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1.
Krematoriet, Parkkirkegården

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at udvalget drøfter og tager stilling i lyset af
Økonomiudvalgets oversendelse af sagen fra møde den 13. december 2010.
Sagsfremstilling
Sagsfremstilling fra Økonomiudvalget:
"Rolf Aagaard-Svendsen og Sofia Osmani har under henvisning til oplysning fra
Lene Kaspersen om, at der på november-mødet i Teknik- og Miljøudvalget fra
udvalgsmedlems side blev udbedt et notat vedrørende krematorieovnenes
eventuelle bevarelse, men da emnet ikke var sat på dagsordenen for Teknik- og
miljøudvalgets decembermøde, anmodet om optagelse af en sag på dagsordenen for
økonomiudvalgets møde, idet ”… der bedes undersøgt om, hvis man sætter prisen
for kremering op fra godt 2000 til 3000, kan krematoriet på Parkkirkegården så
kunne forrente de ny miljøkrav ?”
Anmodningen er nærmere begrundet i, at en kørsel til Ringsted Krematorium vil
koste ca. 2000, at det findes uetisk at transportere de afdøde så langt og at hensyn til
CO2 udslip gør, at sådanne kørsler ikke vil være i orden. Endvidere er det som
baggrund for anmodningen anført, at da beslutningen blev truffet om at lukke
krematoriet vidste kommunen ikke, at krematorierne i Gentofte, Gladsaxe og et i
Nordsjælland også ville lukke.
Forvaltningen henviser til det i forvaltningen foreliggende og sagen vedlagte notat
af 7. december 2010 om "Status på krematoriedrift i Lyngby-Taarbæk Kommune".
Økonomiudvalget den 13.12.2010:
Oversendt til Teknik- og miljøudvalgets møde 17. december 2010."
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen henviser til omtalte notat af 7. december 2010.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. december 2010:
Det Konservative Folkeparti foreslår, på baggrund af nye oplysninger, at
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krematoriedriften fortsætter af økonomiske, etiske og værdighedsmæssige grunde
indtil yderligere undersøgelser foreligger.
Imod stemmer Venstre, Dansk Folkeparti og SF, idet der ikke foreligger nye
oplysninger fra forvaltningen, der godtgør en fortsat krematoriedrift.
Herefter fastholder udvalget beslutningen om lukning af krematoriet pr. 31.
december 2010.
Udvalget ønsker yderligere belyst om det fremtidige omkostningsniveau kan
fastsættes til 4.000,- kr. plus en transporttakst (Ringsted) til 2.000,- kr.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
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2.
A/S Dyrehavsbakken - udkast til miljøgodkendelse

