
 

 

 
 
 
 

 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 
Telefon: 72 54 10 00 
nmkn@nmkn.dk 
www.nmkn.dk 

4. juni 2014  J.nr.: NMK-10-00789  Ref.: flekb 

 
 
AFGØRELSESUDKAST 
i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 42.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet giver klagerne delvist medhold og Københavns Kommunes påbud af 25. 
april 2014 ændres, således at støjgrænserne i vilkår 2 og 9 affattes som nedenfor: 
 
Udgravning under topdæk 
Ugedag Tidspunkt Støjbelastning 
Hverdage 7-18 87 dB(A) 
 
Etablering af tværbjælker 
Ugedag Tidspunkt Støjbelastning 
Hverdage 7-18 80 dB(A) 
 
Aktiviteter Mandag – fredag kl 

07.00-18.00 
Udgravning under 
topdæk 

82 dB(A) 

Etablering af tværbjæl-
ker 

75 dB(A) 

 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.  
  
Afgørelsen er truffet af kombinationsnævnet, jf. § 7 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.  
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014 er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Veroni-
ca, Teresa og Carsten Juhl, som værende ejere af lejligheden på Reventlowsgade 24, 2 th. Klager 
gør gældende, at det omtalte påbud indeholder tilladte støjniveauer samt arbejdstider, som i væ-
sentligt og negativt omfang vil påvirke den pågældende families liv og helbred. Klager gør endvidere 
gældende, at klagen bør tillægges opsættende virkning.  
 
Sagens oplysninger 
Den 13. december 2013 ansøgte Metroselskabet Københavns Kommune om udvidet arbejdstid i 
forbindelse med aktiviteterne på metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. Med ansøg-
ningen var endvidere vedlagt en støjrapport, hvoraf fremgik støjberegninger for de mest støjende 
aktiviteter i hele døgnet.   
 
I brev af 13. december 2013 ansøgte Metroselskabet Københavns kommune om støjpåbud til metro-
byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. Af ansøgningen fremgik blandt andet:   
 

Hermed skal Metroselskabet på vegne af entreprenøren CMT anmode Københavns Kommune om et støjpå-
bud til aktiviteterne på metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård (Kh). Anmodningen følger den 
struktur som Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har fastlagt i et fælles notat.  
 
I forlængelse af Metroselskabets generelle ansøgning om udvidet arbejdstid, søges hermed om udvidet ar-
bejdstid for en række aktiviteter frem til modtagelse af tunnelboremaskinen på Københavns Hovedbanegård 
(Kh). Baggrunden for ansøgningen er, at udvidelse af arbejdstiden er nødvendig for at den overordnede tids-
planen kan overholdes. Særligt det forhold at tunnelboremaskinens fremdrift er afhængig af at de enkelte 
stationer færdiggøres til tiden, gør at kontinuitet i arbejdet er altafgørende for projektet. Hvis en enkelt sta-
tion ikke er klar til at modtage og videresende tunnelboremaskinen til tiden, vil det medføre at tunnelbore-
maskinen bliver forsinket, og i værste fald skal stoppe foran stationen. Dette indebærer en stor risiko for at 
maskinen sætter sig fast og for at udløse sætninger, som kan påvirke bygninger på overfladen.  
 
Aktiviteterne udføres under hensyn til den meget snævre byggeplads, der dikterer en begrænset anvendelse 
af ressourcer, idet begge sider er begrænset af eksisterende ejendomme. Netop nærværet af eksisterende 
ejendomme og stor forekomst af den geologiske formation ”grønsandskalk” har medført betydelig lavere 
produktionshastighed for sekantpælene end forventet, hvorfor der er opstået lokale forsinkelser ved udgrav-
ning og anlæg af stationens konstruktioner.  
 
Samtidigt er der bindinger i tidsplanen for Hovedbanegården i forbindelse med 
etablering af omstigningstunnel til Hovedbanegårdens tunnel under hovedsporene, der kun vil kunne igang-
sættes efter afslutning og optagning af tunnelmaskinerne. Hovedbanegårdens Metrostation udgør det ene 
endepunkt for teststrækningen under prøvekørsel af det samlede Cityringanlæg og er derfor tidskritisk for 
hele projektets ibrugtagning. Dertil kommer, at tunnelboringen skal afsluttes i overensstemmelse med tids-
planen og tunnelmaskinerne tages op for at blive igangsat rettidigt fra tunnelskakten på Øster Søgade. 
 
Der er således flere bindinger på aktiviteter på Kh, som kan få betydning for projektets endelige ibrugtag-
ning. Dels tunnelboremaskinens ankomst og optagning, dels klargøring af stationen til testkørslerne og ende-
lig tilslutningen til Hovedbanegårdens tunnel. 
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Derfor ønskes støjmæssig tilladelse til udenfor normal arbejdstid at udføre de aktiviteter, som skal gå forud 
for tunnelboremaskinens ankomst til og optagning på arbejdspladsen, således at det sikres, at tunnelarbejdet 
ikke forsinkes.  
 
I det følgende beskrives de nævnte aktiviteters rækkefølge og sammenhæng. 
 
Armering til toppladen anbringes i en støbeform, som opbygges på pladsen. Dette sker ved manuelt arbejde 
assisteret af kraner, primært tårnkran.  
 
Når formen er klar sker etablering af topplade ved at fylde støbeformen med beton. Da toppladen skal udfø-
res i et stykke, skal hele støbeformen fyldes uden afbrydelser. Toppladen er meget stor og det kræver ca. 50 
betonlastbiler at fylde den op. Ved uafbrudt arbejde varer dette ca. 48 timer.  
 
Montering af midlertidige tværbjælker er en sikkerhedsmæssig nødvendighed. 
Tværbjælkernes funktion er at sikre mod at skakten styrter sammen på grund af det voldsomme jordtryk, 
som de afstivende vægge er udsat for, når jorden inden i skakten fjernes. Derfor afbrydes udgravningen for 
hver ca. 5 meter og der monteres en række meget stærke tværbjælker, som tilsammen er i stand til at mod-
stå jordtrykket på væggene.  
 
Udgravning af stationsboksen følger umiddelbart efter at etablering af toppladen har givet skakten tilstræk-
kelig styrke til, at udgravning er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. 
 
Armering og støbning af bundpladen afslutter skakten nedadtil. Bundpladen skal både afstive bunden af 
skakten, bære tunnelboremaskinen, når den skal fra den ene ende af skakten til den anden, modstå det op-
adrettede grundvandstryk og fungere som barriere for indtrængende grundvand. Arbejdet med bundpladen 
kan starte så snart udgravningen af skakten er gennemført. Arbejdet falder i tre dele. - Først etableres et 
såkaldt renselag, som giver en fast og veldefineret bund at arbejde på. - Herefter opbygges støbeformen og 
det bur af armering, som skal forstærke bundpladen. - Til sidst fyldes formen med beton og gives tid til at 
hærde.  
 
Betonarbejde i skakten. En del af betonarbejdet i skakten består i at tætne eventuelle utætheder i de afsti-
vende vægge. Dette skal udføres løbende for at kunne fortsætte arbejdet i større dybder. De øvrige beton-
arbejder består i afretning af væggene indvendigt og i etablering af mellemdæk i stationerne. Disse arbejder 
er nødvendige at gennemføre før tunnelboremaskinen ankommer, dels af praktiske årsager, da det ikke lader 
sig udføre, hvis man ikke har adgang til anvende bunden af skakten, dels af sikkerhedsmæssige årsager, da 
betonarbejdet indebærer løft af meget store og tunge emner, hvilket udgør en væsentlig risiko for de 
arbejdere, som skal arbejde med tunnelboringen længere nede i skakten.  
 
