 
Stk. 2. Dispensation kan kun gives efter forudgående og konkret begrundet ansøg-
ning til Ballerup Kommune. Ansøgningen skal sendes til Ballerup Kommune senest 
14 dage før afviklingen af arrangementets afvikling, herunder lydprøver, og inde-
holde en begrundelse for de forhold, der nødvendiggør dispensationen. Endvidere 
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skal der i ansøgningen beskrives, hvilke gener arrangementet kan medføre, og 
hvordan de afhjælpes.  

 
§ 10. Afgørelser og klage 
Afgørelser efter denne forskrift træffes af Ballerup Kommune.  
 
Stk. 2.  Afgørelser truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til anden admini-
strativ myndighed, jf. § 21 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen2. 
 
Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2, kan man klage over afgørelser til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg 
herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrette-
læggelse af driften, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 23. Her er klagefristen fire 
uger, fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
Stk. 4. Afgørelser truffet efter denne forskrift kan afprøves ved civile domstole, jf. 
Miljøbeskyttelseslovens1 § 101. Søgsmålet skal være anlagt inden seks måneder ef-

ter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. 
 
Stk. 5. Ved overtrædelse af forskriften, herunder i tilfælde af væsentlige støjgener, 
kan politiet standse musikken, jf. ordensbekendtgørelsen § 83.  
 
Stk. 6. Forskriften er ikke til hinder for, at Ballerup Kommune efter miljøbeskyttel-
seslovens § 42, stk. 1-4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsede for-
anstaltninger end angivet i forskriften, jf. § 20, stk. 5 i miljøaktivitetsbekendtgørel-
sen. 
 
§ 13. Overtrædelse af forskriften 
Ved overtrædelse af forskriften kan der fastsættes bødestraf jf. Miljøaktivitetsbe-
kendtgørelsens § 24. stk. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Miljøbeskyttelsesloven LOVBEK nr. 1218 af 25/11/2019 
2Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter BEK nr. 844 af 23/06/2017, 
§ 20 
3 Ordensbekendtgørelsen BEK nr. 511 af 20/06/2005. 
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