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at det
foreløbige udkast til miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbakken sendes i teknisk
forhøring hos A/S Dyrehavsbakken og Skov- og Naturstyrelsen.
Sagsfremstilling
Historik
Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte 15. december 2005 miljøgodkendelse af A/S
Dyrehavsbakken omfattende forlystelsesparken. Denne afgørelse blev efterfølgende
påklaget, og Miljøklagenævnet har med afgørelse af 22. marts 2007 ophævet
miljøgodkendelsen og hjemvist sagen til fælles behandling i Gentofte og
Lyngby-Taarbæk Kommuner, idet de to kommuner i fællesskab er pålagt at
fastlægge de støjmæssige rammer omfattende såvel parkeringspladsen, der er
beliggende i Gentofte Kommune, og forlystelsesparken, der er beliggende i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
På forvaltningsniveau har der siden været afholdt en række møder mellem Gentofte
og Lyngby-Taarbæk kommuner for at afdække kompetenceforholdene
kommunerne imellem og vurdere støjforholdene. Der er nu udarbejdet et udkast til
vilkår for forlystelsesparken. Vilkår til parkeringspladsen er blevet forsinket i
forhold til den planlagte tidsplan, men Gentofte Kommune forventer at have et
udkast færdigt til januar 2011. Udkast til miljøgodkendelse er vedlagt denne sag.
Vilkår
Godkendelsens vilkår i forhold til støj, har stor betydning for beboerne omkring
A/S Dyrehavsbakken og der er anvendt mange ressourcer på at vurderer og
fastsætte vilkårene. Der er fortsat ikke opnået enighed om følgende væsentlige
områder:
1. Støjgrænser
A/S Dyrehavsbakken har på baggrund af et påbud fra forvaltningen udarbejdet en
handlingsplan med forslag til nedbringelse af støj fra driften af Bakken. Forslagene
indebære etablering af flere høje støjskærm på og uden for Bakken med udgifter op
mod 6 mio. kr. Etablering af støjskærme kan være i strid med lokalplanens rammer,
og kan derfor ikke alene lægges til grund for fastsættelse af støjvilkår. En
forudsætning ved fastsættelse støjvilkår er, at det er teknisk muligt at gennemføre
de nødvendige tiltag, ligesom investeringen skal vurderes ud fra en
proportionalitetsbetragtning. Myndighederne har foretaget en afvejning af
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proportionalitet mellem de mulige støjbegrænsende foranstaltninger og den
økonomiske byrde i forhold til de vejledende støjgrænser. De foreslåede støjvilkår
er hovedsageligt fastsat ud fra den årlige støjrapport fra A/S Dyrehavsbakken og
støjdæmpningsforslag i rapport om teknisk/økonomisk undersøgelse 2008 fra
Bakken. Disse rapporter indeholder støjdæmpningsforslag, der ikke alene omfatter
støjskærme. I det nuværende udkast til miljøgodkendelse er der lagt op til at
støjvilkårene fastsættes til 45-48 dB i de valgte referencepunkter svarende til det
mest støjreducerede scenarium i A/S Dyrehavsbakkens støjhandlingsplan. De
vejledende støjgrænser er 45 dB for området omkring Bakken.
Der er stadig ikke opnået enighed om støjvilkårene. Det har været drøftet om de
skulle ned på 45 dB i alle referencepunkterne.
2. Tidsplan
Da investeringen og de foreslåede støjdæmpningstiltag har et omfang, der gør, at de
ikke kan gennemføres fra én sæson til den næste, er der derfor fastsat en tidsplan
over 7 år, med tre trin til gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
Der er stadig ikke opnået enighed om tidsplanen. Det har været drøftet om de
støjdæmpende foranstaltninger skulle gennemføres hurtigere f.eks. over 1-2 år.
3. Referenceperiode
Tidsrummet hvor støjgrænserne er gældende er delt op i 4 perioder med hver sin
referencetidsrum fra ½ time om natten til 8 timer eftermiddag og aften. Gentofte
har foreslået, at referenceperioden for parkeringspladsen skal gælde til en ½ time
efter Bakkens lukker kl 24.00. Da personale og gæster forlader forlystelsesparken i
samme periode bør der gælde samme referenceperiode for Bakken og
parkeringspladsen, så både Bakken og parkeringspladsen kan tømmes for publikum
og personale uden at støjvilkåret overskrides.
Der er stadig ikke opnået enighed om referenceperioden. Det har været drøftet
hvorvidt referenceperioden for forlystelsesparken skulle gælde til kl. 24.00 eller kl
00.30.
4. Maksimalværdier
Der er i vejledning fra Miljøstyrelsen eller i vejledning for forlystelsesparker fastsat
maksimalværdier for forlystelsesparker om natten. I udkast til miljøgodkendelse er
der i tidsrummet mellem 00:30 og 07:00 fastsat en vejledende grænseværdi på 50
dB i overensstemmelse med vejledningen.
Der er stadig ikke opnået enighed om, hvorvidt der skulle fastsættes
maksimalværdier i dagtimerne. Det har været drøftet om der skulle fastsættes
maksimalværdier på 65 dB i dagtimerne.
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5. Nye forlystelser
I den gældende miljøgodkendelse har der som en slags handlingsplan til
nedbringelse af støj, været et støjvilkår gældende for nye forlystelser. I det
nuværende udkast til miljøgodkendelse er det tidligere vilkår for nye forlystelser
erstattet af støjvilkår med skærpede støjgrænser, tidsplan for gennemførelse heraf
samt fjernelse af referencepunkt R5. Dermed fastholdes intentionen med det
tidligere vilkår og det tidligere støjvilkår for nye forlystelser kan derfor kan fjernes.
Der er stadig ikke opnået enighed om særlige vilkår for nye forlystelser. Det har
været drøftet, hvorvidt særligt vilkår til nye forlystelser skal fastholdes.
Status
Det er planen, at den endelige godkendelse skal foreligge ved sæsonstart 2011.
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker derfor Udvalget godkendelse, til at sende et
foreløbig udkast til miljøgodkendelse til kommentering af faktuelle oplysninger,
tekniske forhold og installationer hos A/S Dyrehavsbakken og Skov- og
Naturstyrelsen. Udkastet omhandler kun selve Bakkens forlystelser og ikke
parkeringspladsen. Udkast til høringstekst til A/S Dyrehavsbakken og Skov- og
Naturstyrelsen er vedlagt denne sag.
Gentofte Kommune har ønsket at udsætte den tekniske forhøring bl.a. fordi
forholdene for parkeringspladsen endnu ikke er udarbejdet og fordi alle forhold i
endeligt udkast til godkendelse ikke er afklaret. Af hensyn til tidsplanen for den
samlede miljøgodkendelse finder forvaltningen det nødvendigt snarest at få
igangsat høringsprocessen.
Det er planen, at styregruppen, bestående af repræsentanter fra Gentofte Kommune
og Lyngby-Taarbæk Kommune, vil drøfte de endelige godkendelsesvilkår i forhold
til kommentarer fra teknisk høring, årsrapport 2010 og vilkår for parkeringspladsen,
i januar 2011.
Forvaltningen vurderer, at den samlede proces med miljøgodkendelsen bedst
tilgodeses ved den foreslåede forhøring. Endvidere forhindrer den tekniske
forhøring ikke, at der kan ske ændringer i den endelige godkendelse.
Konsekvenserne af at udsætte processen til januar er, at beboerne i området i
værste fald må imødegå endnu en sæson uden en godkendelse med de åbenlyse
forbedringer der er sket i forhold til den gældende godkendelse og at Bakken fortsat
ikke har nogle faste rammer til tilrettelæggelse og planlægning af virksomhedens
fortsatte drift. I tilfælde af, at der ikke foreligger en ny miljøgodkendelse til
sæsonstart 2011, vil A/S Dyrehavsbakken skulle reguleres efter den gældende
godkendelse med senere ændringer fra Miljøklagenævnet.
Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at det kan bliver vanskelig at opnå
fuldstændig enighed om den endelige godkendelse. Med der foreliggende udkast til
miljøgodkendelse er der sket en skærpelse af gældende støjvilkår, så de ligger tæt
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på Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Når A/S Dyrehavsbakken inden for
den givne tidsramme, har gennemført støjbegrænsende foranstaltninger svarende til
godkendelsens vilkår vil der være opnået en betydelig miljøforbedring for det
omgivende miljø i forhold til den gældende godkendelse. Efter forvaltningens
opfattelse er der foretaget en rimelig afvejning af miljøeffekt og omkostninger for
A/S Dyrehavsbakken.
Myndighederne arbejder videre med udarbejdelse af en fælles miljøgodkendelse og
har aftalt næste møde i januar. Det er myndighedernes plan at sende den endelig
miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbakken inden sæsonstart den 31. i januar 2011
marts 2011.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. december 2010:
Godkendt, idet den på mødet fremlagte tidsplan for færdiggørelsen af
miljøgodkendelsen af 16. december 2010 følges.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
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Teknisk Forvaltning har undersøgt muligheden for et samarbejde om fortsat krematoriedrift med andre
partnere inden nedlukning den 31.12.2010.
Mulighed for samarbejde med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.
Gentofte og Rudersdal kommuner har umiddelbart ikke udvist ønske om en fælleskommunal løsning .
Krematoriet på Mariebjerg Kirkegård lukkede for udenbys kremeringer i september 2010, og lukker
endeligt for modtagelser til indenbys kremeringer den 16.12.2010. Rudersdal har ikke kommunal
krematoriedrift.
Krematoriedriften i Gladsaxe kommune er menighedsråds drevet. Krematoriet i Gladsaxe har
tilladelse til fortsat at drive krematoriedrift frem til 1.august 2011 af hensyn til kapaciteten i regionen i
det første halvår af 2011 i den periode hvor blivende krematorier indbygger de påkrævede filtre .
Mulighed for samarbejde med Kongens Lyngby provsti om krematoriedrift. Oplyst fra provstiet:
Indenfor Helsingør Stift er det på stiftsplan besluttet at satse på udbygning af 3 af de eksisterende
krematorier, som er ejet og drevet af folkekirkens menighedsråd.
Oplyst som værende Hillerød, Glostrup og Ballerup. (NB. Forvaltningen mener, at det må være
Helsingør og ikke Hillerød, der menes, idet Hillerød er kommunalt ejet).
Fra 2012 forventes der krematoriedrift fra 15 ovne på Sjælland fordelt med 10 i Region Hovedstaden (
Hillerød, Bispebjerg/Sundby, Frederiksberg, Glostrup og Ballerup) og 5 ovne i Ringsted. Oversigt
fremgår af email lagt på sagen i mappe 3a.
Forvaltningen ansøgte i juni måned 2010 om nedlæggelse af krematoriedriften ved Lyngby
Parkkirkegård. Kirkeministeriet gav tilladelsen den 9. juli 2010 med den begrundelse, at
Kirkeministeriet mente, at der fortsat ville være krematoriekapacitet i regionen .
Forvaltningen får meddelt nedlukninger (filterinstallering og ombygninger) efterhånden som de
forskellige krematorier meddeler det. Nedlukning af Helsingør har været kendt siden foråret 2010, og
der har været forskellige udmeldinger om bl.a. Gentofte og Gladsaxes evt. videre drift.
Krematoriet ved Lyngby Parkkirkegård forventer i 2010 at udføre knap 800 kremeringer ( pr. 7.12.2010