Den ønskede varighed, tid på døgnet og ugen og tilhørende maksimale støjniveau for hver enkelt aktivitet 
fremgår af skemaet i bilag 2.  
 
Metroselskabet har i samarbejde med entreprenøren løbende arbejdet på at tilpasse og forbedre det anvend-
te udstyr i tæt dialog med myndighederne. Konkret er en række tiltag i brug på Kh, som beskrevet i forrige 
ansøgning om støjpåbud og konstateret på tilsyn. Med udgangspunkt i dette arbejde redegøres der for det 
valgte materiel og metoder. Der henvises til tidligere fremsendte notat ”Redegørelse for anvendelse af bed-
ste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen”.  
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Med de beskrevne tiltag er mulighederne for at dæmpe støjen udtømte indenfor de økonomiske rammer og 
når der skal tages hensyn til arbejdets fremdrift.  
 
Med udgangspunkt i det begrænsede aktivitetsomfang om dagen, aftenen og i Weekenden, er støjudbredel-
sen fra pladsen beregnet og visualiseret i støjkort i bilag 1. Som det fremgår, vil det højeste støjniveau ved 
nærmeste nabo i de forskellige faser være: Armering til topplade 68 dB, samt udgravning under topplade 87 
dB, betonarbejder i skakten mv. 77 dB.  
 
Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets endelige afgørelse Marmorkirken (Mmk) af 7. november 2013, at 
der ikke er hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 42 til at påbyde støjdæmpende foranstaltninger på private 
husfacader udenfor byggepladsen.  
 
Ud over støj vil arbejdet have andre miljøpåvirkninger, som det er beskrevet i VVM’en. I denne forbindelse er 
vibrationer, luftforurening og tung trafik relevante.  
 
Udgravning af skakten vil medføre vibrationer fra de anvendte hydrauliske borehamre. I forbindelse med ud-
gravning i kalken undersøges det, om der i større omfang kan benyttes en anden metode end hydraulisk bo-
rehammer mm.  
 
De dieseldrevne maskiner på pladsen påvirker miljøet med udstødningsgasser. Alle dieseldrevne maskiner på 
Kh, der er over 75 kW er monteret med partikelfilter. Endvidere er den stationære tårnkran eldreven. 
 
Den tunge trafik er i forbindelse med udgravning og støbning mm. på Kh beskrevet i VVM redegørelsen, og 
antallet af lastbiler samt køreruten er godkendt af myndighederne.  
 
Udenfor normal arbejdstid søges om påbud kun til aktiviteter på kritisk vej for projektet.  
 
De berørte beboerne vil blive varslet via sms, hjemmeside eller telefon besked, om kommende aktiviteter før 
de igangsættes, samt arbejdets tidshorisont. 

 
Den 25. april 2014 meddelte Københavns Kommune et påbud til Copenhagen Metro Team om be-
grænsning af støjende aktiviteter ved udgravning og færdiggørelse under topdæk – anlægsfase 3 på 
metrobyggepladsen på Københavns Hovedbanegård. Af påbuddet fremgik blandt andet: 

 
2. Anlægsfase 3 - Udgravning under topdæk og etablering af tværbjælker  
 
Udgravning under topdæk: For disse aktiviteter gælder nedenstående ækvivalente og korrigerede støjgræn-
ser (Lr) ved den mest belastede bolig. Støjgrænserne gælder for byggepladsens samlede 
støjforurening ved mest belastede nabo: 
 

Ugedag Tidspunkt Støjbelastning 

Hverdage (mandag-fredag) Kl. 07.00-18.00 87 dB(A) 

Hverdage (mandag-fredag) Kl. 18.00-22.00 87 dB(A) 

Lørdage Kl. 09.00-15.00 87 dB(A) 

 
  
Til arbejdet må der kun bruges følgende maskinel: 
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• 2 crawler kraner 
• 1 gravemaskine 
• Tårnkran, el-motor 
• Div. Håndværktøjer 
• Vandbehandlingsanlæg 
 
Etablering af tværbjælker: 
For disse aktiviteter gælder nedenstående ækvivalente og korrigerede støjgrænser (Lr) ved den mest bela-
stede bolig. Støjgrænserne gælder for byggepladsens samlede støjforurening ved mest belastede nabo: 
 

Ugedag Tidspunkt Støjbelastning 

Hverdage (mandag-fredag) Kl. 07.00-18.00 80 dB(A) 

Hverdage (mandag-fredag) Kl. 18.00-22.00 83 dB(A) 

Lørdage Kl. 09.00-15.00 80 dB(A) 

 
Til arbejdet må der kun bruges følgende maskinel: 
• 2 crawler Kraner 
• Tårnkran 
• Vandbehandlingsanlæg 
• Håndværktøj 
 
Referencetidsrummet for perioden kl. 07.00-18.00 er 8 timer, for perioden kl. 18.00-22.00 1 time. Lørdage 
kl. 09.00-15.00 anvendes et referencetidsrum på 6 timer.  
 
Anlægsfase 3 skal være afsluttet medio august 2014. 
 
… 
 
Påbuddet meddeles med hjemmel i § 42 stk. l , i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Baggrund for påbuddet 
Metroselskabet har ved ansøgning af den 13. december 2013 bl.a. ønsket at udvide arbejdstiden på Køben-
havns Hovedbanegård for fase 3 - udgravning under topdæk og etablering af tværbjælker Der ønskes, at 
kunne foretage arbejde i tidsrummet hverdage kl. 07.00 - 22.00 samt lørdage i tidsrummet kl. 09.00 - 15.00. 
 
Metroselskabet har indsendt prøvningsrapporter af 10. februar 2014 der danner grundlag for nærværende 
påbud for denne fase Det centrale tekniske baggrundsmateriale består af: 
 
• Metroselskabets ansøgning af den 13. december 2013. 
 
• Prøvningsrapport, Metrobyggeplads Københavns Hovedbanegård, udgravning under topdæk, Miljømåling 
Ekstern støj, af den 10. februar 2014 og 7. marts 2014. 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
Bedst tilgængelig teknologi - BAT 
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Ifølge oplysninger fra Metroselskabet er der foretaget grundige undersøgelser af muligheden for at nedbrin-
ge støjbelastningen gennem etablering af støjdæmpende foranstaltninger på byggepladsen, jf. notat om støj-
reducerende foranstaltninger (udarbejdet specifikt for hver byggeplads) fremsendt den 10. juni 2013. 
 
Center for Miljøbeskyttelse har på den baggrund stillet vilkår om anvendelse af den bedst anvendelige tekno-
logi samt vilkår om, at det på forlangende skal kunne dokumenteres, at de mest miljøvenlige maskiner og 
processer anvendes. 
 
På baggrund af generel erfaring fra metrobyggepladserne, intensivt tilsyn med aktiviteterne på Københavns 
Hovedbanegård og dialog med CMT er det Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at der med den nuværende 
viden ikke kan foreslås etableret yderligere støjdæmpende foranstaltninger på byggepladsen. 
 
I forbindelse med de seneste kildestyrkemålinger fra 10. februar 2014 har det vist sig, at visse kilder giver 
anledning til større støjbidrag end forventet. Dette skyldes, at det er vanskeligt på forhånd at estimere et 
præcist støjniveau fra en byggeplads af den aktuelle størrelse. F.eks. kan antallet af nødvendige maskiner og 
maskinernes position variere meget afhængig af byggeprocesser og helt specifikke tekniske og geologiske 
forhold. 
 
Metroselskabet har i notat af 14. marts 2014 stillet spørgsmålstegn ved anvendeligheden af diamantskæring 
til reduktion af vibrationer ifm. nedbrydning af hård kalk. Det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at 
miljøeffekten er forbundet med store usikkerheder. Dette skyldes overvejende usikkerheden omkring, om 
den strukturbårende støj bliver reduceret tilstrækkeligt, så det modsvarer den udgift, der er forbundet med 
anvendelse af diamantskæring. 
 
