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UDKAST
De seneste par år har der været henvendelser om tilladelse til udendørs musikarrangementer på
særligt torvearealer i Grenaa. Musik bidrager til liv, ophold og hygge i det offentlige rum.
Beboere og erhverv omkring gågader og torvepladser kan dog opleve musikken som en støjgene og give
forstyrrelser i arbejdet. Ligeledes er der hensynet til andre aktiviteter i området, - i kirken og andre
bygninger i Grenaa midtby.
Derfor har Norddjurs Kommune udarbejdet nedenstående retningslinjer for at tilgodese flest mulige.
Musik i det offentlige rum, kan blandt andet være:
 Gademusikanterne (musikere som udelukkende medbringer et instrument)
 Musikanter ved/i nærheden af udeserveringsarealerne på torvet i Grenaa (sommermusik)
 Musik ved sommerhusområderne, oftest fra beværtninger i området
 Koncerter - store - over 1000 antal besøgende
 Koncerter - mindre - under 1000 antal besøgende
 Musikfestivaler

Lovgrundlaget
Det maksimale støjniveau for udendørs musikarrangementer er vejledt gennem Miljøbeskyttelsesloven og
bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Nogle gange er der ikke kun selve arrangementet,
som giver gener, men også opstilling/klargøring samt oprydningen/nedtagningen. Kommunen kan i særlige
tilfælde dispensere fra dette.
Reglerne fritager ikke arrangøren for at indhente nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer
fra andre myndigheder eller efter anden regulering.

Definitioner
Ved ”arrangør” menes den, der er ansvarlig for musikarrangementet i sin helhed.
Arrangøren er den fysiske eller juridiske person, som råder over arrangementsområdet. Arrangøren skal
være til stede under hele musikarrangementets varighed.

Musikarrangementer
Reglerne gælder for udendørs koncerter og arrangementer, som kan sidestilles med koncerter. Dette kan
for eksempel være fester, sportsarrangementer og markeder, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og
/eller forstærkede instrumenter
Reglerne omfatter ikke tivoli, cirkus og lignende.
Norddjurs Kommune afgør i tvivlstilfælde, om et arrangement er omfattet af reglerne, og hvad der betragtes
som udendørs musikarrangement.

Norddjurs Kommune kan forlange dokumentation for, at der forefindes de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, ejere eller efter anden regulering for et
musikarrangement.

Generelt
Antal af musikarrangementer på de enkelte arrangementsområder kan i et kalenderår ikke overstige det
antal, som er angivet i skemaet for musikstøj-regler.
Start- og sluttidspunkter for de enkelte arrangementsområder fremgår også af skemaet.
Musikarrangementer skal afvikles inden for de i skemaet angivne tidsrammer.

Støj og Krav til lydprøver
Lydniveauet fra musikarrangementerne må ikke overstige de støjgrænser, som er angivet i bilag 3.
Støjgrænsen gælder ved den fra det pågældende musikarrangement mest støjbelastede bolig. Støjgrænsen
skal overholdes som et gennemsnit over det fulde musikarrangement.
I tvivlstilfælde afgør Norddjurs Kommune, hvad der er den mest støjbelastede bolig.
Lydprøver skal så vidt muligt afholdes med anvendelse af teknisk udstyr som begrænser støjbelastningen i
omgivelserne fx i form af mindre højttalere opstillet ved mixerpositioner, således at lydmanden får en
tilnærmelsesvis ægte fornemmelse af livelyden. Såfremt dette ikke er teknisk muligt, skal lydprøver, i det
omfang det ikke hindres af andre væsentlige forhold ved det enkelte arrangement finde sted fra kl. 10.00
på arrangementsdagen eller mellem 10.00 – 18.00 dagen før.
Lydprøver må have en tidsmæssig udstrækning på maksimal 2,5 timer.