var der udført 713 kremeringer). Krematoriet kan inden for almindelig arbejdstid foretage 4 - 5
brændinger om dagen. På årsbasis giver dette ca. 1100 brændinger.
I 2009 blev der kremeret 784 , i 2008 blev der kremeret 926 , i 2007 blev der kremeret 728 , i 2006
blev der kremeret 931. En samlet oversigt er lagt på sagen i mappe 3a.
Forvaltningen har med udgangspunkt i Kirkeministeriets vejledende omkostberegning for
kremeringstakster beregnet en kostpris på 3.302,57 kr. ved 786 årlige kremeringer og en kostpris på
2.784,54 kr. ved 1100 årlige kremeringer. - begge forslag til 2011 priser.
Detaljerne i omkostberegningerne fremgår af to skemaer lagt på sagen i mappe 3a. I begge
kostberegninger indgår afskrivning af nyt filter .
Forvaltningen har med udgangspunkt i eksisterende takster for 2010 beregnet omkostningerne ved at
en Lyngby borger kremeres på krematorierne henholdsvis på Bispebjerg (kommunalt ejet og med filter
indregnet i prisen) og på Ballerup (menighedsrådsdrevet og uden filter indregnet i prisen). Ballerup
krematorie får monteret filter i første halvår af 2011.
Der er ligeledes udarbejdet eksempel på at en Lyngby borger kremeres på Lyngby krematorie ved
kremeringspris henholdsvis 3302,57 kr. og 2.784,54 kr. Detaljerne i omkostningsberegningen fremgår
af skema lagt på sagen i mappe 3a.
Forvaltningen har undersøgt muligheden for at tilslutte sig Ringstedordningen , hvor bedemænd kan
indlevere kister på Lyngby Parkkirkegård, og hvor Ringsted krematorie sørger for transport til Ringsted
samt urner retur uden udgift for bedemændene. Da ordningen først forventes en realitet i midten af
2012, kan der pt. ikke oplyses om det er en mulighed for bedemændene i Lyngby. Ovne med
tilhørende filtre er unde projektering. Der er p.t. angivet en omtrentelig kremeringspris på 2500 kr. pr.
brænding, men de endelige kremeringspris vil blive meldt ud , når byggeriet er færdigt.
Det skal afslutningsvis bemærkes, at Kirkeministeriet - i takt med nedlæggelse af krematorier i Region
Hovedstaden - fortsat fastholder, at der er tilstrækkelig kremeringskapacitet i hovedstadsområdet .

Dato: 15.12.2010
Ref.:

MJE

J.-nr.:

UDKAST til brev til:

Nils-Erik Winther og Georg Vasa
Lyngby-Taarbæk Kommune fremsender hermed udkast til miljøgodkendelse til faktuel kommentering. Udkastet omhandler kun selve A/S Dyrehavsbakkens forlystelser. En arbejdsgruppe under Gentofte Kommune hvor bl.a. Bakken og S&N deltager,
arbejder i øjeblikket på udformning af vilkår til parkeringspladsen. Vilkår for parkeringspladsen fremgår derfor ikke af det nuværende udkast.
Der gøres opmærksom på, at ikke alle forhold er afklaret, herunder bl.a. forhold vedrørende parkeringspladsen. Af hensyn til tidsplanen for den samlede miljøgodkendelse sendes udkast til godkendelse til kommentering.
Det er planen, at den endelige godkendelse foreligger ved sæsonstart 2011, hvorfor
der anmodes om evt. bemærkninger fra Bakken og Skov- og Naturstyrelsen af faktuelle oplysninger, tekniske forhold og installationer.
Det er planen, at styregruppen bestående af repræsentanter fra Gentoft Kommune
og Lyngby-Taarbæk Kommune i januar 2011, vil drøfte de endelige godkendelsesvilkår i forhold til evt. kommentarer fra teknisk høring, årsrapport 2010 og vilkår for
parkeringspladsen på møde i januar 2011.
Bemærkninger til oplæg dateret 23.11.2010 til miljøgodkendelsen skal være kommunerne i hænde senest onsdag den 11. januar 2011.
Evt. bemærkninger bedes for en god ordens skyld tillige sendt til:
miljoe@gentofte.dk og
natur-miljo@ltk.dk

Venlig hilsen
Teknisk
Forvaltning

Maj-Britt Jensen
Natur- og Miljøafdelingen
Tlf. 45 97 35 69

Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
Fax. 45 97 35 99
mje@ltk.dk
www.ltk.dk
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MILJØGODKENDELSE
Denne miljøgodkendelse af A/S Dyrehavsbakken er udarbejdet i samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk
Kommune og Gentofte Kommune. Baggrunden er, at Miljøklagenævnet, den 22. marts 2007 stadfæstede Miljøstyrelsens afgørelse af 9. marts 2006 om udarbejdelse af ny godkendelse, som også omfatter parkeringspladen beliggende i Gentofte Kommune.
Godkendelsen er af praktiske årsager opdelt i to dele: forlystelsesdelen og parkeringsfaciliteterne. Forlystelsesdelen af A/S Dyrehavsbakken er lokaliseret i Lyngby-Taarbæk Kommune og parkeringsdelen
er lokaliseret i Gentofte Kommune.
Den fælles myndighed er praktisk udmøntet sådan, at Lyngby-Taarbæk Kommune varetager tilsynsog myndighedsopgaverne vedrørende den del af A/S Dyrehavsbakken, der er beliggende indenfor
Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune varetager tilsyns- og myndighedsopgaver vedrørende den del af A/S Dyrehavsbakken, der er beliggende indenfor Gentofte Kommune.

STAMOPLYSNINGER
Virksomhedens navn:

A/S Dyrehavsbakken

Virksomhedens beliggenhed
Forlystelsespark:
Parkerings plads:

Jægersborg Dyrehave, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg
Matr. nr. 1 a, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk
Matr. nr. 1gn, Kristiansholm

Virksomhedens art:

Forlystelsespark med tilhørende parkeringsplads

Listebetegnelse:

J 204, jf. bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2006

Planforhold:

Gældende lokalplan pt. Lokalplan 66 for Dyrehavsbakken.
Parkeringspladsen er omfattet af kommuneplan 2009, ramme 3.
F1 for bydelen Ordrup-Charlottenlund

Virksomheden ejes af:

A/S Dyrehavsbakken
Dyrehavevej 62
2930 Klampenborg

Kontaktperson:

Direktør: Nils-Erik Winther
Administrationschef: Ole Jensen

Virksomheden drives af:

A/S Dyrehavsbakken
Tlf. nr. 39 63 35 44

Id. nr.

CVR nr. 33 24 76 13
P nr.
1001702159

Miljøgodkendelsen omfatter:

Forlystelsesparken beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune og
parkeringspladsen beliggende i Gentofte Kommune

Tilsynsmyndighed for
Forlystelsesparken:
Parkeringspladsen:

Lyngby-Taarbæk Kommune, Natur & Miljø
Gentofte Kommune, Natur og Miljø

GODKENDELSESVILKÅR for A/S Dyrehavsbakken
Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune meddeler hermed godkendelse i medfør af § 33 i
lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 til virksomheden A/S Dyrehavsbakken
på følgende vilkår:
1. Indretning og drift
1.01

Der skal hvert år, senest den 1. februar, fremsendes program for sæsonen til godkendelse hos
miljømyndigheden. Af programmet skal fremgå åbningssæson og åbningstider, arrangementsplan for Friluftsscenen samt oplysning om etablering af eventuelle nye forlystelser inden sæsonstart.

1.02

A/S Dyrehavsbakkens åbningssæson kan i henhold til lokalplan 66 ligge i perioden medio
marts til ultimo august og åbningstiden kan alle dage ligge imellem kl. 12.00-24.00. Aktiviteter
som renovation og lignende, der ligger uden for åbningstiden kan afvikles inden for rammerne
af godkendelsen.

1.03

Der skal hvert år, inden sæsonstart, fremsendes en telefonliste for Teltholderforening 1885
med teltholderne, og hvilke forlystelser de driver.