Nødvendig anlægsperiode 
Gennem ansøgningsmaterialet er der redegjort for den kalendertid, der er nødvendig for gennemførelse af 
de forskellige byggefaser i projektet. Den teoretisk nødvendige tid kan relativt præcist fastsættes. Hertil må 
dog lægges en vis margen, idet der erfaringsmæssigt altid vil opstå uforudsete driftsforstyrrelser gennem 
forløbet af et stort, kompliceret projekt. Der er på den baggrund stillet vilkår der fastsætter tidsrammen for 
fase 3 og for påbuddet som helhed. 
 
Fastsættelse af støjgrænser 
De af Center for Miljøbeskyttelse fastsatte støjgrænser er udtryk for det nødvendige og tilstrækkelige og er 
fastsat på baggrund af en støjredegørelse (Prøvningsrapport af 10. februar 2014 og 7. marts 2014) og oven-
stående BAT-afsnit. Støjredegørelsen er baseret på støjmålinger og beregninger udført efter den nordiske 
beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern 
støj fra virksomheder. Grænseværdierne er fastsat på baggrund af kendskab til hvilken støjbelastning virk-
somheden maksimalt kan give anledning til, således at der ikke fastsættes støjgrænser, som virksomheden 
ikke kan overholde ved maksimal drift. Støjgrænserne er i øvrigt fastsat under den forudsætning, at bygge-
aktiviteterne udføres i forlængelse af hinanden. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at det i støjredegørel-
sen indeholdte er baseret på realistiske forudsætninger under repræsentative driftsforhold.  
 
Støjgener 
Ifølge prøvningsrapporter senest af 10. februar 2014 og 7. marts 2014 vil anlægsfase 3 belaste den mest 
belastede beboelse som følgende: 
 
… 
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I rapporten forudsættes, at samtlige aktiviteterne udføres hverdage mandag - fredag kl. 07.00 - 22.00 samt 
lørdage kl. 09.00 - 15.00.  
 
Støj fra en byggeplads kan generelt ikke sammenlignes med baggrundsstøjniveauet stammende fra f.eks. 
trafik. Støjbilledet fra en byggeplads er sammensat af en række kilder af meget forskellig karakter. Nogle 
kilder kan være meget hørbare - selv ved relativ lav støj styrke - mens andre kan "falde ind" under det sam-
lede støjniveau. Støjgenerne vil variere fra byggeplads til byggeplads afhængig af de konkrete fysiske for-
hold på stedet. Hertil kommer, at graden af de oplevede gener vil variere fra person til person. 
 
Støjniveauer over 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00 samt weekender accepteres normalt kun, hvis 
det er strengt nødvendigt for projektet af enten tekniske, trafikale eller sikkerhedsmæssige grunde. 
 
Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at støjniveauer på over 40 dB(A) om aftenen i relativt lang tid kan give 
anledning til væsentlige gener i form af begrænsninger af udnyttelse af bolig samt forstyrrelser i forhold til 
afslapning og søvn. 
 
Sundhedsstyrelsen henviser i høringssvar af 11. april 2014 til Miljøstyrelsens og WHOs samstemmende ud-
melding om, at der i boligområder bør tilstræbes en støjbelastning udendørs ("vejledende grænseværdi") på 
ikke over 55 dB(A). Dette har ligget til grund for Sundhedsstyrelsens tidligere afgivne høringssvar vedr. me-
trobyggeriet. 
 
Idet støjbelastningen i nærværende påbud betydeligt overstiger 55 dB(A), finder Sundhedsstyrelsen endvide-
re, at der bør iværksættes afværgeforanstaltninger forud for de omkringboendes eksponering for støjen. 
Derved imødegås i videst muligt omfang en nærliggende risiko for helbredsmæssige negative effekter af me-
trobyggeriet. 
 
Der er aktuelt via Ekspropriationskommissionens bestemmelse givet eksponerede beboere økonomisk mulig-
hed for at iværksætte afværgeforanstaltninger strækkende sig fra små afhjælpende tiltag i boligen til regel-
ret genhusning. Sundhedsstyrelsen finder, at disse muligheder reelt og i praksis bør iværksættes. 
 
Center for Miljøbeskyttelses vurdering af BAT er, at muligheden for iværksættelsen af afværgeforanstaltnin-
ger på byggepladsen er udtømte. Iværksættelse af yderligere tiltag uden for byggepladsen bliver varetaget 
af anden lovgivning. For at imødekomme Sundhedsstyrelsens udmelding om iværksættelse af evt. yderligere 
foranstaltninger forud for eksponering for støjen, er der stillet et vilkår om, at det særligt støjende arbejde i 
aftenperioden først må igangsættes 14 kalenderdage efter CMT har orienteret omkringboende og Center for 
Miljøbeskyttelse om påbegyndelse af det særligt støjende arbejde. Det er Center for Miljøbeskyttelses vurde-
ring, at 14 dage er et rimeligt tidsrum, hvori de omkringboende kan iværksætte yderligere foranstaltninger. 
Ved særligt støjende arbejde forstås det arbejde der omfatter af vilkår 2. 
 
De sundhedsmæssige og naboretlige hensyn varetages efter anden lovgivning. 
 
Center for Miljøbeskyttelse fastsætter at vilkår 9 kun gælder for særligt støjende arbejde i aftenstimerne. 
Center for Miljøbeskyttelse har i afvejningen tillagt betydelig vægt på fremdriften af byggearbejdet på byg-
gepladsen, idet et tilsvarende vilkår til arbejdet i dagtimerne reelt vil medføre, at byggepladsen står stille i 
14 dage. 
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Det vurderes i prøvningsrapporten, at der findes både hørbare toner og impulser i støjen fra byggepladsen, 
hvilket udløser tillæg på 5 dB i samtlige tidspunkter. 
 
På baggrund af oplysningerne i prøvningsrapporten vurderer Center for Miljøbeskyttelse at byggepladsens 
støjbelastning ikke indeholder lavfrekvent støj af betydning. 
 
For at begrænse unødig støj stiller Center for Miljøbeskyttelse vilkår om, at transport til-og fra byggepladsen 
som udgangspunkt ikke er tilladt i aften- og natperioden samt på lørdage. 
 
Samlet vurdering 
Ved meddelelse af påbud efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven til metrobyggepladsen ved Enghave Plads skal 
der foretages en konkret afvejning mellem på den ene side hensynet til fremdriften i byggeriet og den sam-
fundsmæssige betydning og på den anden side hensynet til de omkringboende. 
 
Ved afvejning af miljøbeskyttelseshensyn over for samfunds- og virksomhedssynspunkter må der tages ud-
gangspunkt i den af Folketinget forudsatte tidsramme for anlægsarbejdet. Det er samtidig Center for Miljø-
beskyttelses vurdering, at støjniveauet i aftentimerne kan udsætte særligt sårbare grupper for alvorlige ge-
ner.  
 
Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at forsinkelser af anlægget af den lovhjemlede Cityring kan få omfat-
tende negative konsekvenser for bl.a. udviklingen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Der er såle-
des knyttet store samfundsmæssige interesser i Cityringens rettidige færdiggørelse, hvilket må tillægges be-
tydelig vægt i afvejningen overfor modstående miljøbeskyttelseshensyn. 
 
