Forskrift for Sorø Kommune
Om visse miljøforhold ved
afholdelse af udendørs arrangementer

Formål
Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse miljøgener ved enkeltstående musikarrangementer og andre arrangementer (byfester, sportsarrangementer, 1. maj-møder, markeder m.v.), som holdes på arealer med offentlig
adgang - så som i parker, på idrætsanlæg, på torvepladser m.v. - i Sorø Kommune.
Det er samtidigt et væsentligt formål, at gøre det nemmere at overskue for
borgerne hvilke vilkår, der gælder ved disse arrangementer samt at opstille et
sæt fælles retningslinjer for arrangørerne.

Lovgrundlag
Denne forskrift er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven samt Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter .

Øvrige forhold
Sorø Kommune skal i øvrigt henvise til Sorø Kommunes Regulativ for brug
af offentlige arealer.
Der skal søges om byggetilladelse til større arrangementer.
En byggetilladelse skal søges via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk
og der kan læses mere på Sorø Kommunes hjemmeside her.

Bestemmelser
Gyldighed
1. Forskriften gælder i hele kommunen på arealer med offentlig adgang.
Musikarrangementer
Forskriften
		
gælder for offentlige udendørs musikarrangementer og lignende arrangementer f.eks. på fritstående scener og i telte, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højttaleranlæg.

Andre arrangementer
Forskriften
		
gælder for tivoli, byfester og lignende arrangementer, der kan
give anledning til støj – herunder musikindslag. Højtaler og speak ved
sportsarrangementer o. lign. er også omfattet.
		Forskriften gælder også for arrangementer, hvor der kan opstå miljøgener ved opbevaring og bortskaffelse af affald og spildevand.
2. Sorø
	
Kommune afgør i tvivlstilfælde, om et arrangement er omfattet af
forskriften.
3. Ved
	
afvigelse fra forskriften skal der søges om dispensation hos Sorø
Kommune jf. pkt. 5.1.
4. Forskriften
	
regulerer ikke forhold, som eksempelvis vilkår for skiltning,
parkeringsforhold, fyrværkeri, opsætning af telte, brand- og sikkerhedsmæssige forhold m.v.
5. Forskriften
	
fritager ikke den ansvarlige arrangør for at søge nødvendige
tilladelser, dispensationer m.v. hos andre myndigheder eller efter anden
regulering - herunder bl.a. politi, brand- og byggemyndigheden.

Støj
6. Støjgener
	
skal generelt søges begrænset mest muligt.
Kilder
		
til støj kan f.eks. være musik, speak, transport, generatorer, køleanlæg, opsætning- og nedtagning af scene osv.
7. Udendørs
	
musikarrangementer skal være afsluttet senest kl. 22.00 søndag – torsdag samt på helligdage og kl. 24.00 fredag - lørdag.
8. Musik	
og sceneanlæg skal opstilles på en sådan måde, at støjbelastningen ved boliger i området reduceres mest muligt. Så vidt muligt
skal højttalere placeres hensigtsmæssigt og vende bort fra boliger og
andre støjfølsomme bygninger (hospitaler, plejehjem, kirker o. lign.).
Alternativt kan der anvendes en løsning med flere små højttalere, der
spiller ind mod publikum frem for en løsning med store scenehøjttalere.
9. Under
	
hele arrangementet skal der være tilknyttet en lydsagkyndig eller
ansvarlig person for forstærkeranlæg m.v. Denne person skal være tilstede og kontaktbar under hele arrangementet.
10. Lydstyrken
	
skal afpasses tilskuermængden, og må ikke være højere end

nødvendigt. Hvis der er taler, baggrundsmusik eller anden underholdning
i pauserne, skal lydstyrken være væsentlig lavere end musikindslagene.
11. Lydprøver
	
i forbindelse med et arrangement kan finde sted fra kl. 10.00
på arrangementsdagen eller kl. 10.00 – 18.00 dagen før. Dog først fra
kl. 12.00, hvis lydprøver finder sted på søn- og helligdage. Lydprøver må
have en udstrækning på maksimalt 2,5 time.
12. Opsætning
	
af udstyr kan ske i tidsrummet kl. 10.00 – 18.00 på selve arrangementsdagen eller dagen før arrangementet, dog først fra kl. 12.00
på søn- og helligdage.
13. Nedtagning af udstyr kan ske:
- på arrangementsdagen, dog senest til kl. 22.00 fra søndag – torsdag og
på helligdage og senest til kl. 24.00 fredage – lørdage eller
-
dagen efter arrangementet indenfor tidsrummet kl. 10.00 – 18.00,
dog først fra kl. 12.00 på søn- og helligdage.

