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Forskrift for restauranter og værtshuse i
Hvidovre Kommune
Baggrund og lovgrundlag

Hvidovre Kommune får klager over støj fra restauranter og værtshuse,  
ofte over musik, der er for høj. Andre støjkilder er gæsternes højrøste-
de tale, råb og sang.

Kommunen har derfor fundet det nødvendigt at udarbejde en forskrift  
for restauranter og værtshuse.

I medfør af kapitel 3, § 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af  
10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed fast-
sættes følgende:

Forskriftens område
§ 1
Forskriften er gældende for alle, der har alkoholbevilling i Hvidovre  
Kommune.

Stk. 2. Såfremt der er anden lovgivning på området, der har fastsat  
skærpede regler, er disse fortsat gældende.

Stk. 3. Forskriften fritager ikke virksomheden for at overholde anden  
lovgivning.

Støj
§ 2
For ”gennemsnitsstøjniveauet” (det ækvivalente, korrigerede støjni-
veau) indendørs, hvor støjen forplanter sig gennem bygningskonstruk-
tionen fra en støjkilde i samme bygning, er fastsat følgende grænser*:

Tid Støjgrænse

Dag og aften (kl. 07.00 – 22.00) 30 dB(A)

Nat (kl 22.00 - 07.00) 25 dB(A)

* Skal måles efter MST vejledning nr. 3/1982



§ 3
For udendørs støj gælder følgende grænser**:

OmrådeTid

Etageboliger Åben og lav
boligbebyg-

gelse

Mandag-fredag (kl. 07.00-18.00)

Lørdag (kl. 07.00-14.00)

Mandag-fredag (kl. 18.00-22.00)

Lørdag (kl. 14.00-22.00)

Søn- og helligdage(kl. 07.00-22.00)

Alle dage (kl. 22.00-07.00)

50 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

** Skal måles efter MST vejledning nr. 5/1984

§ 4
Højttalere skal være med elastisk ophængning. Endvidere skal spille-
automater og jukebokse være monteret med et elastisk mellemlag på  
væggen.

§ 5
Vinduer skal holdes lukket, ligesom døre i videst muligt omfang skal  
holdes lukket.

§ 6
Overtrædelse af forskriften straffes med bøde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter forskriften kan ikke på-
klages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Bestemmelserne i forskriften er ikke til hinder for, at kommu-
nalbestyrelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 til 4 kan stille  
krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.



Ikrafttrædelse
§ 7
Nærværende forskrift træder i kraft 1. januar 1994.

Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 23. november 1993.

Kontakt
Evt. spørgsmål vedrørende restauranter og værtshuse kan rettes til:

Hvidovre Kommune
Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon 3639 3939
Mandag – onsdag kl. 09.00-14.30
Torsdag kl. 09.00-17.30
Fredag kl. 09.00-13.30
E-mail: pom@hvidovre.dk
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