Det er samlet set Center for Miljøbeskyttelses opfattelse, at det ikke vil være muligt at sikre en nødvendig 
fremdrift af det lovfæstede anlægsprojekt uden at tillade udvidet arbejdstid på byggepladsen ved Køben-
havns Hovedbanegård. Den udvidede arbejdstid er dog begrænset mest muligt på lørdage, hvor arbejdet 
først må påbegyndes kl. 9.00 i stedet for kl. 7.00. Samtidigt er det Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at 
det øgede støjniveau i dag- og aftentimerne kan være til gene for særligt følsomme naboer til byggepladsen. 
Center for Miljøbeskyttelse vurderer derfor, at der må iværksættes særlige afværgeforanstaltninger, der dog 
ikke kan reguleres via nærværende påbud. 

 
Den 9. maj 2014 påklagede Veronica, Teresa og Carsten Juhl, som værende ejere af lejligheden på 
Reventlowsgade 24, 2 th., påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet. Af klagen fremgik blandt andet:  
 

Klage vedrørende Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014 for metrobyggepladsen København H. 
 
Ovennævnte påbud giver tilladelse til aftenarbejde frem til kl 22 og lørdagsarbejde 9 - 15 med et støjniveau 
på op til 82 dba. 
 
Vor husstand klager over påbuddet, da de tilladte støjniveauer og arbejdstider vil gå ud over vort familieliv, 
arbejdsliv og helbred. Erstatningerne, dvs. muligheden for genhusning eller andre afværgeforanstaltninger er 
i skrivende stund ikke blevet tilbudt og derfor heller ikke trådt i kraft og arbejdet påbegyndes i morgen lør-
dag den 10. maj kl.09. Det har Metroselskabet netop annonceret over SMS til os. 
 
Vi har ikke underskrevet aftalen af januar 2014 med Metroselskabet og er derfor klageberettigede.  
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Grunden til at vi ikke har underskrevet aftalen er formuleret i vor henvendelse til ekspropriationskommissio-
nen af 22. januar 2014. Kort fortalt, så forstod vi ikke vor retsstillingen, og vi har anmodet kommissionen om 
juridisk bistand. 
 
I forvejen er vi rigeligt belastet af 11 til 12 timers støj, der overskrider alle regler i dagtimerne, nu på andet 
år.  
 
Dagarbejde begynder Kl 07 og slutter mellem kl. 18 og 19. 
 
En udvidelse af disse tider er helt uacceptabel, og spørgsmålet om erstatninger og genhusning må afklares 
og træde i kraft inden en udvidelse af arbejdstiderne. 
 
Belastningen ved at bo tæt på en metrobyggeplads er ikke en midlertidigt belastning. Det drejer sig ikke om 
mange måneder, men om mange år. 
 
Vi føler os derfor nødsaget til at bruge de klagemuligheder, der er, for om muligt at stoppe aften- og lør-
dagsarbejdet. Vi ønsker at klagen får opsættende virkning. 
 
De fleste har underskrevet aftalen med Metro og kan derfor ikke klage. Denne hustands klage bliver derfor 
støttet af mange beboere på stedet  
 

Ved brev af 26. maj 2014 fremkom Metroselskabet med sine bemærkninger til klagerens indsigelser i 
relation til Københavns Kommunes påbud af 25. april. 2014. Af brevet fremgik blandt andet:   
 

Metroselskabet anmoder Natur- og Miljøklagenævnet om principalt at stadfæste påbuddet af 25. april 2014, 
subsidiært at stadfæste påbuddet med de efter nævnets vurdering nødvendige rettelser af vilkår. 
 
Metroselskabet anmoder dermed også om, at nævnet ikke ophæver påbuddet og hjemviser sagen til fornyet 
behandling i Københavns Kommune.  
 
Metroselskabet anmoder desuden Natur- og Miljøklagenævnet om snarest muligt at træffe afgørelse om at 
ophæve klagens opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 95, stk. 2. Såfremt Københavns Kommu-
ne forinden har truffet afgørelse om at ophæve den opsættende virkning af klagen, anmodes Natur og Miljø-
klagenævnet om at opretholde denne afgørelse. 
 
Til støtte for disse påstande anfører Metroselskabet følgende:  
 
I fortsættelse af Metroselskabets generelle anmodning om udvidet arbejdstid i april 2013 anmodede Metro-
selskabet den 13. juni 2013 Københavns Kommune om en ændring af tidligere påbud med henblik på udvidet 
arbejdstid frem til modtagelsen af tunnelboremaskinen på byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. 
Baggrunden for anmodningen var, som det allerede er Natur- og Miljøklagenævnet bekendt, at en udvidet 
arbejdstid på bl.a. denne byggeplads har afgørende betydning for tidsplanen for det samlede metrobygge-
projekt. Metroselskabet henviser herom til selskabets tidligere indlæg i klagesagen over Københavns Kom-
munes påbud af 15. juli 2013 for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård (NMK-10-00691). 
 
Om det efterfølgende forløb med myndighedsbehandlingen af Metroselskabets anmeldelse bemærkes i ho-
vedtræk, at Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 muliggjorde udvidet arbejdstid ved Københavns 
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Hovedbanegård i tidsrummet kl. 07.00-22.00 på hverdage og for visse aktiviteter også lørdage kl. 09.00-
15.00 med støjgrænser mellem 68 dB(A) og 80 dB(A). Andelsboligforeningen AB Springvandets klage af 12. 
august 2013 blev imidlertid ved Københavns Kommunes afgørelse af samme dato tillagt opsættende virkning, 
hvilket var gældende indtil den 18. september 2013, hvor kommunen ophævede den opsættende virkning af 
klagen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet vurderede, at en særskilt stillingtagen til spørgsmålet om opsættende virkning 
forudsatte en sådan sagsbehandling i nævnet, at en fremskyndelse af sagens realitetsbehandling var et mere 
hensigtsmæssigt middel til at tilgodese parternes interesse i en hurtig afgørelse af sagen. Natur- og 
Miljøklagenævnet tog derfor ikke særskilt stilling til spørgsmålet om opsættende virkning, men fremmede i 
stedet sagens realitetsbehandling.  
 
Påbuddet af 25. april 2014 for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård er således det tredje i rækken, 
siden Metroselskabet i juni 2013 indgav den oprindelige anmodning om udvidet arbejdstid på denne bygge-
plads. Perioderne uden udvidet arbejdstid har medført en forsinkelse af byggeriet ved Københavns 
Hovedbanegård, og en manglende adgang til at arbejde med udvidet arbejdstid på denne arbejdsplads vil 
derfor være kritisk for byggeriet af Cityringen.  
 
I anmeldelsen af 13. december 2013, som konkret ligger til grund for det omhandlede påbud af 25. april 
2014, har Metroselskabet derfor - af hensyn til den overordnede tidsplan og heri særligt tunnelboremaski-
nens fremdrift – nødvendigvis anmodet om, at de anmeldte aktiviteter i anlægsfase 3 også kan udføres ved 
aftenarbejde til kl. 22.00 på hverdage og ved arbejde lørdage i tidsrummet kl. 9.00-15.00. Anmeldelsen af 
13. december 2013 med tilhørende bilag og supplerende materiale har Metroselskabet sendt til nævnet ved 
e-mails af 21. maj 2014. 
 
Det omhandlede påbud af 25. april 2014 omfatter aktiviteterne med udgravning og færdiggørelse under top-
dæk (anlægsfase 3), og de ved påbuddet fastsatte begrænsninger indebærer, at aktiviteter kan udføres på 
hverdage kl. 07.00-22.00 og lørdage kl. 09.00-15.00 med de i påbuddet angivne, differentierede støjgræn-
ser. Støjgrænserne er fastsat i overensstemmelse med nævnets anvisninger i de tidligere afgørelser om Me-
tro-byggeriet og konkret på baggrund af Grontmijs prøvningsrapporter af 10. februar og 7. marts 2014. 
Prøvningsrapporterne er en del af det materiale, som Metroselskabet har sendt til nævnet ved e-mails af 21. 
maj 2014. 
 