2. Luftforurening
2.01

Virksomheden skal overholde immissionskoncentrationsbidrag for lugtstoffer på 5 le/m3 for boligområder og 10 le/m3 for industriområder jf. gældende vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder fra Miljøstyrelsen (luftvejledningen) (pt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2
af 2001). Bolig- og industriområderne er defineret i Kommuneplanerne for Gentofte og LyngbyTaarbæk Kommuner.

2.02

Virksomheden skal på myndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt dokumentere, at de
fastsatte immissionsgrænser i vilkår 2.01 er overholdt.

3. Spildevand
3.01

Der skal anbringes fedtudskillere på afløb tilknyttet køkkenfaciliteter o.l., hvor der under normal
drift forekommer fedt i afløbsvandet, og hvor der kan forekomme fedtspild.

3.02

Fedtudskilleren må kun tilføres afløbsvand, der kræver udskillelse.

3.03

Der skal være mulighed for prøvetagning i brønd efter udskiller.

3.04

Fedtudskillerne skal tømmes og påfyldes med vand efter behov og producentens anvisninger,
dog mindst 4 gange årligt, heraf 3 gange i løbet af sæsonen og 1 gang efter sæsonafslutning.
Herudover skal fedtudskilleren skimmes efter behov.

3.05

Dokumentationen for tømning af udskillerne skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende
forevises tilsynsmyndigheden

4. Affald
4.01

Alle former for affald hos teltholderne, skal opbevares i henhold til de til enhver tid gældende
regler i Lyngby-Taarbæk Kommune.

4.02

Affald skal bortskaffes via A/S Dyrehavsbakkens egen modtageplads og de regler der gælder
for pladsen.

5. Støj
5.01

Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), målt udendørs i referencepunkterne R1-R4, skal senest 2018 overholde følgende værdier :
Støj fra forlystelser inkl. publikumsstøj
Alle dage
LTK kl. 00.30 - 07.00
Alle dage

kl. 07.00 – 12 .00
Alle dage
LTK Kl. 12.00 – 00.30
Alle dage gældende alene
for arrangementer på Friluftsscenen
Kl. 12.00 – 22.00
Støj fra parkeringsplads
Alle dage
kl.00.30 - 07.00
Alle dage

kl. 07.00 - 12.00
Alle dage
Kl. 12:00 – 00:30

xx. xxx 20xx

R1

R2

R3

R4

Referencetidsrum

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

½t

45 dB

45 dB

45 dB

45 dB

5t

45 dB

48 dB

48 dB

45 dB

8t

40 dB

34 dB

45 dB

31 dB

1t

R1

R2

R3

R4

Referencetidsrum

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

45 dB

45 dB

45 dB

45 dB

xx dB

xx dB

xx dB

xx dB
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Placeringen af referencepunkterne R1-R4 fremgår af bilag 1.
Maksimalværdien af støj målt A-vægtet og med tidsvægtning FAST1 må ikke overstige følgende grænseværdier:
Maksimalværdier af støjen
Alle dage
kl.00.30 - 07.00

R1

R2

R3

R4

Referencetidsrum

50 dB

50 dB

50 dB

50 dB

½t

A/S Dyrehavsbakken skal senest inden sæsonstart 2012 lade udføre støjdæmpende foranstaltninger så følgende værdier kan overholdes:
Støj fra forlystelser inkl. publikumsstøj
Alle dage
LTK kl. 00.30 - 07.00
Alle dage

kl. 07.00 – 12 .00
Alle dage
LTK Kl. 12.00 – 00.30
Alle dage gældende for arrangementer på Friluftsscenen
Kl. 12.00 – 22.00

1

R1

R2

R3

R4

Referencetidsrum

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

½t

45 dB

45 dB

45 dB

45 dB

5t

45 dB

49 dB

52 dB

45 dB

8t

40 dB

42 dB

46 dB

32 dB

1t

Tidsvægtning FAST: Indstilling af tidskonstant ved måling af støj modsat SLOW og IMPULS.
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A/S Dyrehavsbakken skal senest inden sæsonstart 2016 lade udføre støjdæmpende foranstaltninger så følgende værdier kan overholdes:
Støj fra forlystelser inkl. publikumsstøj
Alle dage
LTK kl. 00.30 - 07.00
Alle dage

kl. 07.00 – 12 .00
Alle dage
LTK Kl. 12.00 – 00.30
Alle dage gældende for arrangementer på Friluftsscenen
Kl. 12.00 – 22.00

R1

R2

R3

R4

Referencetidsrum

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

½t

45 dB

45 dB

45 dB

45 dB

5t

45 dB

48 dB

48 dB

45 dB

8t

40 dB

41 dB

46 dB

31 dB

1t

Måling og kontrol
5.02

A/S Dyrehavsbakken skal redegøre for gennemførte støjdæmpende tiltag i den årlige støjrapport jævnfør vilkår 5.03.

5.03

A/S Dyrehavsbakken skal 1 gang om året dokumentere, at de i vilkår 5.01 fastsatte støjgrænser ikke overskrides.
Dokumentationen kan ske ved måling af støjbidraget i selve referencepunkterne eller ved beregning heraf på grundlag af kildestyrkemålinger for alle forlystelser.
Hvis dokumentation sker på grundlag af kildestyrkemålinger, skal det ske efter en fastlagt plan,
som sikrer, at alle forlystelser måles mindst hvert 5. år, og at der hvert år bliver målt på mindst
1/5 af forlystelserne. Planen skal indgå som en del af den årlige støjrapport.

xx. xxx 20xx
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Støjmålinger og/eller beregninger skal udføres i en periode, hvor A/S Dyrehavsbakkens støjudsendelse under normale forhold er maksimal.
Støjmålinger og/eller beregninger skal udføres efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende vejledninger om måling eller beregning af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, pt. vejledning nr. 6/1984 og nr. 5/1993.
Støjmålinger og/eller beregninger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af
DANAK eller godkendt til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".2
Rapportering af målingerne skal ske som ”Miljømåling – ekstern støj”.
5.04

Udover den faste årlige dokumentation jf. vilkår 5.02, kan tilsynsmyndigheden, med begrundelse, når som helst, kræve dokumentation for, at de fastsatte støjgrænser jf. vilkår 5.01 ikke
overskrides.

Friluftsscenen
5.05

Friluftsscenens støjemission skal reguleres af en automatisk niveaubegrænser - limiter eller
lignende - der er plomberet, og hvis indstilling kontrolleres årligt.

5.06

Den årlige indregulering af Friluftsscenens højttalere skal sikre at vilkår 5.01 overholdes.

5.07

Dokumentation for indreguleringen skal sendes til myndigheden, som del af den årlige støjrapport.

5.08

Kun Friluftsscenens forstærker – og højttaleranlæg må anvendes i forbindelse med optræden
på Friluftsscenen, således at al elektrisk forstærket lyd alene udsendes over Friluftsscenens
højttalere.

5.09

Der må maksimalt 2 dage årligt (med hver 2 koncerter) afholdes arrangementer uden støjbegrænsning på Friluftsscenen og/eller Cirkusrevyen. Ved disse arrangementer skal der anvendes et separat musikanlæg, idet Friluftsscenens begrænser ikke må frakobles. Varigheden af
hver koncert uden automatisk lydbegrænsning må ikke overstige 75 minutter (inkl. lydprøver).
Koncerterne skal afholdes i tidsrummet kl. 12.00 – 21.00.
Tilsynsmyndigheden skal have besked om koncertarrangementer senest 2 uger før afholdelse.

