Miljø og Teknik

GODE VIBRATIONER
UNDER BYGGEARBEJDET

HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR
STØV, STØJ OG VIBRATIONER UNDER MIDLERTIDIGE
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER.

Godt begyndt er godt på vej
Midlertidige bygge- og anlægsarbejder er projekter, der foregår over en kortere
periode. Det er for eksempel nybygninger, nedrivninger og facaderenoveringer.
Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge os
ARBEJDSTIDER OG STØJ
Mandag-fredag kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14
Du må bruge maskiner og køre materialer til og fra byggepladsen.
Støjen må højst være 70 dB.
Om natten fra kl. 22-7
Støjen må højst være 40 dB.
Søn- og helligdage
Du må ikke bruge maskiner og køre byggematerialer til og fra byggepladsen.
På alle andre tidspunkter må støjen højst være 45 dB.
MINDST MULIGE GENER
Ved valg af maskiner og indretning af arbejdspladsen skal du sikre, at
omgivelserne bliver generet mindst muligt af støj, støv og vibrationer.
DÆK AF OG UNDGÅ SANDSTORM
Ved sandblæsning skal du altid sørge for tilstrækkelig afdækning. Husk
brøndposer i kloakkerne og fej alt sand og maling op, efter du har sandblæst
facaden. Materialet skal afleveres til deponi efter anvisning fra kommunen.
TILLADELSER OG DISPENSATION
Du skal kun søge dispensation fra regulativet, hvis du ved, det larmer mere
end de nævnte støjgrænser eller foregår på andre tidspunkter.
Når du følger reglerne for midlertidige bygge- og anlægsarbejder, behøver du
ikke anmelde dit projekt til Odsherred Kommune.
Du skal dog søge de tilladelser, der er nødvendige
efter anden lovgivning.

Du skal orientere naboerne
Senest en uge før, du begynder på dit projekt, skal du skriftligt orientere naboer
og andre, der bliver berørt af arbejdet. Send en kopi til Odsherred Kommune på
miljoe@odsherred.dk.
Informationen skal indeholde:
• Oplysninger om arbejdet
• Tidshorisont
• Telefonnummer på en kontaktperson
Du skal sende ny information ud, hvis arbejdet eller tidshorisonten ændrer sig
undervejs.
HAR DU SPØRGSMÅL?
Find mere information i regulativet om støjende, støvende og vibrerende
aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder på:
www.odsherred.dk/midlertidige-bygge-og-anlaegsaktiviteter
Kontakt Miljøteamet på miljoe@odsherred.dk eller bestil tid til at blive ringet op
på www.odsherred.dk/bestiltid

Glade naboer er guld værd
Tålmodige og tilfredse naboer er guld
værd for dit byggeprojekt. Tag hensyn
og følg reglerne for midlertidige
bygge- og anlægsarbejder. Så får
både du og naboerne den bedste
byggeproces.
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