Sideløbende hermed har transportministeren den 9. april 2014 fremsat forslag til lov om ændring af lov om 
en Cityring mv. (lovforslag nr. L 177). Lovforslaget, som udmønter den politiske aftale af 21. februar 2014, 
"Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen", har et dobbelt formål. Dels at tilvejebringe et retligt grund-
lag for, at Cityring-projektet kan færdiggøres i overensstemmelse med de forudsætninger, der lå til grund for 
vedtagelsen af Cityringloven. Dels at skabe rammer for, at generne for naboerne kan håndteres på en væ-
sentligt mere målrettet måde, end det er tilfældet i dag. 
 
Med lovforslaget er det foreslået, at der overgås til en sammenhængende og generelt fastsat regulering af 
forurening og gener, herunder navnlig støj, i stedet for den nuværende konkrete regulering af hver fase og 
byggeplads efter miljøbeskyttelsesloven. Det foreslås således, at reguleringen af forurening og gener 
udstedes som bekendtgørelser af transportministeren og baseres på resultatet af en supplerende VVM. Ifølge 
bemærkningerne til lovforslaget vil de af kommunerne meddelte påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, 
herunder eventuelle påklagede påbud, ikke længere have virkning fra det tidspunkt, hvor byggepladserne 
overgår til at blive reguleret af regler udstedt af transportministeren. 
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I overensstemmelse med bemærkningerne i lovforslaget har Transportministeriet den 10. april 2014 fremlagt 
en supplerende VVM-redegørelse for Cityringen i offentlig høring til den 5. juni 2014. Ministeriet har endvide-
re den 9. maj 2014 sendt bl.a. udkast til bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen i 
høring til den 6. juni 2014. Ifølge udkastet er det hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 
2014.  
 
Metroselskabet antager på den baggrund, at påbuddet af 25. april 2014 under alle omstændigheder har en 
begrænset restlevetid, og at en overgang til den nye reguleringsordning må forventes at indtræde ca. en 
måned efter sagens behandling i nævnet. Selv for dette forholdsvis begrænsede tidsrum har sagens udfald 
dog en væsentlig betydning for Cityring-projektets tidsplan, jf. ovenfor, og Metroselskabets påstande skal 
bedømmes i lyset heraf.  
 
Metroselskabet anmoder således også om, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke ved en ophævelse af kommu-
nens påbud og fornyet hjemvisning af sagen forlænger usikkerheden om rammerne for byggearbejdet i peri-
oden indtil den ny reguleringsordning træder i kraft. Hvis påbuddet ophæves, eller klagens opsættende virk-
ning ikke ophæves, vil byggeaktiviteterne ved Københavns Hovedbanegård ifølge Københavns Kommune væ-
re uregulerede, jf. også nedenfor. Det vil være en uhensigtsmæssig situation, som heller ikke naboerne kan 
være tjent med, når byggeriet i givet fald skal fortsætte uden klare rammer.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. november 2013 truffet afgørelse i sagen vedrørende påbuddet af 15. 
juli 2013 for byggepladsen ved Marmorkirken (NMK- 10-00682), og nævnets betragtninger i denne sag er 
efterfølgende gentaget bl.a. i afgørelsen af 5. februar 2014 vedrørende byggepladsen ved Københavns 
Hovedbanegård (NMK-10-00691). Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelserne anerkendt,  
 
at der er knyttet store samfundsmæssige interesser til Cityringens færdiggørelse, som skal tillægges betyde-
lig vægt i en afvejning over for modstående miljøbeskyttelseshensyn,  
 
at der samtidig er forudsat en tidsramme for anlægsarbejdet ved vedtagelsen af lov om en Cityring,  
 
at det er forudsat i lovens forarbejder, at myndighederne tilstræber ikke at stille nye unødigt skærpede krav 
der indebærer væsentlige øgede omkostninger for Cityringen, og  
 
at afvejningen af miljøbeskyttelseshensyn over for samfunds- og virksomhedssynspunkter efter miljøbeskyt-
telseslovens § 42 må tage udgangspunkt i den af Folketinget forudsatte tidsramme for anlægsarbejdet. 
 

    Disse præmisser må også være rammesættende i den foreliggende klagesag.  
 
Det fremgår endvidere af afgørelserne, at en fravigelse af de vejledende støjgrænser kun kan ske i det nød-
vendige, tilstrækkelige og begrundede omfang. Heri ligger, at fravigelse ikke kan ske uden begrundet nød-
vendighed af såvel tidsintervaller som konkrete støjgrænser. Det skal også vurderes som sandsynligt, at en 
virksomhed kan overholde fastsatte støjgrænser. Der kan ikke ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 
sættes støjgrænser, der ikke kan overholdes af virksomheden, når denne er i drift.  
 
Både kravene til nødvendighed og til støjdæmpende foranstaltninger skærpes ved længerevarende fravigelse 
af de vejledende støjgrænser om natten. Det skyldes, at støjniveauer over 40-55 dB(A) for aften og nat over 
en længere periode indebærer betydelig risiko for at påvirke omkringboendes sundhed negativt.  
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Det bemærkes i den forbindelse, at nærværende sag adskiller sig fra Marmorkirkesagen, idet påbuddet af 
25. april 2014 for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård ikke angår natarbejde. 
 
Det er Metroselskabets opfattelse, at Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014 på ingen måde kan 
siges at muliggøre længere arbejdstider eller højere støjgrænser end absolut nødvendigt for at undgå yderli-
gere forsinkelse og fordyrelse af metroen, og at Metroselskabet har begrænset og reduceret støjen mest mu-
ligt under anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), jf. nedenfor.  
 
Metroselskabets anmodning om udvidet arbejdstid for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård har 
været underkastet en meget omfattende og grundig myndighedsbehandling, og kommunens sagsbehandling 
forud for det nye påbud har ligget i forlængelse af den omfattende sagsoplysning under klagesagen i Natur- 
og Miljøklagenævnet vedrørende kommunens påbud af 15. juli 2013. 
 
Der er med påbuddet - i forhold til den omfattede byggefase - foretaget de støjberegninger og rettelser af 
vilkår, som var krævet i henhold til Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisningsafgørelse af 5. februar 2014.  
 
I klagesagen vedrørende Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 (NMK-10-00691) har Metroselskabet 
udførligt redegjort for nødvendigheden af udvidet arbejdstid på metrobyggepladsen ved Københavns Hoved-
banegård i forhold til den overordnede tidsplan for Cityringen og omkostningerne ved anlægsprojektet. Me-
troselskabet henviser til selskabets indlæg af 24. november 2013, side 2-3, i den tidligere klagesag vedrø-
rende Københavns Hovedbanegård. Nødvendigheden af udvidet arbejdstid er også beskrevet i Metroselska-
bets anmeldelse af 13. december 2013 med bilag (sendt til nævnet med Metroselskabets e-mails af 21. maj 
2014).  
 
Byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård er således afgørende for den samlede tidsplan, idet stationen 
indgår i teststrækningen og derfor ligesom stationerne ved Sønder Boulevard og Enghave Plads skal færdig-
gøres forud for den samlede færdiggørelse af Cityringen, så der på strækningen kan gennemføres testog 
prøvekørsler af systemet, herunder togsæt, skinnelegemer og kontrol- og styresystemer. Dertil kommer, at 
tunnelboremaskinen skal tages op ved Københavns Hovedbanegård, så den efterfølgende kan igangsættes 
rettidigt fra tunnelskakten på Øster Søgade, og at der er bindinger i tidsplanen i forbindelse med etablering 
af omstigningstunnel til Hovedbanegårdens tunnel under hovedsporene, som kun kan igangsættes efter af-
slutning og optagning af tunnelmaskinerne.  
 