2

Miljømåling-ekstern støj: Måling/beregning udført jf. bilag 4 i 866 af 01/07 2010. Bek. om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.
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5.10

A/S Dyrehavsbakken skal holde områdets beboere orienteret om særlige arrangementer, koncerter o.l. i nyhedsbreve eller ved offentlig annoncering.

Egenkontrol
5.11

På grundlag af den arrangementsplan, som A/S Dyrehavsbakken jf. vilkår 1.01 senest 1. februar skal fremsende til tilsynsmyndigheden, kan tilsynsmyndigheden fastlægge, ved hvilke arrangementer, der det pågældende år skal udføres egenkontrol i form af orienterende støjmålinger af støjemissionen fra Friluftsscenen.
Målingen skal udføres i det af A/S Dyrehavsbakken fastsatte kontrolmålepunkt K1 øst for bænkerækkerne jf. bilag k i Rapport nr. T2.014.08.
De orienterende støjmålinger skal dokumenteres i en målerapport, hvoraf det skal fremgå, hvor
målingen er foretaget, på hvilket tidspunkt og under hvilke meteorologiske forhold målingen
blev udført samt hvem, der har foretaget målingen.
Rapporter over de udførte orienterende støjmålinger skal udleveres til tilsynsmyndigheden på
forlangende og sendes til tilsynsmyndigheden i den årlige støjrapport.

Nye forlystelser
5.12

Nye forlystelser skal vurderes støjmæssigt, og det skal sikres, at støjbelastningen fra A/S Dyrehavsbakken ikke øges.
Inden etablering af nye forlystelser skal tilsynsmyndigheden oplyses herom sammen med oplysninger om forlystelsens forventede støjudsendelse og den samlede støjbelastning fra A/S
Dyrehavsbakken inklusive den nye forlystelse. Forlystelsen må ikke etableres, før tilsynsmyndigheden har vurderet oplysningerne miljømæssigt og meddelt tilladelse til nyetableringen.
Inden nye forlystelser tages i brug skal A/S Dyrehavsbakken dokumentere, at vilkår 5.01 overholdes. Dokumentationen kan udføres efter retningslinjerne i vilkår 5.03. baseret på en konkret
måling af kildestyrken fra den nye forlystelse.
Støjmålingerne skal udføres under driftsforhold, der svarer til den maksimale støjudsendelse
fra anlægget. Støjundersøgelsen skal være udført som ”Miljømåling – ekstern støj.

Kontaktperson
5.13

A/S Dyrehavsbakken skal udpege en kontaktperson, som naboer let kan komme i kontakt med,
og som har kompetence til at gribe ind, hvis f.eks. en installation støjer mere normalt pga.
f.eks. mekaniske fejl eller lignende. Oplysninger om kontaktperson indsendes hvert år inden
sæsonstart sammen med oplysninger om åbningstider mm. jf. vilkår 1.01.

6. Generelle forhold

xx. xxx 20xx
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Virksomheden skal drives i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgning af februar 2005 og denne godkendelse.
Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med
hensyn til affaldsfrembringelse, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller
ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden jf. § 33, stk. 1 i gældende lov om miljøbeskyttelse.
Alle planlagte ændringer i indretninger og aktiviteter, der kan få indflydelse på spildevandets mængde
og sammensætning, skal godkendes af tilsynsmyndigheden før iværksættelse. jf. § 28 stk. 2 i gældende lov om miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006).
7. Klagevejledning
Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet jf. miljøbeskyttelsesloven § 77 af enhver, der har
væsentlig individuel interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til
myndighederne:
Lyngby Taarbæk Kommune
Teknisk Forvaltning,
Natur & Miljø. Lyngby Torv 17,
2800 Kgs. Lyngby.
E-mail:natur-miljo@ltk.dk
Gentofte Kommune
Natur og Miljø, Gentofte Rådhus,
Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund.
E-mail: miljoe@gentofte.dk
Klagen skal være modtaget i kommunen senest den xx kl. 14.30. Klagen vil herefter blive videresendt
til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Eventuelt sagsanlæg (domstolsprøvelse) i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. skal være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder
efter, at endelig afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