Krav til lydmålinger før og under arrangementet
Norddjurs Kommune kan forlange en akkrediteret beregning af lydanlæggets lydniveau med henblik på at
indregulere lydanlægget ved lydprøverne.
Norddjurs Kommune kan forlange en akkrediteret støjmåling før musikarrangements afvikling og under
musikarrangementet.
Beregning og måling af støj gennemføres efter reglerne herom, jf. bekendtgørelse nr. 914 af 27/06/2016
om kvalitetskrav til miljømålinger og Miljøstyrelsens vejledninger. Støjmålingerne skal udføres af et
firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger, eller af en person som er certificeret til at udføre
sådanne målinger.
Støjmålingerne skal være fyldestgørende for hele tidsrummet fra lydprøverne finder sted og til under
musikarrangementet.

Vilkår for indretning af pladsen
Arrangementspladsen skal indrettes så unødigt støj uden for arrangementspladsen undgås f.eks. ved
hensigtsmæssig placering af scene og højtalere, anvendelse af ophængte højtalere og delaysystemer. Der
skal så vidt muligt anvendes bystrøm for at begrænse støjudbredelse fra generatorer.
Anvendes der generatorer, skal arrangøren tage alle nødvendige skridt for i videst muligt omfang at hindre
unødigt støj til omgivelserne.

Naboorientering
Naboer og andre nærtboende skal orienteres særskilt og direkte om musikarrangementet.
Der skal anvendes relevante informationskanaler i forhold til de forskellige målgrupper, der vil blive berørt
af musikarrangementet. Det kan enten ske via lokalpressen, ved husstandsomdelte løbesedler, digital
orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner eller lignede effektiv metode.

Det er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre omkringboende bliver orienteret.
Norddjurs Kommune skal orienteres om, hvilket informationsmedie der anvendes og om orienteringens
indhold.
Informationen til omkringboende/naboer skal indeholde oplysning om kontaktpersoner, sted, tid og type af
musikarrangementet, herunder omfanget og den tidsmæssige udstrækning af opsætning og nedtagning af
udstyr og afholdelse af lydprøver. Der skal endvidere orienteres om andre forhold af væsentlig betydning
for naboer og andre nærtboende herunder, hvad der er gjort for at nedbringe støjgener og de gener, som
publikum kan medføre i forbindelse med musikarrangementet.
Orientering til mindre musikarrangementer skal ske senest 2 dage forinden. Orientering til
koncertarrangementer skal ske senest 1 uge forinden. Orientering til omkringboende kan tidligst ske 4 uger
før musikarrangementet. Er orienteringen sket tidligere end 10 dage før musikarrangementets afholdelse,
skal der ske fornyet orientering af naboer.

Dispensation
Norddjurs Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i forskriften herunder fra:
a. de i skemaet angivne antal musikarrangementer
b. de i skemaet angivne støjgrænser
c. de i skemaet angivne sluttidspunkter på arrangementer
d. bestemmelserne om længde på lydprøve
Norddjurs Kommune kan i forbindelse med meddelelse af dispensation stille særlige vilkår til
musikarrangementet.
Dispensation kan kun gives efter forudgående skriftlig ansøgning. Denne ansøgning skal indeholde en
begrundelse for den ønskede dispensation.
Ansøgningen skal indsendes til Norddjurs Kommune senest 2 mdr. før arrangementet.
Musikarrangementet kan ikke påbegyndes før den endelige, skriftlige dispensation er kommet arrangøren i
hænde.

Påbud og forbud
Reglerne er ikke til hinder for, at Norddjurs Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42 jf.
bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 20, stk. 5 og anden relevant
lovgivning kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsning end foreskrevet i forskriften.

Afgørelse og klage
Afgørelser, som er truffet efter bekendtgørelsen, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf.
bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, jf. § 21, stk. 2.
Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor Norddjurs
Kommunalbestyrelse har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften kan påklages, jf. § 23 i
bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Straffe-og ikrafttrædelses-bestemmelser
Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
a. Overtræder grænseværdierne for støj,
b. Afvikler musikarrangementer uden for den angivne tidsperiode,
c. Undlader at foretage foranstaltninger, der kan begrænse støjgener,
d. Afvikler lydprøver uden for den angivne tidsperiode og længde,
e. Undlader at orientere naboer og andre,
f. Overtræder vilkår for dispensation eller påbud.