Det skal desuden fremhæves, at tidsplanen er blevet sat yderligere under pres efter perioderne uden adgang 
til udvidet arbejdstid. Den opdaterede tidsplan af 23. maj 2014 sammenlignet med tidsplanen af 25. februar 
2014 viser, at aktiviteternes omtrentlige start er udskudt med op til 2 måneder, jf. bilag 2. 
 
Manglende adgang til at øge produktiviteten væsentligt på byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård 
må derfor nu karakteriseres som yderst kritisk for den samlede tidsplan for Cityringen.  
 
Det er Metroselskabets opfattelse, at støjberegningerne af 10. februar og 7. marts 2014, som ligger til grund 
for påbuddet af 25. april 2014, lever op til kravene hertil, herunder i ”Miljømåling - ekstern støj” og Natur- 
og Miljøklagenævnets praksis vedrørende støjregulering på metrobyggepladserne.  
 
Metroselskabet bemærker, at de udførte støjmålinger for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård vi-
ser, at det faktiske støjniveau ligger væsentligt under den støjgrænse, som følger af påbuddet, jf. bilag 1. 



 

13 

Selv om impulstillægget på 5 dB tillægges, ligger støjniveauet under støjgrænsen på 87 dB(A), som følger af 
de teoretiske støjberegninger og dermed påbuddet.  
 
Metroselskabet bemærker, at støjmikrofonerne på metrobyggepladserne selvsagt ikke foretager en sortering 
af støjen, således at kun støj fra metrobyggeriet måles. Hvis der har været andre støjende aktiviteter i om-
rådet, vil det derfor også komme til udtryk i støjmålingerne, selv om støjen ikke hidrører fra metrobyggeriet. 
Dette illustreres f.eks. ved, at støjmålingerne om natten, hvor der ikke er aktivitet på byggepladsen, pga. 
baggrundsstøjen viser resultater, som ligger over de 40 dB (A), som udgør den vejledende støjgrænse om 
natten.  
 
Københavns Kommune har i påbuddet af 25. april 2014 vurderet, at der med den nuværende viden ikke kan 
foreslås etableret yderligere støjdæmpende foranstaltninger på byggepladsen.  
Klagerne har ikke anfægtet denne vurdering, og der er heller ikke noget grundlag for at anfægte vurderin-
gen.  
 
Det fremgår klart af begrundelsen i påbuddet, at Københavns Kommune ved den fornyede behandling af sa-
gen har foretaget den fornødne afvejning af de miljømæssige og sundhedsmæssige hensyn over for hensy-
net til fremdriften i metrobyggeriet. Det fremgår også af påbuddet, at Københavns Kommune, i 
overensstemmelse med nævnets afgørelse af 5. februar 2014, har begrænset fravigelserne af de vejledende 
støjgrænser - for så vidt angår både tidsintervaller og konkrete støjgrænser - til det, kommunen har vurderet 
er det nødvendige, tilstrækkelige og begrundede omfang.  
 
Metroselskabet bemærker, at klagen af 9. maj 2014 ikke indeholder nogen uddybende begrundelse, og at de 
overordnede synspunkter i klagen om udvidet arbejdstid og tilladte støjniveauer efter Metroselskabets opfat-
telse er behandlet fyldestgørende med ovenstående bemærkninger. Metroselskabet står naturligvis til rådig-
hed, såfremt Natur- og Miljøklagenævnet ønsker selskabets kommentarer til eller oplysninger om andre for-
hold i sagen.  
 
Metroselskabet anmoder om, at der snarest muligt træffes afgørelse om, at klagen ikke har opsættende virk-
ning. Metroselskabet henviser herom til selskabets indlæg af 22. maj 2014 til Københavns Kommune med 
anbringender til støtte for, at klagen ikke tillægges opsættende virkning.  
 
Det tilføjes, at Københavns Kommune i udkast af 23. maj 2014 til afgørelse om dette spørgsmål har anført, 
at byggeaktiviteterne på byggepladsen er uregulerede, når klagen over påbuddet af 25. april 2014 har op-
sættende virkning. Københavns Kommune er som miljømyndighed ansvarlig for at fortolke og føre tilsyn med 
de udstedte påbud. Metroselskabet tager således Københavns Kommunes opfattelse af påbudsgrundlaget til 
efterretning.  
 
Metroselskabet er interesseret i klare rammer og regler for byggepladserne, der sikrer en rimelig fremdrift i 
byggeriet. Efter Metroselskabets opfattelse vil det være en uhensigtsmæssig situation, som heller ikke nabo-
erne kan være tjent med, hvis byggeriet i givet fald skal fortsætte uden klare rammer indtil den nye regule-
ringsordning træder i kraft. 
 

Københavns Kommune har ved e-mails af 26. og 27. maj 2014 overfor Natur- og Miljøklagenævnet 
tilkendegivet, at bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 1, om indsendelse af klager 
medfører, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke er kompetent til at behandle klagen, førend kommunen 
har oversendt klagen og sagens akter med kommunens bemærkninger til nævnet. Nævnet har her-
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overfor konstateret, at bestemmelsen efter nævnets opfattelse alene er en procedureregel som ikke 
afskærer nævnet fra en hurtig sagsbehandling i hastende sager. 
 
Transportministeren har den 9. april 2014 fremsat et lovforslag vedrørende ændring af cityringslo-
ven. Efter lovforslagets indhold vil reguleringen af metrobyggepladsernes støjforhold overgå til 
Transportministeriet. Transportministeriet har samtidig sendt udkast til bekendtgørelser om støjregu-
lering af metrobyggepladserne i høring og har overfor Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at be-
kendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. juli 2014. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
I sagens behandling har deltaget 11 af Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer. Pernille Christen-
sen har deltaget som formand. Fra det læge nævn har deltaget Ole Pilgaard Andersen, Martin Gle-
rup, Leif Hermann, Peter Thyssen, Per Larsen, Marion Pedersen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Fra 
det sagkyndige nævn har deltaget ingeniør Torben Astrup og fhv. kontorchef, overlæge Anders 
Carlsen. 
 
1. Overordnet om retsgrundlaget 
Københavns Kommunes påbud er meddelt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42. Bestemmelsen 
lyder i uddrag sådan: 
 

”§ 42 
Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til 
energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væ-
sentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen 
skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. 
Stk.2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for 
væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.” 

 
Miljøbeskyttelseslovens §§ 3 og 4 lyder i uddrag sådan: 
 

”§ 3 
Ved lovens administration skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forure-
ningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særlig vægt på en forebyggende 
indsats gennem anvendelse af renere teknologi.   
Stk.2. Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forure-
ning skal der lægges vægt på 
1) de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på disse og  
2) hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer 
mest muligt. 
 
…  

 
§ 4 
Den, der vil påbegynde virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal vælge et sådant sted for udø-
velsen, at faren for forurening begrænses mest muligt.   
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Stk.2. Ved valg af stedet skal der tages hensyn til områdets beskaffenhed, herunder den nuværende og plan-
lagte fremtidige udnyttelse, samt til mulighederne for hensigtsmæssig bortskaffelse af spildevand og håndte-
ring af affald.  
Stk.3. Den, der påbegynder eller udøver virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal træffe foran-
staltninger, der kan forebygge og imødegå denne og tilrettelægge virksomhedens indretning og drift på en 
sådan måde, at den i mindst muligt omfang medfører forurening, jf. § 3. Ved indretning af virksomhedens 
anlæg og ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved valg af produktionsprocesser, råvarer og hjælpestof-
fer, skal det sikres, at ressourceanvendelsen, forureningen og affaldsfrembringelsen begrænses bedst mu-
ligt.” 

