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Grundlag
I Mariagerfjord Kommunes turismestrategi er der udpeget perioder og områder hvori der ønskes arrangementer
med ”høj puls” og tilsvarende perioder og områder, hvor der fokuseres på fred og ro. Det er med afsæt i disse
målsætninger at Mariagerfjord Kommune behandler ansøgninger om støjende arrangementer efter Miljøbeskyttelsesloven.
Med hjemmel i Miljøministeriets Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. (BEK nr. 844 af 23-062017)

Definition
Forskriften gælder for:


Udendørsmusikarrangementer, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet
forstærker og højtaleranlæg. Gælder også arrangementer i telt.



Arrangementer som skønnes at berøre omkringboende naboer væsentligt.

Normalvis ikke omfattet:


Arrangementer med forventet deltagerantal på under 150.



Private fester, teltbal og lignende i forbindelse med idrætsuger, byfester m.m.

Tilladelse (ansøgning)
Udfyldt ansøgningsskema danner udgangspunkt for Mariagerfjord Kommunes behandling af arrangementet. I ansøgningsskemaet skal der oplyses om kontaktpersoner, arrangementets opbygning, art og varighed samt støjreducerende tiltag og orientering af offentligheden. Ansøgningsskema findes på www.mariagerfjord.dk eller udleveres ved henvendelse til Natur og Miljø.

Generelle vilkår


Der skal være en for arrangementet ansvarlig til stede under hele arrangementet.



Ansøgningsfristen er 30 dage før arrangementets afholdelse.



Arrangementet må ikke annonceres, før der er meddelt tilladelse.

Tidspunkt
4.

Arrangementerne er tidsbegrænsede og kan afholdes i perioden:

a.

Mandag - torsdag fra kl. 12.00 til kl. 23.00

b.

Fredag - lørdag fra kl. 12 .00 til kl. 01.00

c.

Søndag – fra kl. 12.00 til kl. 22.00

5.

Lydprøver og indstilling af forstærkere må tidligst påbegyndes kl. 10.00 og skal på dage forud for arrangementet være afsluttet senest kl. 20.00.

Støj
6.

Hvis Mariagerfjord Kommune vurderer, at et arrangement kan medføre væsentlige støjgener for omgivelserne, kan Kommune stille særlige krav til støjniveau og støjreducerende foranstaltninger.

7.

Arrangøren er ansvarlig for, at forholdsregler til begrænsning af støjgener efterleves. Problemer med overholdelse af støjvilkår vil medføre begrænsede muligheder for gentagelse af arrangementet og yderligere vil
pladsen/arealet ikke i samme grad kunne udnyttes til lignede arrangementer.

8.

Der kan af myndigheden foretages uvarslede kontrollerende lydmålinger. Såfremt en sådan, viser at støjniveauet ikke er overholdt, skal udgiften betales af arrangøren.

Særligt for Fruerlundparken:
9.

Fruerlundparken skal sikre at arrangører er bekendt med forskriftens indhold.

10.

Støjende arrangementer kan afholdes årligt i perioden juni til og med august.

11.

Der skal inden den 1. maj ansøges samlet om afholdelse af sommerens arrangementer.

12.

Der kan i perioden gives tilladelse til i alt seks arrangementer med dispensation fra gældende støjgrænser.
Hvert arrangement med støjoverskridelse kan foregå over maksimalt to dage.

13.

For alle koncerter hvor der anvendes mixerpult/lydtårn, skal der under koncerterne logges lydniveau (Laeg
(min15)) (ca. 25 meter fra scenen). Logfilen skal efterfølgende indsendes til Natur og Miljø i et umildbart
læsbart format.

14.

Ved tre arrangementer må det maksimale støjniveau I skel hos naboer være :

Mandag-fredag kl. 07—18,
lørdag kl. 07—14.

Mandag-fredag kl. 18—22,
lørdag kl. 14—22, søn– og
helligdage kl. 07—22.

Alle dage kl. 22 –07.

55

45

40

a.

Fruerlundparken har mulighed for at dokumentere hvilket lydniveau ved mixerpulten, der er bestemmende
for en belastning ved naboer på gældende støjgrænser. Herefter kan den loggede Laeq(min15)benyttes til
dokumentation.

b.

For hvert år der afholdes arrangementer med forhøjet støjgrænse uden overskridelser, vil tilladelsen blive
udvidet med et årligt arrangement—op til i alt seks arrangementer årligt.

15.

For arrangementer hvor der ikke kan logges støjniveau løbende , skal arrangøren i ansøgningsmaterialet
godtgøre at grænserne ved naboskel kan overholdes.

16.

Der må afholdes tre årlige arrangementer af en dag med en vejledende grænse på 95 dB (Laeq( 15 min))
ved mixerpulten.

