
Støj Støj 

Undersøgelser viser, at støj ikke
behøver at være kraftig for at skade
menneskers helbred. Det kan f.eks.
give os stress og søvnbesvær, og vi
bliver lettere irriterede og rastløse,
når vi udsættes for støj. Vis derfor
hensyn til din nabo ved at begrænse
din støj mest muligt - han kan nem-
lig ikke skrue ned for øret!

Støj kan måles
Støj kan måles i decibel, forkortet
dB(A). Støjbarometeret her på siden
viser støjniveauet for flere almindeli-
ge støjkilder i beboelsesområder. Til
sammenligning er lydstyrken for
hvisken ca. 30 dB(A), almindelig tale
ca. 60 dB(A), og den støj der er inde i
en bil ved motorvejskørsel ca. 80
dB(A).

Kære Borger

Kommunen får hvert år mange hen-

vendelser fra borgere, der er generet af

støj fra naboer, virksomheder,

anlægsarbejder og lignende.

Denne pjece, indeholder en række

gode råd til, hvordan du, som borger,

kan vise hensyn til omgivelserne, når

du støjer. Samtidig indeholder folderen

oplysninger om, hvor du kan henvende

dig, hvis du bliver generet af støj.
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Det kan du gøre for at reducere 
støjen
Der er ikke nogen fast grænse for,
hvor meget private mennesker må
støje. Men i boliglovgivningen er der
en regel om, at man »ikke må tilside-
sætte god skik og orden«. Med
udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens
pjece; »Støj -  alles ansvar« anbefaler
kommunen, at følgende støjhensyn
tages:

Vælg støjsvage haveredskaber og
brug så vidt, det er muligt, kun
redskaberne i dagtimerne, hvor
der i forvejen er mest støj, og
hvor det vil genere naboerne
mindst.

Overvej om det er nødvendigt
med motordrevne haveredska-
ber eller en håndrevet type er
tilstrækkelig. Vedligehold red-
skabet så det virker bedst
muligt. En skæv kniv i plæne-
klipperen kan øge støjen med 6-
7 dB(A).

Undgå  brug af støjende inden-
dørs maskiner og apparater i de
sene aften- og nattetimer.

Luk døre og vinduer ved støjen-
de aktiviteter, som f.eks. inden-
dørs fester.

Dæmp råb og skrig ved boldspil
og ved badning i svømmebassin
mv.

Skru ned for radio og tv i de sene
aften- og nattetimer.

Undlad opsætning af højtaler på
de vægge, der vender ind mod
naboen.

Vedtag grænser og tidspunkter
for støj i grundejerforeningen,
ejerlav og boligforeningen. Lav
f.eks. aftaler om, at husstande-
ne ikke må slå græs eller bruge
andre støjende redskaber på
bestemte tidspunkter af dagen
eller året.

Motorsave og kompostkværne hører
til de mest støjende haveredskaber.
Støjniveauet ligger omkring 100
dB(A). Det er så højt, at brugeren (og
naboen!!) bør benytte høreværn.

En af de mest almindelige støjkilder i
beboelsesområder er den motorise-
rede plæneklipper.

Figuren viser, at til trods for at støjen aftager med afstanden fra plæneklip-
perne, vil et stort område blive berørt. EU har fastsat grænser for den højst
tilladelige støj fra plæneklippere. Det er 96 dB(A) for almindelige plæneklip-
pere.



Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger om støj, kan du enten

kontakte Miljøministeriets Frontlinie på telefon 

70 12 02 11/Internetadresse www.frontlinien.dk

eller Solrød Kommune på telefon 56 18 20 00/

Internetadresse www.solrod.dk. Du kan også læse

pjecen »Lydisolering mod nabostøj« fra Boligmi-

nisteriet eller pjecen »Støj – alles ansvar« fra For-

brugerstyrelsen. Begge pjecer kan fås på bibliote-

ket.

Med venlig hilsen

Solrød Kommune
Teknisk Administration

Det kan du gøre, hvis naboen støjer
Hvis du er generet af støj fra naboen
eller en virksomhed, så prøv først
selv at kontakte naboen eller virk-
somheden med en appel om dæmp-
ning. Hvis det ikke hjælper, og genen
er væsentlig, kan du henvende dig
følgende steder:

Bolig-/ejerforeningens bestyrelse.
Hvis du er generet af støj fra en
beboer i det område, du bor i, så
send en klage til din udlejer eller
din grundejer- eller boligforening.
De har forskellige muligheder for
at gribe ind over for uacceptabel
støjende adfærd hos en beboer.

Roskilde Politi på telefon 46 35 14 48.
Politiet tager sig af akut og meget
voldsom støjforurening, som f.eks.
husspetakler og høj musik i det fri
eller for åbne vinduer.

Solrød Kommune på telefon 56 18 20 00.
Kommunen har mulighed for at
gribe ind via miljølovgivningen i
visse typer af sager om støjgener.
Kommunen skrider dog kun ind,
hvis det vurderes, at genen er
væsentlig. Her er det afgørende,
om genen ligger ud over, hvad du
almindeligvis må acceptere, i det

område du bor i. Nedenfor er angi-
vet, hvilke typer af gener, som Sol-
rød Kommune kan behandle.

• Støj fra virksomheder og forret-
ninger

• Støj fra sportsanlæg 
• Støj fra midlertidige bygge- og

anlægsarbejder 
• Støj fra motordrevne redskaber,

værktøj og lignende samt fra
ventilationsanlæg.

For alle de nævnte støjkilder gælder,
at der er faste regler for, hvor meget
de må støje i omgivelserne. I forbin-
delse med behandling af sagerne
lægger kommunen vægt på vejled-
ning for at forebygge støjgener.



S O L R Ø D K O M M U N E

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 56 18 20 00
www.solrod.dk

Vis hensyn 
når du støjer

Din nabo kan ikke skrue ned for øret

S O L R Ø D K O M M U N E