 
Som det fremgår af bestemmelserne, er der i miljøbeskyttelseslovens §§ 3 og 4 opregnet en række 
hensyn, som er lovlige at inddrage ved lovens administration. Af bestemmelsernes forhistorie frem-
går, at de nævnte hensyn skal afbalanceres overfor modstående hensyn ud fra proportionalitetsbe-
tragtninger. Der er således i miljøbeskyttelseslovens § 42 indeholdt en afvejning af miljøbeskyttel-
seshensyn over for samfunds- og virksomhedssynspunkter. Dette gælder også ved fastsættelse af 
høje støjgrænser.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har ved afgørelser af 5. februar 2014 i sagerne om metrobyggepladserne 
ved Nørrebroparken m.fl. fastlagt, at der ved afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 42 ikke kan 
lægges vægt på, om naboerne kompenseres for støjgenerne i overensstemmelse med naboretlige 
grundsætninger. De afvejninger, der foretages i henhold til miljøbeskyttelsesloven, kan efter lovens 
forarbejder og tilblivelseshistorie ikke tage højde for økonomisk kompensation af dem, som udsættes 
for forurening. Afvejningen i afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven sker mellem på den ene side de 
forurenings- og sundhedsmæssige risici en virksomhed giver anledning til, og på den anden side 
virksomhedens og samfundets interesse i, at virksomheden kan udøve sine aktiviteter. 
 
Det er således ikke muligt for miljømyndigheden at tillade betydelig forurening med den begrundelse, 
at de udsatte personer kompenseres økonomisk af forureneren. 
 
I nævnets tidligere afgørelser af 7. november 2013 og 5. februar 2014 har nævnet anført, at støjni-
veauer over 40-55 dB(A) for aften og nat over en længere periode indebærer betydelig risiko for at 
påvirke omkringboendes sundhed negativt. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet fastslog i førnævnte afgørelser, samt nævnets afgørelse om byggeplad-
sen ved Marmorkirken af 7. november 2013, også, at forsinkelse af anlægget af Cityringen kan få 
omfattende negative konsekvenser for bl.a. udviklingen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet. 
Til rettidig færdiggørelse er der således knyttet store samfundsmæssige interesser, som efter Natur- 
og Miljøklagenævnets opfattelse skal tillægges betydelig vægt i en afvejning overfor modstående 
miljøbeskyttelseshensyn. Der er samtidig forudsat en tidsramme for anlægsarbejdet ved vedtagelsen 
af lov om en Cityring, ligesom det fremgår af forarbejderne, at det er forudsat, at myndighederne 
tilstræber ikke at stille nye unødigt skærpede krav, der indebærer væsentlige øgede omkostninger 
for Cityringen.  Fastsættelse af en justeret tidsplan forudsætter efter nævnets opfattelse afvejninger, 
vurderinger og valg af ressourcemæssig og politisk karakter. Det er derfor i den foreliggende sag 
Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at afvejning af miljøbeskyttelseshensyn over for samfunds- 
og virksomhedssynspunkter efter miljøbeskyttelseslovens § 42, må tage udgangspunkt i den af 
Folketinget forudsatte tidsramme for anlægsarbejdet. 
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2. Stillingtagen til klagepunkter 
Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet klagen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 og 
således efter fuld efterprøvelse af Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014. 
 
2.1 Støjgrænserne 
Klager har gjort gældende, at der ikke i miljøbeskyttelseslovens § 42 er hjemmel til at acceptere en 
støjbelastning som sket ved Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014.  
 
Indledningsvist bemærker Natur- og Miljønævnet, at det kan give anledning til tvivl, om kommunen 
ved afvejningen efter miljøbeskyttelseslovens § 42 har inddraget det forhold, at de omkringboende i 
et vist omfang kan opnå erstatning på naboretligt grundlag fra Metroselskabet. Nævnet finder imid-
lertid ikke anledning til nærmere at tage stilling til klagepunktet, idet kommunen, efter nævnets 
opfattelse, har inddraget andre nødvendige og tilstrækkelige hensyn ved afvejningen. Kommunen har 
således foretaget en afvejning mellem på den ene side de sundhedsmæssige konsekvenser af støjbe-
lastningen fra byggeriet og de samfundsmæssige interesser som er knyttet til rettidig færdiggørelse 
af cityringen, hvilket efter nævnets opfattelse udgør tilstrækkelige saglige hensyn, som kan bære en 
afgørelse i den konkrete sag. 
 
Det Natur- og Miljøklagenævnet herefter skal tage stilling til er, hvorvidt Københavns Kommunes 
skønsmæssige afvejning mellem på den ene side de samfundsmæssige interesser i metrobyggeriets 
færdiggørelse inden for den lovmæssigt forudsatte tidsramme og på den anden side de sundheds-
mæssige gener som byggeriet giver anledning til for naboerne, er foretaget korrekt. 
 
Metrobyggepladserne i Københavns Kommune er som udgangspunkt uregulerede. Der er således ikke 
fra centralt hold fastsat retningslinjer for, hvor meget støj en byggeplads skal give anledning til 
førend miljømyndigheden er forpligtet til at gribe ind overfor støjforureningen, ligesom der ikke på 
lokalt plan er udstedt forskrifter som regulerer byggeriet.  
 
Af Miljøstyrelsens miljøprojekt 1409 fremgår det, at mange kommuner regulerer støjgener fra bygge-
pladser ved hjælp af lokale forskrifter, som sikrer en vis ensartethed for byggepladserne. Ifølge 
miljøprojektet sættes der i forskrifterne typisk en støjgrænse på 70 dB(A) i dagtimerne (kl. 7-18) og 
40 dB(A) i aften- og nattetimerne. 
 
Det er samme støjgrænser, der blev anført som udgangspunkt for metrobyggeriet i den oprindelige 
VVM-redegørelse, hvor det dog også blev anført, at byggeriet i perioder ville medføre en højere 
støjbelastning for de omkringboende. 
 
Af Night Noise Guidelines for Europe udarbejdet af WHO fremgår følgende: 
 

Considering the scientific evidence on thresholds of night noise exposure indicated by Lnight,outside as defined 
in the Environmental Noise Directive (2002/49EC), an Lnight,outside of 40 dB should be the target of the night 
noise guidelines (NNG) to protect the public, including the most vulnerable groups such as children, the 
chronically ill and the elderly. Lnight,outside value of 55 dB is recommended as an interim target for the coun-
tries where the NNG cannot be achieved in the short term for various reasons, and where policy-makers 
choose to adopt a stepwise approach. 
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Ved godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelseslovens § 33 fastsættes støjvilkår med ud-
gangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984, hvorefter støjbelastningen ved nærmeste nabo til en 
virksomhed beliggende i byområde ikke må overstige 55 dB(A) i dagperioden, 45 dB(A) i aftenperio-
den og 40 dB(A) i natperioden. Årsagen til forskellen mellem grænseværdierne i kommunale forskrif-
ter og vejledningen er, at en virksomhed i princippet godkendes til en beliggenhed uden tidsbe-
grænsning, mens en byggeplads normalt har en væsentlig kortere levetid. Endvidere er det nødven-
digt at være særligt opmærksom på at støjbilledet fra henholdsvis en virksomhed i drift og en byg-
geplads kan være meget forskellige, hvorfor støjgrænserne fra virksomhedsområdet ikke direkte kan 
overføres til bygge- og anlægsarbejde. 
 
På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående er det Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at 
man som udgangspunkt for bygge- og anlægsvirksomhed i almindelighed må acceptere en støjbe-
lastning ved nærmeste nabo på maksimalt 70 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften og natteperio-
den. 
 