XX
Lyngby-Taarbæk Kommune
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Følgende er underrettet om godkendelsen
Under henvisning til § 74 i lov om miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006)
underrettes følgende direkte om afgørelsen:
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Jægersborg Skovdistrikt
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
Embedslægeinstitutionen for
Københavns Amt
Islands Brygge 67
Postboks 1896
2300 København S
Fødevareregion Nordøstsjælland
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre
Politimesteren i Lyngby
Hummeltoftevej 14
2830 Virum
Politimesteren i Gentofte
Kildegårdsvej 71
2900 Hellerup
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
Christiansholms Villa Karrers Ejerlau
Christiansholms Parallelvej 8, st.
2930 Klampenborg
Skovshoved Klampenborg Grundejerforening
V. Kurt Rosenkrans Høyer
Tornagervej 13
2920 Charlottenlund
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Ole Kien
Dyrehavevej 54
2930 Klampenborg
Birgitte Thygesen
Klampenborgvej 12 A
2930 Klampenborg
Endvidere vil meddelelse om godkendelse blive annonceret den:
xx i
Det Grønne Område
Gammel Lundtoftevej 3C
2800 Kgs. Lyngby
xx i
Villabyerne
Ordrupvej 101, 3. sal
2920 Charlottenlund
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ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE
A/S Dyrehavsbakken indsendte den 4. marts 2005 ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommune om ny miljøgodkendelse i henhold til Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2002.
Ansøgningen omfattede følgende materiale:
• Ansøgning om miljøgodkendelse af februar 2005, udarbejdet af Carl Bro as.
• Eksterne støjforhold for 2004 sæsonen, jf. rapport nr. P2.056.04 ”Miljømåling – ekstern støj”, udarbejdet af Acoustica A/S.
• Rapport nr. T2.032.04 ”Undersøgelse for reduktion af ekstern støj”, udarbejdet af Acoustica
A/S.
Baggrund
Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte den 18. marts 1996 miljøgodkendelse i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven af A/S Dyrehavsbakkens forlystelsesaktiviteter.
Miljøgodkendelsen af 18. marts 1996 blev påklaget til Miljøstyrelsen, som den 21. marts 1997 stadfæstede Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse med ændring af enkelte vilkår vedrørende støj.
Miljøstyrelsens afgørelse af 21. marts 1997 blev påklaget til Miljøklagenævnet, som den 10. april 2002
stadfæstede Miljøstyrelsens afgørelse af 21. marts 1997 med ændring af alle vilkår vedrørende støj.
Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2002 var en midlertidig godkendelse for 4 år og fastsatte, at A/S
Dyrehavsbakken senest 1. juli 2005 skulle indsende ansøgning om ny miljøgodkendelse. Miljøklagenævnet begrundede at godkendelsen var midlertidig med, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om den nye godkendelse skulle fortages en fornyet vurdering af mulighederne for at reducere støjen.
A/S Dyrehavsbakken indsendte den 4. marts 2005 ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommune om ny miljøgodkendelse i henhold til Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2002.
På grundlag af ansøgningen meddelte Lyngby-Taarbæk Kommune den 16. december 2005 miljøgodkendelse af A/S Dyrehavsbakkens forlystelsesaktiviteter. Parkeringspladsen var efter aftale med Gentofte
Kommune ikke omfattet af godkendelsen.
Miljøgodkendelsen af 16. december 2005 blev påklaget til Miljøstyrelsen, som den 9. marts 2006 hjemviste sagen til ny fælles behandling i Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Begrundelsen for
afgørelsen er, at Miljøgodkendelsen også skal omfatte forureningen fra parkeringspladsen
Miljøstyrelsens afgørelse af 9. marts 2006 blev påklaget til Miljøklagenævnet, som den 22. marts 2007
stadfæstede Miljøstyrelsens afgørelse af 9. marts 2006. Miljøklagenævnet forlængede samtidig sin afgørelse af 10. april 2002, indtil der er truffet en ny 1. instansafgørelse.
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Ejerforhold
A/S Dyrehavsbakken ejes af Dyrehavsbakkens Teltholderforening 1885.
Området, hvor forlystelsesparken ligger, ejes af Skov- og Naturstyrelsen som udlejer teltpladserne til
de enkelte teltholdere. Hver aktivitet har en teltholder.
Parkeringspladsen ejes af Skov- og Naturstyrelsen og forpagtes af A/S Dyrehavsbakken.
Beliggenhed
Forlystelsesparken er beliggende på adressen Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, matr. nr. 1 a, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Parkeringspladsen er beliggende på Matr. nr. 1gn, Kristiansholm i Gentofte Kommune.
Virksomheden grænser til Dyrehaven mod vest, nord og øst. Mod sydvest grænser området mod
Klampenborg Galopbane og mod sydøst ligger parkeringspladsen og parcelhusområder.
Se i øvrigt bilag 2 og 3.
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MILJØTEKNISK VURDERING
Indledning
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af punkt J 204 - Forlystelsesparker - på bilag 2 til Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Støj fra forlystelsesparker er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 af 2006
I den følgende miljøtekniske vurdering giver Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune en
vurdering af det ansøgte projekt og en begrundelse for afgørelsen.
Godkendelsesstatus
Denne godkendelse erstatter den tidligere godkendelse af 18. marts 1996 fra Lyngby-Taarbæk Kommune, og de ændringer der følger af Miljøstyrelsens og Miljøklagenævnets efterfølgende afgørelser
vedrørende A/S Dyrehavsbakken, og som bortfalder ved meddelelsen af denne godkendelse.
Yderligere oplysninger i forhold til ansøgningsmaterialet
Siden A/S Dyrehavsbakken indsendte ansøgningen om miljøgodkendelse har virksomheden fået udarbejdet og fremsendt yderligere årsrapporter vedrørende støjforholdene. Derudover har det været
nødvendigt for kommunerne at bede A/S Dyrehavsbakken om at tilvejebringe yderligere oplysninger,
særligt om mulighederne for at reducere støjen. Kommunerne har endvidere selv fået tilvejebragt
yderligere oplysninger herom.
Det supplerende materiale udgøres af følgende:
31.5.2005
Notat fra Delta, ”Ændringer/mangler i forhold til Miljøklagenævnet”
1.9.2005
Brev fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Reduktion af støj fra Bakken”
1.11.2005
Rapport P2.059.05 fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Miljømåling – ekstern støj”, årsrapport
for 2005
14.11.2005 Teknisk notat N2.221.05 fra Grontmij Carl Bro A/S, ”P-plads ved Jægersborg Dyrehave, Beregning af støjbelastning af omgivelserne”
8.5.2006
Rambøll Nyvig as, ”Gentofte Kommune, Vejbetjening af Dyrehavsbakken”
6.10.2006
Rapport P2.056.56 fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Miljømåling – ekstern støj”, årsrapport
for 2006
28.9.2007
Rapport P2.053.07 fra Grontmij Carl Bro A/S, ”miljømåling – ekstern støj”, årsrapport
for 2007
29.10.2007 Teknisk notat fra DELTA, ”Udredning omkring miljøgodkendelse af A/S Dyrehavsbakken”,
18.6.2008
Brev fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Diverse redegørelse vedr. ekstern støj fra A/S Dyrehavsbakken”
9.12.2008
Brev fra Direktør Arne Høy-Nielsen, ”Vedr.: Kommunens anmodning af 19. november 2008 supplerende oplysninger vedr. støjdæmpning på Bakken
15.10.2008 Rapport P2.057.08 fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Miljømåling – ekstern støj”, årsrapport
for 2008

24.10.2008
23.12.2008
26..2009
xx.12.2010
xx.xx.2010

Rapport T2.014.08 fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Teknisk/Økonomisk Undersøgelse”
bl.a. omfattende Notat N2.089.08 ”Døgnmåling ved Røde port”
Notat N2.165.08 fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Bakken – Teknisk/økonomisk unders.
Supplement til rapport T2.014.08
Handlingsplan. Grontmij Carl Bro A/S. Rapport T2.003.10
Rapport fra Rambøll vedr. støjforhold omkring Skovporten.
Rapport Px.xxx.xx fra Grontmij Carl Bro A/S, ”Miljømåling – ekstern støj”, årsrapport
for 2010

