
Støjgener i nattelivet 
ved Morten Otkjær Thune 
Chef for støjgeneenheden 
Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen



FAKTA om støjgener i nattelivet

Antal  virksomheder 2.000  med  alkoholbevilling  
        800  hører  under  Kommunens  myndighed

Sager  
(Anslåede  tal)

2011 2012 2013 2014

Klager 982 1464 1611 2380

Bevillingssager 450 450 470 484

Vagttelefon  blev  indført  efter  den  store  stigning  fra  2011  til  2012



Opkald om støjgener fra virksomheder

August September Oktober November December Januar Februar Marts*

Fredage 2,8 3,75 2,2 4 2,75 2,5 4,5 4

Lørdage 2 4,5 2,75 5 3,5 1 2 5

2014 2015

Gennemsnitlige  opkald  per  dag  fordelt  på  måneder

*indtil  videre…

184  opkald    
i  perioden  fra  1.  august  2014  til  17.  marts  2015



Det har vi lært

• Ofte kan støjgenerne stoppes med det samme 
• Nogle gange er der ikke problemer, når vi kommer frem 
• Vi kan med egne øjne se, hvordan vores forskrift bliver 

overtrådt 
• Vi får et bedre billede af, hvor ”slemt” det er i gadebilledet. 
• Mødet med borgeren er positivt. Det er typisk myndigheden 

med ansvar for støj i gaden, de er trætte af – og det er ikke 
os. 

• Borgerne oplever, at vi tager dem alvorligt og gør noget for 
at hjælpe 

• Flere kender nu vagttelefonen, så vi forventer flere opkald 
denne sommer



Spørgsmål? 

Jeg kan altid kontaktes på e-mail:  
 morthu@tmf.kk.dk  

  

mailto:morthu@tmf.kk.dk


Støj fra større bygge og 
anlægsarbejder 
Ved Søren Geert Nielsen Enhedschef Miljø ved større bygge- og 
Anlægsarbejder 
Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen



FAKTA baggrund om støjgener ved større bygge og 
anlægsarbejder i København

• Massiv bygge- og anlægsaktivitet i 
København 

• Største projekt i København er anlæg af 
metro Cityringen  

• Aften-/døgnarbejde med høje 
støjniveauer på mange 
metrobyggepladser fra juni 2013   

• Ny national lovgivning om støj fra 
metroanlægsarbejdet i juni 2014 

• Ca. 5 mio. DKK til metrotilsyn i 
Københavns Kommune bl.a. støj  



Opkald om støj fra byggepladser

• Vagttelefon døgnet rundt – står på hjemmeside mv. 

• Vurderer om støjgrænser er overholdt ud fra støjmålinger 
• Indskærper, pålægger, giver påbud og politianmelder  

• Kan ikke gribe ind overfor uhensigtsmæssig adfærd (manglende 
BAT) på metrobyggepladser 

• Vejleder borgere i forhold til kompensation, regler mv.

88  opkald    
fra  1.  august  2014-‐  1.  marts  2015



Det har vi lært

• Gode dialog i vagttelefonen 
• Vi håndterer mange klager og 

frustrationer med det samme 

• Nedadgående tendens i antal 
telefoniske klager 

• Det kan være vanskeligt at 
bruge støjmålinger alene 



Spørgsmål? 

• Søren Geert Nielsen  
soenie@tmf.kk.dk 

mailto:soenie@tmf.kk.dk


TAK for jeres opmærksomhed

 
HUSK København er kun lidt vand fra Oslo 

Så kom og deltag  
i festlighederne 

  
– men vær stille ☺

Distortion