Det afgørende for Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse bliver herefter i hvilket omfang den sam-
fundsmæssige betydning af anlægget af cityringen kan begrunde en forhøjelse af ovennævnte ud-
gangspunkt. 
 
Nævnsmedlemmerne Pernille Christensen (formand), Anders Carlsen, Martin Glerup, Jens Vibjerg, 
Per Larsen, Marion Pedersen, Leif Herman, Torben Astrup, Peter Thyssen og Henrik Waaben bemær-
ker herefter følgende for så vidt angår aftentimerne (kl. 18-22) på hverdage. 
 
For så vidt angår aftentimerne (kl. 18-22) på hverdage og dagtimerne (kl.9-15) om lørdagen finder 
flertallet efter en samlet vurdering, at der ikke kan accepteres en støjbelastning på henholdsvis 
mellem 83 og 87 dB(A) og mellem 80 og 87 dB(A). Nævnet har herved lagt afgørende vægt på, at de 
omkringboende ved en støjbelastning på 83 og 87 dB(A) i aftentimerne på hverdage og op til mellem 
83 og 87 dB(A) i dagtimerne om lørdagen udsættes for sundhedsmæssigt skadelig støjforurening, 
som påvirker deres mulighed for hvile og restitution i betydeligt omfang. Uanset den samfundsmæs-
sige betydning knyttet til rettidig færdiggørelse af cityringen finder nævnet derfor, at der ikke kan 
accepteres en udvidet arbejdstid med så voldsom en støjbelastning. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker i den forbindelse, at den af Københavns Kommune acceptere-
de støjbelastning i aftentimerne (kl. 18-22) efter den kommende støjmæssige regulering af metro-
byggepladsen vil betyde, at de hårdest ramte af naboerne vil opnå et retskrav på genhusning eller 
Metroselskabets overtagelse af deres lejlighed. Nævnet finder ikke, at der med den nuværende 
gældende regulering efter miljøbeskyttelsesloven kan accepteres en sådan voldsom støjbelastning. 
 
Nævnets sagkyndige medlem vedrørende sundhedsspørgsmål, Anders Carlsen, bemærker, at en 
støjbelastning på 87 dB(A) i dagtimerne kan give anledning til negative sundhedsmæssige påvirknin-
ger for beboerne uanset, at de har mulighed for hvile og restitution i aften- og nattetimerne samt på 
søn- og helligdage. De omkringboende tilrådes derfor at søge ophold andetsteds i dagtimerne, lige-
som Metroselskabet og Københavns Kommune bør give de omkringboende mulighed for andet op-
holdssted i fornødent omfang. Alle nævnets øvrige medlemmer kan tiltræde Anders Carlsens be-
mærkninger. 
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Nævnsmedlemmerne Pernille Christensen (formand), Anders Carlsen, Martin Glerup, Jens Vibjerg, 
Per Larsen, og Henrik Waaben bemærker herefter følgende for så vidt angår dagtimerne på hverda-
ge. 
 
Københavns Kommune har i påbuddet af 25. april 2014 accepteret en støjbelastning på op til mellem 
80 og 87 dB(A) i dagtimerne (kl. 7-18) på hverdage. Henset til de helt særlige omstændigheder 
knyttet til anlægget af cityringen finder ovennævnte nævnsmedlemmer, at en støjbelastning på 
mellem 80 og 87 dB(A) i dagtimerne må accepteres. Nævnsmedlemmerne bemærker imidlertid, at en 
støjbelastning på mellem 80 og 87 dB(A) i dagtimerne kun yderst sjældent vil kunne accepteres efter 
det gældende lovgrundlag, og kun det forhold, at færdiggørelsen af cityringen har særdeles stor 
betydning, gør at nævnsmedlemmerne efter omstændighederne kan acceptere en støjbelastning på 
mellem 80 og 87 dB(A) ved nærmeste nabo i dagtimerne på hverdage. Nævnsmedlemmerne har 
endvidere lagt vægt på, at den støjmæssige regulering af metrobyggepladsen ved Københavns 
Hovedbanegård efter det oplyste overgår til regulering ved bekendtgørelse udstedt af transportmini-
steren den 1. juli 2014, og at nævnets afgørelse derfor kun får virkning for en særdeles kort periode 
i forhold til den samlede anlægsperiode. 
 
Flertallet forudsætter ved sin vurdering, at Metroselskabet og Copenhagen Metro Team vedblivende 
arbejder på en nedbringelse af støjbelastningen. 
 
Nævnsmedlemmerne Marion Pedersen, Leif Herman, Torben Astrup og Peter Thyssen kan ikke til-
træde flertallets afvejning, og finder at der bør ske en indskrænkende justering enten af den accep-
terede støjbelastning eller den daglige driftstid. 
 
Nævnsmedlemmet Ole Piltoft Andersen finder at de formelle betingelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 
94, for at realitetsbehandle sagen ikke er opfyldte og kan derfor ikke tiltræde flertallets beslutning. 
 
Nævnets afgørelse vedrørende støjgrænserne træffes herefter i overensstemmelse med flertallets 
indstilling. 
 
2.2 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence 
Nævnsmedlemmerne Pernille Christensen, Martin Glerup, Leif Hermann, Peter Thyssen, Per Larsen, 
Marion Pedersen, Jens Vibjerg, Torben Astrup, Anders Carlsen og Henrik Waaben finder at nævnet er 
kompetent til at realitetsbehandle klagesagen, idet bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 
1, må anses for en procedureregel, der ikke har til formål at afskære Natur- og Miljøklagenævnet fra 
en hurtig sagsbehandling i sager af hastende karakter. 
 
Klageproceduren i miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 1, blev indført i 2012. Formålet med ændringen 
af indsendelsesproceduren var efter forarbejderne at medvirke til en mere effektiv og smidig sagsbe-
handling i Natur- og Miljøklagenævnet. Der er således ikke holdepunkter i forarbejderne for Køben-
havns Kommunes fortolkning af reglen, hvorefter den skulle afskære nævnet fra at realitetsbehandle 
betydningsfulde og hastende sager hurtigst muligt.  
 
Bestemmelsens baggrund, som beskrevet ovenfor, betyder også, efter nævnets opfattelse, at kom-
munen ikke kan forsinke nævnets sagsbehandling ved ikke at fremsende akter og bemærkninger. 
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Sammenholdt med den almindelige officialmaksime og det forhold at afgørelsesudkastet sendes i 
høring hos blandt andet Københavns Kommune finder flertallet, at der ikke er noget til hinder for at 
nævnet tager behandler sagen uanset Københavns Kommunes manglende formelle fremsendelse af 
klage mv. 
 
Nævnsmedlemmet Ole Pilgaard Andersen finder modsat flertallet, at miljøbeskyttelseslovens § 94, 
stk. 1, afskærer nævnet fra at behandle sagen så længe klagen ikke formelt er modtaget fra Køben-
havns Kommune. 
 
3. Nævnets afgørelse 
Natur- og Miljøklagenævnet giver klagerne delvist medhold og Københavns Kommunes påbud af 25. 
april 2014 ændres, således at støjgrænserne i vilkår 2 og 9 affattes som nedenfor: 
 
Udgravning under topdæk 
Ugedag Tidspunkt Støjbelastning 
Hverdage 7-18 87 dB(A) 
 
Etablering af tværbjælker 
Ugedag Tidspunkt Støjbelastning 
Hverdage 7-18 80 dB(A) 
 
Aktiviteter Mandag – fredag kl 

07.00-18.00 
Udgravning under 
topdæk 

82 dB(A) 

Etablering af tværbjæl-
ker 

75 dB(A) 

 
 

 
På Natur- og Miljøklagenævnets vegne  

 
Flemming Krog Bjerre  

Fuldmægtig  
 
 
 
 