Naboorientering
14. Naboer
	
og andre nærtboende, der kan blive berørt væsentligt af støj fra
arrangementet, skal orienteres særskilt og direkte om musikarrangementet senest 14 dage før det afholdes.
15. Der
	
skal anvendes relevante informationskanaler i forhold til de naboer
og andre nærtboende, der vil blive berørt af musikarrangementet.
Det
		
kan enten ske via lokalpressen, ved husstands omdelte løbesedler,
digital orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner
eller lignede effektiv metode
16. Det
	
er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre nærtboende bliver
orienteret og at relevant informationskanal jf. pkt. 3.2 anvendes.

Spildevand og affald
17. I forbindelse med afholdelse af arrangementet skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre uhygiejniske forhold og forurening af omgivelserne, herunder håndtering og bortskaffelse af affald og
spildevand efter miljømyndighedens anvisninger.
18. Affald skal så vidt muligt kildesorteres, med henblik på genanvendelse jf.
Sorø Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ. Væsentlige mængder af gen-

anvendeligt plastemballageaffald, metalemballageaffald, glas og madaffald skal sorteres fra til genanvendelse.
19. Genanvendeligt affald kan afleveres på en af AffaldPlus’ genbrugspladser. Ved emballering af affaldet skal der anvendes klare plastsække. Alternativt skal affaldet afleveres til et anlæg eller en indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Affaldsregistret.
20. Forbrændingsegnet affald kan afleveres på en af AffaldPlus’ genbrugspladser. Ved emballering af affaldet skal der anvendes klare plastsække.
Dagrenovationslignende affald – herunder madaffald/bioaffald
- skal dog afleveres i Sorø Kommunes blå ekstrasække. Blå ekstrasække kan købes på Sorø Genbrugsplads, Dianalund Genbrugsplads
eller i Sorø Kommunes borgerservice. Alternativt skal større mængder
forbrændingsegnet affald afleveres på Næstved Affaldsenergi eller
Slagelse Affaldsenergi, kontakt AffaldPlus for aftale om aflevering.

Dispensation
21. Sorø
	
Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra vilkårene i forskriften. Dispensation kan kun gives efter forudgående skriftlig ansøgning,
der skal indeholde konkrete begrundelser for dispensationen samt en
beskrivelse af, hvilke gener arrangementet kan medføre, og hvordan de
afhjælpes.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Sorø Kommune senest
4 uger før afvikling af arrangementet. Sorø Kommune kan fastsætte
vilkår for en dispensation.

22. Arrangementet
	
må ikke påbegyndes før den endelige, skriftlige dispensation er meddelt.

Påbud og forbud
Forskriften hindrer ikke, at Sorø Kommune kan stille krav om yderligere
forureningsbegrænsning end angivet i forskriften jf. miljøbeskyttelseslovens
§ 42.

Ved grove overtrædelser af vilkår om støj og spilletider, kan Sorø Kommune i
henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven afbryde et arrangement.

Afgørelser og klager
Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed .
Afgørelser der vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften kan dog påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet .
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Kontrol og overtrædelser
Sorø Kommune fører tilsyn med at bestemmelserne i denne forskrift overholdes.
Overtrædelse af reglerne i denne forskrift kan af Sorø Kommune blive meldt
til politiet med krav om bødestraf. Medmindre højere straf er forskyldt efter
den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at følge vilkår fastsat i denne forskrift eller i dispensationer meddelt efter denne forskrift .

Ikrafttrædelse
Denne forskrift træder i kraft ved Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse og
gælder for alle arrangementer omfattet af forskriften, som afholdes efter
denne dato.
Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2020.