Beliggenhed og planforhold
Dyrehavsbakken er beliggende i et område, der ifølge kommuneplaner og lokalplaner er udlagt til
skov- og landskabsområde til udflugtsmål og forlystelsespark. Virksomhedens placering er hermed i
overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.
I den gældende kommuneplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er Dyrehaven medtaget i rammeområde 8.7.42 og er omfattet af lokalplan 66.
Parkeringspladsen er omfattet af kommuneplan 2009, ramme 3.F1, for bydelen OrdrupCharlottenlund.
Dyrehavsbakken har eksisteret i området i over 400 år. Der er således lang tradition for aktiviteter på
stedet. Der skal tages hensyn til såvel karakteren af virksomheden som de omkringboende.
Indretning og drift
A/S Dyrehavsbakken er en forlystelsespark med ca. 160 aktiviteter fordelt på spisesteder, forlystelser
og kiosker. Desuden er der optræden på Friluftsscenen, i Cirkusrevyen og Pjerrotoptræden. Virksomheden omfatter endvidere et større parkeringsanlæg, der er benyttes af såvel besøgende til Dyrehaven som besøgende til A/S Dyrehavsbakken.
Virksomheden er sæsonbetonet med driftsperioden liggende i sommerhalvåret. Sæsonlængde har i
mange år været fra ultimo marts til ultimo august, hvilket er normen for en forlystelsespark.
Om formiddagen før A/S Dyrehavsbakken åbner, modtages varer og afhentes affald. Desuden foretages der rengøring og fejning af udendørs arealer mv.
En beskrivelse af drifts- og støjforholdene for de enkelte aktiviteter fremgår af kortlægningen i miljøansøgningens bilag 5. Aktiviteter, der ikke er medtaget i kortlægningen, fremgår af bilag 5 i ansøgningsmaterialet og omfatter restaurationer, spil, forretninger og forlystelser mm.
Luftforurening
Den eneste kilde til luftforurening er mados fra afkast og diffuse udslip fra restaurationer, kiosker og
isbarer mv.
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A/S Dyrehavsbakkens drift kan ved vestenvind give anledning til lugtgener øst for virksomheden. Da
området omkring A/S Dyrehavsbakken ikke i væsentlig grad må være påvirket lugtmæssigt af A/S Dyrehavsbakkens drift, vurderer kommunerne, at A/S Dyrehavsbakken samlet set skal overholde en lugtgrænse på 5 LE pr. m3 ved skel til boligbebyggelse. jf. gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder og vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder nr. 4 af 1985.
Det er kommunernes vurdering, at A/S Dyrehavsbakken med den nuværende drift kan overholde disse immissionsgrænser.
Spildevand
Hovedparten af processpildevand fra drift af køkkener ledes til fælleskloak via fedtudskiller. A/S Dyrehavsbakkens spildevand ledes til Renseanlæg Lynetten.
Som en sikkerhed for et minimalt fedtindhold i processpildevandet fra driften af A/S Dyrehavsbakkens
køkkener er der stillet vilkår om, at samtlige køkkener med tilberedning af mad mv. hvor der forekommer fedt i afløbsvandet skal være tilsluttet en fedtudskiller.
Der er endvidere stillet krav om, at fedtudskillere skal vedligeholds og tømmes jævnligt og ikke må give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold.
Råvarer og hjælpestoffer
Råvarer og hjælpestoffer drejer sig hovedsageligt om råvarer til madlavning, gevinster til teltene samt
en mindre mængde olie- og smøreprodukter til vedligeholdelse af maskindele. Hertil kommer specielt
vandforbrugende forlystelser som vandrutschebanen o.l.
Råvareforbruget har overvejende husholdnings-, service- og kontor lignende karakter og giver derfor
ikke anledning til at stille særlige vilkår. Med hensyn til vandforbruget i vandforbrugende forlystelser
bliver disse fyldt ved sæsonstart og tømt efter sæsonafslutning. Vandforbruget er i driftsperioden baseret på recirkulering og eventuel tilførelse af spædevand ved afdampning.
Energiforbruget til køkkener og forlystelserne er baseret på el og naturgas.
Der er en del elforbrug på de store kørende forlystelser. Opvarmningen holdes på et minimum, idet
der kun er aktiviteter i sommerhalvåret. På fællesarealer anvendes der sparepærer.
Affald
A/S Dyrehavsbakken har etableret et centralt anlæg til håndtering og bortskaffelse af affald, for hvilket
der er udstedt en særskilt miljøgodkendelse ” Modtageplads for affald fra Dyrehavsbakken med modtagefaciliteter for dagrenovation, farligt affald m.m.” af 14. juni 2002.
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For oplysninger vedr. vilkår i forbindelse med bortskaffelse af affald henvises der til ovenstående godkendelse.
Der er fastsat vilkår for håndtering og opbevaring af affald/farligt affald for at præcisere, at reglerne for
håndtering og opbevaring af affald også er gældende hos de enkelte teltholdere.
Støj
Støjen er A/S Dyrehavsbakkens største miljømæssige påvirkning til omgivelserne, og derfor handler
en stor del af miljøgodkendelsens vilkår også om støj. Overordnet set fastsættes støjvilkårene ud fra
en afvejning af hensynet til de omliggende boliger og miljø i forhold til virksomhedens fortsatte drift,
overholdelse af gældende planlovgivning, samt en proportionalitetsvurdering af den økonomiske byrde
som godkendelsen giver virksomheden set tidsmæssigt og i forhold til den samlede miljøeffekt.
Ved vurdering af støjen og vilkårene herfor er der taget udgangspunkt i:
Grontmij Carl Bro’s rapport T2.014.08, ”Teknisk/økonomisk undersøgelse” samt det supplerende notat
N2.165.08, Grontmij Carl Bro’s rapport T2.003.10 Handlingsplan og Rapport Px.xxx.10 fra Grontmij
Carl Bro A/S, ”Miljømåling – ekstern støj”, årsrapport for 2010.
Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2002. Afgørelsen fastsætter, at der skal gennemføres 6-7
specifikke støjreducerende tiltag inden sæsonen 2003, og at der fra 2003 skal gælde nærmere specificerede støjgrænser i specifikke referencepunkter. Miljøklagenævnets afgørelse fastsætter desuden,
at A/S Dyrehavsbakken skal arbejde systematisk med at reducere støjen yderligere, herunder at der
årligt skal udføres målinger af støjemissionen fra forlystelserne og udarbejdes årlige redegørelser for
de støjdæmpende tiltag, der gennemføres forud for den næste sæson.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 af 2006 om støj fra forlystelsesparker. Vejledningen beskriver bl.a., at
det for eksisterende forlystelsesparker med lempede støjgrænser bør være en målsætning om, at støjen over tid i videst mulig omfang nedbringes til de vejledende grænser. Vejledningen fastsætter endvidere, at der i forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal gennemføres en teknisk og
økonomisk vurdering af mulighederne for at reducere støjen.
Det er de to kommuners myndighedsmæssige opgave at sikre, at støjen fra virksomheden så vidt muligt nedbringes til de vejledende støjgrænser, idet der skal tages hensyn til de tekniske og økonomiske
muligheder i lyset af proportionalitetsprincippet.
Dette er baggrunden for de mange supplerende tekniske og økonomiske undersøgelser, der er gennemført for at belyse mulighederne for at reducere støjen.
Referencepunkter
Referencepunkt R1, (bilag 2) er beliggende mod syd ved hegn til Dyrehavens parkeringsplads. Referencepunkt R2 er beliggende ved Skovporten ud for skel mellem Borgmester Jørgensensvej 9 og 11
grænser op til et boligområde i Gentofte Kommune.
Referencepunkt R3 er beliggende ved Kongeporten, Christianholmsvej, østlige side, ca. 6 m nord for
Kongeporten grænser op til et boligområde i Gentofte Kommune.
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Referencepunkt R4 og R5 er beliggende i et rekreativt område. Referencepunkt R4 ligger i Dyrehaven
ved Dyrehavevej. Ca. 20 m syd for Blinde Alle, ud for stiens vestlige knæk. Referencepunkt R5 ligger
på ridestien nord for Fortunvej bag "Polyppen".
For at fremme en proces hvor nye støjende forlystelser fremover placeres mere over i den nordvestlige ende af forlystelsesparken, længst væk fra beboede områder, er R5 fjernet som referencepunkt.
Referencepunkterne R1-R4 fastholdes.
Vejledende grænseværdier
Det tilgrænsende boligområde i Gentofte Kommune er udlagt til villaområde inklusiv en gruppe sammenbyggede villaer i 2 etager og er omfattet af de vejledende grænseværdier for boligområder for