Særligt for Ambu pladsen:
17.

Ambu pladsens ejer (Herefter Ambu pladsen) skal sikre at arrangører er bekendt med forskriftens indhold.

18.

Der skal indsendes ansøgning en måned før arrangementet skal afholdes.

19.

Der kan gives tilladelse til i alt to arrangementer med dispensation fra gældende støjgrænser, som kan foregå over maksimalt to dag. Herudover gives der dispensation til Ambu festen, som foregår over 4 dage.

20.

For alle koncerter hvor der anvendes mixerpult/lydtårn, skal der under koncerterne logges lydniveau (Laeg
(min15)) (ca. 25 meter fra scenen). Logfilen skal efterfølgende indsendes til Natur og Miljø i et umildbart
læsbart format.

21.

For arrangementer hvor der ikke kan logges støjniveau løbende , skal arrangøren i ansøgningsmaterialet
godtgøre at grænserne ved naboskel kan overholdes.

22.

Der kan udover de tre arrangementer nævnt i pkt. 19 afholdes tre årlige arrangementer af en dag med en
vejledende grænse på 95 dB (Laeq( 15 min)) ved mixerpulten.

23.

Ved øvrige arrangementer må det maksimale støjniveau i skel hos naboer være:

24.

Mandag-fredag kl. 07—18,
lørdag kl. 07—14.

Mandag-fredag kl. 18—22,
lørdag kl. 14—22, søn– og
helligdage kl. 07—22.

Alle dage kl. 22 –07.

55

45

40

Hvis Mariagerfjord Kommune finder det nødvendigt skal der afholdes et evalueringsmøde med Ambu pladsen. Mariagerfjord Kommune vil efter et evalueringsmøde, vurdere om det er nødvendigt, at forskriften skal
revurderes.

Toiletforhold
25.

Ved musikarrangementer, hvor der ikke er adgang til offentlige toiletter, eller hvor de offentlige toiletter ikke
vurderes at kunne dække behovet, skal arrangøren sørge for tilstrækkelige toiletfaciliteter til det forventede
antal tilhørere.

Renholdelse
26.

Arrangøren skal sikre, at det nødvendige renovationsmateriel er til rådighed i forbindelse med arrangementet.

27.

For musikarrangementer på kommunalt ejede områder skal arrangøren aflevere lokaliteten i samme stand,
som den blev udlejet i. Såfremt det ikke er tilfældet, vil arrangøren blive pålagt at dække kommunens udgifter til en efterfølgende oprydning og/eller udbedring af skader forvoldt i forbindelse med arrangementet.

Orientering af offentligheden
28.

Arrangøren skal gennem lokale aviser orientere offentligheden om start og sluttidspunkt for arrangementets afholdelse samt om tidspunkter for eventuelle lydprøver.

29.

Nærmeste naboer skal orienteres direkte om arrangementet. Dette kan ske ved omdeling af løbesedler
eller ved opsætning af plakater. Der skal oplyses om sted, tid og type af arrangement, samt hvilke tiltag der
er gjort for at begrænse støjen fra arrangementet. Yderligere skal der oplyses navn og telefonnummer til en
ansvarlig arrangør eller en repræsentant for Fruerlundparken eller Ambu pladsen.

Administration og overtrædelse
30.

Bestemmelserne i denne forskrift håndhæves af Natur og Miljø.

31.

Afgørelse efter forskriften kan ikke påklages anden administrativ myndighed.

a.

Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene indenfor 6 måneder.

32.

Udvalget for Teknik og Miljø kan dispensere fra forskriftens regler.

33.

Overtrædelse af forskriften straffes med bøde.

Ikrafttræden
34.

Denne forskrift træder i kraft den 4.april 2011 som vedtaget i udvalget for Teknik og Miljø.

Andre myndigheder og tilladelser
Ansøgning efter forskriften fritager ikke arrangøren for at indhente de nødvendige tilladelser fra andre relevante
myndigheder, herunder Beredskabsafdelingen, afdelingen for Teknik og Byg samt Nordjyllands Politi. Til orientering gælder det blandt andet at:
Beredskabsafdelingen skal kontaktes, såfremt der opstilles telte, for vurdering af flugtveje, anvendelse af fyrværkeri med videre.
Nordjyllands Politi skal ansøges om lejlighedsbevilling, såfremt der skal udskænkes alkohol ved arrangementet.
Byggeafdelingen skal kontaktes i forbindelse med opstilling af scener, tribuner og lignende.
Afdelingen for Park og Trafik skal ansøges om tilladelse til ophængning af plakater.

Forskrift for afholdelse af udendørsarrangementer i Mariagerfjord Kommune er opdateret med gældende lovgivning oktober 2018.

Miljøafdelingen
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