åben og lav boligbebyggelse, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: 45/40/35 dB i dag- /aften-/ og
nattetimerne.
Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 af 2006, at der sædvanligvis fastsættes samme støjgrænser i hele åbningstiden, da forlystelsesparker stort set har samme driftsform dag og aften både
på hverdage, i weekender samt på helligdage.
Fastsættelse af grænser for støjbidraget
Undersøgelserne, herunder særligt Grontmij Carl Bro’s rapport T2.014.08, ”Teknisk/økonomisk undersøgelse” samt det supplerende notat N2.165.08 viste, at det i åbningstiden var teknisk muligt at reducere støjbidraget fra forlystelsesdelen til mellem 45,4-45,8 dB i referencepunkterne R2-R3. Disse støjbidrag ligger over de vejledende grænseværdier, men repræsenterer en meget væsentlig reduktion i
forhold til det støjniveau, som blev fastlagt med Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2002.
Tiltagene omfatter opsætning af meget høje støjskærme både på A/S Dyrehavsbakken og uden for
A/S Dyrehavsbakkens område. Investeringen og de foreslåede tiltag har imidlertid et omfang, der gør,
at de ikke alle er realistiske at gennemføre. A/S Dyrehavsbakken har efterfølgende udarbejdet en
handlingsplan med det formål, at undersøge konkrete muligheder for en reduktion af støjen fra forlystelsesparken til ca. 45 dB i alle referencepunkter.
Handlingsplanen, Grontmij Carl Bro’s rapport T2.003.10, anviser nogle muligheder for reduktion af
støjen til mellem 44,5-47.9 dB i referencepunkterne R1-R4 ved bl.a. etablering af støjskærme.
En forudsætning ved fastsættelse støjvilkår er, at det er teknisk muligt at gennemføre de nødvendige
tiltag, ligesom investeringen skal vurderes ud fra en proportionalitetsbetragtning. Nogle af de foreslåede støjbegrænsende tiltag omfatter etablering af store støjskærme. Ansøgning om etablering af køreforretninger og evt. støjskærme skal behandles politisk i forhold til evt. lokalplanpligt, dispensation fra
lokalplanen samt vedr. landzonebestemmelserne.
Da det ikke på forhånd er muligt at tage stilling til støjskærme iht. lokalplan og landzone bestemmelser, kan denne miljøgodkendelses støjvilkår ikke fastlægges alene på baggrund af handlingsplanen.
Den årlige støjrapport fra A/S Dyrehavsbakken og støjdæmpningsforslag i Grontmij Carl Bro’s rapport
T2.014.08, har derfor også været væsentlig for fastsættelse af støjvilkår da disse indeholder støjdæmpningsforslag, der ikke alene omfatter støjskærme.
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Vilkår 5.01 fastsætter endvidere særskilte grænseværdier for støjen fra parkeringspladsen.
Forlystelserne lukker kl. 24:00, men det vil tage op mod en halv time, før de sidste gæster, personale
og biler har forladt forlystelsesparken og parkeringspladsen, hvorfor de forhøjede grænseværdier for
støjen fra forlystelsesparken og parkeringspladsen gælder frem til kl. 00:30 i overensstemmelse med
vejledningen.
Myndighederne har foretaget en afvejning af proportionalitet mellem de mulige støjbegrænsende foranstaltninger og den økonomiske byrde i forhold til de vejledende støjgrænser.
Da investeringen og de foreslåede støjdæmpningstiltag har et omfang, der gør, at de ikke kan gennemføres fra én sæson til den næste. Der er derfor fastsat en tidsplan over 7 år, med tre fastsatte trin
til gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
Referencetidsrum
Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 af 2006 om støj fra forlystelsesparker er referencetidsrummet opdelt i perioder med ensartet støjforhold og i overensstemmelse med de fastsatte støjvilkår.
Dette efterkommer i øvrigt det ønske A/S Dyrehavsbakken fremsatte i forbindelse med ansøgningen
om miljøgodkendelse, om at referencetidsrummet i dagtimerne skulle ændres til 8 timer i forhold til 1
time, som fastsat af Miljøklagenævnet i afgørelsen af 10. april 2002.
Maksimalværdier af støjen
Vilkår 5.01 fastsætter endvidere grænseværdier for maksimalværdierne af støjen. I tidsrummet mellem
00:30 og 07:00 er det den vejledende grænseværdi på 50 dB, der er anvendt.
Dokumentation for overholdelse af fastsatte støjgrænser
Kravene til dokumentation for overholdelse af vilkår 5.01 fremgår af vilkår 5.02, hvor det fastsættes, at
A/S Dyrehavsbakken én gang årligt, enten ved måling i referencepunkterne eller ved beregning på
grundlag af kildestyrkemålinger fra alle forlystelser, skal dokumentere overholdelsen af støjgrænserne
i vilkår 5.01.
Vilkår 5.02 fastsætter endvidere, at hvis A/S Dyrehavsbakken dokumenterer overholdelsen af vilkår
5.01 ved beregning på grundlag af kildestyrkemålinger, skal det ske efter en fastlagt plan, som sikrer,
at alle forlystelser måles mindst hvert 5. år, og at der hvert år bliver målt på mindst 1/5 af forlystelserne.
Dette svarer til anbefalingerne om målefrekvenser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 af 2006 om støj fra
forlystelsesparker, og efterkommer i øvrigt det ønske A/S Dyrehavsbakken i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse fremsatte om, at målehyppigheden for de enkelte forlystelser skulle nedsættes til hvert 5. år.
Med vilkår 5.04, er det fastsat, at tilsynsmyndigheden herudover, ved fremsendelse af skriftlig begrundelse, kan kræve dokumentation for, at de fastsatte støjgrænser jf. vilkår 5.01 ikke overskrides.
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Friluftsscenen
Der må jf. godkendelse af marts 1996 afholdes forestillinger på Friluftsscenen uden niveaubegrænsning 2 dage om året (med hver 2 forestillinger). Varigheden af hver forestilling uden automatisk lydbegrænsning må ikke overstige 75 min. inkl. lydprøver.
A/S Dyrehavsbakken ansøger om tilladelse til fremover, at afholde forestillinger uden niveaubegrænser 4 dage (med hver 2 forestillinger) pr. sæson. Den samlede varighed af én af disse forestillinger er
90 minutter inkl. lydprøver. Forestillingerne afholdes i tidsrummet kl. 12.00 – 21.00.
Af hensyn til beboerne er der givet vilkår om, at der fortsat kun må afholdes koncerter uden niveaubegrænser 2 dage om året (med hver 2 forestillinger). Desuden skal tilsynsmyndigheden og områdets
beboere informeres om koncerterne senest 2 uger før, de afholdes.
Egenkontrol
Egenkontrolvilkår skal sikre, at forlystelsesparken er med til at sørge for, at driften foregår inden for de
fastlagte rammer om vilkår, at give et grundlag for tilsynsmyndighedens tilsyn og kontrol, og at medvirke til, at udgifterne til kontrol pålægges forlystelsesparken.
Nye forlystelser
Inden etablering og ibrugtagning af en ny forlystelse skal den støjmæssigt godkendes af tilsynsmyndigheden.
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SAMMENFATNING
Denne godkendelse er blandt andet baseret på den støjhandlingsplan og supplerende undersøgelser,
som A/S Dyrehavsbakken har udarbejdet efter påbud fra myndighederne.
Godkendelsens vilkår er fastlagt efter en samlet afvejning af de miljøpåvirkninger området udsættes
for og hensynet til såvel A/S Dyrehavsbakkens muligheder for til stadighed at forny sig inden for de
rammer, som området og lovgivningen tillader, de faste beboere, A/S Dyrehavsbakkens gæster og
brugerne af de rekreative områder i Dyrehaven.
Godkendelsen skal sikre, at miljøpåvirkninger herunder støj fra driften af A/S Dyrehavsbakken nedbringes over tid.

Bilag 1
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Plan med faste støjkilder og referencepunkter
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Bilag 2
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Oversigtskort over forlystelsesparken
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Bilag 3
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Oversigtskort over parkeringspladsen
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Bagsidetekst”
Lyngby-Taarbæk Kommune
Teknisk Forvaltning
Natur & Miljø
Lyngby Rådhus
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 97 30 00
fax: 45 97 35 99
natur-miljo@ltk.dk
www. ltk.dk

Gentofte Kommune
Natur og Miljø
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 98 85 75
Fax: 39 98 85 74
miljoe@gentofte.dk
www.gentofte.dk
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